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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عبدالوهاب الوزان وعلي البغلي

الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير الكندي

سموه التقى وزير المواصالت في بنين

أعرب عن أمله في االنتهاء بسرعة من قضية الجرف القاري ألن »السور الجيد يخلق جيرة جيدة«

رئيس الوزراء استقبل وزير البنية التحتية السنغالي وعمدة لندن

محمد الصباح: المطالبات الدولية تجاه إيران واضحة
 وال نرى أجندات خفية أو رغبة في اإلساءة إليها

 بيان عاكوم
تأّم����ل نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ان يتم االنتهاء من 
قضية اجلرف القاري بني الكويت 
وايران بأسرع وقت ممكن، معتبرا 
ان »الس����ور اجليد يخلق جيرة 
جيدة«، كاشفا في الوقت نفسه عن 
اجتماع حصل مؤخرا للجان فنية 
� ايرانية بحثت القضية  كويتية 
وس����ترفع تقريره����ا الى وزيري 
خارجية البلدين ملناقشة املوضوع 

في اللجنة املشتركة.
ورد الشيخ د.محمد الصباح 
قبيل مغادرته الى ايران للمشاركة 
في االجتماع الوزاري التاسع ملنتدى 
حوار التعاون اآلس����يوي والذي 
يشارك فيه اكثر من 30 دولة، حيث 
رد على س����ؤال بخصوص ما اذا 
كان هناك توجه في ديوان اخلدمة 
املدنية العادة النظر في كوادر بعض 
اجلهات بأن����ه ال توجد جمود في 
العمل السياسي، مؤكدا ان ديوان 
اخلدمة في تطور مستمر ومتفاعل 

مع متطلبات خطة التنمية.
وبالعودة ال����ى امللف النووي 
االيراني واستئناف املفاوضات بني 
ايران ودول ال� 5 + 1، اكد الشيخ 
د.محم����د الصب����اح ان املطالبات 
واضحة في هذا االمر جتاه ايران 
وه����و احلصول عل����ى تطمينات 
مبدنية ه����ذا البرنامج و»ال نرى 
ان هن����اك اجندات خفية او رغبة 
في االساءة الى ايران«، الفتا الى ان 
ملف االمن االقليمي سيكون محل 
تباحث خالل لقائه بوزير خارجية 
ايران منوچهر متكي، وهذه تفاصيل 
ما دار بني الشيخ د.محمد الصباح 

والصحافيني:
 ماذا بشأن االجتماع؟

سنحضر منتدى حوار التعاون 
اآلسيوي وهذا املؤمتر الذي يضم 
31 دولة من دول آسيا أكبر جتمع 
آس����يوي وسيعقد في طهران هذا 
العام والعام املقبل س����تحتضنه 
الكوي����ت. وأهمية ه����ذا التواجد 
انه يض����م دوال مهمة ومؤثرة في 
القارة اآلس����يوية والقضايا التي 
ستناقش تتعلق بكيفية حتصني 
اقتصادات دول قارة آسيا من بعد 
االنهيار االقتصادي العاملي وبروز 
بوارد لعودة النمو والتي بالرغم 
ذلك تعتبر ضعيفة وخطرة، وقد 
تنعكس او تتعثر ولذلك سيكون 
هناك محور مهم في مجال تعزيز 
التعاون االقتصادي هذا من جهة، 
وم����ن جهة اخرى هن����اك قضايا 

متعلقة باألمن بشكل عام في القارة 
واإلقليم، حيث سيكون هناك فرصة 
ان أناق����ش قضايا متعلقة باألمن 
اإلقليمي مع وزير خارجية إيران 
منوجهر متكي وهذا أمر ضروري، 
وخصوصا في ظل التعقيدات او 
الرغبة في إزالة التعقيدات املتمثلة 
في اس����تئناف احلوار بني إيران 
ومجموعة دول 5+1 فهذا أمر مهم 
بالنسبة لنا ان يستمر هذا احلوار 
كي نصل الى حل سلمي ملوضوع 
امللف النووي اإليراني وان يكون 
بتوافق مع قرارات الشرعية الدولية 
ومع احترام حق الدول في امتالك 
الطاقة النووية ألغراض سلمية، 
كذلك هناك قضية تبنيناها وهي 
قضية التعاون الثقافي والتسامح 
الدين����ي وحوار حض����ارات هذه 
القارة، وه����ذا املنتدى الذي يضم 
31 دول����ة فيه����ا دول إس����المية 
ومسيحية وبوذية وهندوسية، 
ولذلك تشكل في مجموعها بوتقة 
مناس����بة حلوار هذه احلضارات، 
وهذا البعد الذي قدمته الكويت لهذا 
املنتدى. فقبل 3 سنوات احتضنا 
موضوع حوار احلضارات من ضمن 
القارة اآلسيوية وإلظهار املوقف 
التسامحي والسلمي لديننا احلنيف 
الذي يحاول البعض تشويهه من 

خالل اتهامه باإلرهاب.

الجرف القاري

 خالل زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء ال��ى إيران أث��ار موضوع 
اجلرف الق��اري، فهل م��ن املمكن 

إعادة طرحه خالل هذه الزيارة؟
ه����ذه من ضمن األم����ور التي 
نناقشها دائما في اللجنة املشتركة، 
وقضايا احلدود ليس����ت بسيطة 

وإمنا معقدة وفنية، ونحن ندرك 
ان هناك مواقف نتقارب في نقاط 
ونتباعد في نق����اط اخرى واملهم 
بالنسبة لنا مع أصدقائنا في إيران 
اننا نحن وهم متفقون على انها 
مشكلة ويجب حلها، ولذلك هناك 
جل����ان فنية اجتمع����ت منذ فترة 
بسيطة وس����ترفع تقاريرها الى 
وزراء اخلارجية كي تعقد اللجنة 
املشتركة، ونأمل ان ننهي هذا األمر 
بأسرع وقت ممكن ألن السور اجليد 

يخلق جيرة جيدة.
 دائم��ا نس��مع عن وس��اطات 
النووي  املل��ف  دولية بخص��وص 
ماذا عن وساطة خليجية أو كويتية 
للمس��اهمة في حل املل��ف النووي 

اإليراني؟
املوضوع واض����ح، فما يريده 
العالم من ايران هي تطمينات بان 
هذا البرنامج هو ألغراض سلمية 
وأن هناك ضواب����ط متنع من ان 
ينجرف الى أمور غير مدنية أو اي 
استخدامات غير مدنية وهذا هو 
الذي نطمح اليه بأن ينتهي احلوار 
بني ايران ومجموعة ال� 5+1 الى هذه 
التطمينات، وال يوجد غموض في 
هذا املوضوع فاملطالبات واضحة 
وطلب وكالة الطاقة النووية واضح 
والبروتوكول االضافي املطلوب 
من اي����ران ان توقعه وال نرى ان 
هناك اجندات خفية او رغبة في 
االساءة الى ايران وهذا األمر نؤكد 
عليه مرارا وتكرارا حق الدول في 
امتالك الطاقة ألغراض سلمية هذا 
ح����ق مطلق ولكن يجب ان يكون 
من ضمن الضوابط واألطر التي 

تضعها وكالة الطاقة.
 منذ عام يطرح موضوع زيارة 
صاحب الس��مو األمير الى طهران 

وحت��ى اآلن لم يتم حتديد موعدها، 
األمر اآلخر مت تعيني س��فير ايراني 
جديد لدى الكويت لم يتسلم مهامه 

الى اآلن ملاذا التأخير؟
نحن نعمل على زيارة صاحب 
الس����مو األمير أما قضية تأخير 
السفير فهذا امر خاص باجلمهورية 
االسالمية وقد تكون هناك فرصة ان 
اناقش هذا االمر مع وزير اخلارجية 

منوچهر متكي.

كوادر مالية

 مجل��س الوزراء اليوم س��يقر 
بينما  للعس��كريني  املالية  الزي��ادة 
هناك نقابات تهدد باالضراب مطالبة 
بالكوادر، فهل هن��اك توجه إلعادة 

النظر في كوادر بعض اجلهات؟
ال جمود موج����ودا في العمل 
السياسي وال جمود موجودا في 
العمل من خالل دي����وان اخلدمة 
املدني����ة فهناك تطوير مس����تمر 
ودراس����ات متعددة ولدينا خطة 
كبيرة ديناميكية متحركة تتطلب 
خلق احلوافز املناس����بة لتحقيق 
اهداف هذه اخلطة ولذلك لن اعلق 
على قضية محددة بعينها ولكن 
اتكلم عن االطار العام الذي يحكم 
حترك مجلس اخلدمة املدنية وهو 
ان يكون متفاعال مع متطلبات خطة 

التنمية.

زيارة  ندرس 
إلى  السمو  صاحب 
مع  وسنبحث  إيران 
متكي مباشرة مهام 
اإليران�ي الس�فير 
ال جمود في 
السياسي  العمل 
الخدمة  ومجلس 
المدنية في تطور 
ومتفاعل  مستمر 
التنمية قضية  مع 

اس����تقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر 
السيف أمس عمدة مدينة لندن باململكة املتحدة الصديقة الديرمان نيك 

انستي والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة الوكيل املس����اعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ فهد جابر املبارك.واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف أمس وبحضور املستشار بالديوان األميري 
محمد ابواحلسن وزير الدولة ووزير التجهيزات والبنية التحتية والنقل 
اجلوي والطاقة بجمهورية السنغال الصديقة كرمي واد والوفد املرافق له 
مبناسبة زيارته للبالد.حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخة اعتماد اخلالد والوكيل املساعد بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.
واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر 
السيف أمس وبحضور وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة د.محمد البصيري وزير املواصالت وتكنولوجيا االعالم واالتصال 
بجمهورية بنني الصديقة ديزيري غوندي أداجا والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته للبالد.حضر املقابلة وكيل ديوان س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة اعتماد اخلالد.هذا وأقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد مأدبة غداء على شرف عمدة مدينة لندن باململكة املتحدة الصديقة 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير املواصالت في بنني بحضور د.محمد البصيري والشيخة اعتماد اخلالدالديرمان نيك انستي والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.

الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني قبيل مغادرته إلى طهران        )محمد ماهر(

سموه التقى الخالد والوزان والبغلي والديحاني

يترأس اجتماع وزراء دفاع دول التعاون

ولي العهد استقبل سفراء ليبيريا واليابان وجنوب أفريقيا
العهد  استقبل س���مو ولي 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس سفير 
جمهورية ليبيريا لدى الكويت 
السفير كوناكي بالكيت وذلك 
مبناسبة توليه مهام عمله اجلديد 

سفيرا لبالده لدى البالد.
واستقبل سموه سفير دولة 
الس���فير  الكويت  اليابان لدى 
ياسويوش���ي كومي���زو وذلك 
مبناسبة توليه مهام عمله اجلديد 

سفيرا لبالده لدى البالد.
كما استقبل سمو ولي العهد 
الش���يخ ن���واف األحمد بقصر 
الس���يف صباح امس س���فير 
افريقيا لدى  جمهورية جنوب 
الكويت السفير اشرف يوسف 

سليمان وذلك مبناسبة انتهاء 
مهام فترة عمله سفيرا لبالده 
لدى البالد.حضر املقابالت رئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ 
مبارك الفيصل والوكيل املساعد 
للشؤون االعالمية بديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك احلمود 
السلمان ومدير مكتب سمو ولي 

العهد د.فهد فالح املصيريع.
واس���تقبل سمو ولي العهد 
بقصر السيف امس رئيس جهاز 
االم���ن الوطني الش���يخ محمد 

اخلالد احلمد. 
س���موه  اس���تقبل  كم���ا 
د.عبدالوه���اب ال���وزان وعلي 
البغلي. واستقبل سموه عضو 
املجلس البلدي فرز الديحاني.

جابر المبارك: تقييم لألسلحة التي نحتاجها  
والصفقات ستكون وفق الشروط الدستورية

النائ���ب األول لرئيس  أكد 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ان عملية 
تقييم شاملة س���تتم لدراسة 
التي سنحتاجها في  االسلحة 
املستقبل، مشددا على أن التوقيع 
على أي صفقة عسكرية سيكون 
الدس���تورية  الش���روط  وفق 

والقانونية.
وقال الش���يخ جابر املبارك 
في تصريح صحافي مبناسبة 
االجتماع التاسع لوزراء الدفاع 
التعاون والذي سيعقد  بدول 
ان االجتماع يعد  اليوم وغدا، 
من اللقاءات بالغة األهمية وذلك 
التي  الدفاعية  القضايا  لبحث 
تهمنا نحن سكان هذه املنطقة، 
والنن���ا نعط���ي اولوية ألمن 
بلداننا، فإننا س���نقوم بالدور 
الريادي املنتظر لضمان حمايتنا 
من التهديدات اخلارجية وهذا 
هو أساس أمن منطقتنا. وقال 
في تصريح صحافي نحن دائما 
نواصل االستثمار في مواردنا 
وفي االستعانة بشعوبنا لكي 
ن���ؤدي مس���ؤولية احملافظة 
على االمن واالستقرار احمللي 
واالقليمي، ولهذا السبب ستتم 
مناقشة تطوير قوة درع اجلزيرة 
بهدف تلبية جميع االحتياجات 
العسكرية لدول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
واضاف: لقد طرحت ايضا 
خالل اجتماعي الشهر املاضي 
مبسؤولني من الدول التي تربطنا 
معه���م اتفاقيات امنية بأهمية 
دور هذا الهيكل الدفاعي الكبير، 
وبعد دراسة عميقة لالولويات 
الدفاعية والتأكيد على التزامنا 
بسالم طويل األمد في منطقة 
اخلليج والعال���م، خاصة اننا 
ن���درك جيدا انن���ا موجودون 
مبوق���ع اس���تراتيجي عاملي، 
ونحن مخلصون المن واستقرار 
بلداننا واملنطقة، واضاف اننا 
في مرحلة معق���دة من تاريخ 
املنطق���ة بوجود التهديد الذي 
متثله القوى اخلارجية والوجه 

املتعاظم لالرهاب بالنسبة الى 
الكوي���ت ولبل���دان اخرى في 
العالم، ونح���ن دائما يقظون 
وس���نقف بكل قوة وحزم في 
التهدي���دات، وذلك  وجه هذه 
التعاون والتنسيق  من خالل 
املشترك مع اشقائنا في العالم 
العربي وجميع اصدقائنا في 

انحاء العالم.
هذا، ويتيح لنا التعاون مع 
حلفائنا باستخدام منظومات 
اس���لحة متطورة وغيرها من 
العتاد العسكري الضروري من 
اجل اجلاهزية العملياتية العامة 

لقواتنا املسلحة.
الوقت نفسه سنقوم  وفي 
بعملية تقييم شاملة لدراسة 
التي سنحتاجها في  االسلحة 
املستقبل وسيكون التوقيع على 
اي صفقة عسكرية وفق الشروط 

الدستورية والقانونية.
اننا منثل مع اخواننا بدول 
مجلس التعاون اخلليجي قوة 
من أجل الس���الم ف���ي اخلليج 
العربي واملنطقة، ولكن إذا مت 
االعتداء علينا فإننا س���نكون 
مستعدين للدفاع عن اوطاننا 
وعن منطقتنا وعن القيم التي 

نؤمن بها.
إلى ذلك استقبل النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك سفير 

كندا لدى الكويت السفير ريد 
هنري.

اللق���اء تناول  ومت خ���الل 
االحادي���ث الودية ومناقش���ة 
املواضيع ذات االهتمام املشترك 
وبحث اوجه التعاون وس���بل 
العالقات بني  تطوير وتعزيز 
الكويت وكندا ومتت مناقشة 
آخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
كما اس���تقبل النائب االول 
سفيرنا لدى منغوليا السفير 
مبارك السهيجان وسفيرنا لدى 
جمهورية نيجيريا االحتادية 
وجمهورية الكاميرون السفير 

سعد العسعوسي.
اللق���اء تبادل  ومت خ���الل 
االحاديث الودية واالس���تماع 
الى توجيهات وارشادات النائب 
الوزراء  االول لرئيس مجلس 
ووزير الدفاع للعمل على توطيد 
اواص���ر العالقات بني الكويت 
ومنغوليا وكذل���ك جمهورية 

نيجيريا االحتادية.
وفي نهاية اللقاء اكد الشيخ 
جابر املب���ارك على العمل بكل 
جد واجته���اد ملا يخدم قضايا 

ومصلحة الكويت.
حضر اللق���اء رئيس هيئة 
النائ���ب االول لرئيس مجلس 
الفريق  الدفاع  الوزراء ووزير 

صالح احلميضي.

األمير استقبل عمدة لندن
اس���ت�����قب��ل 
الس���مو  صاحب 
الش���يخ  االمي���ر 
صب���اح االحم���د 
بقص���ر الس���يف 
ام���س  صب���اح 
عم������دة مدين���ة 
لندن الديرمان نيك 
انس�����تي والوفد 
املرافق  الرس���مي 
وذلك مبناس���بة 

زيارته للبالد.
وحضر املقابلة 
نائب وزير شؤون 
االميري  الديوان 
عل���ي  الش���يخ 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الديرمان نيك انستياجلراح.


