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السفير خالد الدويسان

عبدالرحمن العطية

املستشار أحمد اجليران يقدم درعا تكرميية إلى د.طارق السالم

السفير سميح حيات

سفيرنا لدى األردن د.حمد الدعيج وفيصل الفايز

السفير سعود الرومي مستقبال عددا من املهنئني في األرجنتني   

سفيرنا لدى البرازيل يوسف عبدالصمد مستقبال املهنئني

الدويسان ان بريطانيا  وقال 
وقف����ت الى جان����ب الكويت عند 
احلاج����ة في عام 1961 عندما هدد 
الرئيس العراقي األسبق عبدالكرمي 
قاس����م البالد وفي عام عام 1990 
عندما احتل صدام حسني البالد.

وحول عملية السالم املتعثرة 
في الشرق االوسط حث الدويسان 
كل الدول الصديقة على ممارسة 
الضغ����ط على إس����رائيل لقبول 
العربية في قمة بيروت  املبادرة 
التي تتضمن اعتراف  عام 2002 
العربية بإس����رائيل  ال����دول  كل 
الديبلوماسية  العالقات  وتطبيع 
معها مقابل انسحاب كامل إلسرائيل 
من كل االراضي العربية احملتلة 
الدويسان  بعد عام 1967. وحذر 
من ان »البديل س����يكون االرهاب 
والتطرف اللذين لهما االثر السلبي 
وليس فقط على األمن واالستقرار 
في الشرق االوسط بل على العالم 

بأجمعه«.

العطية ان دول مجلس التعاون 
استطاعت بفضل اهلل أن تتجاوز 
االزمة وحتتفظ بسمعتها حيث 
قامت باتخاذ الكثير من االجراءات 
لتحسني البيئة االستثمارية لديها 
وزيادة قدراتها التنافسية السيما 
في ظل توافر املقومات الالزمة 

لنجاحها.
وقال ان دول املجلس تبنت 
الكثي���ر من االصالح���ات التي 
أس���همت ف���ي تعزي���ز بيئتها 
االستثمارية وزيادة تنافسيتها 
وم���ع ذلك فإن هناك الكثير مما 
ميكن عمل���ه لتوفير بيئة أكثر 
جاذبية لالستثمار الستعادة بقية 
االستثمارات اخلليجية املوجودة 
خ���ارج دول املجلس ومن ذلك 
زيادة الطاقة االستيعابية سواء 
من الناحية الفنية أو املؤسسية 
وتبس���يط االجراءات والروتني 

االداري.

سنغ جاسبر تسانغ ووزير التربية 
والتعليم مايكل س���يون ومفوض 
الشرطة اندي تسانغ ونائب املفوض 
العام لوزارة اخلارجية الصينية زان 
يونغزن. كما أقامت القنصلية العامة 
في ميالنو وش���مال ايطاليا الليلة 
قبل املاضية حفل اس���تقبال كبير، 
حيث استقبل القنصل العام للكويت 
مبيالنو وشمال ايطاليا سامي احلمد 
ضي���وف احلفل ال���ذي أقيم بقاعة 
االحتفاالت بفندق »برنش���يبي دي 
سافويا« الذي شهد حضورا حاشدا 
من كبار الشخصيات واملسؤولني في 
اقليم »لومبارديا« ورجال األعمال 
الديبلوماسي املعتمدين  والس���لك 
املهنئني بأعياد  في ميالنو. وتقدم 
الكويت محاف���ظ مدينة ومقاطعة 
ميالنو جويدو بوديستا ممثال عن 
احلكومة االيطالية برفقة مستشار 
الوزراء االيطالي انطونيو  رئيس 
كابوانو وممثل املفوضية األوروبية 
في ميالنو روبيرتو س���انتانيللو 
وعدد م���ن القياددات العس���كرية 
ايطاليا يتصدرهم قائدا  في شمال 
القوات البحرية األميرال فرانشيسكو 
ماكولينو والقوات اجلوية اجلنرال 
فورتونات���و فينولل���ي. ال���ى ذلك 
نش���رت صحيفة »ستريت تاميز« 
السنغافورية واسعة االنتشار ملحقا 
خاصا لتغطي���ة احتفاالت الكويت 
الوطنية. وذكر بيان لسفارتنا في 
سنغافورة أمس ان الصحيفة نشرت 
لقاء مطوال مع السفير عبدالعزيز 
العدواني متحور حول تطور العالقات 

الثنائية بني البلدين.

25 عاما«. وشدد الدويسان على 
حاجة دول العالم العربي الى تقدمي 
اصالحات سياس����ية لهذا الهدف 
»الن بعض االنظمة نأت بنفسها 

عن شعوبها«.
العالق����ات  وعل����ى صعي����د 
البريطانية - الكويتية التاريخية 
ذكر الدويسان انها تعود الى اكثر 
من 200 عام معيدا الى االذهان انها 
توج����ت بتوقيع اتفاقية احلماية 

عام 1899 بني البلدين.
وأوض����ح ان االتفاقية كانت 
املرحلة االولى »لعالقات ثنائية 

متقدمة ومتجذرة بني البلدين«.
ومبقتض����ى االتفاقية تعهدت 
اململكة املتح����دة بحماية الكويت 
ضد أي تهديدات خارجية في وقتها 
)االمبراطورية العثمانية وأملانيا 
وروسيا( في مقابل اجراء مشاورات 
حول السياسة اخلارجية وعدم 
التدخ����ل في الش����ؤون الكويتية 

الداخلية.

تس���هيل االجراءات والتبادالت 
التجارية ب���ني دول املجلس ما 
أس���هم في زيادة حجم التبادل 

التجاري بني دول املجلس.
وذكر العطية ان دول املجلس 
الى وضعه  تتطلع للوص���ول 
النهائي املتمثل في انهاء الدور 
املراكز اجلمركية  اجلمركي في 
البينية وانتقال السلع عبر هذه 
املراكز دون قيود مع االبقاء على 

الرقابة األمنية واحملجرية.
واضاف أن التكامل الصناعي 
بني دول املنطقة يشكل محطة 
كب���رى عل���ى طري���ق التنمية 
التكامل  ان  االقتصادية حي���ث 
الصناع���ي اخلليجي من خالل 
التعاون والتنس���يق القائم بني 
دول مجلس التعاون قطع شوطا 

ال بأس به حتى االن.
وبش���أن االزمة االقتصادية 
العاملية في السنتني املاضيتني قال 

االستقبال الكبير الذي أقامه السفير 
عبدالصمد ف���ي العاصمة برازيليا 
وكان على رأس مستقبلي الضيوف 
الى جانب السفير عقيلته أمل الهزمي 
وأركان السفارة الديبلوماسيني حمود 

اجلبري ومساعد الضبيبي.
وف���ي إطار االحتف���االت أقامت 
القنصلية العامة لدى هونغ كونغ 
احتفاال مبناسبة الذكرى اخلمسني 
للعيد الوطني والعشرين للتحرير 
واخلامس���ة لتولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلك���م. وقالت القنصلية في بيان 
ل� »كونا« أمس ان رئيس الس���لطة 
التنفيذية بحكومة هونغ كونغ دونالد 
تس���انغ تقدم احلضور، باإلضافة 
الى رئيس املجلس التشريعي يوك 

االمر ال����ذي تق����ره منظمة االمم 
املتحدة ألن العالم العربي بحاجة 
الى ايجاد 100 مليون فرصة عمل 
خالل العش����رة االع����وام املقبلة 
والدول العربية بحاجة الى تضافر 
اجلهود بغية ايجاد حل للمعضلة 
التي ستبرز مستقبال وبخاصة ان 
اكثر من 60% من السكان دون سن 

الى منطق���ة اقتصادية واحدة 
حيث يستطيع املواطن االنتقال 
والعمل واالستثمار في أي دولة 
من دول املجلس دون قيود. وقال 
ان االحتاد اجلمركي اخلليجي يعد 
من أبرز اجنازات مجلس التعاون 
وهو خط���وة رائدة على طريق 

الوزراء مبناسبة االحتفال باليوبيل 
الذهبي لعيدنا الوطني وذلك مبرور 
50 عاما على االستقالل ومرور 20 
عاما على التحرير، فضال عن تزامن 
هاتني املناسبتني مع االحتفال مبرور 
5 سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مسند اإلمارة وهو الذي يقود 
بتوجيهاته الس���امية الدور البارز 
واملهم في تبني احلكومة الكويتية 
الديبلوماسية االقتصاددية  ملنهج 
بفض���ل حكمته وخبرت���ه الدولية 
ورغبته الصادقة في حتويل البالد 
الى مركز مالي وجتاري مرموق في 

املنطقة خالل السنوات القادمة.
جاء ذلك ضمن الكلمة الترحيبية 
التي ألقاها السفير يوسف عبدالصمد 
الكوي���ت خ���الل حفل  لضي���وف 

احلكومة الكويتية ومنذ اكتشاف 
النفط ركزت على رفاهية شعبها 
التحتية لقطاعي  البنى  وتعزيز 

التعليم والصحة.
وأضاف »ان احلكومة الكويتية 
أيضا توفر التعليم املجاني جلميع 
الى  التعليمية باالضافة  املراحل 

توفيرها نظاما صحيا مجانيا«.
وأشار الى ان احلكومة أسست 
صناديق لتمويل االسكان لتوفر 
لكل متقدم بطلب إسكاني قروضا 
ميسرة دون فوائد الى جانب خلقها 

فرص توفير العمل.
وقال الدويسان »األكثر أهمية 
الكويت  هو وجود دس����تور في 
منذ عام 1962 ال����ذي ينص على 
توزيع وفصل السلطات وهي ثالث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية.. 
وهناك برملان منتخب يضم اربع 

نساء كويتيات«.
العربي  العال����م  وأضاف »ان 
يواجه مشكلة كبيرة في املستقبل 

دولة م���ن دول اخلليج العربي 
اال انها متتلك تاريخا مش���تركا 
وعالق���ات اجتماعي���ة وثقافية 
متينة جتعل التالقي فيما بينها 
نتيجة حتمية ما يسهم بفاعلية 
مجلس التعاون اخلليجي كقوة 

اقتصادية وسياسية.
وبني انه خالل أقل من 30 عاما 
استطاع مجلس التعاون أن يكون 
احد أقوى التكتالت االقتصادية 
في املنطقة والعالم ويعود ذلك الى 
أسباب عدة، فاالرادة السياسية 
تشكل الس���بب الرئيس لنجاح 
التعاون اضافة  جتربة مجلس 
الى األس���لوب الواقعي املتدرج 
الذي يعتمد على التوافق وعدم 

حرق املراحل.
الس���وق  أن  العطية  وأك���د 
اخلليجي���ة املش���تركة دخلت 
حيز التنفي���ذ كمرحلة متقدمة 
حتولت مبوجبها دول املجلس 

من جهتها أقامت سفارتنا لدى 
األرجنتني حفل استقبال في فندق 
الشيراتون بالعاصمة بيونس آيرس 

مبناسبة األعياد الوطنية.
وذكر بيان صادر عن السفارة ان 
السفير سعود الرومي وحرمه كانا 
في استقبال كبار ممثلي احلكومة 
األرجنتينية وحاكم والية »سانتا 
في« د.هيرم���ز بينير ومدير إدارة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا ارنان 

بولوروتي.
م���ن جهته، قدم س���فيرنا لدى 
جمهورية البرازيل االحتادية السفير 
يوسف عبدالصمد أسمى آيات التهاني 
والتبريكات الى صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني وسمو رئيس مجلس 

لندن � كونا: قال عميد السلك 
الديبلوماسي س����فيرنا باململكة 
املتحدة خالد الدويسان أمس ان 
الكويت مبنأى عن االضطرابات 
الت����ي يش����هدها عدد م����ن الدول 
العربية ألس����باب عدي����دة. وأكد 
الدويس����ان في كلمة أمام مجلس 
الكومنولث واخلارجية في مجلس 
العموم البريطاني ان احد األسباب 
الرئيسية الستقرار الكويت هو عدم 
وجود خالفات بني الطبقة احلاكمة 

والشعب في الكويت.
الكويتية  القيادة  ان  وأضاف 
واحلكومة تسعيان باستمرار الى 

حل املشكالت التي تواجه األمة.
وأوضح الدويس����ان ان »أكبر 
دليل ه����و عندما وقف الش����عب 
الكويتي ال����ى جانب حكامه ابان 
االحت����الل الصدام����ي للكوي����ت 
واحتاللها«. وتابع قائال: الشعب 
الكويت����ي »رف����ض جوهريا أي 
حاكم آخر إال أميرهم«، مضيفا ان 

الرياض � كونا: أكد األمني العام 
ملجل���س التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية امس 
ان مجلس التع���اون اخلليجي 
يشكل قوة اقتصادية بارزة على 
مستوى العالم للثروات الطبيعية 
واالمكانيات املتميزة التي تتمتع 

بها مختلف دول املنطقة.
العطي���ة في تصريح  وقال 

ل� »كونا« أن هذه الثروات جعلت 
املجلس قادرا على التحكم ببعض 
أبرز األسواق العاملية وعلى رأسها 
القوة االقتصادية  أن  اال  النفط 
لهذه املنطقة ال تتوقف عند ذلك 
إذ ان مجاالت االس���تثمار فيها 
تتعدى مجاالت الطاقة والثروات 
الطبيعي���ة لتتوس���ع باجتاه 
العمران���ي ومجاالت  التطوير 

التجارة املتنوعة.
وذك���ر أنه عل���ى الرغم من 
اخلصوصية التي متتاز بها كل 

واصلت س���فاراتنا اس���تقبال 
املهنئني مبناسبة مرور 50 عاما على 
االستقالل و20 عاما على التحرير و5 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم، وهذا يعكس 

املكانة الكبيرة للكويت.
أقامت س���فارتنا باململكة  وقد 
الهاش���مية حفال حضره  األردنية 
كبار رجاالت الدولة في األردن وفي 
مقدمتهم رئيس مجلس النواب فيصل 
الفايز ونواب ف���ي مجلس النواب 
الديبلوماسية  البعثات  ورؤس���اء 
اخلليجي���ة والعربي���ة واألجنبية 
أكادميية  املعتم���دة وش���خصيات 
وعلمية. وفي هذه املناسبة الغالية 
متنى س���فيرنا ل���دى عّمان د.حمد 
الدعيج ان ي���دمي اهلل نعمة األمن 
واألمان عل���ى كويتنا احلبيبة في 
ظل قيادة ربان الس���فينة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أميرنا الغالي وتوجيهات سمو ولي 
العهد نواف األحمد، مشيدا باجلهود 
الديبلوماس���ية املبذول���ة من أجل 
اظهار الكويت في صورة مش���رفة 
من خالل االجن���ازات املميزة على 
جميع األصعدة. من جهة أخرى، جدد 
السفير د.حمد الدعيج التأكيد على 
الى جانب الشعب  الكويت  وقوف 

الفلسطيني.
وق���ال خالل اس���تقباله رئيس 
جمعي���ة االخ���وة الفلس���طينية � 
الكويتية د.عبداهلل احلوراني في مقر 
السفارة ان الكويت كانت وستبقى 
داعما للشعب الفلسطيني في نضاله 

حتى قيام دولته املستقلة.

الدويسان: عدم وجود خالفات بين األسرة الحاكمة
والشعب يجعل الكويت بمنأى عن االضطرابات

العطية: مجلس »التعاون« يشكل قوة بارزة على مستوى العالم

أشاد بالعالقات البريطانية ـ الكويتية التاريخية خالل كلمة له في مجلس العموم البريطاني

السوق الخليجية المشتركة واالتحاد الجمركي من أبرز إنجازاته

تواصل التهاني على سفاراتنا يعكس مكانة الكويت دولياً

الجيران: دور مميز لألجهزة الحكومية السعودية 
في مساعدة جميع مواطني الكويت بالمملكة

حيات: نتائج إيجابية حققتها زيارة
وزيرة خارجية المكسيك إلى الكويت

نيومكسيكو � كونا: اشاد سفيرنا لدى الواليات املتحدة املكسيكية 
س���ميح جوهر حيات مبتانة وقوة العالق���ات الثنائية بني الكويت 
واملكس���يك. وأعرب السفير حيات في بيان صحافي صدر امس عن 
سعادته للنتائج االيجابية التي حققتها الزيارة التاريخية لوزيرة 
اخلارجية املكسيكية السفيرة باتربشيا اسبنوزا للكويت في الفترة 

من 24 الى 26 فبراير املاضي.
ورأى ان تلك الزيارة تأتي في اطار حرص قيادتي ومسؤولي البلدين 
على تفعيل العالقات الثنائية في املجاالت كافة السيما االقتصادية 
واالستثمارية. وأشار الى االجتماعات التي اجرتها الوزيرة اسبنوزا 
مع عدد من كبار املس���ؤولني في البالد والتي وصفها بأنها »مثمرة« 
مؤكدا مبادرة السفارة في استثمار نتائج تلك الزيارة الناجحة من 
خالل التنس���يق مع اجلهات املختصة املكسيكية من اجل التسريع 
في ابرام عدد من االتفاقيات الثنائية التي تصب في جهود تكريس 

عالقات الصداقة القائمة بني البلدين.

الدمام � السعودية � كونا: أشاد مسؤول الشؤون 
القنصلية في سفارتنا لدى اململكة العربية السعودية 
املستش���ار أحم���د اجليران باالجه���زة احلكومية 
السعودية في املنطقة الشرقية وما تقوم به جتاه 

مواطني الكويت.
وق���ال اجليران في تصريح ل� »كونا« امس في 
ختام زيارته لعدد من مديري االجهزة احلكومية 
في املنطقة الشرقية »لقينا كل تعاون وتقدير من 
املسؤولني السعوديني كما نقلنا لهم حتيات وتقدير 

سفيرنا لدى اململكة الشيخ حمد جابر العلي«.
وذكر ان الزيارة بدأت بلقاء املدير العام ملرور 
املنطقة الشرقية العقيد سعود اللوميي مشيدا بالدور 
الكبير لرج���ال املرور في حال تعرض املواطنيني 
الكويتيني للحوادث ووصولهم الى موقع احلادث 

وكتابة التقارير املتعلقة به.
واشاد بسرعة جتاوبهم مع هذه احلوادث املرورية 
وارسال سيارات االسعاف الى موقع احلادث وذلك 

لنقل املصابني بالسرعة املمكنة.
والتقى ايضا مع املدير العام للشؤون الصحية 
باملنطقة الشرقية د.طارق السالم مقدما له الشكر 
على ما يقومون به من اهتمام ورعاية للمواطنني 
الكويتيني الذين تعرضوا حلوادث مرورية وتسخير 

االمكانات الطبية السعافهم ومساعدتهم.

بعد ذل���ك قام اجلي���ران بزيارة املدي���ر العام 
مبستشفى الدمام املركزي د.مسحل العتيبي والذي 
يعد اكبر مستشفى في املنطقة الشرقية حيث يتلقى 
العالج فيه عدد م���ن الكويتيني نتيجة تعرضهم 

حلوادث مرورية.
وأبدى د.العتيبي شكره على هذه الزيارة، معتبرا 
ان عملهم هو خدمة املواطنني الكويتيني النهم جزء 
من الشعب السعودي ويحصلون على نفس الرعاية 

الطبية والعالجية.
وأكد اجليران انهم بصدد ترتيب زيارة رسمية 
لعدد من أطباء مستش���فى الدمام املركزي لتبادل 
اخلبرات بني البلدين واالطالع على جتارب الطرفني 

الصحية والعالجية في كل املجاالت.
وقال ان مثل هذه الزيارات من ش���أنها تفعيل 
االتفاقي���ات الثنائية في املجال الصحي، مؤكدا ان 
د.العتيبي ابدى اعجابه في مستش���فى البابطني 
للحروق ومستشفى ابن سينا ومستشفى الرازي 
للعظام ومستشفى مكي جمعة للسرطان ملا تتمتع 
به هذه املستش���فيات الكويتية من سمعة طبية 

وتقنية عالية املستوى وكوادر طبية رفيعة.
ورافق املستش���ار اجليران في اجلولة امللحق 
الديبلوماسي بس���فارة الكويت في اململكة محمد 

سلطان العتيبي.

أثنى على سرعة تجاوبها في إسعاف المصابين بالحوادث المرورية


