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كينشاك: زيارة محمد الصباح إلى موسكو 16 الجاري تستهدف تطوير العالقات بين البلدين
في الذكرى الـ 65 النتصار روسيا في الحرب العظمى

يج�ب الوث�وق بالتصريح�ات الرس�مية م�ن طه�ران خصوص�ًا أن إي�ران عض�و مؤس�س ف�ي األم�م المتح�دة وتمتل�ك الطاق�ة الذري�ة

جونز: الواليات المتحدة وروس�يا لديهما قواس�م مش�تركة أكثر من نقاط الخالف والمهم بقاء التعاون بين البلدين
السفيرة األميركية مع بعض املشاركني

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه وفد احلرس الوطني

السفير الفرنسي خالل جولة في املعرض

سفراء عمان وسورية واألردن شاركوا في احلفل )أسامة البطراوي(السفير الروسي والشيخ علي العبداهلل وسفير اذربيجان خالل احلفل 

واغتنم الس���فير عبدالاليف 
االحتفال بذكرى انتصار احللفاء 
في احلرب ملشاركة الكويت في 
التهنئة معتبرا انه »وبالرغم من 
أن الكويت لم تشارك في احلرب 
العاملي���ة الثانية، إال أنها جربت 
احلرب وويالته«، متمنيا للكويت 

األمن واألمان والسالم. 
وأوض���ح ان ب���الده حتتفل 
باملناسبة 65 النتصار شعوب 
الفاش���ية والنازية  العالم على 
كون اذربيجان شاركت في هذه 
احلرب ب� 700 مواطن كانوا في 
عداد اجليش الس���وڤييتي ضد 
االملان والفاشيني، مشيرا إلى أن 
غالبيتهم إم���ا قتلوا او جرحوا 

وتعرضوا لإلعاقة.
ووص���ف س���فير اذربيجان 
القوات  ب���الده م���ع  مش���اركة 
الفعالة  السوڤييتية باملساهمة 
حي���ث كان���ت ت���زود اجليش 
السوڤييتي ب� 80% من احتياجاته 
البترولية ما جعل دورنا فعال 
وحاسم في انتصار السوڤييت 
األمل���ان، مش���ددا على ان  على 
احلديث عن ال���دور االذري من 
التاريخ  احلقائق املوجودة في 
ولي���س مبالغا فيه ب���ل مثبت 

بالوقائع.
وختاما متنى السفير األذري 
أن يعيش العالم في سالم وأمن 
واستقرار وأمان وأن يشهد تعايشا 
اكثر بني الش���عوب والقوميات 

املختلفة.

قائال انه لي���س لديه فكرة عن 
جوهر املفاوضات التي جرت بني 
القادة الروس والزعيم الصيني 
وال يريد بح���ث امور ال علم له 

بها. 
وأكد أنه يتم بشكل عام من 
حيث املبدأ تنسيق اجلهود مع 
الصني كونهما كان���ا واليزاالن 
شركاء وحلفاء وأن كل موضوع 
يحتاج للتنسيق ويتم العمل عليه 
والشيء نفسه فيما يتعلق بامللف 
االيراني قائال »ال أعتقد أن هناك 
خالف���ات جوهري���ة كبيرة بني 
الدول دائمة العضوية في مجلس 
االمن ولكن كل دولة لها مصلحة 
ويجب االخ���ذ بعني االعتبار ان 
العقوبات تؤثر ليس فقط على 
الدولة احملاصرة بل أيضا على 
الدول التي ترتبط بها بعالقات 
اقتصادية وجتارية وهذا االمر 
يجب اخذه بعني االعتبار، كما ان 
لكل دولة رؤية ونحن نريد في 
حال مت التوصل الى فرضها بأن ال 
تعرقل حياة املواطن االيراني وان 
تكون عقوبات ذكية وهي التزال 
قيد التفاوض والدراس���ة« وردا 
على سؤال حول سالمة املوقف 
اإليراني في العمل السلمي قال 
كينشاك »أنا لس���ت خبيرا في 
إيران ولكني شخصيا أثق بهذه 

اإلسرائيلي في موسكو أيضا له 
دالالته الرمزية.

أما بالنس���بة لدور الوساطة 
الذي ميكن أن تقوم به روس���يا 
فنحن نبذل كل جهودنا وحاليا 
نعمل ما في وسعنا وكل ما هو 
مطلوب منا م���ن أجل الوصول 
إلى النتيج���ة املطلوبة في هذه 

املفاوضات.
من جانب آخر ذكر كينشاك 
التي  الرباعية  اللجنة  باجتماع 
تضم روسيا واالحتاد األوروبي 
واألمم املتحدة والواليات املتحدة 
والتي اجتمعت في موسكو وكان 
لها موقف واحد ولو كانت هناك 
اكثر فإننا س���نعطي  إمكانيات 

أكثر.
التباين في االحتفال  وحول 
بانتصار احلرب بني 8 و9 مايو 
قال ان املشكلة تكمن في توقيت 
التوقيع على وثيقة االستسالم 
التي وقعت الساعة الثانية عشرة 
والدقيقة اخلامسة والثالثني بعد 
منتص���ف الليل يوم 9 حس���ب 
توقيت موس���كو بينم���ا كانت 
الساعة التزال في اواخر ليل 8 
مايو في اوروبا لذلك هناك فرق 

في االحتفال.
وفي سؤال عن تهميش دور 
روسيا في احلرب أجاب كينشاك 

موسكو قال كينشاك ان الوحدات 
التي شاركت في احلفل كانت من 
دول مختلفة وصل عددها إلى 19 
دولة وأكبر الوحدات كانت من 
الواليات املتحدة األميركية ووحدة 
املشاة من بريطانيا ومن فرنسا 
وحدة جوية وهي الوحدة التي 
شاركت ايام احلرب مع اجليش 
السوڤييتي في القتال ضد املانيا، 
وفرقة موسيقية من اسكوتالندا 

وأوكرانيا.

قواسم مشتركة

الس���فيرة  بدوره���ا أعربت 
األميركي���ة ديب���ورا جونز عن 
الق���وات  س���عادتها ملش���اركة 
األميركية في احتفال النصر في 
روسيا، مشددة على أن الواليات 
املتحدة األميركية وروسيا لديهما 
قواسم مشتركة أكثر مما لديهما 
م���ن نقاط خ���الف وم���ن املهم 
للجميع أن يبق���ى التعاون بني 
هاتني الدولتني قائما وأن يستمر 
البلدان في العمل والتعاون في 
مجاالت ضبط االسلحة وعملية 
السالم في الشرق االوسط واالمور 

والقضايا الرئيسية األخرى.
وفي تصري���ح صحافي أكد 
الس���فير الروس���ي على حسن 
العالقات بني روسيا والواليات 

ان���ه ال يعتقد أن هناك ساس���ة 
يهمشون ويهملون دور روسيا 
لس���بب معني أو غايات معينة 
ولكن هن���اك قلة معرفة ودراية 
بالتاري���خ واملش���كلة أن بعض 
األوالد يتعرف���ون على التاريخ 
من خالل أفالم كرتونية وألعاب 
إلكتروني���ة لذلك ف���إن األجيال 
اجلدي���دة لديها معرف���ة قليلة 

بالتاريخ.
بدوره أكد الس���فير الصيني 
هوانغ جيمني أن زيارة الرئيس 
الصيني لروسيا هي للمشاركة 
بذك���رى االنتصار ف���ي احلرب 
العاملية الثانية وهي الذكرى ال� 65 
وقال: نحن كنا خالل تلك الفترة 
نواجه احلرب ايضا مع اليابان 
والتي استمرت 8 سنوات قتل فيها 

نحو 20 مليون صيني.
وم���ن جانب���ه دعا س���فير 
اذربيجان شاهني عبدالاليف الى 
أخذ العبر من املاضي الن احلروب 
ال تخلف وراءها س���وى الدمار 
والقتل���ى والكوارث على جميع 
انه بالرغم  األصعدة، معتب���را 
من االحتف���ال بانتصار احلرب 
العاملي���ة الثانية إال أن املش���هد 
احلزين يفرض نفس���ه نظرا ملا 
تعاني منه الشعوب وملخلفات 

احلرب.

املتحدة األميركية مؤكدا أنه البد 
من وجود خالفات في العالقات 
بني الدول الكبيرة إذ ان كل دولة 
لها مصاحلها التي قد ال تتفق مع 
مصلحة الدول األخرى ومهم أن 
نستطيع جتاوز هذه اخلالفات 
وه���ذا الي���وم هو ي���وم ذكرى 
انتصارنا املش���ترك في احلرب 
العاملية الثانية مع حلفائنا وهنا 
يجب أن نتذكر الشريك ونعود 

لهذه الشراكة.

النووي اإليراني

وفيما يتعلق مبشاركة الرئيس 
ف���ي االحتف���االت في  الصيني 
موسكو وامكانية اجراء مباحثات 
مع القيادة الروسية حول امللف 
النووي االيراني قال كينشاك انه 
بالنسبة لزيارة الزعيم الصيني 
فلها معنى رمزي قبل كل شيء 
الن الصني كانت حليفة روسيا 
في احلرب فبعد االنتصار على 
املانيا الفاشية انتقلنا الى اليابان 
التي اغتالت كثيرين من الصني 
ودول كثيرة غيرها وكنا نحارب 
جنبا الى جنب مع اجليش األحمر 

الصيني. 
ف���ي االئتالف ضد  وكعضو 
الفاشية واليابان شارك الزعيم 
املراسم،  الصيني في احتفاالت 

التصريحات ألن���ه يجب علينا 
الوثوق بتصريحات قادة الدول 

األجنبية )إيران(«. 
واألوروبي���ون تصريحاتهم 
تطلب م���ن طه���ران املزيد من 
التع���اون مع الوكال���ة الدولية 
للطاق���ة الذرية وإيضاح بعض 
النقاط في البرنامج النووي وهذه 
أن  نفس طلباتنا ولك���ن يجب 
نعتمد على التصريحات الرسمية 
من طه���ران خصوصا أن إيران 
عضو مؤسس في األمم املتحدة 
ولديهم الطاقة الذرية وفي حني 
خرجت بعض الدول من املنظمة 

بقيت إيران فيها. 
فنتمن���ى أن تت���م معاجلة 
الصعوبات واملشاكل املوجودة 
بني إيران واملنظمة الدولية عن 
طريق املفاوضات وبسبل سياسية 

وديبلوماسية.

زيارة الرئيس اإلسرائيلي

الرئيس  أما بالنسية لزيارة 
اإلسرائيلي ملوسكو قال كينشاك ان 
الكثير من املواطنني اإلسرائيليني 
اشتركوا في احلفل والكثير من 
املواطنني السوڤييتيني من أصل 
يهودي هاجروا إلسرائيل، وكان 
احملاربون القدماء يحصلون على 
رواتب من روسيا فوجود الرئيس 

رندى مرعي 
الروس���ي  الس���فير  أعل���ن 
ألكساندر كينشاك أن زيارة نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
إلى موسكو ستكون في 16 و17 
اجلاري، مشددا على أهمية هذه 
الزيارة في تطوير العالقات بني 
البلدين آمال أن تتم مناقشة كل 
ما يتعلق بالشأن الكويتي، كما 
أعلن أن هناك عقودا مبرمة تتعلق 
العالقات العسكرية بني البلدين 
وهي قيد التنفيذ، مؤكدا أن اجلانب 
الروسي سيقوم بتنفيذ التزاماته 
بدقة وفق اجلدول الزمني املتفق 
عليه وصوال إلى عقود جديدة.

كالم كينشاك جاء خالل حفل 
االستقبال الذي أقامته السفارة 
الروس���ية مبناسبة الذكرى 65 
على انتصار روسيا في احلرب 
العاملية الثانية والذي شارك فيه 
رئيس مكتب أوروبا في وزارة 
اخلارجية الشيخ علي العبداهلل 
وحشد من سفراء الدول العربية 

واألجنبية لدى الكويت.
واضاف كينشاك أن روسيا 
حتتفل بيوم مجيد انتصرت فيه 
على أملانيا الفاش���ية وحلفائها 
الذين احتلوا معظم الدول وبلدان 
أوروبا وآسيا وجنوب أفريقيا، 
غير أنه هو يوم حزن أيضا على 
الشهداء الذين قضوا في احلرب 

الوطنية العظمى.
وعن االحتفال الذي أقيم في 

تقنيات التكنولوجيا والمعدات 
العس���كرية في مجال العمليات 
الخاصة واألمن القومي ويستقطب 

آالف المشاركين والزوار.
يذكر ان 350 شركة من مختلف 
دول العالم وممثلي نحو 50 دولة 
ش���اركوا في مؤتم���ر ومعرض 

سوفكس في دورته الحالية.

المسلحة االردنية.
وم���ن المق���رر ان تس���تمر 
زيارة اللواء ناصر الدعي حتى 
الخميس 13 الجاري، وس���يقوم 
خاللها بجولة في مديرية الدرك 
المدير  االردنية، حي���ث يلتقي 
العام لقوات الدرك االردنية اللواء 
الركن د.توفيق الطوالبة وتشمل 

الجولة كذلك زيارة مديرية الدرك 
للمه���ام الخاصة ومركز تدريب 
الدرك التخصصي وزيارة مديرية 

البتراء.
ويعتبر »سوفكس« الذي يعقد 
مرة كل عامين أحد أبرز األنشطة 
األردنية ذات المستوى العالمي 
في قطاع الدفاع، حيث يقدم أحدث 

أكد سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيص���ل الحمود أهمي���ة تنمية 

العنصر البشري العسكري.
وقال الشيخ فيصل خالل مأدبة 
غداء أقامها للوفود العس���كرية 
الكويتية المش���اركة في مؤتمر 
ومعرض قوات العمليات الخاصة 
الثامن )سوفكس 2010( المنعقد 
ف���ي االردن: ان تنمية العنصر 
البشري العسكري ضمن أولويات 

القيادة السياسية.
وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة 
الكويتي���ة المتميزة في مؤتمر 
الى  »س���وفكس 2010«، مشيرا 
الخبرات التي توفرها مثل هذه 

المشاركات.
وأشاد خالل كلمته الترحيبية 
بالدور الذي تقوم به العسكرية 
الكويتية في حفظ األمن واألمان 

للمواطنين والمقيمين.
كما حضر الشيخ فيصل مأدبة 
العسكري  المكتب  أقامها  عشاء 
في االردن على ش���رف الوفود 
الكويتية المشاركة في المؤتمر 

والمعرض.
وكان وكيل الحرس الوطني 
اللواء ناص���ر الدعي وصل الى 
الهاش���مية  المملك���ة االردنية 
الشقيقة على رأس وفد عسكري 
يضم كب���ار الق���ادة والضباط 
للمشاركة في انشطة المعرض 
والمؤتمر الثامن لقوات العمليات 
الخاصة سوفكس 2010 وقوات 

الدرك االردنية.
اللواء  وقد كان في استقبال 
ناصر الدعي والوفد المرافق له 
الملحق العسكري لدى المملكة 
االردنية الهاشمية الشقيقة المقدم 
الركن فهد مرضي العنزي وأركان 

الملحقية العسكرية.
وتأتي زيارة س���عادة وكيل 
الحرس الوطني للمملكة االردنية 
الهاش���مية الش���قيقة في اطار 
المشترك  التعاون والتنس���يق 
العس���كرية  العالقات  وتوطيد 
بين الح���رس الوطني والقوات 

 الحمود: تنمية العنصر البشري العسكري
ضمن أولويات القيادة السياسية

الدعي يشارك في مؤتمر ومعرض »سوفكس 2010«

السفير الفرنسي: الكويت تهتم بالعلم والتعليم 
وتسمح بإقامة المعارض العلمية الفرنسية على أرضها

»الهالل األحمر«: تقديم خدمات متميزة لمساعدة المحتاجين
 أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحم����ر برجس البرج����س بجهود اللجنة 
االجتماعية في اجلمعية ومبا تقوم به من 
خدمات متميزة ملس����اعدة األسر احملتاجة 
والتواصل مع نزالء دور الرعاية االجتماعية. 
وقال البرجس ل� »كونا« عقب لقائه مع اللجنة 
االجتماعية امس ان اللجنة تشكل دعما قويا 
لتحقيق املزيد من الطموحات خلدمة فئات 
املجتمع ونشر الوعي واالطالع على أوضاع 
طالبي املساعدة وتأمني احتياجاتهم حسب 

عدد أفراد األسرة.
وثمن جهود العاملني في اللجنة وشعورهم 

الوطني في تقدمي يد العون لألسر احملتاجة 
ومتابعة أحوالهم بشكل دوري وفعال. وقال 
ان اللجنة تلقى كل الدعم من قبل اجلمعية 
وأعضاء مجلس إدارتها مشيدا مببادراتها 
ف����ي اجلوانب التي تهم امل����رأة في حياتها 
وش����ؤونها وكل ما فيه خير للمرأة وخير 

للمجتمع.
واشار الى أن اجتماعه مع اللجنة يهدف 
الى رسم إس����تراتيجية عملها ومساهمتها 
ف����ي دعم اجلمعية الى جان����ب بلورة دور 
فاعل وملموس للمرأة الكويتية في العمل 
اإلنس����اني والوطني ونشر الوعي بأهمية 

العمل التطوعي وتنمية روح التطوع في 
أنشطة اجلمعية.

واكد دعم واهتمام مجلس إدارة اجلمعية 
وحرص����ه على االرتق����اء بإمكانات اللجنة 
لتتمكن من تقدمي خدماتها اإلنسانية على كل 
الصعد. وقال البرجس ان اللجنة االجتماعية 
تسير بخطى ثابتة ومدروسة وتسعى جاهدة 
الى تقدمي كل ما بوس����عها ملس����اندة الدور 
الكبير ال����ذي تقوم به اجلمعية في تنظيم 
األنشطة النسائية الثقافية ومتابعة البحث 
االجتماعي للمساعدة وإقامة األسواق اخليرية 

دعما للمرضى والفقراء.

واملتخصص���ني املهتمني بهذا 
الشأن الى مشاركة مكتب ملست 
آسيا وابداء الرأي حول سبل 
تنفيذ تلك التوصيات منوها 
بأنه مت اعداد مناذج الستقصاء 
اآلراء حول هذا املوضوع وهي 
متاحة على موقع ملست آسيا 

على شبكة االنترنت.

لالبح���اث العلمي���ة وافتتحت 
الوكيل املساعد  الورشة بكلمة 
لالنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
والت���ي اكد فيه���ا اهمية تنفيذ 
توصيات شباب آسيا في هذه 
االنشطة، وفي كلمة قدم سفير 
فرنسا بالكويت جان رنيه جيان 
الشكر للكويت حكومة وشعبا 

على االهتم���ام بالعلم والعلوم 
واتاحة الفرصة لتقدمي املعارض 
العلمية الفرنس���ية على ارض 
الكويت، كما اكد املدير االقليمي 
ملكتب ملست آسيا داود سليمان 
االحمد في كلمت���ه على اهمية 
توصيات الشباب ووضع سبل 
تفعيلها داعيا جميع احلضور 

حت���ت رعاية وكي���ل وزارة 
التربي���ة املس���اعد لالنش���طة 
الطالبية دعيج الدعيج وبحضور 
سفير فرنسا لدى الكويت جان 
رينيه جيان والرئيس االقليمي 
ملكتب ملست آسيا عدنا يوسف 
املير نظم مكتب املنظمة العاملية 
الستثمار اوقات الفراغ بالعلوم 
والتكنولوجيا )ملس���ت آسيا( 
الكويت  بالتعاون مع مؤسسة 
للتقدم العلمي ورشة عمل حول 
س���بل تنفيذ توصيات مؤمتر 
شباب آسيا حول املناخ املنعقد 
ف���ي فبراير من الع���ام املاضي 
برعاية وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي وتوصيات امللتقى 
العلمي اآلسيوي االول الذي اقيم 
في ابريل املاضي برعاية سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد، وقد صاحب ورشة 
العمل التي شارك فيها 150 من 
موجهي ومدرسي العلوم بوزارة 
التربية املعرض العلمي الكويتي 
الفرنسي السادس حول احمليطات 
املناخ ومحاضرة حول  وتغير 
هذا املوضوع ألقاها د.عبدالنبي 
الغضب���ان من معه���د الكويت 

»ملست آسيا« أقام ورشة عمل ومعرضًا علميًا كويتيًا ـ فرنسيًا

الشيخ فيصل احلمود مرحبا باللواء ناصر الدعي


