
 3  محليات  الجمعة  ٣  ديسمبر  ٢٠١٠   

 الكويتـ  كونا: اكد األمني العام 
السابق ملجلس التعاون اخلليجي 
والرئيس احلالي ملركز الدراسات 
الســــفير عبداهللا  الديبلوماسية 
بشارة ان اساس مجلس التعاون 

اخلليجي هو النجاح.
اقيمت    جاء ذلك في محاضرة 
في مركز الوعي لتطوير العالقات 
العربية ـ الغربية الليلة املاضية 
مبناســــبة انعقاد الــــدورة الـ ٣١ 
للمجلس االعلى ملجلس التعاون 
اخلليجي في العاصمة االماراتية 

ابوظبي.
  حضر احملاضــــرة التي جاءت 

حتت عنــــوان «مجلس التعــــاون اخلليجي.. االجنــــازات والطموحات 
والتحديات» وبرعاية مدير املركز ابراهيم العدساني، سفيرة الواليات 

املتحدة لدى الكويت ديبورا جونز وعدد من كبار الشخصيات.
  وقال السفير بشارة «هذه هي جتربتي الشخصية حول الديبلوماسية 
االقليمية اذ كنت شــــاهد عيان في منتصف عــــام ١٩٦٠ على التغيرات 
اجلغرافية السياســــية على الصعيدين احمللي واالقليمي التي مازالت 

تؤثر على الكويت وبقية دول منطقة اخلليج».
  واضاف ان «التكوين اجلغرافي ظلم الكويت لشموله على جيولوجيا 
ســــخية وموقعا جغرافيا كارثيا» مبينا انه «في عام ١٩٨١ عندما شغلت 
منصــــب اول امني عام ملجلس التعاون تعرفت وتأثرت بديبلوماســــية 

(الزورق البحري) خالل فترة احلرب االيرانية ـ العراقية».
  وقال «بتأســــيس مجلس التعاون اخلليجي اصبحت الكويت اقوى 
واصبح صوتها مســــموعا اكثر» مبينا ان «املجلس منح الكويت ثالثة 
عوامل رئيسية وهي دعم ديبلوماسي وعمق استراتيجي وسلطة دولية 

من خالل دول منطقة اخلليج».
  واكد السفير بشارة انه «مع دول مجاورة مثل ايران والعراق ينبغي 
ان تكون الكويت جزءا من جسد يحمي رفاهيتها كدولة ذات سيادة وهو 

شعور تتقاسمه جميع دول اخلليج».
  واشــــار الى تأكيد رؤســــاء دول املجلس املستمر طوال فترة واليته 
من عام ١٩٨١ حتى عام ١٩٩٠ على اهمية «البقاء معا او الفناء معا» الفتا 
الى جتلي «هذه القناعة بصراحة شــــديدة أثناء الغزو العراقي للكويت 

في أغسطس ١٩٩٠».
  وقال السفير بشارة ان «هناك احداثا اخرى دعت الى انشاء املجلس 
ومنها انتشــــار التطرف عبر انحاء العالم العربي بتطبيق سياسة «ال 
غالب وال خاسر وال تطرف» للمحافظة على التوازن في املنطقة وااللغاء 

اجلذري لألفكار التطرفية والعقيدية».
  وردا على ســــؤال لوكالة االنباء الكويتيــــة (كونا) حول قدرة دول 
املجلس على اجراء مناورات او مفاوضات سياسية مع ايران اكد بشارة 

اهمية «احتواء ايران بجميع الوسائل املتاحة».
  واضاف االمني العام الســــابق ملجلس التعاون اخلليجي «اننا لسنا 
فــــي مجتمع من املالئكــــة اذ اننا في مجتمع فيه منــــاذج جيدة واخرى 
سيئة» مشددا على اهمية «عدم منح الفرصة لسيطرة النماذج السيئة 

على املنطقة». 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد سمو رئيس الوزراء خالل لقائه السفيرة الفرنسية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال سفيرة جورجيا

 املشاركون في دورة مكافحة اإلرهاب

 صاحب السمو هنأ الوس وتلقى برقية شكر من وزراء المواصالت الخليجيين

 األمير هنأ خليفة بن زايد بالعيد الوطني: اإلمارات 
حققت إنجازات حضارية في مختلف الميادين

 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة عّبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة 
الشقيقة، مشيدا ســــموه مبا حققته دولة االمارات 
العربية املتحدة الشــــقيقة مــــن اجنازات حضارية 
شملت مختلف امليادين، متمنيا لسموه موفور الصحة 
والعافية ولدولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
وشعبها الكرمي كل العزة والتقدم واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لسموه. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
  كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس تشومالي سغناسون رئيس 
جمهورية الوس الدميوقراطية الشعبية الصديقة عّبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
  كما بعث ســــمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ببرقيتــــي تهنئة مماثلتني. الى ذلــــك رفع الى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وزراء 
النقل واملواصالت بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية برقية شكر أعربوا فيها عن خالص شكرهم 
على ما حظوا به من حســــن استقبال وكرم وفادة 
خالل االجتماع الرابع عشــــر للجنة الوزارية للنقل 
واملواصالت بدول مجلس التعــــاون لدول اخلليج 

العربية التي استضافتها الكويت 

 وزير  الخارجية التقى الناهاب بنت حمدي وفيصل المقداد
 اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح بوزيرة الشؤون اخلارجية 
والتعاون املوريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس 
التي تزور البالد لترؤس وفد بالدها املشارك في املؤمتر 
الدولي للمانحني واملستثمرين لشرق السودان. كما 
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح مع نائب رئيس اخلارجية 
السوري فيصل املقداد مبناسبة زيارته للبالد حيث 
يحضر لتمثيل بالده في املؤمتـــر الدولي للمانحني 

واملستثمرين لشرق السودان. واجتمع الشيخ د.محمد 
الصباح مبدير عام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
(ايفاد) كانايو نوانزي على هامش املؤمتر الدولي. وعلى 
صعيد آخر تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزير الشؤون اخلارجية حلكومة الهند س.م.كريشنا 
تتعلق بالعالقات بني البلدين الصديقني وبحث سبل 
تطويرها. كما تلقى الشـــيخ د.محمد الصباح رسالة 

مماثلة من وزير خارجية اليابان سيجي مايهارا.

 سموه التقى سفيرينا لدى بوتان وأستراليا وتسلم رسالة ماجستير من عبداهللا مشعل

 رئيس الوزراء استقبل ٧ سفراء ومساعد الرئيس السوداني

 استقبل سمو الشـــيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف 
امس كال من سفيرة اجلمهورية الفرنسية 
لدى الكويت ندى يافي وسفير اجلمهورية 
االندونيسية لدى الكويت فيري ادمهار 
وسفير اليابان لدى الكويت ياسويوشي 
كوميزو وســـفير جمهورية افغانستان 
االسالمية لدى الكويت د.اسد اهللا حنيف 
بلخي وســـفير جمهورية ليبيريا لدى 
الكويت كوناكي بالكيت مبناسبة توليهم 

مهام مناصبهم اجلديدة لدى الكويت.
  حضر املقابالت الوكيل املساعد بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.
  كما استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف 

الكويت  لـــدى  امس ســـفيرة جورجيا 
ايكاترين مايرينج ميكادزة حيث سلمت 
سموه رســـالة خطية من رئيس وزراء 
جورجيا نيكا جالوري تتناول العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وســـبل 
تعزيزها. كما اســـتقبل ســـموه سفير 
جمهورية جنـــوب افريقيا لدى الكويت 
اشرف سليمان مبناسبة انتهاء فترة عمله 

لدى الكويت.
  حضر املقابلتني الوكيل املساعد بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 
جابر املبارك. واســـتقبل ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس كال على حدة سفيرنا 
لدى مملكة بوتان منير قاســـم القريني 
وســـفيرنا لدى اســـتراليا خالد محمد 

الشيباني وذلك مبناسبة تعيينهما في 
منصبيهما اجلديدين.

  كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد في قصر السيف 
امـــس وبحضور نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح مساعد رئيس جمهورية السودان 
الشـــقيقة موســـى محمد احمد ورئيس 
مجلس امناء منظمة الدعوة االســـالمية 
رئيس جمهورية السودان االسبق املشير 
عبدالرحمن سوار الذهب، والوفد املرافق 
لهما مبناسبة زيارتهما للمشاركة في اعمال 
املؤمتر الدولي للمانحني واملستثمرين في 
الذي تستضيف اعماله  شرق السودان 

الكويت.
  حضر املقابلة املستشار بديوان سمو 

رئيس مجلس الـــوزراء فيصل احلجي 
ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربيـــة عبدالوهاب البدر 
ومدير االدارة االقتصادية بوزارة اخلارجية 
الشيخ علي اخلالد وسفيرنا لدى جمهورية 
الســـودان الشقيق د.ســـليمان احلربي 
والوكيل املســـاعد بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك. 
واستقبل ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد في قصر السيف 
امس النقيب د.عبداهللا مشـــعل مبارك 
العبداهللا االحمـــد الصباح حيث اهدى 
سموه نسخة من رسالة املاجستير حتت 
عنوان «سياسة وادارة الرعاية الصحية» 
التي حصل عليها من جامعة برمنغهام 

باململكة املتحدة. 

 بان كي مون

 األمم املتحـــدة ـ كونا: أعرب 
ســـكرتير عام األمم املتحدة بان 
كي مون عن أمله بتحرك العراق 
السريع مبجرد تشكيل حكومته 
اجلديـــدة للوفـــاء بالتزاماتـــه 
جتـــاه األمم املتحـــدة، خاصـــة 
ما يتعلـــق بالكويت من قضايا 
احلدود واملفقودين واملمتلكات 

الكويتية.
  وقال بان كي مون في تقرير 
أصدرته أمس بعثة األمم املتحدة 
ملســـاعدة العـــراق (يونامـــي) 
«يحدونـــي األمـــل فـــي أن يفي 
العراق مبجرد تشكيل احلكومة 
اجلديـــدة بالتزاماتـــه املعلقـــة 
قـــرارات مجلس  الناشـــئة عن 
األمن الســـيما القضايا املتصلة 
بالكويت مبا في ذلك عودة الرعايا 
الكويتيني املفقودين واملمتلكات 

الكويتية».
  وأضـــاف «كتدبير هام لبناء 
الثقة أشجع العراق للتأكيد من 
جديد على التزامه بقرار مجلس 
األمن رقـــم ٨٣٣ لعام ١٩٩٣ فيما 
يتعلق باحلدود البرية والبحرية 
وأنا على يقني بأن التقدم على هذه 
اجلبهات من شأنه أن ميكن مجلس 
األمن من النظر في اخلطوات التي 
اتخاذها لتطبيع الوضع  يتعني 

الدولي للعراق بالكامل».
  وأوضح انه ناقش مع ممثله 

قرارات مجلس األمن بشأن تطبيع 
العالقات مع العراق والسيما فيما 
يتعلق بصيانة العالمات احلدودية 
واملفقوديـــن  والتعويضـــات 

واملمتلكات الكويتية.
  كما ذكـــر أن املقـــرر االممي 
اخلـــاص ملســـألة املفقوديـــن 
الكويتية غينادي  واملمتلـــكات 
تاراســـوف التقى عددا من كبار 
املسؤولني الكويتيني لدى زيارته 
للبالد في ٢٧ سبتمبر املاضي حيث 
اكد «رغبتهم فـــي اقامة عالقات 
جيدة مع العراق» وشـــدد على 
وجوب احراز احلكومة اجلديدة في 
العراق تقدما ملموسا على أرض 
الواقع في العثور على املفقودين 
الكويتيني ورعايا الدول االخرى 

واحملفوظات الكويتية».
  وأشـــاد بـــان كي مـــون في 
التقرير بجميع الكتل السياسية 
العراق وقادتها ملشـــاركتها  في 
في عملية جماعيـــة والتوصل 
الى اتفاقات «يبـــدو» أنها انهت 
اجلمـــود الذي صاحـــب عملية 

تشكيل احلكومة.
  وعلى الصعيد االقليمي اعرب 
بان كي مون عن «تشجيعه بقوة 
لدول اجلوار جلعـــل أولويتها 
اشراك احلكومة العراقية اجلديدة 
في التصدي للقضايا ذات االهتمام 

املشترك». 

اخلاص للعراق آد ملكيرت الذي 
عقـــد اجتماعات مع مســـؤولني 
عراقيني في الـــــ ٢٦ من أكتوبر 
اجلاري وجوب تأكيد احلكومة 
العراقية اســـتعدادها ملواصلة 
مشروع صيانة العالمات احلدودية 
مع الكويت التي كلف بها مبوجب 
قرار مجلس األمن ٨٣٣ واملساهمة 
مببلغ الــ ٦٠٠ الف دوالر نصيبه 
من التمويل الســـنوي االضافي 
املطلوب خلدمات املشروع الذي 

سيبدأ في مارس ٢٠١١.
  وأشـــار ســـكرتير عام االمم 
املتحدة الـــى أن ميلكرت التقى 
في ٢٦-٢٨ من أكتوبر املاضي في 
الكويت مبسؤولني كبار ملناقشة 
القضايا املتعلقة بتطورات تنفيذ 

 بان كي مون: على العراق الوفاء بالتزاماته 
تجاه األمم المتحدة فور تشكيل حكومته

 «العراقية»: جهود إلخراج العراق  من البند السابع 
 بغداد ـ أ.ش.أ: قالت قائمة العراقية إن إخراج 
العراق من طائلة البند الســـابع من ميثاق األمم 
املتحدة ســـيكون من أبرز مهام املجلس الوطني 
للسياســـات العليا الذي سيتولى رئاسته زعيم 
القائمة إياد عـــالوي. وذكرت القائمة انها أكملت 
إعداد املسودة األولى لقانون تشكيل املجلس ليتم 

عرضها على البرملان. وقال النائب عن العراقية 
عبداخلضر الطاهر، في تصريح خاص لراديو سوا 
األميركي امس، «إنه ليس للعراقية أي مخاوف من 
احتمال عرقلة تشريع قانون املجلس نظرا اللتزام 
الكتل النيابية األخرى بوثيقة االتفاق السياسي 

التي وقعها زعماء الكتل السياسية».

 بشارة: مجلس التعاون منح الكويت 
  دعمًا ديبلوماسيًا وعمقًا إستراتيجيًا

 السفير عبداهللا بشارة 

 ممثال األمير يسّلمان الرئيسين األميركي
  والفرنسي دعوتين لحضور االحتفاالت

 افتتاح دورة مكافحة اإلرهاب التأسيسية بالحرس الوطني

 انطالقا من أهمية تأســـيس وإعداد ورفع مســـتوى 
الوحدات باحلرس الوطني افتتحت دورة مكافحة اإلرهاب 
التأسيسية رقم ٢ واملنعقدة في كتيبة مكافحة اإلرهاب 
بحضور آمر كتائب التعزيز في قيادة الشؤون العسكرية 

العقيد الركن نادر شيهان حجيل، ودعا العقيد الركن نادر 
شيهان حجيل املشاركني في الدورة من ضباط صف وأفراد 
الى ضرورة االستفادة مما يطرح عليهم من مواد نظرية 
وجتارب ميدانية في مجال عملهم، لتحقيق األهداف املخططة 

للدورة انطالقا من توجيهات قيادة احلرس الوطني في 
تكثيف الدورات املتخصصة والتمارين املشتركة بهدف 
صقل اخلبرات وتنميتها والنهوض باملســـتوى للقيام 

باملهام والواجبات على أكمل وجه. 

 الديوان األميري نعى الشيخ ناصر محمد السلمان 
 نعى الديوان األميري املغفور له الشيخ ناصر محمد السلمان الصباح عن عمر يناهز ٧٥ عاما ، وقد ووري جثمانه 

الثرى بعد صالة عصر أمس، وبهذه املناسبة احلزينة تتقدم «األنباء» بأحر التعازي إلى أسرة آل الصباح الكرام.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون 

 د.يوسف االبراهيم لدى وصوله إلى باريس

 واشنطنـ  كونا: وصل مبعوث 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد املستشار بالديوان االميري 
محمد ابواحلســــن الى العاصمة 
االميركية واشنطن حامال رسائل 
الى الرئيس االميركي باراك اوباما 
ومسؤولني اميركيني تتضمن دعوة 
حلضور احتفاالت الكويت مبرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 

على التحرير.
  ومن املنتظر ان يقوم املستشار 
ابواحلسن بتســــليم الدعوة الى 
دنيــــس روس املســــاعد اخلاص 
الذي سيقوم  للرئيس االميركي 

بدوره بتسليمها الى اوباما.
  كما وصل مبعــــوث صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
الديوان االميري  املستشــــار في 
د.يوســــف االبراهيم الى باريس 
اول من امس في زيارة ينقل خاللها 
رسالة من صاحب السمو االمير 
الى رئيس اجلمهورية الفرنسية 

نيكوال ساركوزي.
  وقال د.االبراهيم في تصريح لـ 
«كونا» هنا «بتكليف من صاحب 
الســــمو االمير احمل رسالة الى 
رئيــــس اجلمهورية الفرنســــية 
نيكوال ساركوزي تتضمن دعوة 
حلضور احتفاالت الكويت مبرور 

٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
علــــى التحرير ومبــــرور خمس 
سنوات على تولي سموه مقاليد 
احلكم». واضاف ان فرنسا قيادة 
وشــــعبا «لعبت دورا كبيرا في 
عملية التحرير بصفتها من الدول 
دائمة العضوية في مجلس االمن 
وكذلك في عملية اعادة البناء ولها 
مواقف كدولة صديقة للكويت».

  واوضح ان فرنسا خصت بهذه 
الزيارة بتكليف من صاحب السمو 
االمير لوقوفها مع احلق الكويتي 

وهي بدورها رسخت مفهوم العدالة 
والنظام الدولي.

  الى ذلك، التقى ممثل صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
املستشار بالديوان االميري الشيخ 
فهد السعد رئيس جمهورية افريقيا 
الوســــطى فرانســــوا بويزيزي 
فــــي عاصمة جمهوريــــة افريقيا 
الوسطى باجنوي وذلك مبناسبة 
زيارة ممثل صاحب السمو االمير 
حلضور احتفاالتها بالذكرى الـ ٥٠ 

الستقاللها. 

 محمد الصباح: نرحب بمنظومة
  إقليمية تضم إيران والعراق

مشيرا الى ترحيب الكويت لتكوين 
العراق  إقليميـــة تضم  منظومة 
وإيران لتعزيز األمن اإلقليمي ألن 
همومنا األمنية يجب على اجلميع 
ان يطمئن اآلخر بنواياه، معتبرا 
ان هذا امر محمود اال انه عاد وقال 

سننتظر ونرى.
  وبخصوص حوار املنامة قال 
هذه هي الســـنة الســـابعة لهذا 
املنتدى االقليمي الذي ستستضيفه 
البحريـــن واملتعلق باحلوار بني 
مسؤولني في مجلس التعاون ومن 
دول االقليم الى جانب شخصيات 
عاملية معتبرا ان هذا امر مهم، ان 
تتم املناقشة في مرئيات املجلس 
لكيفيـــة تدعيـــم وتعزيز األمن 
االقليمي، مشـــيرا الى انه حوار 
مهم ومفيـــد ومطلوب ألن هناك 
طرحا ميزج بني املهنية واخلبرة 
معلنا عن ورقة ستقدمها الكويت 
في املؤمتر حـــول املناخ العاملي 
اجلديد وكيفيـــة قراءة األوضاع 
األمنيـــة في ظل منـــاخ االنفتاح 
العاملي والعوملة وكيف تؤثر على 

العالم االقليمي. 

 بيان عاكوم
  اعتبر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ان تسريبات 
«ويكيليكس» حتمل الكثير من 
القلق ألنه سيكون هناك تردد في 
املشاركة في املعلومات املهمة، 
خصوصا في مواضيع تتعلق 
مبكافحة اإلرهاب، متمنيا ان يتم 

التعامل مع هذا األمر بجدية.
  وقال الشيخ د.محمد الصباح 
قبيل مغادرته للمشـــاركة في 
الذي  املنامة»  مؤمتر «حـــوار 
يبـــدأ اليوم فـــي البحرين ردا 
على ســـؤال حول ما اذا كانت 
ستتضمن مناقشتهم اجلانبية 
مع وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون تســـريبات 
«ويكيليكـــس» رد بالقول ان 
العمل،  كلينتون جرمت هـــذا 
الفتا الـــى ان الواليات املتحدة 
االميركيـــة ســـتالحق جزائيا 
وجنائيا هذا الفعل ألنه انتهاك 
خطير ملبدأ اساسي وهو التواصل 
الديبلوماسي واملشاورات بني 

الدول. وبشأن ما سيطرحه وزير 
خارجية إيران منوچهر متكي في 
املؤمتر وهو إقامة منظومة للدفاع 
األمني بني دول املنطقة قال الشيخ 
د.محمد الصباح سننتظر ونرى 
ماذا ســـيطرح ولكنه اســـتدرك 
بالقـــول ان املنظومـــة االقليمية 
لألمن اخلليجي دعت الكويت لها 
دائما وهي جزء من قرار مجلس 
االمن الذي صدر عام ١٩٨٧ املتعلق 
بوقف احلرب العراقيةـ  اإليرانية، 

 أبدى قلقه من تسريبات «ويكيليكس» وتمنى التعامل معه بجدية

 الشيخ د.محمد الصباح


