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)كرم ذياب( ديبورا جونز تعدد مآثر املرأة الكويتية  نورية السداني ملقية كلمتها

العلمان األميركي والكويتي تعانقا خالل احلفل

نورية السداني مكرمة السفيرة ديبورا جونز

في أمسية شارك فيها جمع غفير من الشخصيات السياسية واملجتمعية وجمعيات النفع العام

مجلس نورية السداني ودع السفيرة األميركية بـ »لؤلؤة داخل محارة«
إعداد مجلس نورية السداني، حيث 
أشارت البانوراما الى أهمية الوفاء 
كعقد بني األصدقاء، وقدمت أيضا 
حملة تاريخية تضمنت عصرا مميزا 
كانت بداياته مع املغفور له الشيخ 
مبارك الصباح والرئيس األميركي 

ويليام هوارد تافت عام 1911.
كما عرضت البانوراما موجزا 
عن التحديات التي واجهتها الكويت 
خالل ذل����ك الوقت وما تعرض له 
أبناؤها من أم����راض منها مرض 
اجلدري وكوارث طبيعية أخرى، 
ودور األطباء األميركان في شفائهم، 
إضافة إلى عرض اتفاقيات النفط 
واس����تخراجه ب����ني الدولتني عام 
1934، كذلك دور الواليات املتحدة 
الغزو  األميركية خ����الل اجتياح 
العراقي للكوي����ت وقيادة أميركا 
حل����رب التحرير حت����ى النصر، 
وختمت البانوراما مشهدها األخير 

بأمسية وداع السفيرة جونز.

دروع تذكارية

قدمت د.نورية السداني عقدا من 
اللؤلؤ مستخرجا من أعماق البحار 
الكويتية للسفيرة األميركية كما 
تخلل األمسية أيضا تقدمي دروع 
تكرميية جلونز من قبل اجلمعية 
املعاقني  الكويتية ألولي����اء أمور 
وجمعية أهالي الشهداء واألسرى 

واملفقودين الكويتية.
رندى مرعي  ٭

الدولية.
أهالي  بدورها أشادت جمعية 
الش����هداء األس����رى واملفقودين 
الكويتية بجهود جونز االجتماعية 
في الكويت وحرصها على حضور 
جميع املناسبات األصيلة للمجتمع 
الكويت����ي، كذلك األمر بالنس����بة 
جلمعية احملام����ني الكويتية التي 
قدرت جهود جونز في مجال العمل 
الديبلوماس����ي ودعمها للحريات 
ووقوفها ضد اإلرهاب والتطرف.

البانوراما

ث����م قدم أس����تاذ اإلع����الم في 
الكويت  اجلامعة األميركي����ة في 
د.محمد اش����كناني خالل األمسية 
عرضا موجزا ع����ن بانوراما من 

وأعربت السداني عن أملها في 
الداخلية  الكويت احمل����ن  جتاوز 
واخلارجي����ة وليعود الكويتيون 
جميعهم روحا واحدة عند احملن. 
وفي لفت����ة تقديرية من جمعيات 
النفع العام مت توزيع كلمات خاصة 
بهم على احلضور فمن جهته قدر 
االحتاد العام لعمال الكويت جهود 
السفيرة جونز ومواقفها املميزة في 
القضايا املبدئية سواء فيما يتعلق 
بحقوق اإلنسان واحترام احلريات 
واحلقوق النقابية والدميوقراطية 
والوقوف في وجه الظلم والطغيان 
بكل أشكاله، والوقوف ضد االجتار 
بالبشر وإيجاد مكان الئق للعمل 
وشمول العمالة املنزلية بالقوانني 
املرعي����ة، وتطبي����ق االتفاقيات 

السيما انها خريجة إستراتيجية 
األمن الوطني في الكلية احلربية 
الوطنية في جامعة الدفاع الوطني 

األميركي.
وأضافت السداني مخاطبة جونز 
»ان حبك ودعمك لوطننا الكويت 
وتواصلك مع أبنائه جعلنا نبادلك 
هذه احملبة والثقة«، مستذكرة بعد 
النظر الذي كان ميلكه املغفور له 
الشيخ مبارك الصباح عندما ادخل 
الطب األميركي إلى الكويت منذ 100 
عام، وبعدها بدأ بتوطيد العالقات 
الكويتي����ة � األميركية إنس����انيا، 
مشيرة إلى ان هذه العالقة قامت 
وما تزال قائمة على متيز اإلنسان 
كانسان وعلى نبذ التمييز بني مسلم 

ومسيحي.

األولى لألجيال القادمة.
كما توجهت جونز بالش����كر 
إلى الرجال الذي����ن دعموها على 
حد سواء ولفريق العمل الذي وقف 
إلى جانبها في السفارة لتحقيق كل 
األعمال املوكلة إليها، ومنها قضايا 
املدني كاحلرية وقضايا  املجتمع 
حقوق اإلنسان واألمن واالستقرار 

االقتصادي وغيرها.
أك����دت د.نورية  من جهته����ا 
السداني على متيز سفيرة الواليات 
البالد  ل����دى  املتح����دة األميركية 
ديبورا جونز خالل فترة توليها 
املهم����ة كس����فيرة وكمدير قطري 
ملكتب ش����ؤون اجلزيرة العربية 
وإيران في اخلارجية األميركية، 
واصفة وجودها بالواقعي والفعال 

 أكدت سفيرة الواليات املتحدة 
األميركية لدى الكويت ديبورا جونز 
ان ما تش����هده الكويت اليوم من 
حتدي����ات هو أمر طبيعي، معبرة 
ع����ن ثقته����ا التامة بق����درة أبناء 
الكويت عل����ى مواجهتها وإخراج 
البالد منه����ا كما أكدت على متانة 
العالقات الكويتية � األميركية التي 
يحكمه����ا التاريخ منذ زمن بعيد، 
آملة ان تستمر هذه العالقات على 
امتداد السنوات املقبلة جنبا إلى 

جنب كأسرة واحدة.
كالم جونز ج����اء خالل حفل 
الوداع الذي أقامه مجلس نورية 
السداني على شرفها وذلك بعنوان 
»ديبورا لؤلؤة داخل محارة« مساء 
أمس األول في فندق ريجنس����ي 
حيث أضافت جونز انها برحيلها 
ستترك جزءا منها في الكويت واعدة 
بالعودة إلى زيارتها مستقبال ملا 
تربطها وأهل الكويت من عالقات 
طيبة، مؤكدة انها لم تشعر بالغربة 
طول فترة توليها مهامها كسفيرة 
في الكويت، حيث كانت تشعر دوما 
بأنها في بيتها وبني أهلها، نتيجة ما 
القته من حسن الضيافة والترحيب 
من أهال����ي هذا البل����د، متوجهة 
الكويتيات  النس����اء  إلى  بالشكر 
اللواتي دعمنها، مش����يرة إلى ان 
املرأة الكويتية وضعت بصماتها 
مثبتة نفسها في املجالني االجتماعي 
والسياسي، متخذة بذلك اخلطوة 

حوار بني د.روال دشتي وم.ناجي العبدالهادي على هامش احلفلجانب من التكرمي

السفيرة األميركية: حل األمور السورية بيد حكومتها 
وال ميكن التنبؤ بعودة صالح إلى اليمن من عدمها

أدلت السفيرة األميركية ديبورا جونز بتصريح على هامش 
احلفل أوضحت فيه ما جاء على لسان وزيرة اخلارجية 

األميركية مؤخرا هيالري كلينتون حول موقف الواليات 
املتحدة األميركية من شرعية النظام السوري جراء ما 
يقوم به من أفعال ضد شعبه، وان هذا النظام سيفقد 
شرعيته إذا ما استمر في انتهاج أسلوب القمع وقتل 

املتظاهرين، مضيفة: ليس مهما ما يقوله اآلخرون عندما 
يفقد الشعب ثقته بالنظام، األمر الذي سيؤدي إلى انعدام 

التعاون بني الشعب ونظامه ما يفقد األخير شرعيته.

وأعربت جونز عن أملها في التزام النظام السوري بتنفيذ 
الوعود اإلصالحية التي تعهد بها أمام شعبه، فكلنا يعرف 
مدى أهمية سورية ودورها في املنطقة، لكن الواضح ان 
شعبها لم يعد قادرا على االستمرار بدفع ثمن ممارسات 
النظام، موضحة ان هذا ما كانت تعنيه الوزيرة كلينتون 

في تصريحها.
وأشارت الى ان سورية تواجه حتديا صعبا ال احد ميلك 
اإلجابة عنه، في ظل انعدام وجود أي آلية للحل اال بيد 

احلكومة السورية.

وفيما يخص الشأن اليمني أوضحت جونز انها تستقي 
األخبار من خالل ما تنشره وسائل اإلعالم من تقارير 

خاصة بتطورات اليمن، والتي ذكرت ان الرئيس اليمني 
علي صالح سيعود الى البالد بعد أسبوعني من استعادة 

عافيته في السعودية، مؤكدة انه ال احد يأمل له غير ذلك، 
مؤكدة عدم إمكانية تنبئها بعودة صالح من عدمه، مشيرة 
الى ان هذا السؤال منوط بدول مجلس التعاون اخلليجي 

التي تعمل على هذا املوضوع في إطار مبادرتها حلل 
مشكلة اليمن.

فاليتا � كون���ا: بحث وزير املالي���ة واالقتصاد 
واالستثمار املالطي د.توني فينيك مع سفيرنا فيصل 
املسيليم سبل تطوير وتعزيز العالقات االقتصادية 
والتجارية الثنائية وس���بل تنمية االس���تثمارات 

الكويتية في اجلزيرة األوروبية.
وأشاد توني فينيك خالل اجتماعه مع املسيليم 
في مبنى وزارة املالية في العاصمة فاليتا بالعالقات 
املتميزة بني الكويت ومالطا وتطورها الكبير، مشيرا 
الى الزيارة التي قام بها رئيس وزراء مالطا لورانس 
قونزي للكويت واجتماعه مع سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في شهر ابريل 2010.

وشدد الوزير املالطي الذي رافق رئيس حكومته 
خالل الزيارة على النتائج املهمة التي أسفرت عنها 

الزيارة ووصفها ب� »املثمرة والناجحة«.
من جهته أشاد املسيليم باملستوى املمتاز الذي 
وصلت إليه العالقات بني البلدين والشعبني الصديقني، 

أكد سفير اجلمهورية اليمنية لدى الكويت د.خالد 
راجح شيخ ان جمعية الهالل االحمر سباقة دائما في 
املجال االنساني وتقدمي املساعدات االنسانية للدول 

التي تتعرض للكوارث او من صنع االنسان.
وعبر شيخ في تصريح صحافي عقب لقائه مع 
رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر الكويتي 
برجس البرجس عن شديد امتنانه وتقديره للعمل 
االنساني الكبير الذي قدمته الكويت لليمن في مختلف 
الظروف واالزمات التي واجهته والتي تعبر عن صدق 

مشاعر االخاء والتعاون بني البلدين الشقيقني.
واشاد باجلهود التي بذلتها جمعية الهالل االحمر 
ابان تعرض اليمن الى السيول واحداث صعدة االخيرة، 
مشيرا الى ان اجلمعية كانت من اوائل اجلمعيات التي 

قدمت املساعدات االنسانية للشعب اليمني. 
وأشار شيخ الى ان جمعية الهالل االحمر الكويتي 
سيرت عشرات الشاحنات احململة باالغذية واالدوية 

مشددا في الوقت ذاته على الرغبة في تعزيز وتطوير 
هذه العالقات نحو آفاق أرحب في كل املجاالت السيما 

في مجاالت التجارة واالقتصاد واالستثمار.
واستعرض املس���يليم مع الوزير فينيك أوجه 
العالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والقضايا 
ذات االهتمام املشترك عالوة على تطوير وتعزيز 
العالقات االقتصادية والتجارية وزيادة االستثمارات 
وتوفير الدعم والتسهيالت وإزالة العقبات التي قد 

تعترضها.
وأكد اجلانب���ان أهمية تبادل زي���ارات الوفود 
االقتصادية وإقامة املؤمترات واالنشطة بني اجلهات 
املعنية في كال البلدين للتعرف على فرص االستثمار 
املتاحة وتيسير تبادل املعلومات املتعلقة بالقوانني 
والتشريعات املنظمة لالس���تثمار بني البلدين مع 
تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية لدى الطرفني 

وتكثيف التواصل بينها. 

وكل املساعدات االنسانية للمناطق املنكوبة في اليمن 
بشكل عام سواء في كارثة السيول او االحدات االخيرة 

في صعدة
وذك����ر انه بحث مع البرجس تقدمي املس����اعدات 
الدوائية والغذائية للشعب اليمني، مشيرا الى ان هذا 
املوقف ليس بغريب على شعب الكويت أن يقوموا 

مبساعدة اخوانهم في اليمن في محنتهم.
وق����ال انه مت تب����ادل اآلراء واالفكار حول مجمل 
االوضاع في اليمن، مش����يرا ال����ى ان جمعية الهالل 
االحم����ر الكويتي تعتبر من اجلمعيات الفاعلة على 
املستوى الدولي ولها دور كبير في االستجابة وتقدمي 

املساعدات.
وأش����اد بالعالقات االخوية بني اليمن والكويت، 
مؤك����دا احلرص على تعزيزه����ا وتطويرها معتبرا 
املساعدات الكويتية الرسمية وغير الرسمية لليمن 

دليال على عمق العالقة بني البلدين.

برجس البرجس مستقبال خالد راجح شيخد.توني فينيك مستقبال السفير فيصل املسيليم

املسيليم بحث مع فينيك سبل
تطوير العالقات الكويتية ـ املالطية

راجح: ما تقدمه الكويت لليمن من دعم 
يعكس مشاعر اإلخاء والتعاون

قرية العليا )السعودية( � كونا: التقى مسؤول الشؤون 
القنصلية بسفارتنا في الرياض املستشار أحمد اجليران 
مبحافظ »قرية العليا« خال����د الصفيان خالل الزيارة 
التي يقوم به����ا الى احملافظة. وقال اجليران ل� »كونا« 
أمس انه نقل للمحافظ الصفيان شكر وتقدير السفير 
الشيخ حمد جابر العلي على ما تقوم به احملافظة من 
دور بارز في حل مش����كالت املواطنني الكويتيني الذين 
ميلكون مزارع في قرية العليا او العابرين للمحافظة 
واهتمامه الشخصي بهم. ونقل املستشار اجليران عن 
احملافظ الصفيان قوله إن ما تقوم به احملافظة هو واجب 
يحتم عليهم جتاه مواطني الكويت، معربا عن االستعداد 
لتسهيل وحل مشكالتهم. وتوجه اجليران والديبلوماسي 
بالسفارة محمد سلطان العتيبي الذي يرافقه في الزيارة 
إلى محافظة »النعيرية« حيث التقى مدير املستش����فى 
املركزي بقطاع النعيرية نايف الفاضل والذي يعد ثاني 
اكبر مستشفى في املنطقة الشرقية. ووجه الشكر الى 
مدير وأطباء املستشفى على ما يقومون به من اهتمام 
ورعاية للمواطنني الكويتيني الذين يتعرضون للحوادث 
املرورية وتسخيرهم لكل اإلمكانات إلسعافهم وعالجهم 

ونقلهم بعد ذلك للكويت.

درع تكرميية من اجليران تعبيرا عن شكر الكويت

اجليران: نشكر للسعودية 
دعمها للكويتيني أصحاب 

املزارع في »العليا«

السداني جلونز:
حبك ودعمك 

للكويت وتواصلك مع 
أبنائها جعلنا نبادلك 

احملبة والثقة

جونز: كنت أشعر 
بأنني في بيتي

طوال عملي بالكويت 
وسأعود يوما

إليها

العالقات األميركية ـ 
الكويتية قامت

على متيز اإلنسان 
ونبذ التمييز

املرأة الكويتية 
وضعت بصماتها 

وأثبتت نفسها في 
املجالني االجتماعي 

والسياسي


