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إبراهيم نافع ومكرم محمد أحمد يتوسطان وفد جمعية الصحافيني

متابعة من الصحافينيالسفير البريطاني يلقي كلمة باملناسبة

الشيخ د.محمد الصباح حلظة وصوله إلى واشنطن

تستغرق 3 أيام يلتقي خاللها كبار المسؤولين في اإلدارة األميركية والكونغرس 

سفير بريطانيا أكد خالل إطالق »حرية األديان في الخليج« أن الكويت سقف تجتمع تحته األديان بحرية

محمد الصباح وصل إلى واشنطن في زيارة رسمية:
استوفينا كل متطلبات إطالق معتقلينا في غوانتانامو

بايكر: الوقت غير مناسب للوساطة بين العراق والكويت 
وزيارة المحمد لبريطانيا تُحدد بعد االنتخابات البريطانية

رندى مرعي
اعتبر السفير البريطاني لدى الكويت فرانك بايكر ان 
الوقت اآلن غير مناسب إلجراء وساطة بني العراق والكويت 
خاصة ان العراق في مرحلة تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا 
انه حامل����ا يتم األمر في بغداد ميك����ن النظر في املوضوع 
وذلك ألن الكويت دولة مقربة جدا من بريطانيا كذلك األمر 
بالنسبة للحكومة اجلديدة في العراق اجلديد املتحرر من 

حكم صدام حسني.
كالم بايكر جاء خالل حفل إطالق كتاب »حرية األديان 
 The Christian Church in Kuwait، Religious« »في اخلليج
Freedom in the Gulf« لألب أندرو طومس����ون من كنيسة 
القديس بول اإلجنيلية، يتناول فيه حرية األديان في اخلليج 
السيما في الكويت حيث يتمتع املسيحيون بقدر عال من 

احلرية الدينية ناقال هذه التجربة في كتابه.
وفي املناسبة أعرب السفير البريطاني عن فخره بإطالق 
هذا الكتاب من السفارة البريطانية، مشيرا إلى أن الكويت هي 

البلد اخلليجي الوحيد الذي فيه هذا القدر من احلريات.
بدوره حتدث مؤلف الكتاب أندرو طومسون عن جتربته 
قائال ان ثلثي س����كان العالم إما مس����لمون أو مسيحيون 
ومس����تقبل كوكبنا يعتمد على قدرتنا على التسامح من 
أجل التعايش والتعاون، وقال ان املشكلة تكمن في تاريخ 
هذين املجتمعني من حيث استغاللهما والتالعب بهما ولكن 

ليس في الكويت. وهذا ما مييزها عن جيرانها.

وقال طومسون ان قرار إصدار هذا الكتاب يعود لسببني، 
األول هو سرد قصة املسيحيني في الكويت وكيف كان لهم 
التأثير اإليجابي في هذا اجلزء من العالم وهذا بفضل حسن 
ضيافة الكويت ألبناء الطائفة املسيحية. أما السبب الثاني 
فهو لالحتفال بحرية األديان املوجودة في الكويت والتي 
يجهلها من ال يعرف الكويت، وقال ان البريطانيني أعربوا 
عن استغرابهم من ممارسة املسيحيني لطقوسهم الدينية 

في الكويت وزيارتهم للكنيسة وتأدية الصلوات.
وختم حديثه بالقول أن����ه البد من االحتفال بالصداقة 

واإلميان بني املسلمني واملسيحيني.
ث����م كانت كلمة راعي الكنيس����ة اإلجنيلية في الكويت 
القس عمانوئيل غريب ال����ذي أعرب عن فخره بأن يكون 
مسيحيا كويتيا، مشددا على أن الكويت خير مثال للحرية 
املسيحية في اخلليج حيث ان للمسيحيني احلرية املطلقة 
في زيارة الكنيس����ة وأداء الصالة دون أي تدخل أو إزعاج 
من أحد، كما أن املس����يحي جزء م����ن هذا املجتمع املتكامل 
الذي يستقبل على أرضه جنسيات وأديانا مختلفة تعمل 

وتعيش في الكويت.
وأمل غريب ان يعمل املسيحيون واملسلمون على جعل 

الكويت واحة حب وسالم في العالم.
وفي تصريح صحافي على هامش احلفل أكد الس����فير 
البريطاني فرانك بايكر على حسن العالقات الثنائية بني 
الكويت وبريطانيا متطلعا إلى مشاركة الكويت في العام 

الق����ادم االحتفال بعيدها الوطني ال� 50 وعيد حتريرها ال� 
20 اللذين كان لبريطانيا دور فيهما.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك قلق على املنطقة 
نتيجة ما يحدث في العراق خاصة مع تعثر تشكيل احلكومة 
العراقية قال بايكر ان االنتخابات العراقية س����ارت بشكل 
جيد وكانت حتت إشراف األمم املتحدة ويجب االنتظار ألن 

يتوصل الفرقاء إلى حل بهذا الشأن.
وحول املوقف البريطاني من امللف النووي اإليراني أكد 
بايكر ان موقف بريطانيا لم يتغير خالل السنوات األخيرة 
وعلى إيران طاعة املجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة 
النووية وهو ما تلتزم به. لذلك ال داعي للتنبؤات بحرب 
على املنطقة، مؤكدا ان بريطانيا مع إيجاد حل سلمي للملف 

النووي اإليراني.
وعما إذا كانت هناك صفقات بريطانية كويتية تشمل 
إعطاء بريطانيا أسلحة بريطانية للكويت أكد بايكر ان هذا 
متعل����ق بالكويت لتحدد ماذا تريد وتتخذ قرارات املعدات 
التي حتتاجها كما هو احلال أيضا مع طائرات اليوروفايتر. 
وش����دد بايكر على حسن العالقات الكويتية � البريطانية 

االقتصادية والسياسية والثقافية وحتى العسكرية.
وعن موعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد لبريطاني����ا قال بايكر ان بريطاني����ا تنتظر اليوم 
االنتخابات وعليه فإن بعد االنتخابات سيتم حتديد موعد 

الحق للزيارة مبا يتناسب مع الطرفني.

واش����نطن � كونا: وصل نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح الى واشنطن امس في زيارة 
رسمية تستغرق ثالثة ايام يلتقي خاللها كبار املسؤولني في االدارة 

األميركية والكونغرس.
وقال الشيخ د.محمد الصباح في تصريح ل� »كونا« والتلفزيون 
الكويتي انه »سيتم خالل الزيارة بحث مجمل العالقات الكويتية � 
األميركية وفي مقدمتها موضوع املعتقلني الكويتيني في غوانتانامو 
وأهمية تسليمهم الى الكويت خاصة اننا استوفينا كل املتطلبات 
بهذا الشأن«، مشيرا الى انه سيتم ايضا التباحث في مسألة التعاون 

العسكري واالقتصادي بني الكويت والواليات املتحدة.
وأض����اف ان »محور احلديث مع وزي����رة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون سيكون حول عملية السالم في الشرق االوسط 
واملوقف االسرائيلي غير املنطقي وغير املعقول خصوصا بالنظر 

الى املوقف العربي املبادر للعملية الس����لمية واملوقف االسرائيلي 
املتمثل في رفض عملية السالم«.

وأوضح الشيخ د.محمد الصباح انه »سيكون هناك حديث عن 
الع����راق ما بعد االنتخابات والدور ال����ذي يجب ان يلعبه اجلميع 
الحتضان هذا العراق اجلديد ومس����اعدته في االنتهاء من تشكيل 
احلكومة بأسرع وقت ممكن ويعود كعنصر اساسي في االستقرار 

االقليمي«.
وأضاف »كذلك هناك املوضوع االيراني املتعلق بامللف النووي 
ودور املجتم����ع الدولي في التعامل مع ه����ذا املوضوع وقد كررنا 
مرارا ان يكون من خالل قنوات الش����رعية الدولية ومجلس األمن 

وبالطرق السلمية«.
وقال الشيخ د.محمد الصباح ان البحث سيتناول ايضا االمن 
االقليمي بشكل عام واالوضاع في اليمن والدور الذي تلعبه دول 

مجلس التعاون وقال »س����أحمل بأمانة املوقف اخلليجي من هذه 
املواضيع االقليمية بشكل عام«.

وأش����ار الى انه س����يتحدث ايضا عن »برنامج الكويت للطاقة 
النووية والدور الذي ميكن ان تلعبه الواليات املتحدة مبس����اعدة 
الكويت للحصول على هذه الطاقة الغراض انتاج الطاقة الكهربائية 

وحتلية املياه«.
وأضاف ان الكويت كحليف استراتيجي للواليات املتحدة سيكون 
لديها اجندة متشعبة من املواضيع »وسأبحث كل قضية وموضوع 

مع نظيرتي في االدارة األميركية«.
وسيلتقي الشيخ د.محمد الصباح بكبار املسؤولني في االدارة 
األميركية وفي مقدمتهم وزيرة اخلارجية كلينتون ووزير الدفاع 
روبرت غيتس ومستشار الرئيس األميركي لشؤون األمن القومي 

اجلنرال جيم جونز.

وس����يلتقي ايضا بقيادات في الكونغرس ومنهم رئيس جلنة 
العالقات اخلارجية في مجلس الش����يوخ السيناتور جون كيري 
ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس النواب النائب هاورد 
بيرمن وعضو جلنة اخلدمات املس����لحة الس����يناتور جون ماكني 
ورئيس جلنة اخلدمات العسكرية في مجلس النواب النائب ايك 

سكلتون.
ومن املقرر ان يلقي الشيخ د.محمد الصباح محاضرة في معهد 
الشرق االوسط في واشنطن حول وضع مجلس التعاون اخلليجي 

في خضم االحداث االقليمية املتسارعة.
وكان في استقبال الش����يخ د.محمد الصباح لدى وصوله الى 
الواليات املتحدة س����فيرنا في واشنطن الش����يخ سالم العبداهلل 
ومس����ؤولة مكتب الكويت في وزارة اخلارجية األميركية جولي 

سوير وأعضاء السفارة الكويتية.

 س�نتحدث م�ع المس�ؤولين األميركيي�ن عن برنام�ج الكوي�ت للطاق�ة النووية 
إلنت��اج الكهرب�اء والم��اء ودور الوالي�ات المتح�دة لمس�اعدتن�ا في هذا الش�أن

أكد أن اإلقبال صحوة لتفهم اللغة العربية

البابطين: 17 ألف طالب استفادوا من 269 
دورة في علم العروض وتذوق الشعر

العريش )مصر( � هناء السيد
ق����ال رئيس مجل����س أمناء 
مؤسس����ة جائ����زة عبدالعزيز 
البابط����ني لإلب����داع  س����عود 
الش����عري عبدالعزيز البابطني 
في احتفال املؤسس����ة أول من 
أمس بتخريج دفعة جديدة من 
دارس����ي الدورات املجانية في 
»علم العروض وتذوق الشعر 
العربية« بالتعاون مع  واللغة 
كلية التربية بجامعة العريش ان 
اإلقبال كبير على االستفادة من 
الدورات التي ترعاها املؤسسة 
وانها »صحوة عربية لتفهم اللغة 

وتعلمها«.
وذكر البابطني »ان املؤسسة 
بدأت هذه الدورات منذ 12 عاما 
بالتعاون م����ع جامعة الكويت 
لتش����مل حالي����ا أكث����ر من 43 
جامعة عربية وأجنبية«، معربا 
الدورات  عن سعادته لتحقيق 
انتشارا واس����عا على مستوى 

اجلامعات العربية.
وأوضح ان نحو 17 ألف طالب 
استفادوا من الدورات حتى اآلن 
من خالل 269 دورة سابقة، الفتا 
الى توجه املؤسسة حاليا الى 
تعليم اللغة العربية في املناطق 
البعيدة  العربية واإلس����المية 
ومنها ب����دء تعريب دولة جزر 

القمر في العام املاضي.
إقدام  ان  البابط����ني  وق����ال 
املؤسس����ة على إقامة الدورات 
املجانية هدفه األساسي العودة 
الى اجلذور التي ال مستقبل ألمة 
دون االنغراس فيها والتشبث 
بها وتزوي����د املتدرب بخبرات 
جديدة في مجال اللغة والعروض 

وتذوق الشعر.
وبني ان »هدف الدورات ايضا 
إعادة مكانة اللغة العربية لها 
ف����ي وجدان ش����بابنا ووعيهم 

وفي جميع امليادين التعليمية 
واملعرفية واإلعالمية واإلبداعية 
واحملافظة على س����المة اللغة 
العجمة واخللل وللشعور  من 
بواجبنا جميعا في حماية اللغة 

وإحاللها مكانها الالئق بها«.
وأعرب البابطني عن تهانيه 
للخريجني م����ن الدورات ال� 3، 
مؤكدا عدم حتقيق هذا النجاح 
لوال تضافر جهود أبناء احملافظة 

العزيزة مبختلف مراتبهم.
واض����اف »اهن����ئ أبنائ����ي 
اخلريجني عل����ى جناحهم في 
التدريبي����ة« معبرا  ال����دورات 
عن أمل����ه »ليكونوا جنودا في 
مشروعنا الثقافي الكبير لتعزيز 
ارتباطنا بالتراث وإعادة إحيائه 
مبا ينف����ع حاضرن����ا ويثري 

مستقبلنا«.
البابطني عن شكره  وأعرب 
جلميع املس����اهمني ف����ي إمتام 
الدورة بنجاح وعلى رأس����هم 
جامعة قناة السويس برئاسة 
الزغبي وألس����اتذتها  د.محمد 
على ما بذلوه من جهد لتعطي 

هذه الدورات التدريبية نتائجها 
املرضية.

من جهته أكد القائم بأعمال 
سفارتنا في القاهرة املستشار 
الكندري حرص السفارة  عمر 
على املش����اركة ف����ي االحتفال 
التدريبية  ال����دورات  بتخريج 
البابطني  التي تقيمها مؤسسة 
في علوم اللغة العربية والتذوق 

الشعري في مصر.
وقال ان املؤسسة دأبت منذ 
إنشائها على االهتمام بالشعر 
العربي واللغة العربية ألهميتها 
الكبي����رة كوس����يلة للتواصل 
بني الش����عوب العربية وإقامة 
العديد من الندوات واألمسيات 
الشعرية في مصر كنقطة انطالق 

للمؤسسة.
وأش����ار الى حرص األديب 
الكبي����ر عبدالعزي����ز س����عود 
الدارسني  البابطني على تكرمي 
في هذه ال����دورات ما يدل على 
الكوي����ت بالتواصل  اهتم����ام 
الش����عوب خاصة  مع مختلف 

الشعوب العربية.

خالل اجتماعه ونقيب الصحافيين المصريين مع وفد جمعية الصحافيين

نافع: العالقات المصرية � الكويتية 
متجذرة وتمرّ بأزهى مراحلها 

القاهرة � كونا: اكد رئيس احتاد 
الصحافيني الع���رب ابراهيم نافع 
ان العالق���ات املصرية � الكويتية 
على مختلف املستويات واألصعدة 
وخاصة على املس���توى اإلعالمي 
والصحافي مت���ر بأزهى مراحلها 
واصفا تلك العالقات بأنها »عالقات 

عتيقة تزدهر على مدى الزمان«.
ج���اء ذلك خ���الل اجتماع وفد 
جمعية الصحافيني الكويتية امس 
مع رئيس احتاد الصحافيني العرب 
ابراهيم نافع ونقيب الصحافيني 
املصريني مكرم محمد احمد في إطار 

زيارة الوفد الى مصر.
واضاف نافع ف���ي تصريح ل� 
»كونا« »نكن كل احلب والتقدير 
الكويت���ي وللقي���ادة  للش���عب 
الكويتية ونعم���ل جاهدين على 
تعزيز وتعميق وتكريس العالقات 
املصرية � الكويتية وذلك من خالل 

مواقعنا«.

الفاعلة  الى املش���اركة  وأشار 
جلمعية الصحافيني الكويتية في 
احتاد الصحافيني العرب ودورها 
الري���ادي ف���ي تأس���يس االحتاد 
الرئيسي  املقر  وجهودها في نقل 

لالحتاد الى القاهرة.
وثم���ن العالق���ات التي تربط 
الكويتية  جمعي���ة الصحافي���ني 
باالحتاد قائ���ال »تربطنا بجمعية 
الصحافيني الكويتيني روابط وثيقة 
وعالقات وطيدة«، مؤكدا ان اجلميع 
يعمل دائما من أجل قضايا حرية 

التعبير والرأي.
من جهته أكد نقيب الصحافيني 
املصريني مكرم محمد احمد عمق 
ومتانة العالقات التي جتمع نقابة 
الصحافي���ني املصري���ني بجمعية 
الصحافيني الكويتية والتي متتد 

لسنوات طويلة ماضية.
 وأشار احمد في تصريح مماثل ل� 
»كونا« الى موقف نقابة الصحافيني 

إبان االحتالل الصدامي  املصريني 
للكوي���ت عام 1990 ومس���اندتها 
الكاملة للصحافيني الكويتيني في 
نقل قضيتهم على صفحات الصحف 
اضافة الى احتضان القاهرة ملختلف 
الصحف الكويتية في تلك الفترة 

نصرة لقضيتهم.
وأوضح ان هذا يعود الى قوة 
العالقات الوثيقة التي تربط الشعبني 
املصري والكويتي بجميع مستوياته 
وشعور املصريني بواجبهم القومي 

إزاء اشقائهم الكويتيني.
واعتبر احمد في هذا الس���ياق 
ان مس���يرة جمعي���ة الصحافيني 
الكويتية تأتي متالزمة مع نقابة 
الصحافي���ني املصريني في الرؤى 
املشتركة في س���بيل دعم جميع 
القضايا وخاصة من خالل احتاد 

الصحافيني العرب.
وثمن في هذا اإلطار الدعم الذي 
يتلقاه االحتاد من قبل رئيس مجلس 

ادارة جمعية الصحافيني الكويتية 
احمد يوسف بهبهاني وإسهاماته 
البناءة والفاعلة للعديد من النقابات 

واجلمعيات الصحافية العربية.
من جانبه، اك���د رئيس الوفد 
عضو مجلس ادارة اجلمعية جاسم 
كمال ل� »كون���ا« حرص اجلمعية 
على التواصل بصورة مستمرة مع 
العربية وخاصة  رموز الصحافة 
في مصر. وقال ان من ش���أن هذه 
الزي���ارات تعزي���ز العالقات بني 
النقاب���ات واجلمعيات الصحافية 
ف���ي مختل���ف البل���دان العربية 
حيث يت���م خاللها تناول القضايا 

واملوضوعات اخلاصة بالصحافة 
فضال عن التطرق الى سبل االرتقاء 
بالعمل الصحافي العربي. واضاف 
ان جمعي���ة الصحافيني الكويتية 
ومنذ تأسيسها تسعى الن تكون 
عضوا فاعال في محيطها اخلليجي 
والعربي وخاصة من خالل احتاد 
الصحافي���ني العرب، مش���ددا في 
الوقت ذات���ه على مضي اجلمعية 
قدما لدفع التعاون املش���ترك بني 
اجلمعي���ة ونظيراته���ا في الدول 
العربية خلدمة الصحافة العربية 
ومواجهة اي حتديات قد تعترضها. 
وأشار الى ان لقاء وفد اجلمعية مع 

رئيس احت���اد الصحافيني العرب 
ابراهيم نافع ج���اء لالطالع على 
جهود االحتاد وسير عمله في سبيل 
خدمة جم���وع الصحافيني العرب 
وخدمة قضايا الصحافة العربية. 
وأعرب كمال في هذا الس���ياق عن 
خالص ش���كره وتقديره للجهود 
الكبيرة التي يق���وم بها نافع في 
االحتاد والتي تصب في صالح العمل 
الصحافي العرب���ي. ولفت الى ان 
لقاء الوفد م���ع نقيب الصحافيني 
املصريني مكرم محمد احمد تطرق 
الى التحديات املهنية التي تواجه 
الصحافي���ني في كل م���ن البلدين 

الكويت ومصر، اضافة  الشقيقني 
الى سبل تعزيز العمل املشترك بني 
نقابة الصحافيني املصريني وجمعية 
الصحافيني الكويتية واالرتقاء به. 
وأشاد كمال بالدور الذي تقوم به 
نقابة الصحافيني املصرية وعلى 
رأسها نقيبها مكرم محمد احمد في 
مساندة حقوق الصحافيني املهنية 
وتوفير اخلدمات النقابية لهم. ضم 
وفد جمعية الصحافيني الكويتية 
الذي يترأسه جاسم كمال كال من 
جاس���م التنيب وكامل الش���مري 
وناصر معرفي ومحمد جوهر حياة 

اضافة الى بداح السهلي.

اإلعفاء من رسوم 
التأشيرة السياحية
لتايلند من 11 مايو 

حتى 31 مارس 
2011

الس���فير  أعل���ن 
التايلن�����دي ل���دى 
الب���الد ان جمي���ع 
الذي���ن  األج��ان���ب 
يتقدم���ون بطل��ب 
للحص�����ول عل���ى 
تأش���ي��رة سياحية 
لدى سفارات مملكة 
تايلند والقنصليات 
العامة ململكة تايلند 
ف���ي جمي���ع أنحاء 
العالم، مب���ن فيهم 
األجان���ب املؤهلون 
الذي���ن يتقدم���ون 
عل���ى  للحص���ول 
تأشيرة لدى وصولهم 
عند نقاط التفتيش 
احملددة،  احلدودية 
سيتم إعفاؤهم من 
رس���وم التأش���يرة 
السياحية اعتبارا من 
11 مايو 2010 حتى 31 
مارس 2011 وتنطبق 
تلك اإلجراءات على 
التأشيرة السياحية 

فقط.

 مكرم: رؤى مشتركة بيننا وجمعية الصحافيين في دعم جميع القضايا
 كمال: حريصون على التواصل باستمرار مع رموز الصحافة العربية
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