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خالل حفل الغداء الذي أقـامه على شرفها السفير اللبناني بسام النعماني

جونز: مـعتقل غوانتانامو يضم أفرادًا يشكلون خطرًا على أميركا والكويت
النعماني  اللبنان���ي د.بس���ام 
للسفيرة االميركية ديبورا جونز 
النجاح والتوفيق، مشيرا الى انها 
كانت سفيرة نشطة ومتحركة 
في الكويت استطاعت تسويق 
سياس���ة الواليات املتحدة بكل 

اقتدار.
واضاف: »نحن نعرف أهمية 
وقوة أميركا في العالم وضرورة 
ان تلعب دورا فعاال ومؤثرا من 
اجل حل الكثير من القضايا في 
منطقتنا«. مشيرا الى ان السفير 
ميثل بالده والواليات املتحدة 
االميركية ه���ي القوى العظمى 
العالم  اقتصاديا وعسكريا في 
والسفيرة جونز شرفت بالدها 
بتمثيلها في الكويت ويجب ان 

يكونوا فخورين بذلك.

تطلعات الشباب

وباحلدي���ث ع���ن العالقات 
الثنائية ب���ن لبنان والواليات 
املتح���دة فاختصرها النعماني 
باللبنانين املنتشرين في جميع 
أرجاء أمي���ركا، حيث ان العالم 
الي���وم أصبح قري���ة صغيرة 
واجلميع منفتحون على اآلخرين 
والناس تسافر بأعداد كبيرة«.

وحتدث النعماني عما تشهده 
العربية ساردا حديثا  املنطقة 
له مع السفيرة االميركية قبيل 
اندالع الثورة التونسية، الفتا 
الى انها أخبرته بأن الشعوب 
تريد الدميوقراطية والشفافية 
وحري���ة االع���الم والتط���ور 
االقتص���ادي بينما هو اخبرها 
بانهم يريدون حال ملسألة الشرق 
االوسط ويريدون السالم وإنهاء 
احلرب ف���ي املنطقة ولكنه اقر 
بأنها كانت على حق إال انه عاد 
النعماني وأكد أن ما يحدث في 
املنطقة هو نتيج���ة تطلعات 
الش���باب ومش���اكلهم التي لم 
تستطع حكوماتهم حلها وقال: 
»ال نزال نتطلع بقلق ملا يحدث 
حيث يقول البعض انه »عندما 
يكون التغيير يكون األلم«، وأود 
القول انه لو كان لدينا س���الم 
في املنطقة لكان باستطاعتنا 
إزالة جميع املشاكل وااللتفات 
الدميوقراطية  نحو املش���اكل 
والتط���ور االقتص���ادي، ومع 
العربية  عدم حل احلكوم���ات 
هذه املشاكل أمل النعماني »أن 
الوالي���ات املتحدة من  تتمكن 
مساعدتنا وعدم تركنا وحدنا 

في هذا الوقت العصيب«.
بيان عاكوم  ٭

للجيل القادم. وأضافت »علينا 
ان نتطل���ع الى مس���تقبل هذه 
األجي���ال خصوصا ان 60% من 
سكان الشرق األوسط هم دون 
سن ال� 35 وهم شباب يجب ان 
يعملوا على أساس انهم جميعا 
الى عالم واحد، حيث  ينتمون 
يتشاركون مستقبلهم السياسي 
واالقتصادي ويسافروا بحرية«. 
وقالت ان ثورة التويتر ليست 
مرتبطة او محددة مبكان واحد 
بل ميك���ن ان حتصل أينما كان 
والتحديات املوجودة حول كيفية 
إرشاد الطاقات نحو األفضل من 
حيث امليزان السياسي والقانوني 
فأناس مثل رئيسة مجلس إدارة 
ش���ركة أدفانتيج لالستشارات 
صفاء الهاشم تعمل مع الشباب 
وحتاول إجراء تغيير على حياتهم 
وم���ن جديد نح���ن بحاجة الى 
اإلبداع واالستقرار وعندما تكون 
لديك حكومة دميوقراطية فإن 
األمر مرن بالنسبة لك وميكنك 
التحديات.وأضافت:  ان تفه���م 
هناك قوى أيديولوجية ثورية 
مثل الواليات املتحدة االميركية 
والصن وفرنسا وإيران والروح 
النفس اإلنساني  أو  اإلنسانية 
سيجد طريقه للوصول الى ما 
يصب���و إليه وانا متفائلة بأنها 
الكرام���ة واحلرية  الى  تتطلع 
العيش باحترام  واملقدرة على 
حي���ث ميكن احت���رام حاجات 

اآلخرين.

سفيرة نشيطة ومتميزة

ومن جهته، متنى الس���فير 

محظوظ���ة ألن جتل���س بوجه 
الس���فير املغرب���ي ألن املغرب 
أول دول���ة اعترف���ت بأميركا 
الدميوقراطي���ة وأيض���ا قالت 
الى  انها محظوظة جللوس���ها 
جانب السفيرة الفرنسية التي 
»ساعدتنا بالدها على االستقالل 

من اململكة املتحدة«.

صدمنا بتصلب موقف العرب

العمل  وقالت جونز »علينا 
مع���ا فالرئيس أوبام���ا ملتزم 
بالس���الم في الش���رق األوسط 
وبصراح���ة أقولها اننا صدمنا 
بتصلب موقف اجلامعة العربية 
بعد ان حت���دث الرئيس أوباما 
عن دولة فلس���طينية بحدود 
عام 1967«، مش���يرة الى ان كل 
من له خب���رة ومعرفة في هذا 
األمر يعل���م ان هناك حتديات 
وعوائق على األرض، الفتة الى 
ان الرئيس أوباما في هذا الوقت 
يحتاج الى دعم أصدقائنا العرب 
الذين يريدون سالما في الشرق 
االوسط«، ألني اعتقد ان الربيع 
الدميوقراطية  العربي وطريق 
من خالل احلركة الدميوقراطية 
سيساعد في حتريك هذا االجتاه 

أكثر مما كنا نتصور«.
وبينت جونز انه ال تستطيع 
اي دولة فرض سالم على دولة 
اخ���رى وال يس���تطيع األعداء 
ان يصنعوا س���الما بل عليهم 
اتفاق بأنفس���هم  الى  التوصل 
من خ���الل اهتماماتهم ليكونوا 
جزءا من العالم والعيش جنبا 
الى جن���ب بأمان ومس���تقبل 

»هو صديق رائع ورجل طيب جدا 
ويعتني بأبن���اء اجلالية ويفكر 
بهم دائما وبكيفية تقدمي األفضل 
لهم«. وتطرقت بحديثها عن لبنان، 
مشيرة الى انه بلد معقد جدا وفيه 
من الغنى ما يجعل اجلميع يحبونه 
انه مكان مميز وله مكانة مميزة 
عند الواليات املتحدة، الفتة الى 
أن في الواليات املتحدة االميركية 
مهاجرين من كل الدول العربية 
ولكن اللبنانين هم األكثر حيوية 

وفاعلية سياسيا.

تحديات مشتركة

وعن الدميوقراطية في الوطن 
العربي قالت جونز: عندما يقول 
احد لي ان العالم العربي ليس 
جاهزا للدميوقراطية فأقول كيف 
ميكن ان يكون هذا«، الفتة الى انه 
عالم متكامل آملة ان تكون مثلت 
بالدها التي حتب واالهتمام للدور 
الذي نقوم به، مبينة انها تعلم 
ما تريده اإلدارة جيدا وما كان 
يعرفه جورج بوش ان احلرية من 
اهلل وما قاله أوباما بوضوح منذ 
بداية واليته انه ال ميكننا العمل 
بأي شيء وحدنا فنحن نعيش 
في عالم نواجه حتديات مشتركة، 
وعلينا العمل معا ملواجهة هذه 
التحديات، مشيرة الى انها كانت 
حريصة عل���ى ان تبن »اننا ال 
نستطيع القيام بهذا العمل وحدنا 
فنحن نتقاسم القيم اإلنسانية 
نفسها« وشكرت اجلميع على 

صداقتهم وصداقتها لهم.
باحلديث عن الربيع العربي 
قالت الس���فيرة االميركية انها 

أصبح صغي���را ومترابطا وال 
الوداع بعد  أننا سنقول  اعتقد 
اآلن نظ���را لوج���ود االنترنت، 
حيث باستطاعتنا احلديث مع 
بعضنا باستمرار وتتبع األخبار، 
فاألم���ر أصبح مختلفا عما كان 

قبل عشرات السنن«.
وقالت جونز انها تتطلع الى 
تقوي���ة عالق���ات الصداقة التي 
اكتسبتها والى حتسن عالقات 
الوالي���ات املتحدة م���ع الكويت 
والدول االخرى والعمل معا على 
إيجاد حل للمشاكل التي تواجه 
السفيرة  بالدنا معا. وش���كرت 
االميركية السفير اللبناني قائلة 

مكان مميز في املنطقة«.

حزينة وسعيدة

وكانت جونز ألقت كلمة على 
طاولة الغداء قال���ت فيها »انه 
حدث مزدوج بالنسبة لي فيه 
السعادة واحلزن معا فأنا سعيدة 
ألن أكون هنا مع مجموعة من 
الزمالء الرائعن ألن في الكويت 
الس���فراء  مجموعة مميزة من 
وبعض األصدقاء من املنظمات 
الدولية والصحافة ويسعدني ان 
أراهم ألنهم يذكرونني باألوقات 
التي أمضيتها وطبعا  اجلميلة 
انا حزينة للوداع مع ان العالم 

الس���فيرة  حل���ت ضيف���ة 
األميركية ديب���ورا جونز على 
البيت اللبناني معززة ومكرمة 
على مسيرتها الديبلوماسية في 
انتهت فيها مهام  التي  الكويت 
عمله لتتح���دث من داخل بيت 
اللبناني وعلى طاولة  السفير 
الغداء التي احتضنت س���فراء 
العالم عن الربيع العربي وحتى 
خريفه وذلك من خالل احلديث 
عن قضية الس���الم في الشرق 
األوسط وتطلع اإلدارة األميركية 
ملسألة الس���الم هذا الى جانب 
حديثه���ا عن قضي���ة كويتية � 
أميركي���ة متعلق���ة باملعتقلن 
الكويتين في غوانتانامو، حيث 
أكدت جونز على أنه اليزال يوجد 
أفراد في معتق���ل غوانتانامو 
يش���كلون خطرا على الواليات 
املتحدة األميركية وألصدقائنا في 
الكويت، مشيرة ردا على سؤال 
عن انتقاد رئيس اللجنة الشعبية 
ألهالي املعتقلن في غوانتانامو 
خالد العودة لها بأنها سعت لبقاء 
فايز الكن���دري وفوزي العودة 
في املعتق الى أن العمل مستمر 
عن قرب مع الكويتين عن هذا 
املوضوع ولدينا حوار مستمر 

معهم وبسرية تامة.
وقالت جون���ز في تصريح 
للصحافي���ن على هامش حفل 
الغداء الذي أقامه على ش���رفها 
السفير اللبناني د.بسام النعماني 
في منزل���ه ان الوض���ع معقد 
والواليات املتح���دة االميركية 
تنظر الى موضوع غوانتانامو 
على انه يتضمن أناسا يعملون 
ضد الواليات املتحدة األميركية 
ولكن ليس من خالل دولهم وإمنا 

كأشخاص ومنظمات إرهابية.
وردا على سؤال عما لم تستطع 
جونز إمتامه في الكويت وتتركه 
للسفير اجلديد قالت هناك أمور 
عدة متروكة للسفير اجلديد ألن 
عمل الديبلوماسية ال ينتهي وهو 
لتقوية وتطوير العالقات التي 

تنمو بشكل حيوي.
وأضافت »ما أقوله اني دائما 
أس���عى الى تطوي���ر العالقات 
االقتصادي���ة والثقافية لتكون 
كالعالق���ات األمني���ة فاجلميع 
يعرف أن عالقاتنا العس���كرية 
قوي���ة مع حلفائن���ا الكويتين 
ولدينا عالقات تفاهم في االعمال 
واالقتصاد وما أريده االستمرار 
في تنمية هذه العالقات«، متمنية 
أن ترى استمرار الكويت في بناء 
مؤسساتها الدميوقراطية »فهي 

)متن غوزال( السفيرة األميركية مع صفاء الهاشم والسفيرة الفرنسية والسفيرة اجلورجية  السفير اللبناني بسام النعماني مرحبا بالسفيرة األميركية

خالل حفل استقبال مبناسبة العيد الوطني ومرور 20 عامًا على استقالل جورجياأكد خالل زيارته للكنيسة املصرية أن أبناء مصر نسيج واحد بأقباطها ومسلميها

عبداحلكم: أقباط مصر يعيشون في قلب كل مصري 
والكويت بلد احلريات وأبناؤنا يتمتعون فيها بالعيش الكرمي

اخلبيزي: الكويت قدمت توضيحات حول ميناء مبارك 
الكبير واحلكومة العراقية أبدت ارتياحًا للمشروع

احلكيمة.
ونقل اشادة كبار مسؤولي 
الكوي���ت بالدور الذي تقوم به 
اجلالية املصرية � والتي تفوق 
450 الف مصري مقيم في الكويت 
� في عملية التنمية في الكويت 
مؤكدا ان العالقات املصرية هي 
عالق���ات يحتذى بها على مدى 

تاريخها.
ووج���ه عبداحلكم الش���كر 
للحكومة الكويتية لالفراج عن 
املواطنن املصرين الذين مت القاء 
القبض عليهم خالل مبارة االهلي 
والساملية يوم 27 مايو وهو ما 
يعكس عمق العالقات بن مصر 
والكويت الشقيقة وهي عالقات 

وثيقة في كافة املجاالت.
وقال عبداحلك���م في ختام 
تصريحات���ه »عهدن���ا دائم���ا 
بالكويت الوقوف مع مصر في 
املناس���بات والظروف«،  كافة 
الش���قيقة كل  متمنيا للكويت 
التقدم واالزدهار والرفعة حتت 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
الش���يخ صباح االحمد  االمير 
ولسمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
أسامة أبوالسعود  ٭

االحتجاج����ات العراقي����ة عل����ى 
مشروع بناء ميناء مبارك الكبير 
الشارع  فقال السفير اخلبيزي: 
العراقي لم يفهم املوضوع بالشكل 
الصحيح، وانه مع التوضيحات 
التي قدمتها الكويت للوفد العراقي 
الذي زار البالد أخيرا بخصوص 
هذا املش����روع ووضع����ه الفني 
سيزول س����وء الفهم وستتضح 
الصورة أكثر، وأعتقد أن احلكومة 
العراقي����ة بع����د أن اطلعت على 
فنيات هذا املشروع بدأت تتفهم 
وأبدت ارتياحه����ا، خصوصا أن 
هذا املش����روع يتم تنفيذه على 
أرض كويتية وبعيدا عن املمرات 
العراقية، وأعتقد أن كل ما ثار عن 
هذه القضية كان مجرد استعجال 

في إصدار التصريحات فقط.
وبخصوص ما اذا كان االحتجاج 
العراقي على ميناء مبارك وسيلة 
ضغط إلخراج العراق من البند 
الس����فير اخلبيزي  أكد  السابع، 
أن األمم املتح����دة متمثل����ة ف����ي 
أعضائها الدائمن هي التي تنظر 
في مدى استكمال والتزام العراق 
بالق����رارات األممية إلخراجه من 
الفصل السابع، والكويت ليست 
طرفا أساسيا في هذه القضية كما 

يعتقد البعض.
من جهتها وصفت الس����فيرة 
إيكاترينا مايرينج  اجلورجي����ة 
مي����كادزه العالقات اجلورجية � 
الكويتي����ة املمتدة منذ 19 س����نة 
باملمتازة واملتينة، وذلك على كل 
املستويات، مؤكدة في الوقت نفسه 
أن الكويت وقفت بشكل مشرف 
بجانب جمهورية جورجيا منذ 
بداية استقاللها قبل عشرين عاما، 
وأشارت الى أن العالقات الثنائية 
التي جتمع البلدين تنطلق من كل 
التي منها  املجاالت واملستويات 
التعاون ف����ي املجال االقتصادي 
والثقاف����ي والتراث����ي، وأضافت 
أنه نتيج����ة لهذه العالقة القوية 
واملتينة واملزدهرة لم تظهر على 
الس����طح أي مشكلة بن البلدين 
منذ اعتراف الكويت باس����تقالل 

جورجيا.
أسامة دياب  ٭

الكويت واصفا املواطن املصري 
بانه »مدلل« في الكويت ويجد 
من يدافع عنه في كل املصالح 
احلكومية الكويتية من الوزراء 
وكبار املس���ؤولن وهو محل 
اعت���زاز منا جميع���ا بالكويت 
وش���عبها االصي���ل وقيادتها 

وردا على سؤال حول جتميد 
الكويت ألصول مؤسسة اخلطوط 
اجلوية العراقية في األردن والتي 
أثيرت أخيرا قال السفير اخلبيزي: 
الكويت ليس لها شأن أو دخل في 
هذه القضية، ألنها قضية جتارية 
مرفوعة في القضاء البريطاني الذي 
ينظرها ويفصل فيها، موضحا أن 
الكويت تثق في القرارات الصادرة 
من أي جهة قضائية ومن ضمنها 
القضاء البريطاني، وأن أي حكم 
قضائي سيصدر سيكون حكما 
عادال في النهاية. أما بخصوص 

أعرب مساعد وزير اخلارجية 
للشؤون القنصلية السفير محمد 
عبداحلكم عن سعادته البالغة 
لزيارة الكنيس���ة املصرية في 
الكويت وااللتقاء باالخوة في 
الكنيس���ة وعلى رأس���هم االب 
أبادير مشددا على ان املصرين 
دائما نس���يج واح���د في وطن 
واحد الفرق بينهم في احلقوق 

والواجبات.
ف���ي  عبداحلك���م  وق���ال 
تصريحات للصحافين خالل 
زيارته للكنيس���ة املصرية في 
البالد مساء امس االول بحضور 
السفير املصري طاهر فرحات: 
أنا س���عيد جدا وفخور بأنني 
التقيت باالب ابادير واالخوة في 
الكنيسة املصرية في الكويت، 
الذين لهم محبة وتقدير كبير 
في قلوبنا وقلوب كل اخوانهم 
املصرين، وكنت حريصا على 
الزيارة جدا، فنحن دائما  هذه 
نسيج واحد وكما يقول قداسة 
البابا »مصر ليست وطننا نعيش 
فيه، وامنا هي وطن يعيش في 

قلوبنا«.
وش���دد عبداحلكم على ان 
اقباط مصر يعيشون في قلب 
كل مصري مؤكدا ان احملبة هي 
التي جتمع اقباط ومسلمي مصر 
على مدى تاريخهم ولن تبنى 
مصر اال بس���واعد ابنائها من 
االقباط واملس���لمن النها بلدنا 
جميعا ونحن حريصون على 

ازدهارها وتنميتها.
ومتنى عبداحلكم ان يشهد 
افتتاح الكنيس���ة املصرية في 
الكوي���ت مؤكدا ان الكويت بلد 
الدميوقراطية واحلريات ويتمتع 
ابناء الكنانة على ارضها بالعيش 
الكرمي وميارسون عقائدهم بكل 
حرية واحترام ويتمتعون بكل 
الدعم والرعاي���ة من احلكومة 

الكويتية.
واعرب عن خالص ش���كره 
الش���قيقة  وتقدي���ره للكويت 
أميراً وحكومة وشعبا على كل 
الرعاية واالهتمام الذي حتظى 
به اجلالية املصرية املتواجدة في 

أكد مدير إدارة أوروبا بوزارة 
اخلارجية السفير وليد اخلبيزي 
عمق العالقات الثنائية بن الكويت 
وجورجيا والتي وصفها باملترابطة 
الكويت  واملتينة، الفتا لس����عي 
الدائم لدعم وتوطيد عالقتها مع 
األصدقاء في جورجيا، مش����يرا 
الستمرار اجلهود لالرتقاء بالعالقة 
الثنائية بن البلدين للوصول الى 
أعلى مس����تويات. وقال السفير 
اخلبيزي في تصريح صحافي على 
هامش حفل االستقبال الذي نظمته 
الس����فارة اجلورجية مبناسبة 
عيدها الوطن����ي ومرور 20 عاما 
على استقالل جورجيا ان العالقات 
الكويتية � اجلورجية بدأت تأخذ 
شكل جديدا متمثال في فتح آفاق 
جديدة من التعاون تختلف عن 
املجاالت التقليدية مثل التكامل في 
العديد من املشاريع واالستثمارات 

املشتركة بن البلدين.
وأوضح أن����ه خالل الزيارات 
الرسمية املتبادلة بن البلدين مت 
التوقيع على الكثير من االتفاقيات 
واخلطط املشتركة، وذلك بهدف 
حتقي����ق املزي����د م����ن التعاون 
االستثماري واالقتصادي، مشيرا 
إلى أن الكويت تسعى لالستفادة 
من العمالة واخلبرات اجلورجية 
في العديد من املجاالت، خصوصا 
في مجاالت الصحة والزراعة، الفتا 
الكويتية  لعدد من االستثمارات 
للقطاعن اخل����اص واحلكومي 
في جورجيا، موضحا أن معظم 
االتفاقي����ات املوقعة بن البلدين 
اتفاقيات تش����جيعية تعزز من 
التع����اون والتب����ادل التج����اري 

واالستثماري بن البلدين.
وأش����ار ال����ى أن م����ن ضمن 
الت����ي مت توقعيها  االتفاقي����ات 
أخي����را اتفاقية التأش����يرات بن 
البلدين التي يجري حاليا اإلعداد 
لها لتنفيذه����ا علي أرض الواقع 
باملستقبل القريب، مؤكدا في الوقت 
نفسه أن الكويت تسعى دائما الى 
تعزي����ز وتدعيم عالقاتها مع كل 
دول العالم، وذلك مبا يتماشى مع 
سياستها الديبلوماسية ومصاحلها 

االقتصادية والسياسية.

)محمد ماهر( السفير وليد اخلبيزي وسفيرة جورجيا خالل قطع كيكة احلفلمحمد عبداحلكم والسفير طاهر فرحات مع األب أبادير 

سفراء األردن وسورية واملغرب خالل احلفلاألب أبادير مكرما محمد عبداحلكم

مؤامرة لبنانية

سفيرة نشيطة

من يعتقد أننا سنتخلى 
عن إسرائيل فهو واهم

في اطار حديث السفيرة االميركية ديبورا 
جونز عن السالم في منطقة الشرق 
االوسط قالت »اؤمن ان هناك الكثير 

الذي يجب ان يقوموا به وانهم سيروننا 
امورا خاصة بهم فالطفل البريء ميكنه 

ان يخرجك من موقف انت ال ترى له حال 
ولكن هذا ال يعني اننا لسنا بحاجة الى 
احلكمة بل نحتاج لالنفتاح والليونة«، 

مؤكدة بالقول »لن نتخلى عن اسرائيل وال 
يتوهم احد ذلك الن عالقتنا مهمة واؤمن 

بالشباب الفلسطيني واالسرائيلي وشباب 
الدول االخرى مبا فيها الواليات املتحدة«.

عندما جتمعنا اللتقاط صورة مع السفيرة االميركية 
وعندما قيل لها ان جميع من وقف قربها من اجلنسية 

اللبنانية بادرت بالقول »انها مؤامرة لبنانية« 

قال السفير اللبناني بسام النعماني ان السفيرة االميركية 
في الكويت اثبتت انها مثال يحتذى للسفير النشط، 

واجلميع يوافقه الرأي حيث كانت السفيرة متواجدة في 
كل مكان ان في الديوانيات او الوزارات او عبر مشاركتها 
في الكثير من األنشطة كحملة تنظيف الشاطئ وغيرها، 

مشيرا الى انها اعطت للسفراء الكثير من الدعم خالل 
فترة وجودها.

ميكادزه: الكويت 
وقفت بشكل مشرف 

بجانب جمهورية 
جورجيا منذ بداية

استقاللها 

النعماني: لو كان لدينا 
سالم في املنطقة لكان 
باستطاعتنا إزالة جميع 

املشاكل وااللتفات 
للدميوقراطية ونتمنى 
من أميركا مساعدتنا


