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الجاراهلل: ال الكويت وال العراق يملكان تعديل أو تجاهل 
القرارات الدولية ونطالب بغداد بتطبيق فعلي لها

خالل احتفال السفارة بالذكرى الـ 61 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

نتذكر بتقدير كبير مواقف الصين المش�رفة حيال قضايا الكوي�ت في المحافل الدولية
توصلنا إل�ى قاعدة مش�تركة مع االتح�اد األوروب�ي لتوقيع اتفاقي�ة التجارة الح�رة قريبا

)سعد هنداوي(وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل والسفير الصيني هوانغ جيمن يقطعان كعكة االحتفال

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مباركا باملناسبة

حضور حاشد في االحتفال الصيني

السفيرة األميركية ديبورا جونز تهنئ السفير الصيني

بشرى الزين
أكد وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل عمق 
العالقات التاريخية التي ترتبط الكويت والصني 

والتي وصفها باملتطورة باستمرار.
وأعرب اجلاراهلل عن سعادته للمشاركة في 
حفل االستقبال الذي اقامه السفير الصيني هانغ 
جيمن مساء أول من امس في فندق الشيراتون 
مبناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس جمهورية الصني 
الشعبية، مشيرا الى التجربة الصينية احدثت 
منعطفا في التاريخ السياسي املعاصر مستذكرا 
مواقـــف الصني حيال الكويـــت عندما تعرضت 
لالحتالل الصدامي، حيث كانت لها مواقف مشرفة 
في احملافل الدولية، كما كانت لها مشـــاركة في 
عملية حترير الكويت، مشيدا بهذا الدور العظيم 
الذي لعبته الصني انطالقا من حرصها على حفظ 
السلم واألمن الدوليني وممارسة دورها الريادي في 
العالم، مذكرا بأن الكويت كانت أول دولة في مجلس 
التعاون اخلليجي تقيم عالقات ديبلوماسية مع 
الصني، الفتا إلى ان ذلك يعد مبعث فخر واعتزاز، 
ومشـــيرا الى انه »لم نر من الصني وعلى مدى 
هذه الســـنوات الطويلة إال كل املساندة والدعم 

في كل قضايانا«.
وأشار الى احلوار االستراتيجي احليوي بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي والصني حرصا 
على حتقيق املعاجلة احلكيمة واملناسبة ملختلف 
القضايا، اضافة الى احلوار اإلستراتيجي اخلليجي 
وروســـيا االحتادية من جهـــة وتركيا من جهة 
ثانية والتي ستعقد في الكويت باعتبارها ترأس 
الدورة احلالية لدول مجلس التعاون، مبينا ان 
الكويت تنظر باهتمام وتقدير الى هذه احلوارات 
التي ستحقق الترابط بني الدول اخلليجية وهذه 
الدول ومتكينها من فهم أعمق ومشترك للقضايا 
املعاصرة وتطوير العالقات الثنائية وفق تفاهم 

مشترك.
وحول تطورات توقيع اتفاقية التجارة احلرة 
مـــع دول مجلس التعـــاون اخلليجي واالحتاد 
األوروبي، قال اجلاراهلل: بكل أسف لم توقع حتى 
اآلن، موضحا ان هناك بعض العثرات في طريق 
توقيع هذه االتفاقية، مستدركا بالقول: ومع ذلك 

فإن اجلانبني اخلليجي واألوروبي حريصان على 
توقيع هذه االتفاقية، معربا عن ثقته بأنه سيتم 
هـــذا االتفاق قريبا، مبينا ان ما يعرقل توقيعها 
ظهور عقبات بني وقت وآخر من اجلانبني، مؤكدا 
توصل الطرفني الى قاعدة مشتركة ميكن االنطالق 

منها لتوقيع هذه االتفاقية.
وفي رده على التصريحات العراقية املتكررة 
حول صيانـــة العالمات احلدودية، قال: »عندما 
نستمع الى أشقائنا املسؤولني في العراق فإننا 
نستمع الى كالم جيد ومنطقي وواقعي، مبينا ان 
القـــرارات الدولية ال متلك ال الكويت وال العراق 
تعديلها او تغييرها او جتاهلها، مؤكدا انها قرارات 
دولية وشـــرعية وهي في رعاية مجلس األمن 
وعهدته ومسؤوليته وضمانته، نافيا ان يكون 
هناك اي تأثير لتصريحـــات النواب العراقيني 
على تطبيق هذه القـــرارات، مجددا ان الكويت 
تطالب بأن ترى تطبيقا فعليا على ارض الواقع، 
مضيفا اننا نؤكد وجندد هذه املطالبة، الفتا الى 

اننا نسمع من اجلانب الرسمي العراقي 
كل جتاوب وان هـــذه التصريحات لن تؤثر 
على االطالق، وان مجلس األمن هو املسؤول عن 

ضمان تنفيذها في املستقبل.
وأضاف اجلاراهلل انه لم يتم حلد اآلن اتخاذ 
خطوات عملية، مشيرا الى وجود بعض االتصاالت 
توحي بأن هناك رغبة وجدية في اجلانب العراقي 
مجددا طلب الكويت من احلكومة العراقية املقبلة 

السعي الى تطبيق هذه القرارات وتفاصيلها.
ومن جهته، أكد ســـفير الصني هوانغ جيمن 
على قـــوة العالقات الصينيةـ  الكويتية واصفا 
اياهـــا بأنها تاريخية وتعود الى قبل 40 ســـنة 
عندما أقامت الكويت والصني عالقات ديبلوماسية 

بينهما.
وذّكر هوانغ جيمن بالتطور املســـتمر الذي 
تفرضه عالقات الصداقة بني البلدين وتطلعهما 

الدائم لتعزيزها في جميع املجاالت.
كما أعلن جيمن عن احتفال ســـتقيمه فرقة 
املعاقني الصينية للموسيقى التي تزور الكويت 
وذلك لتقدمي عروض مبناسبة مرور 40 عاما على 

اقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين.

السفارة الكندية تطلق مبادرة التعليم السنوية الخامسة للشرق األوسط
أعلنت السفارة الكندية عن مبادرة التعليم السنوية الخامسة 
للشـــرق األوســـط، المكونة من 20 جامعة وكلية كندية والتي 

ستزور الكويت خالل الفترة ما بين 2 و 4 أكتوبر المقبل.
وســـيقيم ممثلو هذه المؤسسات معرضا تعليميا في فندق 
مارينا – السالمية االثنين 4 أكتوبر من الساعة 6 حتى الساعة 
9 مساء، لالجتماع بالطلبة وأولياء األمور وغيرهم من أعضاء 
أسرة التعليم وتزويدهم بمعلومات عن فرص الدراسة في كندا، 
وباالضافة الى ما تقدمه كندا كونها من أكثر البيئات التعليمية 
تقدما في العالم، فإن كندا تعد من بين الدول المتعددة الثقافات 
في العالم وســـيختبر الطالب القادمون الى كندا، بغض النظر 

عن أصلهم العرقي، تجربة آمنة وبيئة ترحيبية، ولكندا سياسة 
وطنية من أجل التعددية الثقافية، فهي تعمل على الحفاظ على 

عادات وتقاليد الشعوب في جميع اختالفاتها، واحترامها.
وتحافـــظ الجامعات الكندية على مســـتوى عال من التفوق 
األكاديمي وتوفر برامج بإمكانيات هائلة، وتحظى هذه البرامج 
باحترام كبير حيث تعتبر في طليعة تكنولوجيا المعلومات، مع 

امكانية الوصول الى قمة االبتكارات وأحدث مرافق األبحاث.
للمزيد مـــن المعلومـــات، يرجى مراســـلتنا علـــى البريد 

االلكتروني:
Kwait-td@international.gc.ca

جنيب البدر مع مدير عام دار األوبرا في هوشي منه

 التقى قنصل عـــام الكويت في مدينة 
هوشي منه بجمهورية ڤيتنام االشتراكية 
نجيب البدر بمكتبـــه أمس مدير عام دار 
األوبـــرا في المدينـــة فان ســـوان هيب 
وبحثا سبل تفعيل التعاون الثقافي بين 

البلدين.
وقال البدر في تصريح هاتفي لـ »كونا« 
ان اللقاء جاء ضمن إطار ســـعي البلدين 
لتعزيز جسور التواصل والتقارب الثقافي 
بما يجسد الحرص واالهتمام لتعزيز التعاون 

والتفاهم في كل المجاالت المشتركة.
وأضاف ان دار األوبرا في مدينة هوشي 

منه تعد صرحا ثقافيا مميزا ولها تأثيرها 
على الفنـــون واآلداب، مبينـــا ان األوبرا 
الڤيتنامية تحظى بمكانة دولية مرموقة 
لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في مجال 

التبادل الثقافي واألدبي.
وبين ان اللقاء يعد فرصة لتقييم اطر 
التعاون الثقافي واالجتماعي واإلعالمي بين 
البلدين، إضافة إلى مناقشة إقامة أنشطة 

ثقافية مشتركة.
مـــن جانبه رحب مدير عام دار األوبرا 
بتعزيز تبادل التظاهرات الثقافية بما يحقق 
أهداف وتطلعات كال البلدين، معربا عن 

األمل في ان تقيم الكويت أنشـــطة تعرف 
بثقافة دول الشرق األوسط.

يذكـــر ان دار األوبرا بمدينة هوشـــي 
منه »اوبرا سايغون« تعد تحفة معمارية 
للهندسة الفرنسية وقد تم بناؤها عام 1898 
من قبل المصمم الفرنســـي فريت ايجين 
بشكل مشـــابه الوبرا جرنييه في باريس 
حيث يتم فيها إحياء المناسبات الخاصة 

للدولة في مجال الثقافة والتراث.
الســـكرتير األول  اللقاء  وقد حضـــر 
الخليفة ونائب  بالقنصلية عبدالـــرزاق 

مدير عام دار األوبرا لو هو لوان. 

البدر يلتقي بمدير عام األوبرا في هوشي منه
ضمن سعي الكويت وڤيتنام لتعزيز التعاون الثقافي


