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مسؤولة شؤون االعالم والعالقات العامة في السفارة البريطانية  آالء العمران املسؤول السياسي في السفارة جوناثان ليڤيلد)هاني الشمري(الناطق الرسمي باسم احلكومة البريطانية مارتن داي

بشرى الزين
اكد الناطق الرسمي باسم احلكومة 
البريطانية مارتن داي على ان اململكة 
املتحدة تعتبر عالقاتها مع الكويت 
من اهم العالقات نظرا لوجود مصالح 
البلدين الصديقني في  مشتركة بني 
جميع املجاالت واصفا اياها بأنها جيدة 
جدا، مشيرا الى ان سياسة احلكومة 
البريطانية اجلديدة لن يطرأ عليها 
تغيير، مؤكدا اهتمامها بهذه العالقات 

في الرؤية اجلديدة للحكومة.
وعلى صعيد السياسة البريطانية 
في منطقة الشرق االوسط قال داي 
ان حكوم����ة ب����الده تنتظ����ر نتائج 
اخليارات املطروحة، مستطردا بقوله: 
ال اتوقع تغييرات كبيرة على امللف 
النووي االيراني، مش����يرا الى تأييد 
ف����رض العقوبات اجلديدة التي أتت 
اثر التعنت االيران����ي وعدم تعاون 
احلكومة االيراني����ة، مذكرا بأن هذه 
العقوبات من شأنها ان تضغط باجتاه 
عودة اي����ران الى طاولة املفاوضات. 
واذ افاد املسؤول البريطاني بأننا ال 
نريد مواجهة عسكرية مع ايران جدد 
الدعوة الى ضرورة تعاون طهران مع 
املجتمع الدول����ي واالمتثال لقرارات 
مجلس االمن الدولي، موضحا ان الباب 
مفتوح للحوار على اساس االحترام 
املتبادل وان الكرة في ملعب ايران. 
واضاف نريد حلحلة املشاكل ونرغب 
في دور بناء وافضل اليران، مشيرا 
الى وجود مخاوف مشتركة بني بالده 
ودول املنطقة ح����ول امللف النووي 
االيراني، مطالبا طهران بالكشف عن 

اسلحة الدمار الشامل مبا فيها االسلحة 
النووية، وكذلك احلال بالنسبة للهند 
وباكستان، مشيرا الى عقد مؤمتر في 
العام 2012 للدفع بتحقيق هذا الهدف، 
واصفا هذا املؤمتر بأنه سيكون خطوة 
جيدة، الفتا الى ان حصول ايران على 
اسلحة نووية س����يؤدي الى كارثة 

في املنطقة.
وحول التأخر في تشكيل احلكومة 
العراقية، اوضح ان هذا االمر يتعلق 
بالش����عب العراقي آمال تشكيل هذه 
احلكوم����ة بأقصى س����رعة ممكنة، 
مشيرا الى ان العراقيني يستحقون 
حكومة جديدة وجيدة، الفتا الى أنه 
ال تدخل للحكوم����ة البريطانية في 
هذه املسألة، مؤكدا جهود بالده في 

خطط بناء منشآتها النووية اجلديدة 
والتي تخالف التزاماتها جتاه املجتمع 
الدولي والطاقة الدولية للطاقة الذرية 
وعدم تنفيذها للبروتوكول االضافي. 
واعتبر داي ان االتفاق الذي عقد بني 
تركيا والبرازيل وايران لنقل الوقود 
النووي غير كاف وال يحل املشكلة 
أساسا ألنه كان من املنتظر ان يكون 
هذا االتفاق في اكتوبر املاضي، لكن 
اخلطوة جاءت متأخرة ولم تساهم 

في بناء الثقة.
وفي تعليقه عل����ى الرأي القائل 
بالتغاضي عن اس����رائيل والتركيز 
على ايران في هذه املسألة قال داي: 
منذ وقت طويل ندعو الى ان تكون 
منطقة الش����رق االوسط خالية من 

مجال التعليم والثقافة واحلرص على 
عالقات قائمة على اساس االحترام 

املتبادل مع العراق.
واذ هون املسؤول البريطاني من 
التدخل االيراني في العراق، وان هناك 
مبالغة للدور االيراني فيه بدليل ان 
ايران فش����لت في اجلهود التي أدت 
الى ابرام اتفاقية أمنية بني الواليات 
املتحدة والعراق وص����ادق البرملان 

العراقي على هذه االتفاقية.
كما اكد ان بالده تلعب دورا مهما 
في مسألة امللفات العالقة بني الكويت 
والعراق، ودعم جهود االمم املتحدة 
لتسويتها مبا في ذلك ملف املفقودين، 
مضيفا ان����ه من املهم جدا ان متتثل 
العراقية لقرارات مجلس  احلكومة 

األم����ن الدولي ذات الصلة. مش����يرا 
ال����ى ان خروج الع����راق من الفصل 
الس����ابع رهن بتصرفات احلكومة 
العراقية اجلديدة، مذكرا بأن وجود 
اي تط����ورات ايجابية بني اجلانبني 
الكويتي والعراقي يساهم في حتريك 
االج����واء في ه����ذه املنطقة. وحول 
الدور البريطاني في عملية السالم 
بالشرق االوس����ط، اكد رغبة بالده 
في انهاء الصراع بني االس����رائيليني 
والفلسطينيني وباقي الدول العربية، 
مبينا ان بريطانيا تؤيد اقامة دولة 
فلسطينية مستقلة والقدس عاصمة 
مشتركة، موضحا ان املبادرة العربية 
جيدة وأساس جيد للمفاوضات بني 
اجلانبني ألنها ستؤدي الى اقامة دولة 
فلس����طينية، الفتا الى دعم املوقف 
البريطاني للجهود االميركية رغم ما 
يرافق االزمة من احباط ويأس، داعيا 
حركة حماس الى حتمل مسؤوليتها 
وعدم اط����الق صواريخ على اهداف 

مدنية اسرائيلية.
وعل����ى صعي����د الوض����ع ف����ي 
افغانستان، قال داي ان افغانستان 
تتصدر اولويات السياسة البريطانية، 
الفتا الى وج����ود 9 االف جندي في 
اقليم هلمن����د، مؤكدا ان الهدف بناء 
افغانستان وتطوير القدرات االمنية 
للقوات االمنية، مشيرا الى ان القوات 
البريطاني����ة لن تنس����حب اال بعد 
ان تك����ون الق����وات االفغانية قادرة 
على توفير االس����تقرار واألمن في 
افغانستان، مضيفا: ال نريد مستعمرة 

بريطانية جديدة في أفغانستان.

بريطانيا لن تنضم إلى »اليورو«
اوض���ح مارت���ن داي ان االزمة املالي���ة كان لها تأثير على عدة مج���االت اال ان احلكومة 
البريطانية في شخص وزير اخلزانة ستعلن عن استراتيجية كاملة ملواجهة االزمة االسبوع 
املقبل، مش���يرا الى ان جهود بالده وباقي دول مجموعة ال���� 20 جنحت في اعادة االقتصاد 
العاملي الى مستويات جيدة، الفتا الى ان بريطانيا لن تنضم الى »اليورو« على االقل خالل 

الدورة البرملانية االوروبية املقبلة.

اليوبيل الذهبي
اعلن مارتن داي ان العام املقبل سيشهد احتفاال باليوبيل الذهبي الستقالل الكويت الذي 
يصادف الذكرى ال���� 50 وكذلك الذكرى ال� 20 لتحرير الكويت، موضحا ان هذه االحتفاالت 
تشارك فيها فعاليات بريطانية وشخصيات مهمة تعكس قوة العالقات بني البلدين والشعبني 

الصديقني.

داي: ال نريد مواجهة عسكرية مع إيران وتأييدنا للعقوبات يهدف إلعادتها إلى الحوار
الناطق باسم الحكومة البريطانية أكد أن بالده تعتبر عالقاتها مع الكويت ضمن العالقات األهم

انخراط تام للمسلمين في بريطانيا

إنجلترا ستفوز في المونديال دون شك

ق���ال مارتن داي ان 2 مليون مواطن مس���لم 
يعيشون في بريطانيا ويلعبون دورا مهما في عدة 
مجاالت سياسية واقتصادية وتعليمية، موضحا 
ان القانون البريطاني ال مييز بني االش���خاص 
على اساس الدين او الثقافة، ومؤكدا انخراطهم 
بشكل تام، مش���يرا الى وجود 1000 مسجد في 

بريطانيا، اضافة ال���ى املدارس التي تلقى دعما 
ماديا من احلكومة البريطانية، مذكرا بأنه بعد 
احداث 11 س���بتمبر بذل���ت حكومة بالده جهودا 
وبالتعاون مع مؤسسات اسالمية في بريطانيا 
لتفسير وتوضيح االس���الم احلقيقي للمواطن 

البريطاني غير املسلم.

اع���رب املتحدث الرس���مي باس���م احلكومة 
البريطانية مارتن داي عن يقينه بفوز املنتخب 
البريطاني املشارك في مونديال جنوب افريقيا، 

مش���يرا الى انه رغم تعثره في املقابلة األولى 
ام���ام الواليات املتحدة اال انه س���يفوز بالكأس 

دون شك.

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستقبال مارتن داي ومسؤولة شؤون االعالم والعالقات العامة في السفارة 
البريطانية آالء العمران بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
املرزوق املتحدث باسم احلكومة البريطانية 
مارتن داي وبصحبته مسؤول شؤون االعالم 

والعالقات العامة آالء العمران.
وقد تط���رق احلديث خ���الل اللقاء الى 

تعزي���ز العالقات الثنائي���ة خصوصا في 
مجال االعالم.

حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد 

احلسيني.

رئيس التحرير استقبل المتحدث الرسمي
باسم الحكومة البريطانية


