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الجاراهلل التقى السفيرة األميركية وزير الخارجية يصل إلى طوكيو اليوم

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خال���د اجلاراهلل صباح 
أمس س���فيرة الواليات املتحدة األميركية لدى البالد ديبورا 

جونز.
وبحث اللقاء جانبا من العالقات بني البلدين واألمور ذات 
االهتمام املشترك في ضوء األحداث األخيرة املتعلقة بسفن 
احلرية املتجهة الى غزة وتداعياتها وأوضاع املواطنني الكويتيني 

املشاركني في قافلة املساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة. 

طوكيو � كونا: أعلنت وزارة اخلارجية اليابانية 
عن الزيارة املرتقبة لنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح الى 
طوكيو اليوم والتي تستمر يومني. وأوضحت 
اخلارجية اليابانية في بيان صحافي ان الشيخ 
د.محمد الصباح سيلتقي خالل زيارته التي تعد 
األولى منذ ع���ام 2004 رئيس الوزراء الياباني 

يوكي���و هاتوياما ووزير اخلارجي���ة الياباني 
كاتسويا اوكادا اضافة الى املشاركني في اللجنة 
اليابانية � الكويتية املشتركة. وذكرت ان زيارة 
الشيخ د.محمد الصباح س���تؤدي الى تطوير 
األوجه املتعددة للعالقات بني البلدين وفي مختلف 
املجاالت وليس فقط مجال النفط إذ تعد الكويت 

خامس اكبر ممول للنفط الى اليابان.

الحلو: دعم التعاون 
بين »شؤون الالجئين« 

والهالل األحمر
االقليم����ي  املمث����ل  أك����د 
للمفوضي����ة الس����امية لألمم 
الالجئني  املتح����دة لش����ؤون 
ل����دى دول مجل����س التعاون 
اخلليجي السفير يعقوب احللو 
الش����راكة مع اجلهات  اهمية 
الكويتية السيما جمعية الهالل 

األحمر.
وقال احللو ان زيارة جمعية 
الهالل األحمر واللقاء مع رئيس 
مجلس ادارتها برجس البرجس 
يأتي للتواصل واملش���اورات 
التي لها  الدائمة مع اجلمعية 
باع طويل وممي���ز في العمل 

االنساني.
الوفد مع  وأوضح ان لقاء 
الى تفعيل  البرجس تط���رق 
الشراكة االس���تراتيجية بني 
املفوضي���ة وجمعي���ة الهالل 
األحمر والعمل الدؤوب ملساعدة 
الالجئ���ني والنازحني والذين 
يوج���د معظمهم ف���ي العالم 

االسالمي.
وذك���ر ان الوف���د عبر عن 
تقديره للشراكة املستمرة بني 
املفوضية السامية لالمم املتحدة 
لشؤون الالجئني وجمعية الهالل 
األحمر، مشيدا بجهود اجلمعية 
في مساندة ومساعدة املنكوبني 

في العالم وتقدمي الدعم لهم.
وقال احلل���و ان الوفد زار 
عددا من اجله���ات احلكومية 
واالهلية منها وزارة اخلارجية 
ووزارة االوق���اف واللجن���ة 
الكويتية املش���تركة لالغاثة، 
مؤكدا اهمية تعزيز الشراكة 

مع هذه اجلهات.
وأض���اف ان الوف���د اك���د 
اهمية جتسيد معاني الشراكة 
الدور  اداء  والتعاون من اجل 
االنساني واخليري على أكمل 
وجه مب���ا ينعكس على حياة 

الالجئني والنازحني.

 محمد الصباح: تبادل الخبرات مع دول »اآلسيان«
في مجاالت الطاقة واأليدي العاملة والخدمات المصرفية

� كونا: ترأس  س����نغافورة 
الوزراء  نائب رئيس مجل����س 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح اجلانب اخلليجي خالل 
اللقاء املشترك الذي جمع وزراء 
التعاون  خارجية دول مجلس 
اخلليجي ووزراء خارجية دول 
رابطة »آسيان« مع رئيس وزراء 

سنغافورة ليي هسني لونغ.
الش����يخ د.محمد  وتط����رق 
الصباح الى العدوان االسرائيلي 
على اس����طول احلرية وأش����اد 
الذي  باملوقف الصلب واحلازم 
دان وبشدة هذا العدوان والذي 
انعك����س في البي����ان اخلتامي 
لالجتم����اع الثان����ي املش����ترك 
لوزراء خارجي����ة دول مجلس 
التعاون اخلليجي ودول رابطة 

اآلسيان.
 كم����ا مت خ����الل االجتم����اع 
استعراض أوجه التعاون املشترك 
وسبل توطيدها بني دول مجلس 
التعاون ودول رابطة اآلسيان.

وألقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
أمام  د.محم����د الصباح كلم����ة 

االجتماع جاء فيها:
أود ان أعبر لكم عن سعادتنا 
وترحيبنا بعقد االجتماع الوزاري 
الثاني بني دول مجلس التعاون 
ورابطة دول اآلس����يان آملني ان 
يحقق اجتماعنا ه����ذا األهداف 
واملقاصد نحو تعزيز وتقوية 
عالق����ات الصداقة والش����راكة 
بني دول وش����عوب املنظومتني 
الصديقت����ني كما ال يفوتني هنا 
ان أتق����دم بالنياب����ة ع����ن دول 
التعاون بجزيل الشكر  مجلس 
واالمتنان جلمهورية سنغافورة 
الصديق����ة على ك����رم الضيافة 
وحسن االس����تقبال وأن أخص 
بالذكر وزير خارجية سنغافورة 

جورج يو.
لقد تابعنا مبزيد من القلق 
والغضب تط����ورات األوضاع 
االخيرة في قطاع غزة وان دول 
مجلس التعاون تدين وبش����دة 
الهجوم االسرائيلي على اسطول 
احلرية املتجه الى غزة ومبا ان 
هذا الهجوم ضد سفينة مدنية 
تقل مساعدات انسانية في املياه 
الدولية فإن هذا العمل يش����كل 
جرمية واضحة ضد اإلنسانية 
وانتهاكا فاضحا وصارخا للقانون 
الدولي واإلنساني وقرصنة في 
أعالي البحار بامتياز األمر الذي 

مملكة البحرين العام املاضي اتفقنا 
على اهمية توحيد الرؤى واألفكار 
نحو تعزيز التعاون بني اجلانبني 
في مختلف املجاالت ذات األولوية 
وعلى رأس����ها النظر في امكانية 
الدخ����ول في مفاوض����ات إلقامة 
منطقة جتارة حرة بني اجلانبني 
تكون مبثابة دفعة كبيرة لتوثيق 
التعاون املشترك بني اجلانبني وان 
نعمل معا إلزالة جميع احلواجز 
واملعوقات التي من املمكن أن حتول 
دون حتقيق األهداف املنش����ودة 
وصوال بالتع����اون بني اجلانبني 
الى مراحل متقدمة يس����تفيد منه 

اجلميع.
أوال: مجال الطاقة.

ثانيا: األيدي العاملة.
ثالثا: قطاع التمويل واخلدمات 

املصرفية 
ان تب����ادل املصالح واخلبرات 
في املجاالت الس����ابقة السيما في 
ظل االمكانيات االقتصادية الهائلة 
الواعدة في بلدان آسيا  والفرص 
يحقق لنا تعاونا فريدا من نوعه 
يساهم في جناح وتنمية مشروع 
الش����راكة بني التكتلني اإلقليميني 

املهمني.
كما ال يفوتن����ا هنا ان نرحب 
بوثيقة الرؤية املشتركة الصادرة 
عن االجتماع الوزاري االول والتي 
أعلن����ت عن بناء ش����راكة جديدة 
بني منظومتينا يت����م من خاللها 
تعزيز اطر التعاون بني اجلانبني 
واالنطالق به الى آفاق أرحب تضمن 
الزاهر  االمن والسالم واملستقبل 

ألجيالنا.
وفي اخلتام أود ان أؤكد مجددا 
على استعداد دول املجلس وترحيبها 

العاجل  التدخل  يتطلب ضرورة 
والفوري من قب����ل األمم املتحدة 
واملجتمع الدولي لوقف هذه املجزرة 
الدموية ورفع احلصار اجلائر على 
قطاع غزة بش����كل كامل وإطالق 
سراح جميع ركاب أسطول احلرية 

فورا ودون تأخير.
اننا في دول مجلس التعاون 
نعتز كثيرا بالعالقات التاريخية 
الطيبة التي جتمعنا بدول رابطة 
اآلسيان والتي وثق عراها تعاون 
اقتصادي وجتاري متميز سواء 
على صعيد حكومات الدول األعضاء 
او على الصعيد الفردي ملؤسسات 
القطاع اخلاص والتي س����اهمت 
وبشكل فعال في دعم أسس التنمية 
االقتصادية املشتركة مبا يصب في 
مصلحة شعوب وحكومات الدول 

األعضاء في كال اجلانبني.
 وفي هذا اإلط����ار البد لنا من 
التأكيد على ان ما يشهده العالم 
اليوم من متغيرات متتس����ارعة 
بينت لنا مدى احلاجة الى السالم 
واألمن والتنمية املستدامة السيما 
م����ع التط����ورات الت����ي فرضتها 
اجتاهات النمو العاملي الذي فرض 
لغة األحالف والتكتالت في واقع 
ال يعترف بالكيان����ات الصغيرة 
او انحص����ار الدولة عل����ى ذاتها 
لتتراجع مفردات االكتفاء وتعلو 
التكامل واالعتماد  عليها مفاهيم 
املتبادل مم����ا يؤكد على ضرورة 
ارساء قواعد مش����تركة للتفاهم 
والتعاون بني التكتالت االقتصادية 
الرائدة والتي متثل مناذج متقدمة 
للتكامل واالندماج االقتصادي على 

املستوى االقليمي.
وفي اجتماعنا االول املنعقد في 

املس����تمر بالتش����اور والتنسيق 
ومواصلة هذه االجتماعات الوزارية 
املش����تركة مع اصدقائنا في دول 
رابطة اآلسيان للوصول الى الغاية 
املشتركة في دعم كل ما من شانه 
املساهمة في تعزيز أوجه التعاون 

بني املنظومتني الصديقتني.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح »ان االجتماع الثاني لوزراء 
خارجية دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية وآسيان أجنز ما هو 
معروض على جدول االعمال وأهم 
ما في األم����ر هو تعامل أصدقائنا 
في آسيان مع العدوان اإلسرائيلي 

والهمجي على اسطول احلرية«.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
»ان االجتماع نظر الى هذه احلادثة 
انه����ا اعتداء على س����فينة  على 
اغاثات ومساعدات  مدنية حتمل 
انس����انية في املياه الدولية وهو 
في مجموعه جرمية ضد االنسانية 
وانتهاك فاضح وصارخ للقانون 
الدولي وقرصن����ة النها متت في 
الدولي����ة«. وأضاف »مت  املي����اه 
خ����الل االجتماع تس����مية االمور 
مبس����مياتها ولذل����ك أطلق على 
ابنائنا واصدقائنا وأهلنا اآلن عند 
السلطات االسرائيلية كلمة رهائن 
واس����تخدمت هذه الكلمة الطالق 
الوصف على ابنائنا وهذا املوقف 
هو موقف دول آسيان وهي عشر 
دول في جنوب ش����رق آسيا مع 
دول مجلس التعاون وهذا موقف 
يحسب لهم«. وتابع الشيخ د.محمد 
الصباح »طالب املجتمعون بالرفع 
الفوري للحصار على غزة وتطبيق 
القرار 1860 املتعلق باحلصار على 
غزة وحتميل اسرائيل املسؤولية 
القانونية الكامل����ة لهذا العدوان 
وطلب حتقيق دولي بهذا االمر«.

وفي رد على سؤال ل� »كونا« 
بشأن ابرام اتفاقية التجارة احلرة 
بني اجلانبني قال الشيخ د.محمد 
الصباح »هذا امر س����يأخذ وقته 
ولكن اتفقنا في مجاالت التعاون 
االقتصادي واالستثماري والتعليمي 
والتدريب والثقافة والفنون الن 
لهذه املنطقة وجودا اسالميا قدميا 
وعريقا ورأينا لديهم تعطشا حقيقيا 
لكل ما هو عربي ومسلم وقررنا 
دراسة فكرة انشاء مؤسسة لدعم 
التعاون الثقافي بني دول مجلس 
التعاون ودول اآلسيان وهذا االمر 
نتمنى ان ندرسه بأسرع وقت وان 

يخرج الى الوجود«.

في كلمته أمام االجتماع الوزاري لدول »التعاون« و»اآلسيان«

الشيخ د.محمد الصباح يلقي كلمته في االجتماع


