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حيات: نسعى 
لتشجيع التبادل 

التجاري بين الكويت 
والمكسيك

اجتم���ع س���فيرنا لدى 
الواليات املتحدة املكسيكية 
س���ميح جوهر حيات امس 
مع رئيس الغرفة العربية � 
املكسيكية للصناعة والتجارة 
خواكني أوالفارييتا وعدد من 
كبار املسؤولني في الغرفة.

وأوض���ح بيان اصدرته 
سفارة الكويت في املكسيك 
ان املباحثات تناولت الفرص 
االس���تثمارية والتجاري���ة 
وتدف���ق رؤوس األم���وال 
وتبادل الس���لع وتس���هيل 
االتصاالت بني رجال االعمال 
ف���ي كال البلدي���ن وس���بل 
التجارية  العالقات  تطوير 
الكويت  واالستثمارية بني 

واملكسيك.
واعتبر السفير حيات ان 
مس���توى التبادل التجاري 
بني الطرفني ال يرضي طموح 
مس���ؤولي البلدي���ن الذين 
يس���عون دائما الى توطيد 
العالقات في جميع املجاالت 
التبادل  وتش���جيع فرص 
التجاري مشددا على أهمية 
مشاركة الشركات املكسيكية 

في خطة التنمية.

جوهر حيات 

الزميل الراشد وعدد من أعضاء وفد اجلمعية

الكوس: يجب رّص الصفوف والوحدة
وإنهاء مرحلة الخصام بين الفرقاء الفلسطينيين

وفد »الصحافيين« شارك في توزيع مساعدات على 5 آالف أسرة فلسطينية في غزة

د.عصام الفليج يسلّم بطانية إلحدى الفلسطينيات الزميل عدنان الراشد يشارك في توزيع املساعدات على األسر الفلسطينية

العربية واإلسالمية.
وق���ال مك���ي ان احلص���ار 
دم���ر مختلف مراف���ق احلياة 
الفلس���طينية بيد أن اجلهود 
الكويتية ساهمت بشكل كبير 
في التخفيف من املعاناة التي 

يشهدها قطاع غزة.
وش���ارك وف���د جمعي���ة 
الصحافيني الكويتية في حفل 
اخر لتوزيع عدد من املعونات 
واملساعدات من طرود غذائية 
وبطانيات على العشرات من 
املتعففة  الفلس���طينية  األسر 
والذي نظمته جمعية الرحمة 
لالغاثة والتنمية الفلسطينية 
الرحمة  بتمويل م���ن جمعية 

العاملية الكويتية.
جمعي���ة  وف���د  ويض���م 
الصحافيني الكويتية الزائر الى 
قطاع غزة مدير اجلمعية عدنان 
الراشد رئيس���ا للوفد اضافة 
الى د.عص���ام الفليج ود.وائل 
الكوس  احلس���اوي ود.أحمد 
وسامي النصف ومحمد البحر 

وسامي اخلليفي.

من بينها بناء املساجد واملدارس 
وري���اض األطف���ال والبرامج 
التنموية م���ن مزارع ومخابز 
ومشاريع صغيرة، مشيرا إلى 
الفلسطيني بكل  الش���عب  أن 
ش���رائحه يدين للكويت أميرا 

وحكومة وشعبا.
م���ن جه���ة اخرى، أش���اد 
رئي���س بلدية غزة رفيق مكي 
باملشروعات التي قامت الكويت 
بتمويلها في مختلف املجاالت 
املياه  ومنها محط���ات حتلية 
العامة ومحطات مياه الشرب، 
معتب���را ان قطاع غزة يعيش 
فترة عصيبة وهو بحاجة ماسة 
لكل مساعدة من كافة اجلهات 

املعوزين والدعوة اإلسالمية 
وتنفي���ذ سلس���لة طويلة من 
التي تخدم  املشاريع اخليرية 

الفلسطينيني.
من جهته اثنى نائب رئيس 
الكتاب والس���نة  جمعية دار 
الشيخ محمود املشهدي على 
جهود الكويت في التخفيف من 
وطأة احلصار اإلسرائيلي على 
الفلسطينيني املعوزين والفقراء، 
مؤكدا أن ه���ذا البذل والعطاء 
ميتد لسنني طويلة ظلت خاللها 
الكويت سندا رئيسيا للقضية 

الفلسطينية.
واستعرض املشهدي جملة 
من املشاريع الكويتية في غزة 

التي يتكبدونها  في معاناتهم 
حتت وطأة احلصار الذي تفرضه 
قوات االحتالل االسرائيلي على 

قطاع غزة.
ودع���ا الك���وس الى »رص 
الصف���وف والوح���دة وإنهاء 
مرحلة اخلص���ام احلالية بني 
الفرقاء الفلسطينيني«، مناشدا 
اياهم العودة إلى الكتاب والسنة 
وااللت���زام بتعاليم اإلس���الم 
الس���محة باعتبارها السبيل 
الوحيد إلنهاء االحتالل والعدوان 

الصهيوني.
خال���ص  ع���ن  وأع���رب 
ش���كره وتقدي���ره جلهود دار 
الكتاب والس���نة في مساعدة 

غ���زة � كونا: ش���ارك وفد 
جمعية الصحافيني الليلة قبل 
املاضية في حفل اقامته »جمعية 
دار الكتاب والسنة الفلسطينية« 
لتوزيع مساعدات مالية على 
خمسة آالف أسرة فلسطينية 

متعففة في قطاع غزة.
وتأتي هذه املساعدات بتمويل 
من قبل مجموعة من املؤسسات 
اخليرية وجل���ان النفع العام 
الكويتية وفي مقدمها جمعية 

إحياء التراث االسالمي.
وأكد عض���و وفد اجلمعية 
ف���ي كلمة له  الكوس  د.أحمد 
خالل احلفل استمرار اجلهود 
الكويتية الداعمة للفلسطينيني 

عسكريان متقاعدان: دعوة دول »التعاون«
للحد من التسلح ال تستند إلى رؤية منطقية

رداً على مطالبات من منظمة الحماية من األسلحة

فهد الشليميصابر السويدان

بشرى الزين
املتقاعدان  اكد العسكريات 
الركن طي���ار متقاعد  الل���واء 
صابر السويدان، والعقيد ركن 
متقاعد فهد الشليمي ان دعوة 
املدير التنفيذي ملنظمة احلماية 
من االسلحة امين سرور دول 
مجل���س التعاون الى احلد من 
شراء االسلحة والتخلص من 
القنابل العنقودية امر ال يستند 
الى معيار التكافؤ، موضحني ان 
دول املجلس لها احلق في امتالك 
اي نوع من االسلحة، سواء كانت 

قنابل عنقودية او غيرها.
وق���ال الس���ويد: إن ما جاء 
في تقرير املنظمة بأن املساحة 
اجلغرافية لدول مجلس التعاون 
ال حتتمل وقوع اي انفجار ناجت 
عن خطأ بشري رأي غير صائب. 
مبينا ان املساحة اجلغرافية ال 
العنقودية  عالقة لها بالقنابل 
التي تس���تخدم ضد االفراد او 
املدرعات، مؤكدا ان دول املجلس 
ليست لديها نوايا عدوانية، ولم 
يسبق لها ان هاجمت اي دولة، 
مشيرا الى ان ما تستملكه هذه 
الدولة من اسلحة هو من اجل 

الدفاع عن اراضيها.
ومن جهته قال العقيد متقاعد 
واملس���ؤول االمني في مكتب 
االمم املتحدة لدى الكويت فهد 
الشليمي ان ما جاء على لسان 
التنفي���ذي في  منظمة  املدير 
احلماية من االسلحة امين سرور 
كالم غير منطقي واصفا ما قاله 

بأنه تنظيري.
واوضح الشليمي ان القنابل 
العنقودية تعد من االس���لحة 
التجمعات  التقليدية لض���رب 
السكنية وعرقلة عمليات القوات 
العس���كرية، مبين���ا ان دعوة 
املنظمة غير قابل���ة للتطبيق 
على ارض الواقع، حيث ان ذلك 

يتطلب تنفيذ اتفاقيات صادرة 
التي  عن منظمة االمم املتحدة 
حترم استخدام القنابل العقودية 
او غيرها، مذكرا بان اسرائيل 
استخدمت هذه القنابل مزودة 
بالفسفور االبيض ضد االشقاء 
في فلسطني، موضحا ان منظمة 
احلماية من االسلحة هي منظمة 
غير حكومية وبالتالي ال متتلك 
قوة الزامية وتطرقت ملوضوع 

ال يحظى باالولوية.
وكان املدير التنفيذي ملنظمة 
احلماي���ة من االس���لحة امين 
س���رور اش���ار الى ان املنظمة 
اقن���اع دول مجلس  حت���اول 
التع���اون اخلليجي باحلد من 
شراء االسلحة والتخلص من 
مخ���زون القناب���ل العنقودية 
وااللغام االرضية املوجود لديها، 
مضيفا ان املساحة اجلغرافية 
لدول املجلس ال تستحمل وقوع 
اي انفجار ناجت عن خطأ بشري 
في مخزون القنابل العنقودية 
وااللغ���ام االرضي���ة او حتى 
مخزون االس���لحة ف���ي دول 
املجلس الذي رمبا يخلف شظايا 
قد تصل الى اكثر من عشرين 

كيلو مترا مربعا.
وارجع س���رور الدافع وراء 

التركيز على دول املجلس الى 
ان هذه الدول تعتبر مش���تريا 
جيدا في سوق االسلحة وهي 
رمبا دافع للمصنعني لالستمرار 
في تصنيع األسلحة مبختلف 
انواعها مبا فيها االسلحة احملرمة 
دوليا مث���ل القنابل العنقودية 

وااللغام االرضية.
وافاد ب���أن مصدر مخزون 
القناب���ل العنقودية لدى دول 
اخلليج م���ن الواليات املتحدة 
يرجع ال���ى فترة الثمانينيات، 
ان املنظمة حتاول  الى  مشيرا 
اقناع دول اخلليج منذ عام 2005 
باالنضمام التفاقية احلماية من 
االلغام لكن دون التوصل لنتائج 

ايجابية.
ورآى سرور أن دول مجلس 
التعاون ال توجد فيها نزاعات 
عسكرية وبالتالي فإن وجود 
قنابل عنقودية وألغام أرضية 
أو حتى مخزون سالح ضخم 

أمر غير مبرر.
بالذك���ر ان منظمة  اجلدير 
احلماية من األسلحة هي منظمة 
دولية غير حكومية، مت تأسيسها 
في مصر عام 1998 وتعمل على 
مكافحة األس���لحة وآثارها في 

الشرق األوسط وأفريقيا.

عدواني�ة  نواي�ا  أي  لديه�ا  ليس�ت  المجل�س  دول 
والقناب�ل العنقودية تس�تخدم ض�د األف�راد والمدرعات


