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صاحب السمو عزى ملك ماليزيا بوفاة والدته

األمير هنأ اليونان وبنغالديش باألعياد
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارولوس بابولياس 
رئي����س جمهورية اليون����ان الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية. 
كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقي����ة تهنئة الى الرئيس محمد محمد 
ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغالديش الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعث صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى امللك الواثق باهلل توانكو 
ميزان زين العابدين ملك ماليزيا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة والدته سائال املولى تعالى أن يتغمدها بواسع 
رحمته ومغفرته. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح في مبنى وزارة 
اخلارجية امس سفير اململكة املتحدة لدى الكويت 
فرانك بيكر. وذكر بيان لوزارة اخلارجية انه مت 
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
والقضايا ذات االهتمام املشترك إضافة إلى مناقشة 
آخر التطورات السياسية ومستجداتها الراهنة 

خاصة األوضاع اإلنسانية في ليبيا.
واضاف البيان انه مت التأكيد على الدور االغاثي 

املميز الذي قامت به  الكويت جتاه مساعدة الشعب 
الليبي الش����قيق وذلك عبر احلكومة الكويتية 
وجمعية الهالل األحم����ر والعديد من املنظمات 
االغاثية الكويتية. كما استقبل الشيخ د.محمد 
الصباح سفير جمهورية كوريا لدى الكويت مون 
يونغ هان مبناس����بة انتهاء فترة عمله كسفير 
لب����الده لدى الكويت. حض����ر اللقاء نائب مدير 
إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الوزير املفوض صالح اللوغاني.

محمد الصباح بحث مع بيكر
التطورات في املنطقة والوضع في ليبيا

والتقدم. وذك���رت اخلالد ان 
الرئيس التش���يلي شدد على 
العالقات  احلاج���ة لتقوي���ة 
الثنائية الس���يما في املجالني 

االقتصادي والتجاري.

ضوء التوصيات التي قبلت بها 
الكويت من خالل االستعراض 
امام  الش���امل مللفها  الدوري 
مجلس حقوق االنسان العام 

املاضي.
واشار الى ان احلوار تطرق 
ايضا الى ما تقوم به الكويت 
من خطوات ايجابية في مجال 
املساواة بني الرجل واملرأة من 
خالل قوانني متعددة، اذ تتم 
مناقشة تلك امللفات بجدية من 

خالل البرملان.

اخلالد قدمت أوراق اعتمادها  لرئيس تشيلي

الكويت رفعت مساهمتها ملفوضية 
حقوق اإلنسان إلى نصف مليون دوالر

س���انتياغو � كونا: قدمت 
الس���فيرة رمي اخلالد أوراق 
إلى رئيس تشيلي  اعتمادها 
سيبيستيان بنييرا، ونقلت 
السفيرة اخلالد خالل لقائها 
الرئيس تشيلي الليلة املاضية 
حتيات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وقالت اخلال���د ل� »كونا« 
في أعقاب اللق���اء انها أكدت 
للرئيس التشيلي التزامها بدعم 
العالقات الكويتية � التشيلية 

على كل املستويات.
وأضافت ان الرئيس بنييرا 
إلى  من جهته نق���ل حتياته 
الكويتية متمنيا لها  القيادة 
)السفيرة اخلالد( كل االزدهار 

� كونا: س���لمت  جني���ڤ 
الكوي���ت امس مس���اهمتها 
الطوعية االضافية ملفوضية 
االمم املتحدة حلقوق االنسان 

مببلغ مائتي الف دوالر.
وسلم مندوب الكويت الدائم 
لدى االمم املتحدة في جنيڤ 
السفير ضرار رزوقي املبلغ الى 
مفوضة االمم املتحدة السامية 
حلقوق االنسان نافي بيالي، 
مؤكدا حرص الكويت على دعم 

املفوضية في اداء مهامها.
ل�  الس���فير رزوقي  وقال 
»كونا« ان هذا املبلغ سيرفع 
قيمة املساهمة الطوعية التي 
تقدمها الكويت للمفوضية الى 
نصف مليون دوالر س���نويا 
وذل���ك تنفيذا الم���ر صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.
واوضح السفير رزوقي انه 
ناقش مع املفوضية السامية 
تطورات ملف حقوق االنسان 
في الكويت، السيما تلك امللفات 
املتعلق���ة بأوض���اع املقيمني 
بصورة غير قانونية، مشيرا 
الى ما مت تقدمي���ه إليهم في 

السفيرة رمي اخلالد تقدم أوراق اعتمادها للرئيس التشيلي

السفير ضرار رزوقي يسلم الشيك إلى نافي بيالي

محافظ ميالنو يصل البالد غدًا

الكويت تشارك في اجتماع للطاقة

ميالنو )إيطاليا( � كونا: يبدأ محافظ مدينة 
ومقاطعة ميالنو االيطالية غدا زيارة الى الكويت 
تلبية لدع���وة اميرية كرمية في إطار عالقات 

الصداقة والتعاون الكويتية � االيطالية.
واعلن القنصل العام في ميالنو وش���مال 
ايطاليا سامي احلمد في تصريح ل� »كونا« ان 
محافظ مدينة ومقاطعة ميالنو غويدو بوديستا 
سيقوم بزيارة الى الكويت غدا وملدة يومني بناء 

على دعوة من صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد. وقال القنصل العام للكويت ان 
زيارة املسؤول االيطالي تأتي في إطار التعاون 
املش���ترك وتبادل الزيارات بني املسؤولني في 
كال البلدين والتي زادت وتيرتها خالل الفترة 
االخيرة بعد زيارة صاحب السمو االمير املهمة 
إليطاليا والتي شملت مدينتي ميالنو وروما 

في اواخر ابريل من العام املاضي.

تسّلمت الكويت دعوة رسمية للمشاركة في 
االجتماع الذي تنظمه جمهورية أوكرانيا حول 
االستخدامات اآلمنة للطاقة املزمع عقده في أواخر 
شهر ابريل املقبل مبشاركة دولية واسعة. وقالت 
السفارة األوكرانية في بيان رسمي أمس ان هذا 
االجتماع الدولي سينعقد على هامش قمة كييڤ 
التي تستغرق يومني متتاليني ويتزامن موعدها 
مع الذكرى اخلامسة والعشرين لكارثة تشرنوبل 
وتأتي ايضا في سياق األحداث املأساوية األخيرة 

في اليابان، السيما في محطة فوكو شيما.
وأضافت ان االجتماع الذي يهدف إلى مقاومة 
مخاطر االش����عاعات وخطورتها على البشرية 
س����يقام مبش����اركة األمني العام ل����أمم املتحدة 
واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة ورؤس����اء 
املفوضي����ة األوروبية والبنك األوروبي لالعمار 
والتنمية وممثلني رفيعي املس����توى من پولندا 
واملجر وكازخستان وفرنسا وليتوانيا والتشيك 

وايطاليا والصني والنمسا.

اكد نائب رئيس جهاز االمن 
العلي  الش���يخ ثام���ر  الوطني 
ح���رص الكويت ممثلة باجلهاز 
على تعزيز التعاون واملشاركة 
االيجابية واملثمرة مع كلية الدفاع 
التابعة حللف ش���مال االطلسي 
)ناتو( باعتبارها صرحا اكادمييا 

ناجحا.
جاء ذلك في تصريح للشيخ 
ثامر ل� »كونا« على هامش حفل 
عشاء أقامه امس االول آلمر كلية 
الدفاع في »ناتو« الفريق وولف 
ديتير يرافقه منتس���بو الدورة 
118 للقادة العليا الزائرين للبالد 
بدعوة رس���مية من جهاز االمن 

الوطني تستغرق عدة ايام.
وقال الشيخ ثامر ان الكويت 
تسعى جاهدة الى تعزيز التعاون 
املثمر مع الكلية عن طريق اتباع 
عدد من الطلبة الكويتيني دورات 
تقيمها الكلية من ناحية ومشاركة 
الكويتيني من جهة  االكادمييني 
اخرى في القاء احملاضرات على 

املتدربني في الكلية.
وذك���ر ان مس���عى الكويت 
ال���ى ابراز  يتعدى ذل���ك أيضا 
جهودها للمشاركني في دورات 
الكلية السيما بخصوص القضايا 
املتعلقة بالشرق االوسط عموما 

ج���ددت الكويت على لس���ان 
رئي���س املعه���د الديبلوماس���ي 
السفير عبدالعزيز الشارخ قلقها 
من برنامج إيران النووي، مشيرا 
الى ان الكويت ال تقلق فقط من ان 
يكون هذا البرنامج عسكريا وإمنا 
تهتم كثيرا بالبرنامج الس���لمي، 
ومش���ددا على ضرورة ان تكون 
هناك ضمانات تكنولوجية كافية 
حيث قال: »ال نعتقد ان إيران متتلك 
التكنولوجيا الكافية للتعامل مع 
أي تطورات مفاجئة مماثلة ملا حدث 

في تشرنوبيل أو اليابان«.
جاء كالم الشارخ خالل الندوة 
الديبلوماسي  التي نظمها املعهد 
مبناسبة زيارة منتسبي الدورة 
احلالية ف���ي كلية الدفاع التابعة 
حللف ش���مال األطلسي )الناتو( 
والتي جاءت حتت عنوان »سياسة 
الكوي���ت اخلارجية والوضع في 

املنطقة«.
الن���دوة نائب رئيس  حضر 
جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر 
العلي الى جانب وزارة اخلارجية 
الس���ابقتني  الدفعتني  وخريجي 

للمعهد الديبلوماسي.
وحول احتمال تعرض املنطقة 
خلط���ر أي تقس���يم مذهبي أكد 
الش���ارخ ان دستور الكويت فيه 
ضمان���ات ومس���اواة بني جميع 
املواطنني الكويتيني. وقال »حتى 
لو افترضنا ان الكويت ليس���ت 
محصنة بالكام���ل من التأثيرات 
التي تدور في املنطقة وسيكون 
تأثيرها مح���دودا بفضل احتكام 
اجلميع لروح ونصوص الدستور، 
مؤكدا ان الشعب الكويتي تاريخيا 

أثبت ترابطه ومتاسكه«.
من جهته، استعرض االستاذ 
في القانون الدول���ي في جامعة 
الكويت د.عبداهلل الشايجي التاريخ 
الكويتي مقسما السياسة اخلارجية 
الكويتية ال���ى ثالث مراحل تبدأ 
منذ الستينيات وصوال الى العام 

احلالي.
ورد على سؤال بخصوص 
مخاط����ر املذهبية في الكويت 
ب����ان هن����اك مبالغة ف����ي هذا 
املوضوع، مش����يرا الى وجود 
بعض اخلالي����ا النائمة إال انه 
أكد ان الطائفة الشيعية برهنت 
والءها للمجتمع والقيادة وقال 
»السنة والشيعة يعيشون في 

مثمنا دور الكويت االيجابي في 
دورات الكلية.

الفري���ق ديتير أهمية  واكد 
مشاركة الكويت في دورة القادة 
العليا الت���ي ينظمها املعهد في 
املس���تقبل القريب ومتتد ستة 
أشهر نظرا ملا متثله الدورة من 
أهمية خصوصا ان الكويت لطاملا 
كانت س���باقة الى املشاركة في 

دورات حلف »ناتو« كافة.
حضر احلفل السفيرة األميركية 
لدى البالد ديبورا جونز والوكيل 
املس���اعد للعالق���ات اخلارجية 
واحلج بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية د.مطلق القراوي واملدير 
العام للدف���اع املدني اللواء فهد 
الشرقاوي ومدير معهد الكويت 
الديبلوماسي السفير عبدالعزيز 
الش���ارخ وعدد من االكادمييني 

بجامعة الكويت.
يذكر ان عدد املش���اركني في 
الدورة ال� 118 لكلية دفاع الناتو 
يبلغ 120 مشاركا ميثلون عددا 
العربي���ة واالجنبية  الدول  من 
ال���ى كلية  س���يقومون بزيارة 
مبارك العبداهلل للقيادة واالركان 
الديبلوماسي  املشتركة واملعهد 
الكويتي والصن���دوق الكويتي 

للتنمية.

صابر السويدان عن تاريخ الكويت 
ومرحلة اكتشاف النفط ومن ثم 
حتدث مع مش���اركة الكويت في 
حروب عام 1967 وعام 1973 مرورا 
بعدها باحلرب العراقية وااليرانية 

وموقف الكويت آنذاك.
وحت���دث الس���ويدان مطوال 
التع���اون اخلليجي  عن مجلس 
وهواجس���ه متطرق���ا الى عالقة 
املجلس بالدول املجاورة وبالتحديد 
ايران والعراق وقد عبر السويدان 
عن قلقه من برنامج ايران النووي 
واملخاطر التي يشكلها على الكويت 
وبالتحديد محطة بوشهر القريبة 

جدا من الكويت.
الى مس���ألة تقسيم  وتطرق 
العراق حني اعتبره مقلقا للكويت 
ايضا مشيرا الى انه ايضا بالنسبة 
إليران من االفضل ان يبقى العراق 

موحدا.
واضاف تقسيم العراق الى 3 
دول ليس جي���دا إليران كما اننا 
علينا مقاومة النفوذ االيراني في 
العراق، مؤكدا اميان الكويت بنظام 
دميوقراطي يعطي احلقوق ملختلف 

فئات الشعب العراقي.
الطائفية رأى  وعن املس���ألة 
الكويت ليس���ت  ان  الس���ويدان 
مبعزل عما يج���ري في املنطقة 
ولك���ن دس���تور الكويت يضمن 

حقوق اجلميع.
اذا حدث���ت بعض  واض���اف 
االمور فإنها ليست ذات شأن كبير 
مشيرا الى ان احلقوق الدستورية 

للمواطنني مضمونة.
وكان الش���ارخ ق���د رح���ب 
باحلضور، مشيرا الى ان زيارة 
وفد كلية الدف���اع الى الكويت 
واملعهد الديبلوماسي تأتي كاحدى 
النتائج املؤكدة واملتعددة للتطور 
الذي وصلت إليه العالقات بني 
الكويت وحلف الناتو، موضحا 
ان انضم���ام الكوي���ت ملبادرة 
الناتو املسماة مبادرة اسطنبول 
للتعاون احد املداخل الرئيسية 
للتع���اون املتنامي بني الكويت 

والناتو.
وقدر الشارخ الفرص التدريبية 
التي تقيمها كلية دفاع الناتو في 
روما لع���دد متزايد من املتدربني 
الكويتيني من القوات املس���لحة 

الكويتية وغيرها.
بيان عاكوم  ٭

واملؤمترات الداعية الى الوسطية 
وليس آخرها خطوة انشاء املركز 

العاملي للوسطية.
من جهته قال آمر كلية دفاع 
ل�  الفريق وولف ديتير  »ناتو« 
»كونا« ان جلهاز االمن الوطني 
دورا فعاال في تنسيق الزيارات 
امليدانية للمشاركني بدورات الكلية 

بتراجع االميركيني وعدم رغبتهم 
في دفع االسرائيليني للتوقف عن 

بنائها.
وقال الشايجي ايران هي القوة 
الكبرى في املنطقة وال تخجل من 
قول ذلك مشيرا الى قول الرئيس 
االيراني احمدي جناد انه عليهم 

ملء الفراغ في العراق.
ولفت الشايجي الى ان ايران 
كانت تتصرف بشكل جيد ملساعدة 
االميركيني على االنسحاب بسالم 
لتكون ه���ي املهيمنة في املنطقة 
مؤك���دا ان اي���ران مرتاحة اليوم 
للثورات العربية وأصبحت أكثر 
اندفاعا في حتديها للمجتمع الدولي 

وقرارات مجلس االمن.
وبخصوص مبادرة اسطنبول 
وتعاون دول من مجلس التعاون 
م���ع حلف الناتو ق���ال اعتقد ان 
ايران ليس���ت مس���رورة برؤية 
دول التعاون وهي جتلب الناتو 
الى املنطقة ولكنه تأسف على ان 
مبادرة اسطنبول لم تتقدم على 
النحو املطلوب ولكنه اعرب عن 
امله في ان تتطور املبادرة لتصبح 
اقوى للجانبني »انتم ألنكم تريدون 
االستقرار في املنطقة ونحن ألننا 
بحاجة للحماية واالحساس باألمن 
مللء الثغرات ومواجهة ايران من 
خالل كوننا حلفاء لقوى عاملية 

كبرى«.
من جهته، حتدث اللواء املتقاعد 

وعلى وجه اخلصوص مكافحة 
االرهاب والتطرف والدعوة الى 
الوس���طية واالبتعاد عن الغلو 
والتش���دد مش���يرا الى جتربة 
الكوي���ت الرائ���دة ف���ي الدعوة 
الى ح���وار االديان حيث نظمت 
ممثلة بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية عددا من احملاضرات 

انسجام منذ زمن طويل«.
وأضاف الشايجي »ال نشعر 
بالقل���ق الش���ديد م���ن الدعوات 
اإليراني���ة ألنها ليس���ت املرجع 

الوحيد للمذهب الشيعي«.
وب���ني ان احلكومة واملجتمع 
أظهرا م���رارا ان الوالء األول هو 
للكوي���ت الفتا الى ان هذا اتضح 
العراقي، حيث  خالل االحت���الل 
كان هن���اك ش���هداء من الس���نة 

والشيعة.
الس���الم  وبخصوص عملية 
تأسف الشايجي لتشدد احلكومة 
اليمني  التي يقودها  االسرائيلية 
مبديا تش���اؤمه من تقدم عملية 
السالم، ومشيرا الى ان الثورات في 
املنطقة أوقفت قطار السالم، حيث 
الفلسطينيني واإلسرائيليني  ان 
يقول���ون ان���ه ال يوجد ش���ريك 

للسالم.
ال���ى ان  الش���ايجي  ولف���ت 
الكوي���ت تؤيد مبادرة الس���الم 
العربية وتساند منذ زمن القضية 
الفلس���طينية وتقدم املساعدات 
املالية للفلسطينيني، واضاف نحن 
جزء من اجلامعة العربية ولكنني ال 
اعتقد ان الوضع في املنطقة يساعد 
سواء من املنظور االسرائيلي أو 

العربي او االميركي.
وقال املدهش ان الرئيس باراك 
اوبام���ا اتخذ موقف���ا صارما من 
بناء املستوطنات ولكننا صدمنا 

الشيخ ثامر العلي خالل لقائه الفريق وولف ديتير

السفير الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه األمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز

عبدالعزيز الشارخ متوسطا د.عبداهلل الشايجي واللواء متقاعد صابر السويدان  )قاسم باشا(

خالل حفل آلمر الكلية ومنتسبي الدورة الـ 18 للقيادة العليا

ثامر العلي: تعزيز التعاون مع كلية الدفاع في »الناتو«

خالل ندوة املعهد الديبلوماسي حول سياسة الكويت اخلارجية مبناسبة زيارة وفد من كلية الدفاع التابعة للناتو

الشارخ: قلقنا في عسكرية أو سلمية برنامج إيران النووي

الشايجي: الشيعة 
الكويتيون أكدوا

 والءهم ويعيشون 
بانسجام مع الُسّنة

السويدان: علينا 
مقاومة النفوذ اإليراني 

في العراق وإيران ليس 
من مصلحتها تقسيمه

الرياض ـ كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشيخ 
حمد جابر العلي وزير الشؤون البلدية والقروية في اململكة العربية 

السعودية األمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز.
وقال الشيخ حمد اجلابر في تصريح لـ »كونا« امس، والذي رافقه 
في هذا اللقاء عدد من رجال األعمال الكويتيني، انه مت التباحث في 

فرص االستثمار املتاحة في اململكة.
ونقل الشيخ حمد اجلابر عن األمير د.منصور بن متعب دعمه 
الكامل للمستثمرين الكويتيني في أرجاء اململكة وتذليل جميع 
الصعوبات التي قد تواجههم. وأشار الى انفتاح اململكة العربية 

السعودية على أهل الكويت من املستثمرين مؤكدا ترحيبه بهم في 
وطنهم الثاني وسعادته بوجودهم بني أهلهم.

وتوجه الشيخ حمد اجلابر الى األمير د.منصور بن متعب بالشكر 
والتقدير على ما يقوم به من دعم ومساندة لرجال األعمال 

الكويتيني والشركات الكويتية، مشيرا الى ان االستثمار املتبادل 
واملشترك بني رجال األعمال الكويتيني والسعوديني سيكون مدخال 

للتكامل االقتصادي املنشود بني البلدين الشقيقني.
ورأى ان هذا االستثمار سيعود بالفائدة على اقتصاد البلدين كما 
سيدعم عمليات التنمية فيها وسيوفر العديد من فرص العمل بني 

قطاعات الشباب.

سفيرنا بالرياض بحث الفرص 
االستثمارية املتاحة في السعودية


