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الكويت هنأت روسيا والفلبين  بالعيد الوطني

بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس دميت���ري اناتوليفيتش مدڤيديڤ رئيس 
روسيا االحتادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة ودام 
العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى جلوريا ماكاباغال ارويو رئيسة جمهورية الفلبني 
الصديقة عبر فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالدها متمنيا لها موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

املنامة � كونا: أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح على الدور الكبير الذي تلعبه 
العالقات العامة على صعيد األفراد واملؤسسات 

واحلكومات.
وقال الشيخ عزام لدى استقباله الوفد الكويتي 
املش����ارك في امللتقى اخلليجي الرابع ملمارسي 
العالقات العامة الذي عقد في البحرين ان لهذا 
العمل دورا كبيرا في رس����م معالم السياسات 
اخلارجي����ة للدول واظهار قدراتها على كس����ب 

األصدقاء واحللفاء.
واض����اف ان الديبلوماس����ية الكويتية التي 
أرسى معاملها صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد تعتمد على اقامة عالقات ايجابية متوازنة 
م����ع جميع دول العالم مش����يرا الى ان الكويت 
حتظى باحترام وتقدي����ر اجلميع ملا تتمتع به 

من مصداقية.
وقال ان الكويت تفخر باجنازاتها على صعيد 

العالقات العامة من خالل النجاحات التي حتققها 
في هذا املجال والت����ي تتجلى في حجم التأييد 
والتضام����ن الدولي الواس����ع ملختلف املواقف 

الكويتية.
ومن جانبه استعرض أعضاء الوفد الكويتي 
طبيعة املشاركة الكويتية املتميزة في املؤمتر 
معربني عن امتنانهم ملا يقوم به السفير الصباح 
واركان سفارته من جهود مشهودة في استقبال 
ورعاية مصالح الكويت والكويتيني في مملكة 

البحرين الشقيقة.
ويضم الوفد الكويت���ي رئيس مجلس ادارة 
جمعية العالقات العامة الكويتية بدر املديرس 
ومدير ادارة االعالم والعالقات العامة في الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية يوسف عبدالرحمن 
وسمية امليمني من اللجنة النسائية في الهيئة 
اخليرية ومدير ادارة العالقات العامة في وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية ابراهيم العبيدلي.

باري����س � كونا: اجتمع رئيس مجلس االدارة 
املدير العام لوكالة االنباء الكويتية )كونا( الشيخ 
مبارك الدعيج والوف����د املرافق امس مع رئيس 
مجلس االدارة املدير التنفيذي لوكالة الصحافة 
الفرنسية )أ.ف.پ( اميانويل هوغ حيث مت بحث 
سبل تعزيز التعاون بني الوكالتني. واكد الشيخ 
مبارك خالل االجتماع اهتم����ام )كونا( بتطوير 
التعاون مع الوكالة الفرنسية في كل املجاالت من 
اجل تطوير خدمات )كونا( االخبارية والتصويرية. 
واعرب الشيخ مبارك عن امله في تعزيز التعاون 
بني الوكالتني وخاصة في ضوء تولي هوغ منصبه 

اجلديد.
كم���ا اعرب عن تهنئته لرئيس مجلس االدارة 
املدير التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية على 
منصبه اجلديد معبرا عن تقديره جلهود الوكالة 
الفرنسية في تسهيل عمل مهندسي الوكالة الكويتية 
)كونا( لتفعيل النظام االحتياطي املساند للوكالة. 
وقال ان )كونا( حترص على التواصل مع وكالة 
الصحافة الفرنسية وتكثيف التعاون خاصة في 
مجاالت التدريب وتبادل الزيارات والتعاون الفني 

والتقني.
من جانبه اعرب رئي���س مجلس ادارة وكالة 
الصحافة الفرنسية عن استعداد الوكالة لتطوير 
العالقات مع )كونا( في كل املجاالت، مشيرا الى 
ان هناك العديد من مج���االت التعاون. واوضح 
رئيس مجلس ادارة وكالة الصحافة الفرنسية ان 
هن���اك الكثير من املجاالت ميكن ان يتم التعاون 
فيها حيث ستتم برمجة ذلك ومنها التقني وفي 

مجال التحرير والتدريب.
وقد قام الشيخ مبارك الدعيج في ختام االجتماع 
بتوجيه دعوة لرئيس مجلس ادارة وكالة الصحافة 
الفرنس���ية لزيارة الكويت فيما مت تبادل الهدايا 
التذكاري���ة. ويضم الوفد املرافق لرئيس مجلس 
االدارة املدير العام لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 

نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية سعد العجمي 
ورئيس قسم العالقات الدولية عصام الرويح ومدير 

مكتب الوكالة في فرنسا طالل الكندري.
 من جانب آخر، دش���ن الشيخ مبارك الدعيج 
نظاما احتياطيا مساندا لنظم التشغيل املوجودة 
حاليا في ادارات »كونا«. واكد الشيخ مبارك في 
تصريحات عقب التدشني ان تفعيل النظام اجلديد 
بالتعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية )أ.ف.پ( 
يضمن استمرار عمل وكالة االنباء الكويتية دون 

توقف.
وقال ان تدش���ني النظام يعد نقلة نوعية في 
تطوير نظام التش���غيل احلالي ب� »كونا« مؤكدا 
ان هذا املشروع يحقق تأمني البيئة االلكترونية 
اخلاصة في الوكالة بإنشاء موقع بديل حتفظ به 
جميع االنظمة واملعلوم���ات لتكون جاهزة عند 
الطوارئ. واضاف ان هذه اخلطوة ستكون ضمانا 
الستمرار بث نشرة الوكالة وخدماتها االخرى في 
ح���االت الطوارئ اضافة الى انها حتفظ املخزون 
الهائل من املعلومات واملستندات لدى كل ادارات 
»كونا« السيما ادارات التحرير واملعلومات واالبحاث 
والشؤون املالية واالدارية. واوضح انه وفقا للنظام 
االحتياطي ومقره باري���س فإن وكالة الصحافة 
الفرنسية توفر موقعا متكامال للطوارئ مجهزا بكل 
املعدات وخدمة انترنت مخصصة السعة وتركيب 
وتثبيت نظام )دلتا( خاص بادارة التحرير لتحقيق 
االسناد املطلوب. واش���ار الى ان النظام املساند 
ميكن الراغبني في الدول االوروبية والغربية من 
الدخول على موقع الوكالة االلكتروني عبر املوقع 
اجلدي���د في باريس مما يخفف العبء عن املوقع 
احلالي املتاح جلميع دول العالم اضافة الى تغذية 
صفحة »كون���ا« االلكترونية باالخبار والصور. 
واشاد الشيخ مبارك الدعيج بجهود وفد »كونا« 
الهندس���ي في باريس الذي ق���ام بتفعيل النظام 

االحتياطي املساند.

أكد سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود اهمية التفاعل 
الكويتي مع التجارب الشقيقة في مجال االفتاء.

وقال خالل استقباله مدير ادارة االفتاء تركي املطيري والوفد 
املرافق له ان دور االدارة في الفصل بني االمور امللتبس���ة محل 

احترام وتقدير واعتزاز لدى الكويتيني.
وأفاد الشيخ فيصل بأن دائرة االفتاء في االردن قطعت شوطا 

واسعا في تطوير آليات عمل الفتوى.
وأض���اف ان في تبادل اخلبرات ب���ني ادارة االفتاء الكويتية 

ودائرة االفتاء االردنية فائدة للجانبني.
م���ن ناحيته، قال تركي املطيري ان الوفد اطلع خالل زيارته 
لالردن على اآلليات املتبعة لدى دائرة االفتاء االردنية في مجال 

اصدار الفتوى.
وأشاد باالهتمام الذي لقيه وفد ادارة االفتاء من السفير فيصل 

احلمود وطاقم السفارة.
ويضم وفد ادارة االفتاء الى جانب املطيري مراقب ادارة االفتاء 
عبدالعزيز العنزي والباحث الشرعي في االدارة د.أمين العمر.

عزام الصباح: الكويت تفخر بإنجازاتها 
على صعيد العالقات العامة وتحظى باحترام الجميع

الدعيج: تطوير التعاون مع وكالة األنباء الفرنسية 
في مجال دعم الخدمات اإلخبارية والتصويرية

الحمود لتبادل الخبرات والتجارب  في مجال اإلفتاء

التقى الوفد المشارك في الملتقى الخليجي الرابع للعالقات العامة

دشن نظامًا احتياطيًا لنظم التشغيل الموجودة بـ »كونا«

التقى وفدًا من إدارة اإلفتاء

السفير الشيخ عزام الصباح وأعضاء الوفد الكويتي املشارك في امللتقى اخلليجي الرابع ملمارسي العالقات العامة

الشيخ مبارك الدعيج خالل لقائه اميانويل هوغ بحضور سعد العجمي وعصام الرويح

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه وفد إدارة اإلفتاء

سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة آل خليفة ومدير إدارة املراسم ضاري العجران

ايلني جونسون سيــرليف 
رئيسة جمهورية ليبيريا

خالد اجلاراهلل والكسندر كينشاك يتوسطان سفراء األردن ومصر والسعودية واملغرب

السفير الروسي: ننتظر أن تعطي زيارة األمير لموسكو
دفعة لتزويد الكويت بأسلحة على أساس تجاري

روسيا وافقت على العقوبات ضد طهران للحفاظ على مصالحها االقتصادية والقرار ال يمنعنا من تنفيذ عقودنا العسكرية معها
الصادرة عن االمم املتحدة ومجلس 
االمن بالتعاون الكامل مع الوكالة 
الذرية، مضيفا:  الدولية للطاق���ة 
نتمن���ى ان يكون اتخاذ هذا القرار 
من قبل مجلس االمن من شأنه ان 
يشجع القيادة االيرانية على القيام 
باخلطوات املطلوبة منها من قبل 
املجتمع الدولي، وان يكون القرار 
له دور ايجابي النه قد يقنع ايران 
بأن موقف املجتمع الدولي واضح 

وشديد وال يتغير.
وفي رده على ما يثار حول وجود 
تناقض في املوقف الروس���ي على 
اعتبار ان روس���يا تبني مفاعالت 
نووية اليران وتؤيد العقوبات في 
الوقت ذاته، اوضح انه ال تناقض 
الن القرار يهدف الى ازالة القدرات 
االيراني���ة لبن���اء قنبل���ة نووية 
واالستخدام العسكري، مشيرا الى ان 
التعاون مع ايران في املجال النووي 
السلمي النتاج الطاقة مسموح في 
هذا القرار الذي يس���مح مبواصلة 
واس���تكمال بناء محطة بوش���هر 
والتأخر في تسليم احملطة يعود 
الس���باب فنية وقد مت االتفاق مع 

االيرانيني على توقيت آخر.
وعما اذا كان املوقف الروس���ي 
هو احلفاظ على مصالح موسكو 
مع الواليات املتحدة قال كينشاك 
ان بالده وافقت على القرار حفاظا 
عل���ى مصاحلها االقتصادية وهذه 
العقوب���ات ال متن���ع روس���يا من 
استراتيجية التعاون االقتصادي.

واضاف: نحن مس���تمرون في 
بناء محطة بوش���هر وننفذ جميع 
العقود املبرمة س���ابقا مع طهران 
النه اثن���اء صياغة البيان النهائي 
للقرار كنا نأخذ بعني االعتبار هذه 
املصالح ولم نوافق على ما يعرقل 
او يؤخر التعاون االقتصادي بني 
روسيا وايران حتى في مجال تصدير 
االسلحة، مبينا ان العقود املوجودة 
ب���ني اجلانبني يحق به���ا تصدير 
املنظومة الدفاعية اس � 300 التي 
تعد احدث مجموعة موجودة، الفتا 
الى ان العقوبات ال متنع من تنفيذ 
العقد وان اس���بابها هي سياسية 
وليست قانونية، موضحا انه ليس 
هناك عقوبات تضر مبصالح روسيا 
االقتصادية أو باالقتصاد االيراني 
وحياة املواطنني. وفي تعليقه حول 
قول ايران بأنها ستراجع معامالتها 
مع روسيا بعد صدور القرار قال: 
اذا قررت ايران تغيير املوقف في 
التعاون مع روس���يا فهذا سيكون 
قرارا سياديا اليران ونحن نبحث 
القانونية والشرعية  الناحية  عن 
الدولي���ة واملتطلبات الناجمة عن 
القرار اجلديد ملجلس االمن، وليس 
هناك في ما يضر التعاون االقتصادي 
بني روس���يا وايران، الفتا الى انه 
مت التركيز على منع تزويد ايران 
مبعدات وتكنولوجيا قد تستخدم من 

اجل صناعة القنبلة النووية.
حضر حفل االستقبال عدد من 
السفراء اعضاء السلك الديبلوماسي 
وافراد اجلالية الروس���ية املقيمني 

في الكويت.

التكنولوجيا  ترغب في استخدام 
النووية ليس النت���اج الطاقة بل 
المور اخرى طبية وعلمية ومجاالت 
اخرى، مبينا ان روسيا لديها اخلبرة 
والقدرة. مشيرا الى توقيع عقد مع 
تركيا لبناء عدة محطات نووية منذ 

اسبوع وايضا مع اوكرانيا.
وف���ي تعليق���ه عل���ى املوقف 
الروسي الذي اعتبر مبثابة صدمة 
للعالم جت���اه فرض عقوبات على 
ايران وتغيير اجتاهها قال ال اريد 
ان استخدم كلمة تغيير الننا كنا 
نرجو من االيرانيني تنفيذ القرارات 

االتفاق النهائي.
وفي رده حول التعاون الروسي 
الكويتي في مجال الطاقة النووية 
اوضح كينشاك أن املفاوضات بدأت 
في ه���ذا املجال والوف���د الكويتي 
زار موس���كو منذ اسابيع امال في 
االستمرار في هذا التفاوض، الفتا الى 
وجود توجه لتحديد موعد جلسة 
من املفاوضات اجلديدة بناء على 
طلب روس���ي، مبينا انه في حال 
قبوله س���يقوم بجلسة ثانية من 
املفاوضات، مؤكدا ان هناك مجاال 
واس���عا للتعاون مع الكويت التي 

حول معاجلة الدين الروسي للكويت، 
وفي هذا االطار وقع اجلانبان على 
عدة عقود لتزويد الكويت باملعدات 
التي طلبتها، موضحا ان هذه العقود 
قيد التنفيذ، مؤكدا ان بالده تريد 
ان تفت���ح صفحة جدي���دة وتزود 
الكويت باسلحة روسية جيدة مقابل 
السيولة وليس لتسديد مستحقات 
الديون بل على اساس جتاري، آمال 
ان تعطي زيارة صاحب السمو األمير  
دفعة جديدة للمفاوضات التي تتعلق 
بهذا املجال الذي يحظى بخصوصية 
وال نستطيع احلديث عن شيء قبل 

بشرى الزين
أكد وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل على العالقات التاريخية 
والراس���خة بني الكويت وروسيا، 
مشيرا الى ان هذه العالقات القدمية 
حتقق املصالح املشتركة بني البلدين 

الصديقني.
واعرب اجلاراهلل لدى حضوره 
حفل استقبال اقامه السفير الروسي 
العيد  الكسندر كينشاك مبناسبة 
الكويت  الوطني لبالده عن تطلع 
الدائم الى تعزيز وتطوير العالقات 
والزيارات بني املسؤولني في البلدين، 
مشيرا الى الزيارة التي قام بها نائب 
رئيس ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصب���اح، مذكرا 
بأن زيارة صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد الى موسكو 
لم يتحدد موعدها بعد، وان زيارة 
الش���يخ د.محمد الصب���اح كانت 
الزيارة،  لالعداد والتحضير لهذه 
موضحا انها س���تؤدي الى متتني 
وتعزيز العالقات وس���تفتح افاقا 
كبيرة لتطوي���ر وتنمية العالقات 
الثنائي���ة، واصفا الزيارة املرتقبة 
لصاحب السمو األمير بالتاريخية 
واملهمة التي يتطلع اجلانبان الى 

حتقيقها في املستقبل القريب.
ومن جهته قال السفير الروسي 
الكسندر كينشاك »نحن نقترب من 
زيارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، مشيرا الى انه قبل 
استقبال صاحب السمو األمير في 
روسيا هناك سلسلة من االجراءات 
واالجتماعات واملفاوضات التي اتفق 
عليها اجلانبان، مبينا انهما ينسقان 
حول االتفاق على موعد مناسب لعقد 
جلسة ثالثة للجنة املشتركة على 
مس���توى وزيري الطاقة الروسي 
والنف���ط الكويتي، وننتظر جوابا 
حول املوعد املقترح من الكويتيني 
لكن لم نتلق ردا، مضيفا انه ستعقد 
اجللسة األولى على مستوى وزراء 
خارجية روسيا ودول اخلليج أواخر 
العام احلالي وقبل انتهاء الرئاسة 
الكويتية ملجلس التعاون اخلليجي، 
الفتا الى ان طلبا وجه الى الكويت 
واالمانة العام���ة ملجلس التعاون 
لتحديد موعد ومت بحث التفاصيل 
مع مدير ادارة مجلس التعاون في 
وزارة اخلارجية السفير جمال الغامن 
ووجدنا تفاهم���ا عاما حول حوار 
استراتيجي يشمل جميع النواحي، 
التنس���يق السياسي  ان  موضحا 
والديبلوماس���ي بني روسيا ودول 
اخللي���ج جيد ويس���عى اجلانبان 
الى مزيد م���ن التقارب، والتركيز 
س���يكون في املجاالت االقتصادية 
واالس���تثمارية والتكنولوجي���ة 
احلديثة واملج���االت ذات األهمية 

اخلاصة.
وحول ما اذا كانت زيارة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
املرتقبة س���تفتح فرص���ا جديدة 
للتعاون العس���كري قال كينشاك 
»نتمنى ذلك، موضحا ان بالده تركز 
حاليا على تنفي���ذ العقود املبرمة 
سابقا، مشيرا الى ان هناك اتفاقية 

الجاراهلل: العالقات بين الكويت وروسيا تاريخية وراسخة وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين

رئيسة ليبيريا تصل
 الى البالد اليوم 
في زيارة رسمية

تص����ل الى الب���الد اليوم 
ايلني جونسون س���ي��رليف 
رئيس���ة جمهوري���ة ليبيريا 
الرس���مي  الصديق��ة والوفد 
املرافق لها في زيارة رسمية 
تس���تغ����رق ث����الث���ة اي��ام 
جترى خ��اللها مباحثات رسمية 
مع صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد.

)محمد ماهر(خالد اجلاراهلل والشيخ علي اجلابر يشاركان السفير الروسي قطع كعكة االحتفال


