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 صاحب السمو ودّع رئيسة األرجنتين في ختام زيارتها للبالد 

 رئيس الوزراء: نشجع على االستثمار بين الكويت واألرجنتين 
 دي كيرتشـنر: توطيد العالقات بين البلدين والبحث عن سـبل تمكننا من التبادل والتعاون التجاري واالقتصادي

 د.كرستينا فرنانديز دي كيرتشنر متحدثة

 سمو رئيس الوزراء مرحبا برئيسة األرجنتني خالل مأدبة الغذاء

 د.كرستينا فرنانديز دي كيرتشنر مصافحة الشيخ مشعل األحمد بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد  صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد مودعا رئيسة االرجنتني 

 أكدوا في تصريحات لـ «اإلندبندنت» أنها للدفاع عن سيادة بلد عربي على أراضيه

 سياسيون وضباط سابقون: عملية عاصفة الصحراء عمل نبيل 
للدفاع عن الحرية وليس مجرد عملية إزاحة طاغية

 لندنـ  كونا: اتفقت مجموعة من زعماء 
السابقني  العالم والسياسيني والضباط 
وسفيرنا لدى بريطانيا خالد الدويسان في 
تصريحات صحافية امس على ان عملية 
«عاصفة الصحراء» لتحرير الكويت شكلت 
عمال نبيال للدفاع عن احلرية وعن سيادة 

بلد عربي على اراضيه كاملة.
  واضافـــوا في تصريحـــات لصحيفة 
«االندبندنت» في عددها الصادر امس بهذه 
املناسبة التاريخية والدروس املستفادة 
منها ان عملية «عاصفة الصحراء» ساعدت 
على الدفاع عـــن احلرية ولم تكن مجرد 

عملية ازاحة لطاغية او ديكتاتور.
  وقال ســـفيرنا لـــدى بريطانيا خالد 
الدويسان الذي كان يشغل آنذاك منصب 
سفير الكويت لدى هولندا ان مجرد رؤية 
اجلنود العراقيني في مدينة الكويت كان 
امرا ال يصدق واثار تساؤالت عديدة حول 
كيفية قيام بلد عربي ومســـلم بغزو بلد 
عربي ومســـلم آخر وحـــول كيفية قيام 
العراق بغزو بلد صغير وقف الى جانبه 

في اصعب االوقات.
  واضاف الدويســـان وهو ايضا عميد 
السلك الديبلوماسي االجنبي في بريطانيا 
ان غزو النظام الصدامـــي للكويت كان 
محاولـــة لتحدي النظـــام العاملي وعمال 

اجراميا لم يسبق له مثيل.
  وأشــاد الســـفير الدويســان بالــدور 
الهـــام الذي لعبتـــه بريطانيا في عملية 
حتــرير الكويت معربــا في الوقــت ذاته 
الكــويت االبدي للشـــــعب  عن تقــدير 

البريطاني.
  من جانبه قال رئيس وزراء بريطانيا 
الســـابق جون ميجور للصحيفة «كنت 
اعلم ان عملية عاصفة الصحراء ستبدأ 
في اليوم الذي كنا ســـنحتفل فيه بعيد 
ميالد ابني الـ ١٦ عندما توجهت بخطاب 
للجنود ورأيت ان الكثير منهم كانوا شبابا 
صغارا في السن حينها تخيلت وجه ابني 
على وجوه كل هؤالء اجلنود وكنت قلقا 

ومهتما بشأن سالمتهم».
السابق جورج  الرئيس األميركي    اما 
بوش فقال للصحيفة انه بعد مرور عشرين 
عاما على تلك الذكرى فانه يترك احلكم 
النهائي للتاريخ حول ما مت اجنازه خالل 
حرب حترير الكويـــت، مضيفا انه فيما 
يتعلق بشخصه فإنه تعامل وتعاون بصدق 

مع كافة الشركاء في التحالف الدولي.
الكويت بأنها    ووصف عملية حترير 
واحدة من انبـــل واروع فصول التاريخ 

احلديث وفتحت آماال جديدة.
  مـــن ناحيته وصـــف قائـــد القوات 

البريطانية السابق اجلنرال املتقاعد سير 
بيتر دو البيليير قرار عدم دخول بغداد 
إبان عملية «عاصفة الصحراء» بأنه كان 

«صائبا جدا».
  اما عضو مجلس النواب احلالي السير 
جيرالد كوفمان الذي كان يشغل منصب 
وزير خارجية الظل عـــن حزب العمال 
آنذاك فقـــد قال للصحيفة انه قام بتأييد 
«عاصفة الصحراء» تأييدا كامال، قائال ان 
صدام حسني قام بغزو الكويت محدثا دمارا 
وخسائر جسيمة وهائلة «لقد كان عمال 
عدائيا لذا كان لزاما عليه االنسحاب من 
الكويت» واصفا عملية «عاصفة الصحراء» 

بأنها كانت مبررة وفاعلة.
  من جهته استذكر اجلنرال السير غريام 
المب الذي كان مسؤوال في القوات اخلاصة 
البريطانية شجاعة اجلنود البريطانيني 
ابان عملية «عاصفة الصحراء» قائال: ان 
«عاصفة الصحراء» كانت رمبا آخر عملية 
حربية جوية وبرية وبحرية شاملة من 

نوعها.
  اما البـــارونة اميا نيكلسون الرئيسة 
الســــــابقة للجنـــة جميـــع االحـــزاب 
البرملانية فقـــالت انها ايدت حرب حترير 
الكويـــت تأييدا كامال، قائلة ان الكــويت 

للكــويتيني. 

التجارية واالقتصادية.  املجاالت 
من جانبها، عبرت د.كيرتشنر عن 
الكويت ولقاء  ســـعادتها بزيارة 
صاحب السمو األمير سعيا نحو 
توطيد العالقات بني البلدين والبحث 
عن ســـبل متكنهما مـــن التبادل 
التجاري واالقتصادي.  والتعاون 
إلى ذلك اســـتقبلت د.كرســـتينا 
فرنانديز دي كيرتشـــنر رئيسة 
جمهوريـــة األرجنتـــني الصديقة 
صباح امس العضو املنتدب للهيئة 
العامة لالستثمار بدر محمد السعد، 
وذلك مبقر اقامتهـــا بقصر بيان. 
كما اســـتقبلت صباح امس مدير 
عام الصنـــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديـــة العربية عبدالوهاب 
البدر، واستقبلت بعد ظهر  أحمد 
امس رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علـــي محمد ثنيان الغامن 
وأعضاء الغرفة، وذلك مبقر اقامتها. 
وحضـــر املقابالت رئيـــس بعثة 
الشرف املرافقة املستشار بالديوان 

األميري د.يوسف االبراهيم. 

 غادرت البالد مساء امس رئيسة 
جمهوريـــة األرجنتـــني الصديقة 
كرستينا فرنانديز دي كيرتشنر 
والوفد الرســـمي املرافق لها بعد 
زيارة رســـمية للبالد استغرقت 
يومـــني أجرت خاللهـــا مباحثات 
رسمية مع صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد. وكان على 
رأس مودعيهـــا على ارض املطار 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســـمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ورئيس مجلس األمة باإلنابة 
عبـــداهللا الرومـــي ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
العدل ووزيـــر األوقاف  ووزيـــر 
والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد ونائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح وكبار 
املسؤولني بالدولة وكبار القادة في 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني. 

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد أقام في اخليمة 
األميريـــة بقصر بيان أمس مأدبة 
غداء على شرف رئيسة جمهورية 
االرجنتني الصــديقة د.كرستــينا 

فرنانديز دي كيرتشـــنر والوفد 
املرافق لها مبــناســـبة زيــارتها 
للبــالد. وألقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء كلمة رحب فيها برئيسة 
األرجنتني د.كيرتشنر باسم صاحب 

السمو األمير، ومؤكدا أن العالقات 
بني البلدين ودية ومثمرة، السيما 
في مجال التجارة. ودعا ســـموه 
الى تشجيع االستثمار بني البلدين 
واكتشاف الفرص املتاحة في شتى 
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 رئيس الوزراء استقبل السفير السعودي
  ونائبة رئيس وزراء نيبال

 استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر بيان امس سفير اململكة 
العربية السعودية الشقيقة د.عبدالعزيز الفايز. 
حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد. كما استقبل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر بيان امس وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 

نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة اخلارجية 
في جمهورية نيبال الفيدرالية الصديقة سوجيتا 
كويراال والوفد املرافق لها مبناسبة زيارتها للبالد. 
حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد ومدير ادارة آسيا 
بوزارة اخلارجية محمد الرومي والوكيل املساعد 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك. 

 الدويسان: االحتالل الغاشم كان محاولة لتحدي النظام العالمي وعمًال إجراميًا
 جـون ميجور: عملية عاصفة الصحـراء بدأت في يوم عيد ميـالد ابني الـ ١٦
 جورج بـوش: عملية تحرير الكويـت من أنبل وأروع فصـول التاريخ الحديث
 البارونة نيكلسـون: أيـدت حرب التحرير تأييـدًا كامًال فالكويـت للكويتيين

 جون ميجور جورج بوش البارونة اميا نيكلسون

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يلقي كلمته

 السفير خالد الدويسان


