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»أميركا والمنطقة بعد تحرير الكويت«
في المعهد الديبلوماسي غدًا

برعاية الشيخ د.محمد الصباح

برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
ورئيس مجلس إدارة املعهد الديبلوماسي الكويتي 
الشيخ د.محمد الصباح وتزامنا مع األعياد الوطنية 
املجيدة، وفي إطار التعاون القائم بني جامعة الكويت 
واملعهد الديبلوماس���ي الكويتي، س���تقيم وحدة 
الدراس���ات األميركية في اجلامعة وبالتعاون مع 
املعهد الديبلوماسي ندوة بعنوان »أميركا واملنطقة 
بعد حترير الكويت« وستعقد هذه الندوة في العاشرة 

من صباح غد في مقر املعهد الديبلوماسي.
وتشتمل هذه الندوة على محورين: احملور األول 
يغطي الدور األميركي في حترير الكويت، وسيتحدث 
فيه محمد أبواحلسن � املستشار في الديوان األميري 
ومندوب الكويت الس���ابق لدى األمم املتحدة، كما 

ستتحدث حول هذا احملور السفيرة األميركية في 
الكويت ديبورا جونز، أما احملور الثاني فسيغطي 
السياسة األميركية في املنطقة خاصة في مرحلة 
ما بعد حتري���ر الكويت والتطورات املتالحقة في 
املنطقة، وسيتحدث في هذا احملور عميد كلية العلوم 
االجتماعية في جامعة الكويت د.عبدالرضا أسيري، 
ود.محمد الرميحي � أستاذ علم االجتماع السياسي 
في جامعة الكويت والكاتب املعروف. وس���يرأس 
اجللس���ة األولى في هذه الندوة مدير عام املعهد 
الديبلوماسي الكويتي السفير عبدالعزيز الشارخ 
بينما يرأس اجللسة الثانية د.فيصل أبوصليب � 
أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات 

األميركية في جامعة الكويت.
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األمير أجرى اتصااًل هاتفيًا بملك البحرين: نسأل اهلل 
أن يحفظ المملكة ويديم عليها األمن واالستقرار

سفيرنا بالرياض: العالقات مع السعودية وصلت لمرحلة التكامل
خالل افتتاح الملتقى اإلعالمي الكويتي ـ السعودي برعاية أمير الرياض

الرياض � كونا: أكد املش����اركون ف����ي امللتقى االعالمي 
الكويتي � السعودي االول والذي افتتح امس حتت رعاية 
أمير منطقة الرياض االمير سلمان بن عبدالعزيز على قوة 
ومتانة العالقات الكويتية � السعودية. واشاد ممثل راعي 
احلفل وزير الثقافة واالعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة 
في كلمة له في افتتاح امللتقى مبسيرة الكويت منذ االستقالل، 
مش����يرا الى ان الكويت كانت وما زالت في عمل دءوب من 

اجل شعبها وامتها العربية واالسالمية والدولية.
وقال د.خوجة »ان الكويت واململكة قيادة وشعبا اسرة 
واحدة«، مشيدا بفكرة امللتقى التي جتمع نخبة من جميع 
التخصصات في كال البلدي����ن ما يعطي منوذجا فريدا من 
االخاء والترابط. من جانبه، أشاد سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الش����يخ حمد جابر العلي في كلمته في افتتاح 
امللتقى بحرص أمير منطقة الرياض على كل ما من ش����أنه 
أن يقرب بني الكويت واململكة. واش����اد بانعقاد امللتقى في 

الرياض، مؤكدا حرص منظمي امللتقى واملشاركني فيه على 
حتقيق االهداف املرجوة من اقامة امللتقى ووضعها موضع 
التنفيذ. من جهته، تقدم الش����يخ حمد اجلابر بالتهنئة الى 
حكومة وشعب اململكة بقرب عودة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزي����ز الى أرض الوطن بعد أن من 

اهلل عليه بالشفاء.
واستذكر الدور »اجلبار« للمملكة ملكا وحكومة وشعبا 
ابان االحتالل العراقي الغاشم على الكويت. وأكد أهمية االعالم 
في ضوء املتغيرات والتحديات التي تشهدها املنطقة، مشيرا 

الى ضرورة التنسيق والتشاور بني االشقاء.
ووصف الشيخ حمد اجلابر العالقات الكويتية � السعودية 
بأنها عالقات وصلت الى مرحل����ة التكامل والتطابق وهي 

تتبوأ مكانة مميزة في جميع املجاالت.
من جانبه، قال رئيس مجل����س ادارة الغرفة التجارية 
الصناعية بالرياض عبدالرحمن اجلريسي في كلمة مماثلة 

ان العالقة املتميزة بني البلدين الشقيقني هي امتداد لعالقات 
تاريخية أسسها اآلباء واالجداد. واوضح ان تلك العالقة هي 
منوذج مشرق ومشرف للعالقات بني الدول، مؤكدا اهمية 

الدور االعالمي املسؤول في جميع املجاالت.
من جهته، قال ممثل الراعي الرئيس����ي للملتقى شركة 
محمد عبداحملس����ن اخلرافي واوالده ان مجموعة اخلرافي 
تسعى في مسيرة عملها الى حتقيق احللم العربي املتمثل 

بتحقيق التكامل االقتصادي العربي املنشود.
واضاف ان املجموعة تعمل على دفع مس����يرة التنمية 
في الوطن العربي والدفع بها، مؤكدا أهمية س����عي اجلميع 
الى حتويل املجتمعات العربية من مجتمعات اس����تهالكية 
الى مجتمعات انتاجية. من جانبه، وصف امني سر جمعية 
الصحافيني فيصل القناعي في كلمة مماثلة الى ان اململكة 
كانت بالنسبة لنا بالكويت أرض حتقيق احللم وعلى أرضها 

بدأت عملية حترير الكويت.

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد. كما اس���تقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واس���تقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
كما اجرى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
اتصاال هاتفيا صباح امس مع اخيه امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة جرى خالله تبادل 
الرأي والتشاور حول مجمل القضايا السياسية الراهنة 

على الساحتني االقليمية والعربية.
كما اطمأن س���موه على االوضاع في مملكة البحرين 
الشقيقة سائال سموه حفظه اهلل املولى تعالى ان يحفظ 

مملكة البحرين الش���قيقة وشعبها الكرمي ويدمي عليها 
االمن واالس���تقرار وينعم على جاللته مبوفور الصحة 

والعافية.
وقد اعرب امللك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة 
البحرين عن خالص تقديره لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد على هذا التواصل االخوي الذي يجس���د 
عمق العالقات بني البلدين الشقيقني متمنيا لسموه دوام 

الصحة وموفور العافية.

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك


