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الصقر: واشنطن تحارب عدوًا خفيًا في أفغانستان 
وإسرائيل أصبحت تمثل عبئًا على أميركا

الحمود: التجربة الكويتية كّرست نموذجًا 
يحتذى في الشفافية ونزاهة االنتخابات

 لندن ـ كونا: قال رئيس مجلس العالقات العربية 
- الدولية النائب الســـابق محمد الصقر ان سياسة 
الواليات املتحدة اخلارجية شـــهدت تغيرا كبيرا بعد 
احداث 11 سبتمبر االرهابية في نيويورك وواشنطن 

وابرزها احلرب في افغانستان والعراق.
واعرب الصقر خـــالل محاضرة ألقاها في جامعة 
كامبردج البريطانية امس االول عن تفهمه لالسباب 
التي دفعت الواليات املتحدة الى احلرب في افغانستان 
ضد حكومة طالبان والقاعدة وذلك بعد ان راح ضحية 
احداث 11 سبتمبر نحو اربعة االف شخص من املدنيني 
االبرياء. وكان االســـتاذ في جامعة كامبردج د. جالل 
رمضان قام بتنظيم هذه احملاضرة التي شهدت حضورا 
كبيرا من اساتذة اجلامعة والسفراء ومن بينهم السفير 
البريطاني السابق لدى الكويت ستيوارت الجن اضافة 

الى شخصيات عامة وطالب.
وركز الصقر وهو رئيس ســـابق للجنة الشؤون 
اخلارجية في مجلس االمـــة في هذه احملاضرة على 
الشرق االوسط واهمية دور الواليات املتحدة األميركية 
في العالم باعتبارها القوى العظمى الوحيدة وكذلك 
بســـبب ضخامة حجم اقتصادها وقوتها العسكرية 
ومواردهـــا. وقال الصقر »انني احتـــدث انطالقا من 
تفهمي لضرورة تصدي الواليـــات املتحدة لالرهاب 
بعد احداث 11 سبتمبر واحساسها باجلرح الكبير الذي 
اصابها بعد هذه العمليات االرهابية رغم االخطاء التي 
وقعت فيها بعد ذلك« مضيفا »ان واشنطن اكتشفت 
بعد ستة اشهر من غزو افغانستان انها حتارب عدوا 
خفيا من االشـــباح الذين يقاتلون في اجلبال الوعرة 

واالنفاق املظلمة«.
وحول احلـــرب في العراق قال الصقر »ان أميركا 
قررت اسقاط نظام صدام حسني الذي كان يقوم بقتل 

شعبه والتسلط باحلكم على نحو وحشي«.
واشار ايضا الى ان ادارة الرئيس األميركي السابق 
جورج بوش اتخذت من اسلحة الدمار الشامل العراقية 

ذريعة للحـــرب على العراق مضيفا انه »بالنســـبة 
للنتائج التي ترتبت على هذا العمل العســـكري فإن 
أميركا اصبح لها وجود في الشرق االوسط وبالتالي 
فإن اســـرائيل لم تعد تكتسب اهمية كبيرة بالنسبة 
للواليات املتحدة«. وراى الصقر ان »اسرائيل اصبحت 
متثل عبئا على أميركا بعد تقلص دورها في املنطقة 

بالنسبة لواشنطن«.
وبالنسبة لنتائج احلرب على العراق في عام 2003 
حتـــدث الصقر عن االخطاء الكبيرة التي وقعت فيها 
أميركا هناك بسبب عدم وضع خطة متكاملة ملرحلة 
ما بعد ســـقوط النظام العراقي السابق والعمل على 
ادارة البالد بكفاءة حيـــث ذكر انه كان يتمنى لو ان 
األميركيني قد اصغوا لنصائح بريطانيا التي لها خبرة 

كبيرة بالشرق األوسط وخاصة العراق.
ونوه الصقر بالدور الذي قامت به الكويت في هذا 
الشأن حيث انها سمحت مبرور قوات التحالف عبر 
أراضيها الى العراق لتحرره من براثن الطاغية صدام 
حسني. وأشار الى املخاوف من زيادة النفوذ االيراني 

في العراق وذلك بسبب التدخالت االيرانية هناك.
وحول السياســـات االسرائيلية العدوانية تطرق 
الصقر الى التوسع في املستوطنات االسرائيلية وذلك 
رغم ضغـــوط ادارة الرئيس األميركـــي باراك أوباما 
لوقف هذا البرنامج االسرائيلي الذي يهدف الى الغاء 
الهوية الفلسطينية واستمرار االحتالل ألراضي الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
وقـــد أجاب الصقر بعد ذلك عن أســـئلة عديد من 
احلضور شملت مختلف قضايا الشرق األوسط مبا 
فيها التهديدات االســـرائيلية السافرة لكل من لبنان 
وسورية وكذلك البرنامج النووي االيراني وضرورة 

التوصل الى حل سلمي لهذه األزمة.
وحتدث رئيس مجلس العالقات العربية - الدولية 
أيضا عن األوضاع في اليمن وخاصة املوقف في الشمال 

وكذلك »احلراك اجلنوبي« هناك.

خالل محاضرة ألقاها في جامعة كامبردج البريطانية

محمد الصقر محاضرا في جامعة كامبردج

السفير الشيخ عزام الصباح خالل لقائه الشيخ إبراهيم بن خالد آل خليفة

اخلريجون في صورة جماعية شهادة تقدير ألحد اخلريجني

الشيخ فيصل احلمود

أكد ســــفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود على أهمية التجربة 
الدميوقراطية الكويتية.

وقال في تصريح صحافي على هامش انعقاد املؤمتر اإلقليمي حول 
الدميوقراطية احمللية في العالم العربي بحضور ممثلني عن الســــفارة 
أن التجربة الكويتية كرســــت منوذجا يحتذى في الشــــفافية ونزاهة 
االنتخابات. واضاف ان السفارة حريصة على حضور املؤمترات املتعلقة 
بالدميوقراطية لالطالع على ما وصلت إليه التجارب الدميوقراطية في 

الدول الشقيقة والصديقة.
وافاد بأن الدميوقراطية عملية متطورة باستمرار وال تقف عند حد 
مما يتطلب متابعة التجارب الدميوقراطية في املنطقة والعالم بشــــكل 

مستمر والتعرف على جوانب النجاح والقصور فيها.
وأوضح ان التجارب الدميوقراطية متفاوتة بني بلد وآخر مما يعزز 
القناعة بأهمية املضي قدما في االســــتفادة من هذه التجارب بتكريس 

اإليجابيات والتخلص من السلبيات.

محمد الصباح اختتم زيارته الرسمية للمغرب:
الكويت حريصة على دعم خطوات التنمية بالمملكة

الرباطـ  كونا: غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح مدينة الرباط امس في 
ختام زيارة رسمية للمغرب اســــتمرت ثالثة أيام التقى 
خاللها العاهل املغربي امللك محمد الســــادس وتباحث مع 
املســــؤولني املغاربة حول عدد من القضايا ذات االهتمام 

املشترك بني البلدين.
وكان في وداع الشــــيخ د.محمد الصباح باملطار وزير 
الدولة املغربي امحنــــد العنصر ووكيل وزارة اخلارجية 
املغربية يوسف العمراني وسفيرنا لدى اململكة املغربية 
محمد الذويخ وأعضاء البعثة الديبلوماســــية الكويتية 
في الرباط وعدد من الشــــخصيات املدنية والعســــكرية 

املغربية.
وفي تصريح لـ »كونا« أكد وزير الدولة املغربي امحند 
العنصر جناح هــــذه الزيارة التي جاءت لتعزز العالقات 
املتينة والقوية بني الكويت واململكة املغربية الشقيقة في 
شتى مجاالت التعاون القائمة وتفتح أفقا جديدا ملشاريع 

مشتركة في قطاعات واعدة.
وقال ان »هذه الزيارة سيكون لها وقع كبير في تطور 
عالقات البلدين الشقيقني«، مشيرا الى مقابلة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجيــــة للعاهل املغربي امللك 

محمد السادس.
وأوضح الوزير املغربي ان املغرب والكويت تربطهما 
عالقات وطيدة أساســــها التفاهم املطلق وتطابق وجهات 
النظر حول القضايا القومية العربية وعلى رأسها قضية 
فلسطني والقدس الشريف وأيضا حول القضايا اإلقليمية، 
مثمنا موقف الكويت االيجابي من الوحدة الترابية للمملكة 
املغربية ودعمها حلقوقه في اطار الشرعية الدولية ومقررات 

األمم املتحدة.
وأبرز ان الشــــيخ د.محمد الصباح تباحث مع عدد من 
أعضاء احلكومة املغربية فيما يخص تنمية الدعم الكويتي 
ملشاريع التنمية في املغرب، مؤكدا الدعم املوصول للحكومة 
الكويتية وصناديق التمويل ملشاريع التنمية في املغرب 

ومســــاهمتها القوية في عدد من القطاعات احليوية التي 
تصب في مصلحة الشعبني األخوين املغربي والكويتي.

من جهته وفي تصريح مماثل شــــدد سفيرنا املعتمد 
لدى الرباط محمد الذويخ على جناح الزيارة التي أكد من 
خاللها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح حرص الكويت على دعم خطوات التنمية 
في اململكة املغربية الشــــقيقة وتعزيــــز عالقات التعاون 

الثنائي مبا يخدم املصالح املشتركة للبلدين.
واعتبر زيارة الشيخ د.محمد الصباح ناجحة وموفقة بكل 
املقاييس »عكست حميمية وأصالة وعمق العالقات التاريخية 

القائمة بني الكويت واململكة املغربية الشقيقة«.
وأشار الى أن الطرفني الكويتي واملغربي اتفقا على عقد 
اللجنة املغربية ـ الكويتية املشتركة في الربع األخير من 
هذا العام كما لفت الى مقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح للعاهل املغربي 

امللك محمد السادس.

الرومي: وزير  خارجية األورغواي 
يزور الكويت قريبًا

بوينس ايرس ـ كونا: أكد ســـفيرنا لـــدى جمهورية األرجنتني 
ســـعود الرومي اهتمام الكويت حكومة وشعبا بتوطيد العالقات 
الثنائية مع جمهورية االورغواي وترحيبها بالزيارة املرتقبة لوزير 

خارجيتها لويس املاجرو.
جاء تصريح السفير الرومي عقب زيارة قام بها الى االورغواي 
واجتماعه مع وزيـــر اخلارجية املاجرو ناقـــال اليه حتيات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد الصباح 
وترحيب احلكومة الكويتية بتوطيد العالقات الديبلوماســـية بني 

البلدين الصديقني.
من جهته اعرب وزير خارجية االورغواي عن رغبة مماثلة وقال 
انه تلقى دعوة شـــفوية من مستشـــار الديوان األميري محمد ابو 
احلسن اثناء زيارته لألورغواي في مارس املاضي ممثال لصاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد حلضور تنصيب الرئيس 

خوسيه موخيكا.
وأكد انه ســـيقوم بتلبية الدعوة الفتـــا الى »األهمية اخلاصة« 
للكويت لدى حكومة االورغواي نظرا ملوقعها االستراتيجي وثقلها 
السياسي في املنطقة، مشيرا الى التشابه بني البلدين الصديقني من 
حيث تنوع الثروات الطبيعية، مؤكدا على أهمية مجال االستثمار 
واستعداد حكومته لتوفير التسهيالت الالزمة جلذب املستثمرين 

الكويتيني بصفة خاصة والعرب بصفة عامة.
على صعيد مواز التقى السفير الرومي في مكتبه وزير االقتصاد 
بوالية )ســـانتا في( اجنل خوسيه ســـيارا مترئسا وفدا حكوميا 
للتباحث حول الزيارة الرســـمية التي ســـيقوم بها حاكم الوالية 
هيرمز بينر قريبا الى الكويت. وأوضح الوزير سيارا ان الهدف من 
الزيارة احياء العالقة مع الكويت السيما ان )سانتا في( استفادت 
في الســـابق من القرض الذي قدمه الصنـــدوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية لتحسني بنيتها التحتية.

العنص�ر: تطاب�ق وجه�ات النظ�ر بي�ن البلدي�ن ح�ول القضاي�ا القومي�ة العربية

عزام الصباح: تاريخ مشترك ومصير واحد 
يجمع الكويت ومملكة البحرين

استقبل الشيخ إبراهيم بن خالد آل خليفة مدير عام 
مجلس إدارة العائلة املالكة مبملكة البحرين سفيرنا 

لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.
وقال الشــــيخ عزام في تصريح لـ »كونا« عقب 
االجتماع ان »ما يجمع بني الكويت ومملكة البحرين 
عالقات تاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ 
وقد تعددت هذه العالقــــات بجوانبها الكثيرة منها 
األخوية والسياســــية واالقتصادية«. واضاف »ان 

التاريخ واألرض العربية خير شاهد على عمق ومتانة 
هذه العالقات«. واكد السفير أن »تاريخنا املشترك 
ومصيرنا الواحد من أهم الروابط التي جتمعنا وأن 
أسرتي الصباح وآل خليفة وشعبي البلدين الشقيقني 
نبض واحد حيث ان العالقات التاريخية كفلت رسم 
خطى احلاضر في ظل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأخيه عاهــــل مملكة البحرين امللك 

حمد بن عيسى آل خليفة«.

خالل لقائه مدير عام مجلس إدارة العائلة المالكة بالبحرين

 فراج لخريجي دورة التفتيش الوقائي ال� 14 بالحرس الوطني:
بذل المزيد من الجهد والعطاء لتأمين المواقع الحيوية والمهمة في البالد

بحضور ركن اول تدريب االسناد القتالي بالحرس الوطني 
المقدم الركن صالح فراج، تم االحتفال في معســـكر الصمود 
بتخريج دورة التفتيش الوقائي رقم 14 التي عقدت في وحدة 

التفتيش الوقائي والتخلص من المتفجرات.
وقام مشرف الدورة النقيب فهد حسن بتقديم ايجاز عن هذه 

الـــدورة التي تضمنت التدريب على الطرق الحديثة لتفتيش 
اآلليات واالشـــخاص وكيفية التعامل مع المدنيين والتدريب 
علـــى تفتيش المناطق المفتوحة والمناطق المأهولة وكيفية 
السيطرة على نقاط التفتيش كما تم تدريبهم على استخدام 

االجهزة الحديثة بكفاءة عالية.

في نهايـــة الحفل، قام المقدم الركـــن صالح فراج بتكريم 
خريجي الدورة.

والقى كلمة اشـــاد فيها بالقائمين على هذه الدورة وحثهم 
على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير قدراتهم في المجال 
ليتسنى لهم القيام بالدور المهم الملقى على عاتقهم في تأمين 

المواقع الحيوية والمهمة في هذا الوطن الغالي في ظل القيادة 
الحكيمة.

حضـر الحفـل آمر وحـــدة التــفتيش الوقــائي والتخلص 
مـــن المتفــجرات الــرائد مشـــــبب جـــالل وضبـاط الحرس 

الوطني.

الشيخ د.محمد الصباح يصافح مودعيه في املطار الشيخ د.محمد الصباح لدى مغادرته مدينة الرباط وفي وداعه وزير الدولة املغربي امحند العنصر


