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األمير عّزى رئيسة البرازيل

في ضحايا الفيضانات

رئيس الوزراء استقبل
السفير السيريالنكي

الجاراهلل تسّلم رسالة
من أبوالغيط لمحمد الصباح

اس���تقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد امس 
سفير جمهورية س���ريالنكا الدميوقراطية االشتراكية لدى الكويت 

ك.اس.سي.ديساناياكي مبناسبة انتهاء فترة عمله لدى الكويت.

استقبل وكيل وزارة اخلارجية 
خال���د اجلاراهلل امس الس���فير 

املصري طاهر فرحات.
وذك���ر بي���ان للخارجية ان 
السفير فرحات نقل رسالة شفهية 
الى نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
من وزير اخلارجية املصري احمد 

أبوالغيط.
كما استقبل اجلاراهلل سفير 
جمهورية سريالنكا ك.اس.سي. 
ديساناياكي مبناسبة انتهاء مهام 

عمله في الكويت.

الصباح م����ع وزيرة اخلارجية 
الفرنسية ميش����يل اليو ماري 
القضاي����ا االقليمي����ة والدولية 
ذات االهتمام املشترك باالضافة 
الى افاق التعاون املشترك بني 
البلدين وسبل دعمه، اضافة الى 
استعراض اخلطوط الرئيسية 
حملاور منتدى املستقبل الثامن 
اقامت����ه بالكويت في  املزم����ع 
ديسمبر املقبل برئاسة كويتية 

� فرنسية مشتركة.
وبح����ث الش����يخ د.محم����د 
الصباح مع وزي����ر اخلارجية 
الكندي لورانس كانون عالقات 
التعاون بني البلدين والس����بل 

الكفيلة بدعمها.
اضافة الى القضايا االقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك 
ومحاور املنتدى الس����ابع الذي 
يعقد برئاسة مشتركة بني قطر 
وكن����دا. كذلك اجتمع الش����يخ 
د.محم����د الصباح مع مس����اعد 
وزي����رة اخلارجي����ة األميركية 
لشؤون الشرق االوسط جيفري 
فيلتمان حيث مت بحث العالقات 
الثنائية اضافة الى القضايا ذات 
االهتمام املشترك على املستويني 

االقليمي والدولي.
كما اجتمع الشيخ د.محمد 
الصباح مع مبعوث السكرتير 
الع����ام لالمم املتحدة للس����الم 
بالشرق االوس����ط تيري رود 
الرسن وبحث معه جهود االمم 
املتحدة في عملية السالم بالشرق 

االوسط.
حضر اللقاءات سفيرنا لدى 
قطر عل����ي الهيفي ومدير ادارة 
املنظم����ات ب����وزارة اخلارجية 
السفير وليد اخلبيزي ومدير 
مكت����ب الوزي����ر باالنابة وزير 

مفوض صالح اللوغاني.

من قبل املجتمع الدولي.
وقال����ت وزي����رة اخلارجية 
األميركية ان هناك من االطراف 
الس����ودانية م����ن تراج����ع عن 
املفاوضات والبعض مس����تمر، 
وحثت اجلميع على املساهمة في 
حل النزاع املتواصل في االقليم 

السوداني املضطرب.
واضافت »نعرف ان احلكومة 
الس����ودانية قررت نقل بعض 
ال����ى اخلرطوم وال  املفاوضات 
نعتقد ان اي ش����خص ميكن ان 
يع����ارض ذلك مادام هناك تقدم 

في سير املفاوضات«.
من جانبه قال رئيس الوزراء 
وزي����ر اخلارجي����ة القطري ان 
االجتماع الذي ضم وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ووزيرة اخلارجي����ة األميركية 
الثنائية بني  العالق����ات  تناول 
الواليات املتحدة ودول مجلس 
التع����اون والقضاي����ا التي تهم 

اجلانبني في املنطقة.
وأك����د ان »دولة قطر تعطي 
اولوية الستقرار لبنان الن هذا 

االستقرار مهم بالنسبة لنا«.
ورأى »ان علين����ا ان نفك����ر 
ف����ي وضع اس����تراتيجية حلل 
املشكلة اللبنانية من خالل حوار 
مسؤول بني اللبنانيني وعليهم ان 
يساعدوا انفسهم وان يتوصلوا 
حلل املشكلة وليس تعقيدها«.

أنه قام  الش����يخ حمد  وبني 
بزيارة خاصة ال����ى لبنان بعد 
استش����عاره وجود توتر هناك 
مؤكدا دعم دولة قطر للمبادرة 

السعودية � السورية.
واع����رب عن ثقته في حكمة 
خادم احلرمني الش����ريفني امللك 
ب����ن عبدالعزيز عاهل  عبداهلل 
اململكة العربية الس����عودية في 
التوصل حلل ع����ادل وجتنيب 

لبنان أي »منزلق«.
واس����تبعد عقد مفاوضات 
مصاحلة بني الفرقاء اللبنانيني في 
الدوحة وقال »ال نفكر في دوحة 
2 ولكن نفك����ر في تنفيذ اتفاق 

الطائف واتفاق الدوحة«.
واض����اف أن رس����الة دولة 
قطر تتلخص ف����ي أن يتوصل 
الى  اللبنانيني  الفرق����اء  جميع 
حل وتغلي����ب املصلحة العامة 
مؤكدا احترام دولة قطر جلميع 

األطراف.

اخلارجية األميركية الى ان هناك 
تاريخا طويال ومعقدا ومتشعبا 
بني سورية ولبنان، مؤكدة التزام 
بالدها بالعمل مع كل الفرقاء لتحديد 
ما هو السبيل السلمي للسير الى 

األمام.
وقالت »انه من غير املفيد ان 
يتم توجيه أصابع االتهام واللوم 
بل يجب علينا التعامل مع الواقع 

كما نراه اليوم«.
وشددت كلينتون على ضرورة 
ان يتم التركيز على مبدأ اساسي 
وه����و ان لبن����ان دولة مس����تقلة 
ذات سيادة ويجب ان يتم متكني 
الشعب اللبناني من حل مشاكله 
دون التدخ����الت اخلارجية ودون 
تهدي����دات من الداخ����ل اللبناني، 
مش����يرة الى ان ذلك في مصلحة 
اجلميع س����واء كانوا الفرقاء في 
لبنان او بالنسبة لسورية او اي من 
اجليران »فالكثيرون منا يهتمون 

بالشعب اللبناني«.
وأوضحت ان دوال مثل الواليات 
املتح����دة وقط����ر تق����ف جاهزة 
للمساعدة وللتسهيل في مثل هذا 
املسار السلمي وقد حدث هذا في 
املاضي ومتت االشارة اليه ولكن من 
الضروري ان يقوم اجلميع بدور 
مسؤول وايجابي وهذا هو الهدف 
الذي تتوخاه الواليات املتحدة في 

األيام واألسابيع املقبلة.

في دول أخ����رى كثيرة مل الناس 
من املؤسس����ات الفاسدة والنظام 
السياس����ي الراكد. إنهم يطالبون 
بإصالحات جلعل حكوماتهم أكثر 
فاعلي����ة وأكثر اس����تجابة وأكثر 

انفتاحا«.
وأضافت أن ع����ددا كبيرا من 
زعماء املنطق����ة أخفقوا في »بناء 
مستقبل ميكن للشبان في شعوبكم 
أن يؤمنوا به وأن يبقوا من أجله 

ويدافعوا عنه«.
وتابعت »الناس اآلن على علم 
مبا لم يكون����وا يعلمونه قبل 20 
أو 30 عام����ا.. وهو أن الكثير من 
ثروات احلكومات في يد فئة قليلة 
ال كثيرة وذلك في عدد كبير جدا 

من الدول«.
وفي مؤمتر صحافي مشترك 
مع رئيس الوزراء وزير اخلارجية 
القطري الشيخ حمد بن جاسم آل 
ثاني بع����د اجتماعها مع نظرائها 
اخلليجيني، جددت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون التزام 
الواليات املتحدة األميركية بأمن 
منطقة اخلليج وقالت »انه التزام 
ثابت وال يترنح وسنستمر بتأييد 
ودع����م ش����ركائنا وان يواجهوا 
التحديات ويخلقوا املناخ للسالم 

واالستقرار والرخاء والتقدم«.
وأضافت كلينتون في املؤمتر 
الصحافي ان االجتماع ناقش عددا 
املرتبطة باالستقرار  القضايا  من 
واألمن في اخللي����ج الفتة الى ان 
الش����أن  احملادثات تناولت ايضا 

اإليراني.
وأكدت ف����ي هذا الس����ياق ان 
الواليات املتحدة ستستمر في العمل 
مع األس����رة الدولية نحو تسوية 
حتمل ايران مس����ؤولياتها للتأكد 

من ان برنامجها سلمي.
وأوضحت أن أعضاء »مجموعة 
5+1« س����يعقدون اجتماع����ا في 
اسطنبول الشهر املقبل مع ايران 
وسيركزون على اخلطوات العملية 
التي على ايران اتخاذها الستيفاء 
م����ا تطلبه منها األس����رة الدولية 
وقالت »سنستمر في هذه النقاشات 

االيجابية«.
وبينت ان اجتماعها مع وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون شكل 
ايضا فرصة للتطرق الى ش����تى 
الواليات  الت����زام  املجاالت ومنها 
املتحدة وكل دول اخلليج بشكل 
قوي لتأييد اس����تقرار وس����يادة 

وردا على سؤال حول مستقبل 
احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني االس����بق 
رفي����ق احلريري، اك����دت وزيرة 
اخلارجية األميركية دعم الواليات 
املتحدة األميركية للمحكمة الفتة 
الى ان اس����تقالة وزراء املعارضة 
اليوم محاولة إلسقاط  اللبنانية 
احلكومة وبالتالي اسقاط احملكمة 
التي تدعمها األمم املتحدة ومجلس 

األمن الدولي.
ووصف����ت خط����وة املعارضة 
اللبنانية بأنها »تطاول« وتهدف 
الى تقويض استقالل لبنان وتقدمه 
املبذولة  وتتناقض مع اجله����ود 
لتعزيز االس����تقرار في هذا البلد 
مؤكدة استمرار اجلهود األميركية 
بالتعاون مع قطر من اجل مصلحة 

لبنان وحتقيق العدالة.
ونف����ت كلينت����ون االتهامات 
املوجهة للواليات املتحدة بش����أن 
افش����الها املب����ادرة الس����عودية � 
السورية إلنهاء األزمة في لبنان 
وقالت ان الواليات املتحدة أيدت 
جهود اململكة العربية السعودية 
للتوصل الى تفاهمات تقنع سورية 
للعمل على تعزيز سيادة واستقرار 

لبنان وحتقيق العدالة.
وأكدت في هذا السياق بقولها 
»نحن نؤي����د اجله����ود ولكن لم 
تك����ن هن����اك اس����تجابة للجهود 

السعودية«.
وأش����ارت ال����ى ان كل الفرقاء 
اللبنانيني ومنهم حزب اهلل وافقوا 
في البداي����ة على احملكمة الدولية 
الوزراء  اخلاصة باغتيال رئيس 
اللبناني السابق رفيق احلريري.

ولفتت الى قرب صدور القرارات 
الظنية عن احملكمة مؤكدة أن بالدها 
تدعم عمل احملكمة إلرساء العدالة 
ليس فقط فيم����ا يتعلق باغتيال 
احلري����ري وامنا ل����كل الضحايا 

اللبنانيني.
وحول دع����وة رئيس جلنة 
العالق����ات اخلارجية مبجلس 
الشيوخ األميركي جون كيري 
لنقل مفاوضات السالم اخلاصة 
بدارفور من الدوحة قالت هيالري 
كلينت����ون ان املوقف األميركي 
ف����ي دعم  الرس����مي يتلخص 
اجلهود التي تبذلها قطر جللب 
األط����راف املتنازعة الى طاولة 
احلوار مثمنة اجلهود القطرية 
التي قالت انها تستحق التقدير 

رحبت باقتراح وزيرة الش����ؤون 
اخلارجية الفرنسية ميشيل اليو 
� ماري باستضافة الدورة الثامنة 
للمنت����دى في الكويت برئاس����ة 

كويتية � فرنسية.
املنتدى بحث  وعلى هام����ش 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
مع وزير الدولة للشؤون اخلارجية 

انه بالنسبة للمجال االمنائي فقد 
اقرت الكوي���ت اخلطة التنموية 
2010 - 2014 ورصدت لها ميزانية 
بحدود 120 مليار دوالر ستسعى 
من خالله���ا الى تطوي���ر البنى 
التحتي���ة وبناء موان���ئ جديدة 
وسكك حديدية عصرية وانشاء 
مدن س���كانية جديدة ومواصلة 
العمل على حتس���ني مس���توى 

البريطاني اليستر بيرت القضايا 
االقليمية والدولية ذات االهتمام 

املشترك.
كما بحث الشيخ محمد وبيرت 
عالقات التعاون بني البلدين وسبل 
دعمها اضافة الى بحث املوضوعات 
التي يتناولها منتدى املستقبل. كما 
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

اخلدمات االساسية.
وأك����د ان ذلك س����يمهد جلعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا في 
املنطقة مبا س����يعزز من الفرص 
التنافسية التي تقود الى الوصول 
ملستويات اقتصادية وتنموية اعلى 
تصب في خدمة شعوب املنطقة.

وأش����ار الى ان����ه حرصا من 
الكويت على استمرارية هذا املنتدى 

لبنان وقالت »ما من دولة عليها 
ان تخير ما بني االستقرار والعدالة 
ألن الشعب اللبناني يستحق كال 
من العدالة واالستقرار، ويسعدني 
اللبناني سعد  الوزراء  ان رئيس 
احلريري التقى بالرئيس األميركي 

باراك اوباما في واشنطن«.
واضاف����ت »لقد س����معنا عن 
انس����حاب 11 عضوا من احلكومة 
اللبنانية ونحن نتشاور مع األفرقاء 
الطريقة  املعنيني والدول ح����ول 
األفضل لدعم اس����تقرار وسيادة 
واس����تقالل لبن����ان واحتياجات 

الشعب اللبناني«.
ولفتت ال����ى ان اجتماعها مع 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الس����ودان  ناقش ايضا موضوع 
وعبرت في هذا الصدد عن تقديرها 
للعم����ل الطيب الذي حققته دولة 
قطر واستضافتها حملادثات السالم 

من اجل دارفور.
وقال����ت ان قط����ر تلعب دورا 
مهما في حث احلكومة السودانية 
ومجموعة الفرقاء في دارفور على 
التوصل الى التسوية، مؤكدة ان لدى 
الواليات املتحدة التزاما مشتركا مع 
احلكومة القطرية من اجل التوصل 

الى األهداف املتوخاة.
وفي ردها على س����ؤال يتعلق 
بتقييم الوالي����ات املتحدة للدور 
السوري في لبنامن اشارت وزيرة 

الدوحة � كونا: غادر نائب رئيس 
مجلس الوزراء  ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح الدوحة بعد 
ترؤسه وفد الكويت املشارك في  
منتدى املستقبل السابع ملجموعة 
الثماني والشرق األوسط الكبير 
وش����مال أفريقيا، وفي كلمته في 
املنتدى التي القاها أمس أكد نائب 
ال����وزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
التي ينشد  ان االهداف االمنائية 
العالم حتقيقها بحلول عام 2015 
االلتزام  ميكن اجنازها من خالل 

بالتعهدات املعلنة.
وقال الشيخ د.محمد الصباح  ان 
تلك التعهدات تتمثل في ايفاء الدول 
بتخصيص ما نس����بته 0.7% من 
ناجتها القومي االجمالي للمساعدة 

االمنائية الرسمية.
واشار الى ان الكويت التزمت 
بتلك النسبة من خالل املساعدات 
املتواصلة  االقتصادية واملالي����ة 
التي تقدمها للدول عبر الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
وغيره من برامج املساعدات املالية 
التي تتوالها جمعيات النفع العام 
مباشرة بهدف مساعدة الشعوب 
على حتقيق غايات تدفع بالتنمية 

الى االمام.
الكويت  افتخ����ار  وأعرب عن 
بتصدرها مرات����ب متقدمة عربيا 
وعاملي����ا من حيث جودة التعليم 
وجودة احلياة والرعاية الصحية 
واملساواة بني اجلنسني اضافة الى 
استقرار الوضع االقتصادي وتنامي 
احلريات السياسية، الفتا الى انه 
وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 
2010 صنفت الكوي����ت بأنها من 
ضمن الدول ذات التنمية البشرية 

املرتفعة.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 

الدوحة � وكاالت: أكدت وزيرة 
اخلارجي����ة األميركي����ة هيالري 
كلينتون ان دول الشرق األوسط 
حتتاج إلصالح املؤسسات الفاسدة 
وانعاش النظام السياسي الراكد وإال 
فإنها معرضة خلطر الهزمية في 

مواجهة التشدد اإلسالمي.
وقالت كلينتون في كلمة مبنتدى 
املستقبل بالدوحة في ختام  جولة 
استغرقت خمسة أيام في منطقة 
اخلليج، إن عددا كبيرا من حكومات 
الشرق األوس����ط ال تلحق بركب 
التغيرات السكانية والسياسية. 
وقالت كلينتون في كلمة شديدة 
الصراحة بش����كل غير معتاد أمام 
حضور يشمل ممثلني لدول تعتبر 
الرئيسيني للواليات  من احللفاء 
املتحدة منها الس����عودية ومصر 
»كل بل����د بالطبع أمامه التحديات 
اخلاصة ب����ه وإجنازاته. لكن في 
أماكن كثيرة للغاية وبطرق كثيرة 
للغاية تغرق مؤسس����ات املنطقة 
في الرم����ال«. واضافت كلينتون 
أن رحلته����ا كش����فت الكثير من 
مؤش����رات األمل في وجود شرق 
إلى  أوسط جديد وخالق مشيرة 
مشاريع الطاقة النظيفة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وإشراك 
العملية السياسية  الش����بان في 
باليمن باعتبارها مؤش����رات أمل 

في مستقبل جديد.
لكنها قال����ت إن التقدم متفرق 
وليس كافيا إلنقاذ حكومات املنطقة 
والكثي����ر منها غي����ر دميوقراطي 
ويواجه خطرا متزايدا من حركات 

التطرف اإلسالمي.
وقالت كلينتون: »من يتمسكون 
بالوضع الراهن قد يتمكنون من 
إخفاء األثر الكامل ملشاكل بلدانهم 

لفترة قصيرة لكن ليس لألبد«.
ومض����ت تق����ول »إذا لم يقدم 
الزعم����اء رؤية إيجابية ومينحوا 
الشبان سبال ذات معنى للمساهمة 
فإن آخرين سيمألون هذا الفراغ. 
عناصر متطرفة.. جماعات إرهابية 
وغيرها والتي تستغل اليأس والفقر 
املوجودين بالفعل.. وتتنافس على 

النفوذ«.
وتابعت كلينتون »كلنا نعلم 
أن هذه املنطق����ة تواجه حتديات 
خطيرة تتجاوز حتى الصراعات 

التي تتصدر العناوين كل يوم.
»وف����ي حني أن بع����ض الدول 
حققت تقدما كبيرا في احلكم فإنه 

اكد الش����يخ فيص����ل خليفة 
املال����ك الصباح وكي����ل وزارة 
االعالم حرص وزارة االعالم على 
تفعيل جميع االنشطة االعالمية 
الكويت  والثقافية مع سفارات 
املعتم����دة في الدول الش����قيقة 

والصديقة.
املالك  واشار الشيخ فيصل 
خ����الل لقائه مع الس����فيرة رمي 
اخلالدي وهي اول سفيرة كويتية 
في تشيلي بعد افتتاح السفارة 
الى ان  الكويتية فيها مؤخ����را 
وزارة االع����الم ونظرا الفتتاح 
السفارة اجلديدة في هذه الدولة 
الصديقة فانها بصدد اقامة العديد 
من االنشطة االعالمية والثقافية 
والعمل على تبادل زيارات الوفود 
االعالمية فيها، واوضح الشيخ 
فيصل املالك ان هذا التوجه يرجع 
الى اهتمام����ات وحرص وزارة 
االعالم على االنفتاح على جميع 

الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبها اعربت السفيرة 

الرياض � كونا: رحب االمني 
الع���ام ملجلس التع���اون لدول 
اخللي���ج العربي���ة عبدالرحمن 
العطية امس بالقرار الذي اصدره 
مجلس الوزراء بتجسيد اهداف 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية عبر تخصيص مكاتب 
الستقبال معامالت مواطني دول 
مجلس التعاون وخدماتهم والعمل 
على تسهيلها واجنازها بالسرعة 
املمكن���ة. واعرب االم���ني العام 
 ملجلس التعاون في تصريح خاص
 ل� »كون���ا« عن بال���غ تقديره 
واعتزازه باجله���ود التي يقوم 
بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وحكومته الرشيدة 
لدعم مس���يرة العمل اخلليجي 
املش���ترك وحرص سموه على 
حتقي���ق وجتس���يد املواطن���ة 

رمي اخلالدي عن سعادتها البالغة 
لكونها اول س����فير كويتي في 
تش����يلي، واكدت حرصها على 
العم����ل على تعزي����ز العالقات 
الثنائية مع تش����يلي في جميع 
املجاالت السيما االعالمية منها 
واكدت ان االعالم له دور كبير 
في ابراز جميع االنشطة وخاصة 

الديبلوماسية منها.

اخلليجية بكافة ابعادها وترجمة 
قرارات املجلس األعلى ملجلس 
التعاون لواق���ع ملموس يلبي 
تطلع���ات مواطني دول مجلس 

التعاون.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية الى 
ديلما روسيف رئيسة جمهورية البرازيل الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواس���اته في ضحايا الفيضانات التي 
اجتاحت جنوب شرق البرازيل نتيجة ارتفاع منسوب مياه األنهار 
الواقعة في هذه املنطقة والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا 

واملصابني، راجيا سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتني.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال السفير ك.اس.سي. ديساناياكي

الشيخ د.محمد الصباح خالل ترؤسه وفد الكويت في املنتدى وتبدو وزيرة اخلارجية الفرنسية

خالد اجلاراهلل

الشيخ فيصل املالك

)ا.پ( وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون تلقي كلمتها 

عبدالرحمن العطية

المالك: تفعيل األنشطة اإلعالمية 
مع سفاراتنا في الدول المختلفة

العطية يرحب بقرار تخصيص مكاتب 
إلنجاز معامالت مواطني مجلس التعاون

التقى سفيرتنا في تشيلي

محمد الصباح: الكويت ملتزمة بتعهداتها لتحقيق األهداف اإلنمائية

كلينتون: دول الشرق األوسط بحاجة إلنعاش
نظامها السياسي الراكد لمواجهة خطر التشدد اإلسالمي

غادر الدوحة بعد مشاركته في منتدى المستقبل السابع لمجموعة الثماني والشرق األوسط الكبير وشمال أفريقيا

أكدت في كلمتها بالمنتدى أن الحكومات ال تلحق بركب التغيرات السكانية والسياسية

عدد كبير من زعماء المنطقة أخفقوا في بناء مستقبل يمكن للشباب أن يؤمنوا به ويبقوا من أجله ويدافعوا عنه
التزام الواليات المتحدة بأمن منطقة الخليج ثابت وال يترنح وخطوة المعارضة اللبنانية  تقوض استقالل لبنان

الدورة الثامنة للمنتدى في الكويت برئاسة كويتية ـ فرنسية
الدوحة � كونا: أكدت وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشال آليو 
ماري اهمية منتدى املس���تقبل الثامن الذي سيعقد بالكويت في 
ديس���مبر املقبل برئاسة كويتية � فرنسية. واشارت اليو ماري 
في تصريح صحافي على هامش مشاركتها في منتدى املستقبل 
الس���ابع بالدوحة الى أهمية منتدى املستقبل مؤكدة ان باريس 
ستتسلم رئاسة املنتدى الذي يعد إطارا للحوار بني الدول واملجتمع 

املدني ملواجهة التحديات التي تواجهها دول املنطقة.

وحول دور فرنس���ا في حتقيق االس���تقرار مبنطقة اخلليج 
كشفت آليو ماري عن استراتيجية فرنسية جتاه منطقة اخلليج 
تتضمن عدة مرتكزات منها األمن واالقتصاد والطاقة والتربية 
والثقافة ولفتت في هذا اإلطار الى أن التمركز الفرنسي في االمارات 
عبر قاعدة عسكرية يوفر فرصة تشكيل نقطة مساندة للقوات 
الفرنسية املنتشرة في شمال احمليط الهندي والتي تساهم بشكل 

خاص في مكافحة القراصنة الصوماليني.


