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المزين: افتتاح يوم الكويت الثقافي في تتارستان

موسكوـ  كونا: قال سفيرنا لدى روسيا االحتادية ناصر املزين 
ان انشطة يوم الكويت الثقافي التي بدأت امس في جامعة قازان في 
جمهورية تتارستان في روسيا تأتي نتاج تنظيم مشترك من جامعة 

قازان احلكومية التربوية ومركز الثقافة العربي في تتارستان.
وذكر املزين في اتصال هاتفي مع »كونا« ان يوم الكويت الثقافي 
يتضمن العديد من االنشـــطة ابرزها مسابقات بني طلبة املدارس 

واجلامعات في تتارستان في مجال اتقان اللغة العربية.

واشـــار الى قيام املتســـابقني بعرض كتب عربية ومنها الكتب 
املكرسة للكويت مضيفا ان املسابقات شملت اعداد االطعمة العربية 
وخاصة الكويتية والقاء االشعار وعرض املسرحيات والتمثيليات 

باللغة العربية.
واشاد املزين في كلمه التي القاها في حفل االفتتاح بجهود العاملني 
في اجلامعة واملركـــز الثقافي العربي مؤكدا حرصهم على متابعة 

جوانب النهضة في الكويت وتطورها في مختلف املجاالت.

في ندوة ألقاها بمعهد الشرق األوسط

محمد الصباح: عملية السالم في الشرق األوسط تحّطمت.. وادعاءات إسرائيل 
بأن سورية هّربت صواريخ »سكود« تكتيك واضح إلخفاء حقيقة ما تفعله في فلسطين
تحريك�ه يتعي�ن  وواض�ح  ضخ�م  هي�كل  إنه�ا  الح�دود..  عب�ر  وتس�ريبها  صغي�رة  حقيب�ة  ف�ي  وضعه�ا  يمك�ن  ال  »س�كود«  صواري�خ 

مس�تعدون لتوجيه التعويضات من األمم المتحدة 
لالستثمار في البنية التحتية للعراق ومناقشات مع بريطانيا 
وتركيا لتطوير الجنوب العراقي ليك�ون منطقة صناعية

واشــــنطن ـ كونــــا: أكد نائب 
رئيــــس مجلس الــــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الليلــــة قبل املاضية ان االدعاءات 
التي أطلقتها اسرائيل مؤخرا ضد 
سورية متثل »تكتيكا واضحا من 
جانب اإلسرائيليني الخفاء حقيقة 
أن ما يفعلوه في فلســــطني غير 
مقبول على االطالق«. وشدد الشيخ 
د.محمــــد الصباح في ندوة ألقاها 
مبعهد الشــــرق األوسط بعنوان 
التعــــاون اخلليجي في  »مجلس 
عالم مضطرب« معلقا على ادعاءات 
اسرائيل بأن سورية هّربت صواريخ 
»سكود« الى حزب اهلل في جنوب 
لبنان على أن »صواريخ ســــكود 
آخر مرة تفقدتهــــا وجدت انها ال 
ميكن وضعها في حقيبة صغيرة 
وتسريبها عبر احلدود انها هيكل 
ضخم وواضح يتعني حتريكه«. 
وتابع »لهذا الســــبب فان االدعاء 
االســــرائيلي بأن هذه الصواريخ 
الضخمة تعبر احلدود الى لبنان 
أعتقــــد أنه ادعــــاء يحاولون من 
خالله حتويل االنتباه عن طبيعة 
األشياء التي يقومون بها في القدس 

الكويت »هي أيضا عضو مراقب في 
الشراكة العاملية للطاقة النووية 
التــــي تقودها الواليــــات املتحدة 
اليها كعضو  وتخطط لالنضمام 

كامل في وقت قريب«.

عائدات النفط

وقال »اننا نعتــــرف بأنه في 
املستقبل املنظور ستظل عائدات 
النفط والغاز جزءا مهما من اقتصادنا 
الوطني«، مضيفا »التحدي سيتمثل 
في طريقة تخفيف آثار التقلبات 
في أسعار النفط على امليزانيات 

الوطنية وخطط التنمية«.
وحول االســــتثمار في العراق 
قال الشيخ د.محمد الصباح »أشرنا 
بوضوح الى أن التعويضات التي 
حصلنا عليها مــــن األمم املتحدة 
مستعدون لتوجيهها لالستثمار في 
البنية التحتية للعراق ونحن حاليا 
في مناقشات مع احلكومة العراقية 
البريطانية  بجانب احلكومتــــني 
والتركية لتطوير اجلزء اجلنوبي 
من العراق ليكون منطقة صناعية«. 
وأضاف »أعــــرف أن هناك الكثير 
من املستثمرين بالقطاع اخلاص 

مصدر قلق للمجتمع الدولي بأكمله 
وينبغي احتــــرام مطالب الوكالة 
الدولية للطاقــــة الذرية وقرارات 
مجلس األمن التي صدرت ضد ايران 
وتنفيذهــــا بالكامل«. وأضاف ان 
أي عمل »خــــارج القانون الدولي 
أمــــام فوضى  الطريق  ســــيفتح 
شــــاملة في املنطقة ولهذا السبب 
نحــــث اجلميــــع علــــى أن نلتزم 
بالديبلوماسية والقنوات املناسبة 
وفي اطار مناقشات مناسبة داخل 
األمم املتحدة«. وأضاف »اجلميع 
يجب أن يكونوا مســــؤولني أمام 
األمم املتحدة وأن يخضعوا لشروط 
انتشــــار األسلحة  معاهدة حظر 
النووية وهذا يشمل أيضا اسرائيل 
بالطبــــع وأعتقد أنه ال يوجد حل 
عسكري لهذه املسألة هناك فقط 

حل ديبلوماسي وسياسي«.
االقتصاد في دول التعاون

وردا على ســــؤال حول ملف 
االقتصاد ومجلس التعاون اخلليجي 
أعقــــاب األزمــــة االقتصادية  في 
األخيرة في اليونان قال الشــــيخ 
د.محمد الصبــــاح »كنا حريصني 

اوباما بتعيني الســــناتور جورج 
ميتشــــل مبعوثا خاصا للشرق 
األوســــط والســــيناتور هيالري 
كلينتون وزيرة للخارجية وبعد 
خطابيه «املهمني« في اســــطنبول 
والقاهرة »ارتفع مستوى التوقعات 
الــــى درجة أن اجلميــــع اعتقد أن 
السالم أخيرا قاب قوسني أو أدنى«. 
وأضاف »لم تتحطم هذه التوقعات 
سوى بعدما قرر )رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني( نتنياهو اتخاذ 
مسار مختلف«.  وشدد على »أننا 
دعمنــــا الرئيس )الفلســــطيني( 
محمود عباس الستئناف محادثات 
التقارب غير املباشرة لنرى بعد 
أسبوعني فقط اسرائيل تعلن انها 
ســــتبني 1600 وحدة سكنية في 
القدس الشــــرقية كما لو كان ذلك 
ردا علــــى اليد العربيــــة املمدودة 
الستئناف محادثات السالم وهذا 
يحطم التوقعات متاما«. وأشــــار 
الى أن الدول العربية ستستمر في 
العربية  التمسك مببادرة السالم 
ادارة أوباما السيما  ودعم موقف 
فيما يتعلق مبسألة املستوطنات 

االسرائيلية.

الشرقية«. وأوضح أن املمارسات 
االســــرائيلية تشــــمل »مصادرة 
وسرقة املزيد من األراضي وطمس 
تاريخ وتراث الشعب الفلسطيني 
من خالل الزعــــم بأن بعض هذه 
املواقع التاريخية معالم اسرائيلية 
وأيضا من خالل رفض منح الواليات 
املتحدة القدرة على استئناف مهمتها 
كوســــيط لعملية السالم ورفض 
االلتزام مبطالب اللجنة الرباعية 
الستئناف عملية السالم«. وأضاف 
»نعتقد أن هذا تكتيك واضح من 
جانب االسرائيليني الخفاء حقيقة 
أن ما يفعلونه في فلســــطني غير 
مقبــــول علــــى االطــــالق«. وقال 
الشيخ د.محمد الصباح ردا على 
سؤال حول املخاوف من البرنامج 
النووي االيراني انه يتعني التعامل 
مع املخــــزون النــــووي االيراني 
»ضمن حدود الشــــرعية الدولية 
والديبلوماسية املتعددة األطراف 
وضمن حدود األمم املتحدة« بدال 
من العمــــل من جانب واحد ما قد 
يغرق املنطقة في »فوضى عارمة«. 
وشدد على ان »املسألة ال تثير قلق 
الغرب فحسب بل يجب أن تكون 

الكويتي في العراق وعندما نتحدث 
العقود املستقبلية والفرص  عن 
أعتقــــد أن العراق هــــو األبرز من 
حيث وجود بيئة من شــــأنها أن 
تنتج عائــــدات طيبة بالنســــبة 
للمستثمرين«. وأضاف »أدرجنا 
العراق في خططنا التنموية« التي 
تتعلق بخطة القامة سكك حديدية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
تشمل العراق »لذلك سيكون العراق 
متكامال اقتصاديا في سوق دول 
مجلــــس التعــــاون اخلليجي من 
خالل النقل البري«. وأضاف »نحن 
أيضا افتتحنا مؤخرا خطا مباشرا 
مــــن الكويت الى مدن متعددة في 
رحالت العراق على أساس يومي 
وهناك دول أخرى مبجلس التعاون 
اخلليجي تقوم بذلك وهذا ما يبحث 
عنه العراق فهو يبحث عن فرصة 
للتجارة والتبادل وتعزيز احليوية 

االقتصادية ودعم استقراره«.
وقــــال ان عملية الســــالم في 
الشرق األوسط التي كانت حتظى 
بتوقعات كبيرة ذات يوم للتوصل 
الى اتفاق »حتطمت«. وأضاف انه 
بعد حترك الرئيس األميركي باراك 

للغاية على تنفيذ ووضع مسار 
ســــريع التفاقنا االقتصادي الذي 
يقوم على محورين أحدهما انشاء 
االحتــــاد اجلمركي واآلخر العملة 
املشــــتركة«. وأضــــاف »صراحة 
نظرنــــا الى )الدرامــــا اليونانية( 
وهي تتكشف وبدأنا نحك رؤوسنا 
وقلنا مــــاذا حدث من خطأ وكيف 
ميكننا أن نتعلم من أخطاء االحتاد 
األوروبي وكيف نستطيع أن مننع 
حدوث شيء مماثل لنا؟«. وأضاف 
»نحن فــــي حلظة توقف للتفكير 
اآلن وهذا ليس معناه أننا لســــنا 
جادين، وألننا جادون فإننا ال نريد 
أن نقفــــز الى ترتيب يبدو نظريا 
ممتــــازا على الورق ولكن وضعه 
موضع التنفيذ تنتج عنه فوضى 

اقتصادية كبيرة«.
وفيمــــا يتعلــــق بالتحديــــات 
االقتصادية قال الشــــيخ د.محمد 
الصباح ان »التحدي األكثر أهمية 
بالنســــبة لدول مجلس التعاون 

اخلليجي في املدى املتوســــط هو 
اإلفراط فــــي االعتماد على مصدر 
واحد للدخــــل«، مضيفا »البد أن 
ننجح فــــي تنويع مصادر الدخل 
لدينا من أجل تقليل املخاطر وضمان 

حتقيق عائدات في املستقبل«.
وشدد على أن »اعتمادنا على 
النفط كمصدر رئيسي للدخل ليس 
خطيرا على املدى الطويل فحسب 
ولكن اعتمادنا الكامل عليه كمصدر 
وحيد للطاقة أمر ال ميكن حتمله 
أيضا«. وشدد الشيخ محمد على 
أن الكويت »تؤيد اجلهود الدولية 
املبذولة حاليا لوضع نهج متكامل 
متعدد األطراف لضمــــان توفير 
اخلدمات وإمدادات الوقود النووي 
انتشار األسلحة  مع احلماية من 
النووية«. وأشار الى أن احلكومة 
الكويتية تعهدت بتقدمي 10 ماليني 
دوالر الستكمال رأس املال املطلوب 
البالغ قيمتــــه 150 مليون دوالر 
لتنفيذ هذا املشروع، الفتا الى أن 

أدرجن�ا العراق في خططن�ا التنموية الخاصة 
بإقامة س�كك حديدية وافتتحنا خط���ًا مباشرًا 
م�ن الكويت إلى مدن متعددة على أس�اس يومي

الشيخ د.محمد الصباح محاضرا في معهد الشرق األوسط

الشيخ د.محمد الصباح في حديث مع جون كيريوزير اخلارجية خالل لقائه جون ماكني

ومصافحا هاوارد بيرمان

التقى ماكين وكيري وبيرمان

وزير الخارجية بحث مع قيادات الكونغرس مشاريع 
الخصخصة وحقوق المرأة والتنمية وحقوق اإلنسان

مع الواليات املتحدة مضيفا »نحن 
فخورون جدا باجلهود التي قمنا 
بها في تسعينيات القرن املاضي 
للوقوف على قيمنا املشتركة التي 
كانت في نهايــــة املطاف حترير 
الكويــــت«. ولفت كيــــري الى ان 
الكويت كانت »ثابتة في صداقتها.. 
هي تساعدنا بطرق مختلفة كثيرة 
في منطقة صعبة«. واضاف »انهم 
يواجهون املخاطر في القيام بذلك 
لكن في النهاية ميكننا ان نتطلع 
الى واحدة من الصداقات التي ال 
تتزعزع«. وقال كيري في تصريحه 
»لدينا أيضا أمل كبير في إمكانية 
التوصل حلل ديبلوماسي للتوترات 
مع ايران واعتقد ان اجلميع يشعر 
بأن العالم سيكون أفضل اذا حصل 

هذا األمر«.
الســــيناتور  من جهتــــه قال 
ماكني »أتشــــرف بأن تكون لدينا 
هذه الصداقة والعالقة بني بلدينا« 
مشيرا الى ان »واحدا من التجارب 
التي ال ميكنني ان أنســــاها هي 
الذهاب الى البالد مباشــــرة بعد 
انتصار عملية عاصفة الصحراء 
وكنت متأثرا بشدة بالضرر الذي 
أصيب بــــه بلدكم من قبل جيش 
صدام حسني«. واضاف »تأثرت 
بشدة بشجاعة شعبكم وصدمت 
بشــــكل خاص بعدد من األشياء 
واعتقدت في ذلك الوقت اننا لن 
نرى اي نزاع بعد ذلك في املنطقة 
ومع ذلك لدينا كويت حرة مستقلة 
وسيظل احلال دائما على ما هو 

عليه«.

من قبل قنوات الشرعية الدولية 
وان استخدام القوة أمر مرفوض 

جملة وتفصيال«.
وأكد الشيخ د.محمد الصباح في 
هذا الصدد أهمية ان يكون هناك 
»توافق دولي على اي حترك في 
اجتاه امللف النووي اإليراني وان 
اجلميع يجب ان يخضع العتبارات 
وكالة الطاقة الذرية وخصوصا اننا 
على أعتاب مؤمتر ملراجعة معاهدة 

منع االنتشار النووي«.
وقال: »حتدثنا ايضا عن قضية 
السالم وقد اخذ هذا املوضوع حيزا 
كبيرا وما يقوم به رئيس الوزراء 
االسرائيلي من اجراءات ال تعوق 
العملية السلمية بل تدمرها ايضا 
بشــــكل كامل وان العرب مازالوا 

متمسكني بخيار السالم وان العبء 
اآلن يقع على عاتق إسرائيل وأكدنا 
توافقنا مع رؤى اإلدارة األميركية 

بهذا الشأن«.
وبحث الشيخ د.محمد الصباح 
ايضا خالل لقاءاته االتهامات التي 
توجه الى سورية قائال »نعتقد ان 
إسرائيل تستخدم هذه األقاويل 
للتغطية على اجلرائم التي ترتكبها 
في حق الشعب الفلسطيني لذلك 
علينا ان نعيــــد ونؤكد ان عالج 
هذه األمور هو فــــي عودة بعث 
احلياة مبسيرة السالم في الشرق 

األوسط«.
وفي هذه األثناء قال كيري بعد 
اجتماعه بالشيخ د.محمد الصباح 
ان الكويت لديها »عالقة خاصة« 

التقى نائب  ـ كونا:  واشنطن 
الــــوزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
اول من أمس قيادات الكونغرس 
األميركــــي وبحث معهم عددا من 

القضايا الثنائية واإلقليمية.
والتقى الشيخ د.محمد الصباح 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية 
الشــــيوخ األميركــــي  مبجلــــس 
السيناتور جون كيري ورئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس 
النواب هــــاوارد بيرمان وعضو 
جلنة اخلدمات العسكرية مبجلس 
الشيوخ السيناتور جون ماكني.

وقال الشيخ د.محمد الصباح 
في تصريح لـ »كونا« وتلفزيون 
الكويــــت انه بحث مــــع قيادات 
الكونغرس »مواضيع مشتركة بني 
الكويت والواليات املتحدة وخاصة 
ما يتعلق بالتطورات السياسية 
واالقتصادية بالكويت واإلصالحات 
التي جتريها ومشــــاريع التنمية 
واخلصخصة والتطور احلاصل في 
قضية حقوق اإلنسان في الكويت 

وحقوق املرأة«.
واضاف ان هــــذه »التطورات 
املهمــــة« فــــي الكويــــت كانــــت 
الذين  البرملانيني  محل إعجــــاب 

التقاهم.
وأوضح انه حتدث مع قيادات 
الكونغــــرس »حول قضايا األمن 
اإلقليمــــي فــــي منطقــــة اخلليج 
وامللفــــني العراقــــي واإليرانــــي، 
وشــــددنا على أهميــــة ان تكون 
معاجلة موضوع امللف اإليراني 


