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الناطق الرسمي اإلقليمي باسم احلكومة البريطانية أكد أن التحرك السريع للتدخل في ليبيا كان بناء على قرارات جامعة الدول العربية

داي: دعوة األردن واملغرب ملجلس التعاون شأن خليجي
من تونس الى مصر ومن ليبيا 
لسورية واليمن فالبحرين موقف 
احلكومة البريطانية ثابت وواضح 
من الثورات واالزمات واملطالبات 
الش���عبية بالتغيي���ر واحلرية 
في هذه ال���دول وندعم املطالب 
املش���روعة ونرفض اس���تخدام 
القوة ض���د املتظاهرين وندعو 
ال���رأي واالفراج  الطالق حرية 
عن املعتقلني، هذا ما قاله الناطق 
الرسمي االقليمي باسم احلكومة 
البريطانية مارتن داي في مؤمتر 
صحافي اقامه ظهر امس االول في 
البريطانية، بادئا  مقر السفارة 
حديثه بان احلوار هو الوسيلة 
االفضل لنزع فتي���ل االزمة في 
البحرين معربا عن ترحيب بالده 
بدعوة ولي العهد البحريني االمير 
سلمان بن حمد آل خليفة للحوار 

الوطني بني احلكومة واملجتمع 
املدني في البحرين.

بالق���ول »كأصدقاء  واضاف 
البحرين  نقول للس���لطات في 
البد من احترام احلقوق االساسية 
وترجمة الع���زم على رفع حالة 

الطوارئ الى واقع فعلي«.
واذ اكد داي على رغبة اململكة 
املتح���دة في تعزي���ز العالقات 
السياسية واالقتصادية والثقافية 
مع دول اخلليج العربي وخاصة 
الكويت عل���ق على مبادرة دول 
مجلس التعاون اخلليجي بضم 
املغرب واالردن »بأنه شأن خليجي 
وان بريطاني���ا تتمتع بعالقات 
جيدة مع كل دول اخلليج وكذلك 

املغرب واالردن«.
كم���ا تط���رق داي الى جهود 
بالده فيما يرتبط بدعم املبادرة 

برمته مرتبط ارتباطا قويا باليمن، 
مؤكدا ضرورة القبول بهذه املبادرة 
التي تدعو ال���ى تنحي الرئيس 
علي عبداهلل صال���ح واالنتقال 
السلمي للسلطة. وحول التهديدات 
االيرانية جتاه دول اخلليج قال 
داي: لكل دولة ان تلعب دورا في 
املنطقة التي تنتمي اليها لكن من 
الضروري ان يكون هذا الدور بناء 
ومفيدا ومن اجل تعزيز االستقرار 
معربا عن اسفه من ان احلكومة 
االيرانية ف���ي عالقاتها مع دول 
العالم العربي ال تس���ير في هذا 
االجتاه مذكرا في الس���ياق ذاته 
بان الرسالة التي بعثت بها ايران 
الى وزيرة الشؤون اخلارجية في 
االحتاد االوروبي كاثرين اشتون 
ال تتضمن اي ش���يء جديد فيما 
يتعلق بامللف النووي االيراني، 

مشيرا الى ان مجموعة 1 + 5 تؤكد 
استعدادها للجلوس الى طاولة 
املفاوضات للمناقش���ة وبجدية 
املخاوف الدولية من هذا امللف، 
موضحا انه من حق ايران تطوير 
برنامجها النووي االيراني وفقا 
الدولية للطاقة  الوكالة  ملعايير 
الذرية، مؤكدا ان بريطانيا مستعدة 
لتقدمي التكنولوجيا احلديثة في 
البرنام���ج النووي وليس لدينا 
اي مانع لبناء وتش���غيل مفاعل 
بوشهر، الفتا الى انه ليس هناك 
اس���تخدام س���لمي للوقود وان 
ايران التزال تعمل على تخصيب 
اليوراني���وم بطريقة غير آمنة، 
مؤك���دا ان بريطانيا تتطلع الى 
مفاوضات تؤدي الى ازالة الشكوك 
الدولية ومستعدة في الوقت ذاته 
لتعزيز العقوبات املفروضة على 

السلطات االيرانية.
وحول املوقف غير املتكافئ من 
املجموعة الدولية والتدخل السريع 
ملواجهة االزمة في ليبيا عكس ما 
يحدث في س���ورية، اوضح داي 
»فيما يتعلق بالتدخل في ليبيا 
والتحرك السريع من طرف بالده 
وفرنسا كان بناء على قرار من 
جامعة الدول العربية واستصدار 
قرار من مجل���س األمن الدولي 

في حني ان هن���اك دوال اعضاء 
باملجل���س تعارض اس���تصدار 
مثل هذا القرار«، مش���يرا الى ان 
احلكومة البريطانية مس���تعدة 
لفرض مزيد من العقوبات على 
النظام السوري اذا استمر العنف 

ضد املتظاهرين.
وف���ي رده عل���ى الدعوة الى 
دعم املجل���س الوطني االنتقالي 
الليبي ذكر داي أنه مت انشاء آلية 
مادية لدعمه ومتويله في اجتماع 
ملجموعة االتصال في الدوحة بعد 
ترحيب بالده بالدعم الذي قدمته 
الكويت للمجل���س والبالغ 180 
مليون دوالر، مبينا ان املسؤول 
عن كل هذه املش���اكل هو النظام 
الليبي املتمثل في العقيد معمر 

القذافي وحان الوقت لرحيله.
القوات  وحول ماهية وجود 
البريطانية في أفغانستان خاصة 
القاعدة  بعد مقتل زعيم تنظيم 
أسامة بن الدن أوضح أن اإلرهاب 
اليزال يهدد اجلميع من بريطانيا 
إلى الشرق األوسط إلى أفغانستان 
مبينا ان ال���دور البريطاني في 
افغانس���تان اليزال يعتمد على 
االس���تراتيجية املش���تركة بني 
املجتم���ع الدول���ي واحلكوم���ة 
األفغانية لبناء القدرات األفغانية 

وتطوير البنية التحتية ومحاربة 
االمية والقضاء على الفقر وزراعة 
املخدرات، مجددا التزام بالده بدعم 
الشعب األفغاني على املدى البعيد 
ومذكرا بإع���الن رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون بسحب 
القوات البريطانية من افغانستان 
بحلول نهاية 2014 الفتا الى ان 
بريطانيا ال تريد بناء مستعمرة 

دولية في أفغانستان.
العراق  ف���ي  وحول الوضع 
وجهود بالده في هذا البلد قال: 
كل ش���يء ليس على ما يرام في 
العراق، مبين���ا ان العراق دولة 
غنية ولديها موارد نفطية ضخمة 
وقدرات بشرية جيدة ولذلك فإن 
البريطانية في هذه  احلكوم���ة 
الفترة تركز جهودها على كيفية 
دعم اجله���ود العراقية من أجل 
بناء الع���راق داعيا الى ضرورة 
حس���م كل امللف���ات العالقة بني 
الع���راق والكويت وفقا لقرارات 
األمم املتحدة، مشيرا الى ان بالده 
تساهم في هذه اجلهود خاصة أنها 
تتمتع بعالقات جيدة مع اجلانبني، 
مذكرا بأن العراق بحكم مؤهالته 
عليه ان يلعب دورا ويكون عنصرا 

لالستقرار في هذه املنطقة.
بشرى الزين  ٭

اخلليجي���ة، موضحا انها افضل 
وس���يلة لضمان االستقرار في 
اليمن، مذكرا ب���ان أمن اخلليج 

مارتن داي وآالء عمران خالل املؤمتر الصحافي

إمدادات لـ »االنتقالي«

تعلمنا الدرس من العراق

مفتاح كل املشاكل

قال الناطق الرسمي االقليمي باسم الحكومة البريطانية مارتن داي ان بالده قدمت مساعدات للمجلس الوطني 
االنتقالي في ليبيا تتضمن سترات مضادة للرصاص وأزياء للشرطة ومساعدات طبية وإنسانية خصوصا في 

مصراتة. مضيفا ان الطائرات البريطانية قامت بإجالء آالف المصريين من الحدود التونسية مشيرا الى ان 
الجهود الدولية مستمرة فيما يخص تمويل المجلس ومساعدته لتجاوز األزمات االقتصادية على الحدود وفي 

باقي المدن الليبية.

اعلن املسؤول البريطاني مارتن داي انه مت تكوين جلنة حتقيق مشكلة للتحقيق في التدخل البريطاني في 
العراق في العام 2003 ستنشر نتائجه في وقت الحق. مشيرا الى ان التحقيق يتطرق الى سلبيات احلكومة 

البريطانية في هذا التدخل مضيفا: البد ان نتعلم الدرس من التجربة في العراق.

أكد مارتن داي ان تسوية الصراع االسرائيلي الفلسطيني هي مفتاح حلل املشاكل االخرى في املنطقة عبر 
التوصل الى حل عادل وشامل لهذه القضية. مشيرا الى ان احلكومة البريطانية وباسم احلكومات الثالث 
البريطانية والفرنسية واألملانية أصدرت بيانا دعت فيه الى ضرورة االعتراف باملالمح الرئيسية لتسوية 

نهائية بني الفلسطينيني واالسرائيليني وإلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وإلى حدود 67. مؤكدا متسك 
بالده بتحقيق هذا الهدف بحلول سبتمبر املقبل. مبينا ان الثورات العربية جتعل من ذلك الهدف اكثر إحلاحا 

اليوم من اي وقت مضى.

6 ماليني زائر إجناز جديد في املركز العلمي

احتف���ل المركز الع�لمي م�س���اء ي�وم االحد 
الم�اضي بوصول عدد زواره منذ االفت�تاح في 
17 ابريل 2000 الى 6 ماليين زائر، الزائر فيصل 
الع�جمي كان سعيد الحظ بهذا االنجاز، حي�ث 
اعلنت االض�اءة والموس���يقى المعدة خصيصا 
له�ذا الح���دث عن بيع الت�ذكرة رقم »6 مليون« 
له والس�رته، حيث اس���توقفه رئي�س مجلس 
االدارة والعضو المنت�دب للمركز الع�لمي مجبل 
المطوع ليهنئه ويقدم له الهدايا المخصص�ة لهذه 
المناسبة وه�ي تلفزيون 32 بوصة LCD واقامة 
في عطلة نهاية االس����بوع في فندق شيراتون 
الكويت، باالضافة الى اشتراك مجاني لمدة سنة 

في برنامج العضوية السنوية في المركز العلمي 
والذي س���يمنح فيصل دخوال مجانيا لمرافق 
المركز العلمي طوال العام. واعرب العجمي عن 

دهشته وسعادته بهذه المفاجأة السارة.
وتقدم المطوع بالشكر الجزيل لفندق شيراتون 
الكويت على دعمه النشطة المركز العلمي وتقديمه 
الجوائز لهذا الحدث الذي تفتخر به اسرة المركز 

العلمي.
واعل���ن المطوع ان المركز العلمي يس���تعد 
الستقبال فصل الصيف بتدشين معرض السرعة 
في قاعة االستكشاف ومهرجان افالم آي ماكس 

الخامس وبرنامج التطوع الصيفي.

م.مجبل املطوع يسلم الزائر رقم »6 مليون« هديته

اإلعالمي نواف الشمري أطلق موقعه على اإلنترنت
التاري����خ وبيعة  ش����رعيتها من 
متوارثة. كما يتضمن املوقع العديد 
الكتب والبح����وث منها على  من 
سبيل املثال كتاب »نواف األحمد 
رجل دولة« وكتاب »مسيرة سمو 
ولي العهد في صور« والس����يرة 
الذاتي����ة لس����مو الش����يخ نواف 
األحمد، كما يتضمن املوقع كتاب 
»جابر األحمد أمير أحبته الكويت 
واحترمه العالم« وكتاب »من وراء 
القضبان« ال����ذي يتناول أوضاع 
وقصص املس����اجني والسجينات 
والظ����روف الت����ي أوصلتهم إلى 

النهاية املأساوية.

أطلق اإلعالمي نواف الشمري 
موقعه على اإلنترنت حتت عنوان 
nawafpress.com والذي يحتوي 
على العديد من القضايا واملواضيع 
التي تصب في املصلحة  املنوعة 

العامة ومنها على سبيل املثال:
الكويت بخي����ر بقيادة صباح 
العز ونواف اخلير. احترام األسرة 

احلاكمة واجب وطني وأخالقي.
ابناء القبائل ال ينقادون إال خلف 

األمير وولي عهده األمني.
الكويت أقوى من إيران بوحدتها 

الوطنية وتالحمها اخلليجي.
اإلعالمي نواف الشمرياألسر اخلليجية احلاكمة تستمد 


