
الخميس 16 سبتمبر 2010   15محليات
في احتفال لسفارة كوريا الشمالية بالذكرى الـ 62 لتأسيس الجمهورية

الرومي ردًا على تصريحات زيباري: القرار 833 حول ترسيم الحدود محسوم 
ونتمنى من العراق احترامه ونحن النريد تصعيداً في الموضوع

 بشرى الزين
أكد مدير ادارة آسيا في وزارة 
اخلارجية السفير محمد الرومي 
ان القرار األممي رقم 833 حول 
ترس���يم احلدود ب���ن الكويت 
والعراق محسوم من طرف منظمة 
األمم املتحدة ونتمنى من اجلانب 

العراقي ان يحترمه.
وأضاف املجرن في تصريح 
للصحافين ردا على ما جاء على 
العراقي  لسان وزير اخلارجية 
هوشيار زيباري: »نحن ال نريد 
تصعيدا في املوضوع، لكن نؤكد 
على ض���رورة احترام القرارات 
الدولية وتنفيذها وليس هناك 
وق���ت إلع���ادة النظ���ر فيها او 

مناقشتها«.
وتعليقا على مطالبة نيابية 
بتوضيحات من وزارة اخلارجية 
حول اإلجراءات ورد الفعل بشأن 
محاولة الق���س األميركي تيري 
جونز حرق نسخ من املصحف 
الش���ريف في ذكرى 11 سبتمبر 
قال املجرن: هذا املوضوع انتهى 
واملصح���ف لم يح���رق واحلمد 

هلل.
وفي س���ياق متص���ل حول 
ع���دم ورود اي رد فع���ل م���ن 
وزارة اخلارجي���ة حول تكرمي 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
للرسام األملاني الذي خط رسوما 
كاريكاتورية مسيئة للرسول 
ژ، أوضح الرومي ان اإلسالم 
دين س���ماوي وقوي وحكيم، 
مش���يرا الى انه ال حرق نسخ 
من املصح���ف وال تكرمي فنان 
يؤثر فيه، ألن اإلسالم دين قوي 
بالقرآن الكرمي الذي يحتكم اليه 
وما يقوم به البعض هو مجرد 

لفت لألنظار.

هجومية، مشيرا الى ان بالده 
تعيش حتت تهديدات نووية 
من طرف الدول الكبرى وعندما 
التهديدات  تختفي مثل ه���ذه 
لن يكون هناك داع لالس���لحة 
النووية، موضحا ان الواليات 
املتحدة لديها قواعد في كوريا 
اجلنوبية ويوج���د فيها 400 
ألف جندي بأس���لحة متطورة 
وتكتيكي���ة ونووي���ة ونحن 
نش���عر بأننا مهددون من قبل 
الواليات املتحدة، الفتا الى ان 
اخالء شبه اجلزيرة الكورية من 
اسلحة نووية غاياتنا االخيرة 
ونحتفظ بهذه االسلحة لوجود 
خطر يتهددنا وفي حال انتفائه 
لس���نا بحاجة اليها، مبينا ان 
الهدف من استئناف املفاوضات 
السداس���ية هو اخالء املنطقة 
من الس���الح النووي، مضيفا: 
نؤيد استئناف املفاوضات ومنذ 
البداية كنا نطالب بهذا ولكن 
الدول املجاورة لكوريا  جميع 
الشمالية لديها اسلحة نووية 
ونتمنى لهذه املفاوضات النجاح 

في اهدافها.
كما اعرب جونغ عن تقدير 
بالده ملا تبذله الصن من دور 
الس���تئناف هذه املفاوضات، 
مشيرا الى العالقات التاريخية 
التي تربط بيونغ يانغ وبكن، 
مش���يرا الى ان بالده ستبدي 
تعاونها مع جمي���ع االطراف 
الخالء شبه اجلزيرة الكورية 
من االسلحة النووية ونترقب 
التأييد القوي من الكويت التي 
تربطنا معها تقاليد جميلة في 
التعامل مع بعضنا البعض في 
احملافل الدولية ونتمنى التعاون 

املستمر بن بلدينا.

وكان السفير محمد املجرن 
الرومي حضر استقبال أقامه سفير 
جمهورية كوريا الشمالية مساء 
اول من امس في فندق كراون بالزا 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
أكد خالله على العالقات الطيبة 
التي تربط الكويت وبيونغ يانغ، 
مهنئا القيادة والشعب الكورين 
الشمالين بهذه املناسبة، متمنيا 
مزيدا من التقدم واالزدهار للبلد 

العريق.

كلمة السفير الكوري

ومن جهته، أعرب السفير 

الش���مالي هو جونغ  الكوري 
عن اعتزازه مبا تشهده بالده 
من تطور وما تصبو اليه من 
الثنائية بن  تعزيز للعالقات 
الكوي���ت وجمهوري���ة كوريا 
الدميوقراطية الشعبية، مشيرا 
الى ان الشعب الكوري الشمالي 
في ظل القيادة احلكيمة للزعيم 
القائد كيم جونغ ايل يخوض 
النضال من اجل بناء دولة قوية 
ومزده���رة، الفتا ال���ى انه في 
هذه املسيرة نتلقى دائما دعما 
سياسيا واقتصاديا من الكويت 
حكومة وشعبا جتسده العالقات 

البلدين، معبرا  التقليدية بن 
عن اعتزاز بالده مبدى الصداقة 
املتميزة ب���ن قيادتي البلدين 
التي تشهد تطورا ملموسا في 

عدة مجاالت.
وذك���ر جون���غ ان التوقيع 
النهائي لالتفاقيات االقتصادية 
اتفاقية  والتجارية مبا فيه���ا 
التعاون وتشجيع االستثمار 
وجتنب االزدواج الضريبي في 
مرحلته االخيرة، الفتا الى ان 
البلدين يشهدان تعاونا جديا 
الزراع���ة والثروة  في مجالي 
السمكية، مذكرا بتبادل حيوانات 

بن البلدين، ووجود »دب الهالل« 
في حديقة احليوانات بالكويت 
وكذلك اخرى كويتية في كوريا 
الشمالية، مبينا ان هذه داللة 
صغيرة ج���دا لكنها ترمز الى 
عمق العالقة التي تربط الشعبن 
والبلدين الصديقن، معربا عن 
افتخار بالده بوجود صديق مثل 
الكويت متمنيا مزيدا من النجاح 
والتقدم للكويت في ظل القيادة 
السياسية لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
الكويت  ان  واضاف جونغ 
تؤي���د وتتعاطف م���ع كوريا 

الشمالية في قضاياها العادلة، 
موضحا ان هناك تعاونا عميقا 
بن البلدين مذكرا بأن الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
قدم قروضا ومساعدات لتحديث 
االجهزة واملنشآت لصرف املياه 
في العاصمة الكورية الشمالية، 
الثقافي  التع���اون  الى  اضافة 

والرياضي بن البلدين.
البرنامج  وعل���ى صعي���د 
الش���مالية  الن���ووي لكوريا 
والى اي حد تدعم الكويت هذا 
املوضوع قال جونغ اذا حددنا 
البرنامج النووي فالكويت لها 

موقف متعاط���ف معنا ونحن 
نحترم موقفها سواء كان تأييدا 

او تعاطفا او أي شيء آخر.
وفي تعليقه على ما جلبه 
تطوير البرنامج النووي من آثار 
اقتصادية سلبية على الشعب 
الكوري الشمالي رد قائال: مثل 
هذا اخلبر غير صحيح ومثله 
اخبار كثيرة، وهي لدى من ال 
يعرفون حقيق���ة الوضع في 
كوريا الشمالية التي انطلقت في 
مجال تطوير قدراتها النووية 
من امكانياتها اخلاصة، مؤكدا 
ان هذه القدرة دفاعية وليست 

جون�غ: نتلق�ى دعم�ًا سياس�يًا م�ن الكوي�ت دائمًا ف�ي المحاف�ل الدولي�ة وتعاطف�ًا م�ع برنامجن�ا النووي

بالدنا   تعيش تحت تهديدات من قواعد أميركية في كوريا الجنوبية وأسلحتنا النووية للدفاع وليست للهجوم

خارج صالحياتي الكندري: مقر جديد لرعاية المسنين

أقام حفل استقبال في مقر الهفبورخ التاريخي

فيشر: عالقات تاريخية بين الكويت والنمسا
ڤيينا � كونا: اش����اد الرئيس النمساوي هاينز 
فيشر بعمق الروابط التي جتمع بن بالده والكويت 
منذ عقود من الزمن واصفا في الوقت ذاته العالقات 

النمساوية - الكويتية ب� »املتميزة«.
واعرب هاينز فيش����ر في مقابل����ة »كونا« على 
هامش حفل االستقبال الذي اقامه في قصر الهفبورخ 
التاريخي تكرميا لنخب����ة كبيرة من قادة وممثلي 
اجلالية املسلمة مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، 
عن س����عادته البالغة ملا حققته هذه العالقات من 
تط����ور في جميع املج����االت مذك����را بزيارته التي 
قام بها العام املاضي ال����ى الكويت ومحادثاته مع 
صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد وعدد 
من املس����ؤولن الكويتن مما اتاح له »التعرف عن 
قرب على الكوي����ت اجلديدة وما حققته من تطور 

في مختلف املجاالت«.
وحول دالالت حفل االستقبال الذي اقامه للعام السابع على التوالي 
تكرميا ملمثلي اجلاليات العربية واالس����المية في النمسا اكد الرئيس 
النمساوي ان بالده حتافظ على التقليد الذي ارسته باعتبارها مركزا 
للحوار مع الدين االسالمي معتبرا ان حفل االستقبال ميثل منوذجا من 

التعايش احلضاري واندماج املسلمن في املجتمع النمساوي.
واكد فيش����ر بهذا الصدد حرص بالده الدائ����م على توفير الرعاية 

التباع الديانات املختلفة ومن بينهم املسلمون.
وقال انه على الرغم من االقرار بظهور بعض الشعارات االستفزازية 
غير املقبولة ضد االجانب واملهاجرين لكنها تظل محدودة جدا وال تعكس 

طبيعة املجتمع النمس����اوي التي تتسم بالتسامح 
ونبذ العنصرية.

وفي معرض رده على سؤال حول ما اذا يخشى 
من ان تضر بعض الش����عارات االستفزازية وغير 
املقبولة حلزب االحرار اليميني املتطرف ضد االسالم 
واملسلمن مبكانة النمسا كدولة تستضيف عددا من 
املنظمات الدولية بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومنظمة الدول املصدرة للنفط )أوپيك( التي حتتفل 
مبرور خمسن عاما على تأسيسها قال الرئيس فيشر 
ان وضع مقارنة بس����يطة بن النمسا وباقي الدول 
التي تقع ف����ي محيطها االوروبي يلمس وبوضوح 
ان الناس ومبختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية 
سواء كانوا من املسلمن او املسيحين االرثوذكس 
اواالقلية اليهودية يعيشون في سالم ووئام في ظل 

دستور دميوقراطي يحفظ للجميع حقوقهم.
واوضح ان ما ورد على لسان رئيس الهيئة االسالمية في النمسا انس 
الشقفة يؤكد هذه احلقيقة حيث ان املسلمن ينعمون اسوة ببقية اتباع 
الديانات االخرى بهذه احلقوق على الرغم من بعض احلمالت االنتخابية 

التي تساهم احيانا في تأجيج الكراهية ضد بعض االقليات.
وش����دد الرئيس النمس����اوي على القول ان »التاريخ علمنا ان بث 
املشاعر العنصرية له نتائج مقيتة على املجتمع ولذا فاننا متمسكون 
مببادئ االعالن العاملي حلقوق االنس����ان الذي يؤكد ان الناس جميعا 
سواس����ية امام القانون وهذا ما تكفله املادة الس����ابعة من الدس����تور 

النمساوي«.

أعلن وكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري انه س���يتم 
افتتاح مق���ر جديد لرعاية 
املس���نن قريبا وقبل نهاية 
الى  العام احلالي، مش���يرا 
االنتق���ال ال���ى موقع جديد 
إلدارة عم���ل العاصمة بدال 

من مجمع بهبهاني.
وأض���اف الكن���دري في 
تصري���ح للصحافين لدى 
حضوره حفل العيد الوطني 
لكوريا الشمالية مساء أول 
من امس »انتهينا من اجراءات 
التأسيس ولم يتبق سوى 
توصيل شبكة اإلنترنت«، 
مشيرا الى ان املجمع احلالي 
متع���دد األدوار، مؤك���دا ان 
النظام  هذا ال يتعارض مع 

الهيكلي للعمالة الوافدة الذي س���ينقل مع الهيئة 
العامة للقوى العاملة مث���ل بقية القطاعات التي 
انفصلت عن الوزارات مثل رعاية الشباب ورعاية 
املعاق���ن وجميع املبان���ي واملوظفن، موضحا ان 
اإلدارة اجلديدة س���تقضي على املشاكل املتعلقة 
بعدد املراجعن في قطاع العمل، خاصة املتعاملن 

مع إدارة عمل العاصمة.
وحول مشروع تأهيل موظفي وزارة الشؤون 

على مرك���ز الرعاية بالتعاون مع املنظمة الدولية 
للهج���رة، قال الكندري: هذه الدورات تنش���يطية 
للتعام���ل مع العمالة املنزلية والعمالة التي لديها 
خالف مع أصحاب العمل، مشيرا الى ان الوزارات 
ذات العالقة تشارك مع وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وبالتنس���يق مع املنظمة الدولية للهجرة 
إلقامة دورات تأهيلي���ة ملوظفي الوزارات املعنية 

للحفاظ على حقوق العمالة في الكويت.

فن القتال

أعرب السفير هو جونغ عن 
تأييد بالده للكويت في حقها 
النووية  الطاقة  في استخدام 
لألغراض السلمية، مشيرا الى 
ان بيونغ يانغ لم تتلق حتى 
اآلن طلبا كويتيا ملساعدتها في 
التخطيط لبناء مفاعل نووي 
الس���لمية، مكتفيا  لألغراض 
بالقول حول مدى استعداد بالده 
لدعم الكوي���ت في هذا املجال 

»هذا خارج صالحياتي«.

الكوري  الس����فير  أعل����ن 
الشمالي هو جونغ ان منتخب 
بالده لكرة القدم سيزور الكويت 
أكتوب����ر املقبل إلجراء مقابلة 
ودي����ة مع نظي����ره الكويتي، 
اضافة الى زيارة ملدربات لفن 
القتال للكوي����ت، وفقا لعقد 
ابرم مع جلنة املرأة والرياضة 
بالكويت، وذلك إلعطاء تدريبات 
للفتيات الكويتيات في رياضة 

التكواندو وغيرها.

)قاسم باشا( سفير قطر عبدالعزيز الفهيد يهنئ السفير الكوري الشمالي وطاقم السفارة   مدير إدارة آسيا السفير محمد املجرن الرومي والسفير الكوري الشمالي يقطعان كعكة االحتفال

وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري مهنئا السفير هو جونغ

الرئيس هاينز فيشر


