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الكويت ضيف شرف مهرجان فاس الدولي 
لفن اخلط العربي والزخرفة

جلنة كويتية ـ منغولية جتتمع بالكويت 23 اجلاري
طوكيوـ  كونا: تعقد اللجنة 
احلكومية الكويتية - املنغولية 
أول اجتماع لها األسبوع املقبل 
لتعزيز التعاون وبحث فرص 
االستثمار بني البلدين الصديقني 
بحسب ما اوردته وكالة انباء 

منغولية. وذكرت وكالة انباء 
ان  الرســمية  »مونتســام« 
اجلانبني سيبحثان في االجتماع 
املقرر عقده في الكويت يومي 
الـ ٢3 والـ ٢4 من مايو اجلاري 
عددا من االتفاقــات ومذكرات 

التفاهــم فــي مجاالت تشــمل 
اجلوانــب الطبيــة والصحية 

ورصف الطرق.
واضافت انه ســيتم ايضا 
بحــث االشــتراطات الصحية 
لتصدير اللحوم املنغولية إلى 

الكويت وهيئات املعايير بني 
البلديــن.  واضحــت ان الوفد 
املنغولي الذي سيشــارك في 
االجتماعات ســيكون برئاسة 
رئيس أمانــة مجلس الوزراء 

املنغولي جميان منخبات.

فــاس )املغــرب( ـ كونــا: 
شاركت الكويت ممثلة مبركز 
الكويــت للفنون اإلســامية 
في انطاق فعاليــات الدورة 
اخلامسة ملهرجان فاس الدولي 
لفن اخلط العربي والزخرفة 
بصفتها ضيف شرف املهرجان.

وقال املدير الفني للمهرجان 
الريحانــي فــي  عبدالســام 
تصريح لـ»كونا« على هامش 
افتتــاح فعاليات املهرجان إن 
مشاركة مركز الكويت للفنون 
االســامية فــي هــذه الدورة 
تعطي قيمة مضافة للمهرجان 
بالنظــر الــى دور املركــز في 
دعم فــن اخلط العربي والفن 
اإلسامي عموما ونشرهما ليس 
في الدول العربية واالسامية 
فحسب وإمنا في جميع أرجاء 
العالم أيضا. وأوضح أن اختيار 
مركز الكويت للفنون االسامية 
التابع لوزارة األوقاف والشؤون 
الكويتية بصفته  االســامية 
ضيف شرف هذه الدورة »إمنا 
يأتــي من أهميــة الدعم الذي 
يقدمه للحركة الفنية املهتمة 
بفن اخلط العربي والزخرفة 
باملغــرب وذلــك بتزويدهــا 
باإلصدارات املتخصصة وكذا 

واملطبوعــات التي قام املركز 
بإعدادها وطباعتها في مجال 
فن اخلــط العربــي والفنون 
االسامية عموما وكذا عرض 
لوحات خطية فنية. وأشار الى 
أن املركز سيعرض خال أيام 
املهرجان املستمرة على مدى 
أربعة أيــام كتبا ومطبوعات 
متخصصة في شرح وتبسيط 
الفنون االسامية السيما في فن 
اخلط العربي لألطفال والنشء 

املساهمة في نشر اإلصدارات 
املغربية فــي مجال فن اخلط 

والزخرفة«.
من جانبه قال رئيس مركز 
الكويــت للفنون االســامية 
فريــد العلــي فــي تصريــح 
مماثل لـ»كونــا« على هامش 
مشاركته في فعاليات املهرجان 
إن مشــاركة املركــز بصفتــه 
ضيف الشرف تشمل أنشطة 
متعــددة منها عــرض الكتب 

كما سيشــارك في محاضرات 
وعروض تنظــم على هامش 

املهرجان.
وأكد العلي أن أهم ما مييز 
مشاركة املركز في هذه الدورة 
هو توقيع كتابني متخصصني 
في فن اخلط الكوفي املرابطي 
املغربــي األصيــل قــام مركز 
الكويــت للفنون االســامية 
بإعدادهمــا وطباعتهمــا على 

نفقته.

فريد العلي خالل مشاركته في مهرجان فاس الدولي لفن اخلط العربي 

معهد التدريب احتفل بتخريج دورتي اإلشارة واإلدارة

برعاية وحضور رئيس 
هيئــة التعليــم العســكري 
اللواء الركن أنــور املزيدي 
التدريــب  معهــد  احتفــل 
التخصصي ممثا مبدرســة 
االشــارة واإلدارة بتخريــج 
التقدميــة  االشــارة  دورة 
التخصصيــة للضباط رقم 
التقدميــة  ١ ودورة اإلدارة 
التخصصية للضباط رقم ١ 
واللتــني عقدتا خال الفترة 
من ١٢ مــارس ٢٠١٧ ولغاية 
١8 مايو٢٠١٧ م، ومبشــاركة 
الضباط من اململكة العربية 
السعودية ومملكة البحرين 
ودولة قطر.  حيث اســتهل 
احلفل بآيات من الذكر احلكيم 
تاهــا كلمــة آلمر مدرســة 
االشارة املقدم ركن م. مشعل 
احلربــي رحب فيهــا براعي 
احلفل واحلضور، ثم بني من 
خالها أهمية ساح االشارة 
والذي يعتبر الشريان الذي 
يربط جسد اجليش بعضه 
ببعض ويؤمن االتصاالت بني 
القــوات والهيئات املختلفة، 
كما أوضح أن مهمة مدرسة 
االشــارة هي تعليم وتأهيل 

العمل اإلداري العسكري في 
وحدات اجليش املختلفة، كما 
يتــم تدريب منتســبي هذه 
الدورات على علوم احلاسب 
اآللي احلديثة باالستفادة منها 
بعمليــة تطوير وتبســيط 
فــي  اإلداريــة  االجــراءات 
وحداتهم. بعد ذلك قام راعي 
الشــهادات  احلفــل بتوزيع 
على اخلريجــني بالدورتني 
وتوجيــه كلمة لهــم هنأهم 
بها علــى اجتيازهم الدورة 
بنجاح، وأشــاد مبســتوى 
العــام للدورتــني والقائمني 

الضبــاط وضبــاط الصف 
واألفراد في مجال االتصاالت 
املختلفة مبا يتواكب مع تقنية 
االتصاالت العسكرية احلديثة 
على املستوى العاملي. ثم ألقى 
آمر مدرسة اإلدارة املقدم الركن 
ثامر ناصر سراب كلمة رحب 
فيها براعي احلفل واحلضور 
وبني من خالها مهمة مدرسة 
الضبــاط  بتأهيــل  اإلدارة 
وضباط الصف واألفراد في 
مجــال العمــل اإلداري وفق 
األســاليب العلمية احلديثة 
ومبــا يتواكــب مــع طبيعة 

عليهــا، ومتنــى للخريجني 
التوفيق والنجاح واالستفادة 
من املعلومــات والتدريبات 
التــي تلقوهــا خــال فترة 
تدريبهــم في مجــال عملهم 
في وحداتهــم املختلفة، كما 
رحب مبشاركة الضباط من 
دول مجلــس التعاون لدول 
اخلليج العربية بهذه الدورات 
مما يعزز مــن عملية تبادل 
اخلبــرات وتوثيق التعاون 
العســكري املشــترك بــني 
القوات املسلحة بدول املجلس 

التعاون اخلليجي.

صورة جماعية خلريجي دورة اإلشارة مع اللواء املزيدي

اللواء الركن أنور املزيدي في صورة جماعية خلريجي دورة اإلدارة

خادم الحرمين يصل الرياض والبشير يعتذر عن عدم الحضور لـ »أسباب خاصة«

األمير يرأس وفد الكويت في القمم الثالث بالرياض
بحفظ اهلل ورعايته، يغادر 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لســموه اليوم السبت 
متوجهــا إلى اململكــة العربية 
السعودية الشقيقة وذلك لترؤس 
وفد الكويت في اللقاء التشاوري 
السابع عشر لقادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
والقمة اخلليجيــة ـ األميركية 
والقمــة العربية اإلســامية - 
األميركيــة واملزمــع عقدها في 

العاصمة الرياض.
رافقت ســموه السامة في 

احلل والترحال.
الى ذلك، وصل خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز بعد ظهر امس إلى 
الرياض قادما من محافظة جدة، 

متهيدا حلضور القمم الثاث.
الســعودية  واســتعدت 
الستقبال الزيارة األولى للرئيس 
األميركي دونالد ترامب ورؤساء 
الــدول العربيــة واإلســامية 
للمشــاركة في القمم املشتركة 
الثاث التي دعا إليها امللك سلمان 
في الرياض، األولى ستكون بني 
السعودية والواليات املتحدة، 
والثانيــة قمة مجلس التعاون 
اخلليجي والواليــات املتحدة، 
والثالثة القمة العربية اإلسامية 
ـ األميركيــة لتعميق العاقات 
التاريخية على أسس الشراكة 

والتسامح.
التــي  الثــاث،  والقمــم 
تســتضيفها الريــاض، تؤكــد 
على االلتزام املشترك نحو األمن 
العاملي والشراكات االقتصادية 
العميقة والتعاون السياســي 
والثقافــي البناء حتت شــعار 

»العزم يجمعنا«.
من جهته، أكد وزير الثقافة 
واإلعام د.عواد بن صالح العواد 
أن اختيــار الرئيــس األميركي 
للمملكــة العربية الســعودية 
كأول محطــة خارجيــة له منذ 
توليه منصبه نابع من إدراكه 
للمكانــة اإلســامية للمملكــة 
وأهميتهــا الدوليــة وقيمتهــا 
كحليف استراتيجي للواليات 
املتحــدة األميركية، حيث تعد 
هذه الزيارة دليا على االحترام 
الكبير للعاقــة اخلاصة التي 
جتمع البلدين الصديقني واملمتدة 

ألكثر من ثمانية عقود.
وبــني د.العواد في تصريح 
بثته وكالة االنباء الســعودية 
الرســمية )واس( امــس بهذه 
املناسبة أن تستقبل أكثر من 5٠٠ 
إعامي من مختلف دول العالم 
لتغطيــة هذا احلدث التاريخي 
الــذي يعد مــن أبــرز األحداث 
اإلعامية التي تشهدها اململكة.
وقال ان لقاء خادم احلرمني 
الشــريفني والرئيــس ترامــب 
يتوقع منه أن يعمق التفاهم في 
اجلوانب السياسية والتجارية 

واألمنية بني اململكة والواليات 
املتحدة، كما يتوقع منه وضع 
النهائيــة لاتفاقيات  الصيغة 
الثنائيــة التي ســتقود النمو 
االقتصادي واالستثمار وتسهم 
في إيجاد آفاق جديدة للشراكة 

بني البلدين.
كما ســيعقد منتــدى رفيع 
الســعودية  بــني  املســتوى 
والواليات املتحدة في الرياض 
بالتزامــن مع زيــارة الرئيس 
األميركــي، يحضــره أكثر من 
١٠٠ شخصية من كبار املديرين 
التنفيذيني للشركات األميركية 
والســعودية، وســتجري فيه 
مناقشــة فــرص االســتثمار 
املشترك والشراكات التجارية 
إليجــاد فــرص عمــل إضافية 
والدفع بسبل النمو االقتصادي 

للبلدين.
وفي ســياق متصــل، أعلن 
الرئيس السوداني عمر البشير 
ـ املطلوب أمام احملكمة اجلنائية 
الدوليــة ـ انه لن يحضر القمة 
العربية االسامية ـ االميركية 

في الرياض.
االنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
السودانية الرسمية عن رئاسة 
أن  الســودانية  اجلمهوريــة 
الرئيس البشير قدم »اعتذاره 
خلادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز« ألنه لن 

العاملني العربي واالسامي.
واضاف د.العجمي ان زيارة 
ترامــب ســتعمل علــى جتاوز 
مرحلــة العاقــات اخلليجية ـ 
االميركية في عهد ادارة الرئيس 
األميركي الســابق باراك اوباما 
والتي افتقدت خالها »الرؤية 

والدراية في معاجلة االمور«.
وأوضــح ان االداء الســابق 
لــادارة األميركيــة خلق نوعا 
مــن االختــاف فــي وجهــات 
النظر ملعظم القضايا االقليمية 
في ســورية واليمــن والعراق 
علــى الرغــم من كــون الرؤى 
احلاكمــة  واالســتراتيجيات 
األميركيــة  االدارة  لسياســة 

السابقة هي محاربة االرهاب.
وأكد ان زيارة ترامب حتمل 
ابعــادا ثاثيــة حيث ســتعقد 
قمة ثنائية مع اململكة ثم القمة 
اخلليجيةـ  األميركية تعقبها قمة 
عربية اساميةـ  أميركية، معتبرا 
ان جدولــة هــذه القمــم جناح 
للديبلوماسية اخلليجية التي 
جعلت وجهة الرئيس األميركي 
االولى خارج باده هي منطقة 

اخلليج العربي.
وأوضح ان ذلك يعني انتقال 
دول اخلليج مــن االطراف الى 
املركــز واملشــاركة فــي قيادة 
االحداث التي تواجه الشــركاء 
التطــرف والكراهية  كمحاربة 
اذ كان يراد لها ان تكون »على 
الهامش في عهد الرئيس السابق 
اوباما«. من جهته، قال اســتاذ 
قســم العلــوم السياســية في 
جامعة الكويت د.ابراهيم الهدبان 
فــي حديث مماثل لـ »كونا« ان 
القمــة اخلليجيــة ـ األميركية 
تأتي تأكيدا لالتزام األميركي 
باألمن اخلليجي اضافة الى بحث 
دور ايــران في املنطقة في ظل 
»مخاوف دول اخلليج ازاء هذا 

الدور«.
وأضاف د.الهدبان ان القمة 

االخــرى العربية االســامية ـ 
األميركية تثبت حرص االدارة 
األميركيــة علــى التعــاون مع 
الدول االخرى حملاربة االرهاب 
والتطرف، موضحا ان الرئيس 
ترامب بعقده لهذه القمة سيؤكد 
علــى ان عــداء ادارتــه »ليس 

لاسام بل لارهاب«.
ان هــذه اخلطــوة  وبــني 
ســتكون اكثر مهادنــة للعالم 
العربي واالسامي، مشيرا الى 
ان الرئيس األميركي يسعى من 
خــال هذه القمة الى احلصول 
على التــزام من الدول العربية 
واالسامية بالعمل على محاربة 
االرهــاب والتطــرف وتعزيــز 
التعاون حملاربة تنظيم »داعش« 

االرهابي.
واوضــح ان وجــود قمتني 
مختلفتــني في املســتوى بعد 
القمة الثنائية مع اململكة وهما 
اخلليجيةـ  األميركية والعربية 
االســامية ـ األميركيــة حتمل 
دالالت معينة من ابرزها استعادة 
الزخــم للعاقــات اخلليجية ـ 
األميركية وايصال رسالة مفادها 
ان االمــن اخلليجي لــه اهمية 
خاصة عنــد االدارة األميركية 
اجلديدة.بدورها، قالت استاذة 
قسم العلوم السياسية بجامعة 
الكويــت د.حنــان الهاجري لـ 
»كونا« ان زيارة الرئيس دونالد 
ترامب املرتقبة للمملكة العربية 
السعودية هي »زيارة تاريخية 
كونها املرة االولى« التي يختار 
فيها رئيس أميركي زيارة دولة 
عربيــة او إســامية فــي أولى 

رحاته اخلارجية الرسمية.
وأضافــت د.الهاجــري ان 
اختيار السعودية كأولى محطات 
الزيــارات اخلارجيــة بدال من 
املكسيك او كندا كما كان متعارفا 
عليه لدى الرؤساء االميركيني 
السابقني هو »اعتراف ضمني« 
بأهميــة الدور الرئيســي الذي 
تلعبه اململكــة في حفظ االمن 
واالستقرار في منطقة العربية 

والشرق األوسط بشكل عام.
وأكــدت ان القمم الثاث مع 
االطراف السعودية واخلليجية 
والعربية اإلســامية ســتكون 
محط انظار الشعوب واملتابعني 
واحملللني السياسيني في مختلف 

الدول.
وذكــرت ان اجلميع يتطلع 
ملعرفــة التدابيــر التي ســيتم 
االتفاق عليها بشــأن التصدي 
مللفات مهمة مثل اإلرهاب واالمن 
واالستقرار السياسي باإلضافة 
الى امللف االقتصادي، موضحة 
ان اللقاء السعودي ـ األميركي 
سيعزز عاقة الصداقة التاريخية 
بني البلدين فيما سيكون اللقاء 
اخلليجــي ـ األميركي والعربي 
اإلساميـ  األميركي حتت شعار 
واحد لــه داللــة واضحة وهو 

»العزم يجمعنا«.

يحضر القمة »ألسباب خاصة«.
وتابع بيان ان البشير كلف 
مدير مكتبه وزير الدولة لرئاسة 
اجلمهورية الفريق طه احلسني 
بتمثيله في القمة واملشاركة في 

جميع فعالياتها.
وفي الســياق ذاتــه، اجمع 
اكادمييــون واختصاصيــون 
كويتيــون على أهميــة »القمم 
الثاث« نظرا ملا ستســفر عنه 
تلك اللقاءات رفيعة املستوى من 
نتائج وحلول للملفات العالقة 
في املنطقة العربية والشــرق 

االوسط ككل.
وأكد هؤالء في تصريحات 
متفرقة لـ »كونا« حالة الترقب 
السياســي للمشــهد انتظــارا 
للتدابيــر التي ســيتم االتفاق 
عليهــا خال هذه القمم خاصة 
ما يتعلق مبلفات ملحة كمحاربة 
االرهــاب والتطــرف وتعزيــز 
الشراكة االقتصادية والتعاون 

السياسي واألمني.
وفي هذا الصدد، قال املدير 
التنفيــذي ملجموعــة »مراقبة 
اخلليــج« في الكويــت د.ظافر 
العجمي لـــ »كونــا« ان زيارة 
الرئيــس األميركــي ال تأتــي 
»لتفكيك حتالفات اقليمية واعادة 
تركيبها« بل لتضع مسارا جديدا 
لسياسة أميركا اخلارجية أساسه 
تعزيز العاقات مع الشركاء في 

د.ظافر العجمي د.حنان الهاجري د.إبراهيم الهدبان 

األنظار تتجه إلى الرياض...
 والقمم األميركية

تتجه أنظار املنطقة والعالم إلى الرياض التي تشــهد بعد أيام 
سلســلة من القمم األميركية: قمة أميركية ـ سعودية، وقمة 
أميركية ـ خليجية، وقمة أميركية ـ عربية إسالمية... وهذا ما 
يشكل حدثا دوليا إقليميا فريدا من نوعه سيترك بصماته على 
أوضاع املنطقة لسنوات مقبلة وعلى أزماتها املعقدة واملرتبطة 
باإلرهاب والسالم واالستقرار وهيبة احلدود الدولية، ومحاوالت 
االنقــالب اإلقليمية والتعاون االقتصادي، وســتكون ملفات 
الشرق األوسط، وعلى رأســها امللفان السوري واليمني، إلى 
جانب التدخالت اإليرانية في شؤون املنطقة ومحاربة اإلرهاب 
والفكر املتطرف، على جدول أعمال القمة العربية اإلسالمية ـ 
األميركية ومحور نقــاش الرئيس األميركي دونالد ترامب مع 

قادة العالم العربي واإلسالمي.
إذا كان الرئيس السابق أوباما اختار أن يستهل عهده مبخاطبة 
العالم اإلســالمي من القاهرة واســطنبول، فإن ترامب اختار 
الســعودية بوابة عبور الى املنطقة وعنوانا طبيعيا للمسلمني 
فــي العالم. وأمام القمة التاريخية األولى من نوعها، ســيلقي 
ترامب خطابا يركز على مواجهة التطرف واإلرهاب ونشر أفكار 
التسامح والتعاون والتعايش وخلق شراكة بني الواليات املتحدة 
والدول العربية واإلســالمية في عدة مجاالت. كما يتطرق إلى 

أمور الشباب والتعليم والتكنولوجيا واالستثمارات...
األوساط الســعودية واخلليجية حتتفي بهذا احلدث وتعتبره 
تطورا مهما في اجتاه تصحيح مسار السياسة األميركية ومحو 
آثار حقبة أوباما واالنطباعات السيئة التي خلفتها... في تقديرات 
هذه األوساط أن الرئيس ترامب مخالف متاما لسياسة سلفه، 
ويرى أن أوباما أخطأ مبحاولة تســوية الوضع بني الواليات 
املتحدة وإيران، وهو مقتنع متاما بأن املشكلة كامنة في إيران 
أوال، ثم في تنظيم »داعش« ثانيا، وأن مواجهة إيران و)داعش( 
بالضرورة تستلزم أن تكون عن طريق التحالف مع السعودية. 
ويحاول ترامب أيضا عبر التحالف مع السعودية أن يغير من 

السمعة املنتشرة عنه أنه معاد لإلسالم واملسلمني.
وفي التقديرات أيضا أن زيــارة ترامب تزيح ما تخصبت به 
خيارات أميركية شبه أيديولوجية سابقة، وتؤسس لسقوط تيار 
فكري أميركي كان يدعو منذ اعتداءات 11 ســبتمبر اإلرهابية 
إلى التحالف ضد السنة في العالم. وفيما يعبر االتفاق النووي 
وقانون »جاستا« عن ثمار ذلك الزرع، فإن ما صدر عن وكاالت 
األمن والپنتاغون واخلارجية والبيت األبيض انتهاء باإلعالن عن 
زيارة ترامب للسعودية يكشف إسقاطا لعقيدة وبعثا ملفاهيم 
أخرى تعيد االعتبار لثوابت في السياسة اخلارجية في العالم 
العربي. وبالتالي، فإن »الدولــة العميقة« في الواليات املتحدة 
التي ضغطت ترامب، تعيد إنعاش عالقات تاريخية بني واشنطن 
والرياض ليس فقط بصفتها من ثوابت السياســة السعودية 
اخلارجيــة، بل بصفتها حاجة أميركيــة ترتبط بتوازن األمن 
االستراتيجي والسياسي للواليات املتحدة في العالم. وسلسلة 
القمم تعني أن إدارة ترامــب مدركة ألهمية الدور الذي تلعبه 
السعودية كقوة اعتدال داخل العالم العربي والعالم اإلسالمي. 
وتعني استمرار أهمية الثقل اخلليجي اقتصاديا وسياسيا في 
آن. وأهمية الدور الذي تقوم به السعودية في سياق املكافحة 
الشــاملة لإلرهاب. مكافحة تقوم على ضرورة إحلاق الهزمية 

بالفكر املتطرف وبقدرته على
االستقطاب، بحيث تواكب احلرب الفكرية العمليات العسكرية 

الستئصال اإلرهاب. 
زيارة الرئيس دونالد ترامب املرتقبة الى السعودية تعيد االنخراط 
األميركي الكبير مع الشركاء التقليديني لواشنطن في اخلليج، 
وذلك بعد سنوات من تركيز الرئيس السابق باراك أوباما على 
امللف اإليراني. وسياسة واشنطن جتاه الشرق األوسط ستشهد 
تغييرات كبيرة على عدة صعد، إمنا سرعة هذه التغييرات ومدى 
دراماتيكيتها تبقى رهن حنكة اإلدارة وجناحها في تســويقها 
وتنفيذها داخليا وخارجيا، إضافة الى تضييق الفجوة األميركية 
بني الكالم والفعل وقدرة ترامب على عبور أخطر مراحل رئاسته 

على الصعيد الداخلي.
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