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العوضي أطلع وفدًا سعوديًا
على إجراءات فتح سفارة في كوبا

المنظمة الدولية للهجرة تنظم ورشة حول 
حقوق »اإلنسان والعمالة المتعاقدة« 23 الجاري

تعقد املنظمة الدولية للهجرة 
في الكويت وبتمويل من وزارة 
الداخلي���ة دورة تدريبية حتت 
الداخلية  رعاية وكي���ل وزارة 
املساعد لشؤون التعليم والتدريب 
بعنوان »الدورة التدريبية لضباط 
الش���رطة حول حقوق االنسان 
والعمالة املتعاقدة« وذلك خالل 
الفترة من 23 الى 27 اجلاري في 
بيت االمم املتحدة مبشرف. وقالت 
رئيسة املكتب في املنظمة اميان 
عريقات ان الورش���ة تهدف الى 
التدريب على كيفية الفهم الشامل 

حلقوق االنس���ان وكيفية ربط 
تلك احلقوق بالعمالة املتعاقدة 
والعواقب املترتبة على انتهاك 
تلك احلقوق او حرمانها، وكذلك 
تتمثل اهداف الدورة في تنمية 
الداخلية  قدرات موظفي وزارة 
لكي يقوموا على س���بيل املثال 
ولي���س احلصر بفهم ش���امل 
لتعريف حقوق االنسان حسب 
املواثيق والقوانني الدولية ضمن 
السياق االوسع وكيفية تطبيق 
ذلك ف���ي التعامل م���ع العمالة 

املتعاقدة.

هافانا � كونا: التقى سفيرنا لدى جمهورية كوبا 
بدر العوضي واعضاء السفارة بوفد وزارة خارجية 
اململكة العربية السعودية الذي يزور مدينة هافانا 

بهدف االستعداد لفتح سفارة للمملكة لدى كوبا.
واوض����ح بيان اصدرته س����فارتنا ان مدير عام 
التخطيط والتطوير في وزارة اخلارجية السعودية 
الس����فير د.احم����د بن حم����اد احلم����ود رأس الوفد 

السعودي.
واضاف انه مت خالل اللقاء التنس����يق املشترك 
وتبادل اخلبرة فيما يتعلق بإجراءات فتح السفارة 

في كوبا.

والتق����ى العوضي كذلك رئيس����ة املعهد الكوبي 
للصداقة مع الشعوب )ايكاب( كينيا سرانو بويغ 
وبحث معها س����بل تعزيز العالق����ات الثنائية على 

املستويني الشعبي واحلكومي وفي املجاالت كافة.
وأكد العوضي انه ملس من رئيسة املعهد االستعداد 
الكامل ملس����اعدة السفارة الكويتية في تقدمي ثقافة 
املجتمع للشعب الكوبي في اطار استعدادات السفارة 
الطالق انشطتها لالحتفال بالذكرى ال� 50 لالستقالل 
وذكرى مرور 20 عاما على التحرير وخمس سنوات 
على تقلد صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

الصباح مقاليد احلكم.

السفير بدر العوضي خالل لقائه وفد وزارة اخلارجية السعودية

إميان عريقات

جانب من املشاركني في الدورة التدريبية

تكرمي أحد املشاركني

الشمري: العراق لن يشكل تهديدًا للكويت
بعد االنسحاب األميركي ولديه ما يكفيه من المشاكل

»الحرس األميري« يؤدون رسالتهم بالتبرع بالدم
أشاد وفد من هيئة احلرس األميري 
بجهود العاملني من أطباء واختصاصيني 
ومتطوعني في بنك الدم وبدورهم في اداء 

رسالتهم االنسانية خدمة للمجتمع.
جاء ذل����ك خالل الزيارة التي قام بها 
امس عدد من افراد قوة احلرس األميري 
من ضباط وأفراد استجابة للمناشدات 
والنداءات االنسانية التي يصدرها بنك 

الدم بني حني وآخر للتبرع بالدم.
واستمع الوفد الى شرح مفصل عن 
االجراءات والتدابير التي يقوم بها بنك 

الدم وطبيعة عمله ألداء رسالته االنسانية 
والطبية وعن األساليب اإلدارية واملهنية 

وكميات الدم املطلوبة وكيفية نقله.
وعّب����ر الوفد بعد التب����رع بالدم عن 
شكرهم جلميع العاملني في البنك على 
هذه اجلهود واملب����ادرات الكبيرة ولكل 
املتبرعني، مشيرا الى ان حمالت التبرع 
جتد  اقباال كبيرا وهذا ليس غريبا على 
ابناء الكويت الذين تربوا وتعلموا على 
العطاء حتى بالدم لكل محتاج س����واء 

داخل الدولة او خارجها.

الفرحان: تأهيل قادة الحرس والضباط لمواجهة وسائل اإلعالم
اختتام دورة التأهيل اإلعالمي للقادة وكبار الضباط بالحرس الوطني

أكد أن ترسانة الكويت العسكرية أكبر من قوة العراق

شهد مدير مديرية التوجيه املعنوي العقيد 
محمد الفرحان حفل تخريج دورة التأهيل اإلعالمي 
للقادة وكبار الضباط رقم 12 والتي أقيمت في 
نادي ضباط احلرس الوطني مبشاركة ضباط 

من اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
وأكد العقيد الفرح���ان خالل حفل التخريج 
ان الدورة تهدف الى إعداد وتأهيل القادة وكبار 
الضباط في كيفية اإلعداد للمؤمترات الصحافية 
ومواجهة وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها، مشيرا 
الى ان مديرية التوجي���ه املعنوي في احلرس 
الوطني حرصت على ان يكون برنامج الدورة 
متضمنا للجانبني النظ���ري والعملي لتحقيق 

أقصى استفادة ممكنة من العمل اإلعالمي.
كما اشتملت الدورة على زيارة ميدانية لوزارة 
اإلعالم ومبنى التلفزيون للوقوف عن قرب على 

كيفية إدارة العمل اإلعالمي.
ونقل العقيد الفرحان حتيات س���مو الشيخ 

س���الم العلي رئيس احلرس الوطني والشيخ 
مشعل األحمد نائب رئيس احلرس الوطني ووكيل 
احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي الذين أولو 
هذه الدورة اهتماما بالغا وأهمية كبيرة تهدف 
الى خلق كوادر عسكرية قادرة على التعامل مع 
جميع وس���ائل اإلعالم، وبعد ذلك قام بتوزيع 
الشهادات واجلوائز على منتسبي الدورة، والتي 

تأتي متاشيا مع األهداف التشغيلية للخطة.
وألقى العقيد ركن جالل مصطفى خليفة من 
اململكة األردنية الهاش���مية الشقيقة نيابة عن 
زمالئه الضباط كلمة أثن���ى فيها على اجلهود 
املبذول���ة بالدورة واإلمكانيات التي س���خرتها 
مديرية التوجي���ه املعنوي إلجناح الدورة، كما 
ش���كر القيادة في احلرس الوطني على حسن 
االس���تقبال والضيافة التي القت استحسانهم 
متمنيا مزيدا من التعاون املشترك بني البلدين 

في املجال التدريبي.

فاض�ل: العالقات الكويتي�ة � العراقي�ة مرغوبة على المس�توى الرس�مي أكثر من الش�عبي

الصميدعي: الكويت لن تتنازل عن حقوقها.. وإنما تحاول تطبيع عالقاتها مع بغداد بشكل أكثر جدية
بغ���داد � أ.ف.پ: في الذكرى 
العشرين حلرب اخلليج الثانية، 
التزال املسائل عالقة بني العراق 
العقوبات  والكوي���ت في ظ���ل 
الدولية التي قد حتاول واشنطن 
استخدامها للتأكد من توجهات 
بغداد السياس���ية، بحسب عدد 

من احملللني.
ويقول الباحث إحسان الشمري 
ان واشنطن »قد حتاول استخدام 
مل���ف العالق���ات ب���ني البلدين 
لالحتفاظ بقيود على حتركات 
بغداد ألنها ليس���ت متأكدة من 
توجهات حكومتها بعد انسحاب 

القوات األميركية«.

العالقات  ويضيف ان »ملف 
أصب���ح ورق���ة بيد واش���نطن 
للمس���اومة والضغوط للحفاظ 
على مصاحلها من دون اتهامها 
بعرقلة األم���ور، الن العقوبات 
صادرة عن مجلس األمن الدولي 
وليست أميركية، ومن هنا تأتي 
أهمية هذه الورقة التي تش���كل 

غطاء لديبلوماسية املصالح«.
وقال الش���مري »ال اعتقد ان 
العراق سيشكل تهديدا للكويت 
بعد االنسحاب األميركي فلديه 
ما يكفيه من املش���اكل الداخلية 
)...( ول���و افترضن���ا انه يريد 
تهديد الكويت فماذا بإمكانه ان 

يفعل؟ فترسانتها العسكرية اكبر 
من قوته، وق���د تكون النتيجة 

معكوسة«.
العلوم  بدوره، قال أس���تاذ 
السياس���ية في جامع���ة بغداد 
حميد فاضل ان »اعتبار واشنطن 
أكثر من  العراق مواجها إليران 
الكويت، قد يكون أفضل لتطبيق 

استراتيجيتها في املنطقة«.
وأضاف ان »الكويت تخشى 
عودة بغداد كقوة إقليمية مرشحة 
الن تكون مركز استقطاب نظرا 
ملواردها، فضال عن انعدام ثقتها 

في بناء عراق جديد«.
و»كل هذه األمور تبقي على 

الشكوك والتوتر فضال عن رأي 
عام في البلدين غير مرتاح لتطور 
العالقة«، وختم قائال ان العالقات 
»قد تكون مرغوبة على املستوى 
الرسمي أكثر من الشعبي )...( 
ويبدو لألسف الشديد ان فترة 
عشرين عاما ليست كافية حملو 

آثار االحتالل الغاشم«.
من جهته، رأى احمللل ابراهيم 
الصميدعي ان هن���اك »مرحلة 
حتول في اخلطاب لدى الدولتني 
حيث تراجع اخلطاب املتشنج في 
الكويت وذلك ليس حلرصها على 
اقامة عالقة خاصة مع بغداد بل 
العربية بدأت في  الن املنظومة 

التحرك باجتاه العراق«.
الكويتيني أصبحوا  وقال ان 
أكثر وعيا بحيث انهم ال يريدون 
عرقلة هذا األمر وبدأوا يتحركون 
بشكل براغماتي رغم عدم اعتقادي 
ان الكويت ستتنازل عن حقوقها 
إمن���ا حتاول تطبي���ع العالقات 
الثنائية بش���كل أكثر جدية من 

السابق«.
وأكد االمني العام لألمم املتحدة 
بان كي م���ون ان كل العقوبات 
الباقية سترفع شرط ان يتوصل 
اتفاق حول ترسيم  الى  العراق 
الكوي���ت ودفع  احل���دود م���ع 

تعويضات لها. 

»الكهرباء«: 850  ميغاواط النقص في التيار 
عام 2013 بسبب تأخر »الزور الشمالية«

دارين العلي
من املنتظر ووفق توقعات 
املس���ؤولني في وزارة الكهرباء 
وامل���اء ان تعاني ال���وزارة في 
ع���ام 2013 من نقص في التيار 
الكهربائي يصل الى 850 ميغاواط 
بس���بب تأخر تنفيذ مش���روع 
الشمالية لتوليد  الزور  محطة 
القوى الكهربائية وتقطير املياه 

في موعده احملدد.
وأوضحت مصادر مطلعة في 
الوزارة انه »بات في حكم املؤكد 
الوزارة س����تعاني من نقص  ان 
كهرباء في ع����ام 2013، متوقعة 
ان يصل حجم العجز الكهربائي 
الى 850 ميغ����اواط نتيجة تأخر 

الزور  تنفيذ مش����روع محط����ة 
الش����مالية، موضح����ة ان جميع 
العملية  املؤش����رات واملعطيات 
تؤكد ان مش����روع محطة الزور 
الذي س����يتم تنفيذه وفق قانون 
الشركات املساهمة لن يتم اجنازه 

في مواعيده احملددة.
وأرجع����ت املص����ادر عملية 
التخب����ط التي تصاح����ب تنفيذ 
املشروع الى الطريقة التي مت بها 
رسم إجراءاته، حيث لم تأت من 
نواب األمة الذين أدرجوا مشروع 
محطة الزور الشمالية ضمن قانون 
الشركات املساهمة أي دراسة عملية 
عن خطوات املشروع واملراحل التي 

سيمر بها حتى يتم تنفيذه.

ولفتت املصادر الى ان الوزارة 
س����تضطر إزاء هذا التأخير وما 
س����يخلفه من نقص ف����ي التيار 
الكهربائي في عام 2013 الى وضع 
بدائل � رفضت اإلفصاح عنها - 
متكنها من جتاوز هذه احملنة التي 
ورطها فيه����ا النواب متوقعة أال 
تفي ه����ذه البدائل بحجم الطاقة 

الناقصة.
وقال����ت: في ح����ال مت تنفيذ 
إج����راءات املش����روع على وجه 
السرعة املطلوبة سيتم البدء في 
أولى مراحله نهاية العام احلالي، 
األمر الذي يؤكد ان املشروع الذي 
سيتطلب تنفيذه عامني، لن يدخل 

اخلدمة إال في عام 2014.

جانب من تبرع »احلرس األميري« بالدم

� أ.ف.پ: رسخت حملة  واش���نطن 
عاصفة الصح���راء االميركية اخلاطفة 
بواسطة قوات ضخمة تضمن عدم التورط 
في ڤيتنام جديدة، عقيدة عسكرية لم 
تعد متبعة حاليا بعد مرور 20 عاما في 
ظل شكوك حتوم حول مستنقع جديد 

في افغانستان.
وحظيت العقيدة مبوافقة ارفع ضابط 
في اجليش األميركي آنذاك، رئيس أركان 
اجليوش اجلنرال كولن باول، لكن مت 
نس���يانها بعد أعوام في رمال العراق 

وجبال افغانستان.
وقد حدد باول معايير واضحة قبل 
إرسال اجلنود الى مسرح العمليات، وهي 
ضرورة تعريف اهداف احلرب سياسيا 
وعسكريا، وان تكون املصالح احليوية 
مهددة، كما ان التدخل يجب ان يحظى 

مبوافقة الداخل واخلارج.
وفي حال تلبية هذه الشروط، يجب 
املتح���دة تأمني قوات  الوالي���ات  على 
»س���احقة« للتأكد من حتقيق النصر، 
وفقا ملا قاله الري كورب اخلبير العسكري 

في »مركز التقدم االميركي«.
وش���كلت ح���رب اخللي���ج الثانية 
التطبيق الصارم ملبدأ باول، اي نصف 
مليون عسكري وش���هر متواصل من 
القصف اجلوي تتبعها 100 س���اعة من 
العمليات امليدانية هدفها الوحيد طرد 
الرئيس العراقي املقبور صدام حسني 

من الكويت.
ويقول مايكل كوهني في مقال نشره 
مركز األبحاث »فاونديشني من اجل اميركا 
جديدة« ان ه���ذا املبدأ او العقيدة التي 
تستخدم ضمن اطار صارم لم تتكيف 

بش���كل جيد مع التدخالت العسكرية 
اإلنسانية الطابع في التسعينيات كما 
حصل في الصومال والبلقان ومهمات 
تعزي���ز قدرة املؤسس���ات عل���ى بناء 
الدولة، مما ادى الى التخلي عنها شيئا 

فشيئا.
وخالل هذه األعوام، ترافقت »الثورة 
في الش���ؤون العس���كرية« م���ع بروز 
التكنولوجيا احلديثة والتش���ديد على 
الدور احملوري لالستخبارات واالتصاالت 
في حقل املعركة. وبالتالي، بات تخفيض 

عدد العسكر امرا ضروريا.
وفي 2001، نالت فرق القوات اخلاصة 
ووكالة املخاب���رات املركزية األميركية 
مترافقة بضربات جوية من حركة طالبان 
وبعد عام���ني هاجم اقل م���ن 150 الف 

عسكري العراق لإلطاحة بالنظام.

في املقابل، لم تكن هناك اي خطة لكي 
يتمكن البلدان من النهوض مجددا.

ويضيف كورب ان وزير الدفاع السابق 
دونالد رمسفيلد »فعل ذلك عمدا لم يكن 
يريد بناء الدولة، كما اعتقد احملافظون 
العراقي( احمد  ان )السياس���ي  اجلدد 
اجللبي س���يتولى الباقي، لم يخططوا 

ملرحلة ما بعد احلرب«.
وفي العراق فإن عدد اجلنود لم يكن 
كافيا واحلكومات ضعيفة لكي تفرض 
سيطرتها، فوجدت نفس���ها مبواجهة 
حركات مترد ما دفع بالواليات املتحدة 

الى وجود عسكري طويل األمد.
وبقي���ادة اجلنرال ديڤيد بترايوس، 
تبنى اجليش االميركي اس���تراتيجية 
مض���ادة للتمرد كما ح���دث في ڤيتنام 

قبل 40 عاما.

حرب عاصفة الصحراء: شهر كامل من القصف الجوي 
والعمليات الميدانية إلخراج الطاغية المقبور من الكويت


