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صاحب السمو التقى ولي العهد ورئيسي وأعضاء احتاد الصيادين وجمعية الشفافية وبطريرك األرمن األرثوذكس بلبنان

األمير: التسامح واحلوار بني األديان يعززان التعايش املشترك بني جميع الطوائف

صاحب السمو تسّلم أوراق اعتماد 6 سفراء
احتفل بقصر بيان صباح 

امس بتسلم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح 

األحمد أوراق اعتماد كل 
من السفير اجلفارس كالفا 

سفيرا جلمهورية التفيا 
والسفير فرانك جاليا 

سفيرا جلمهورية مالطا 
والسفير جورنو سير جاال 

سفيرا جلمهورية فنلندا 
والسفير بيتر رودني 

سفيرا لنيوزيلندا والسفير 
السكندر شيمشكو سفيرا 

جلمهورية بيالروسيا 
والسفير اندريه بوجن 

سفيرا جلمهورية استونيا 
وذلك كسفراء لبالدهم لدى 

الكويت.
حضر مراسم االحتفال 

نائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح 

ومدير مكتب صاحب 
السمو األمير احمد فهد 

الفهد ووكيل الديوان 
األميري باإلنابة الشيخ 

خالد العبداهلل ومدير ادارة 
املراسم بوزارة اخلارجية 
السفير ضاري العجران 

ورئيس هيئة احلرس 
األميري باإلنابة اللواء ركن 

عيسى السميط.

صاحب السمو األمير يتسلم أوراق اعتماد سفير بيالروسيا

سمو األمير يتسلم أوراق سفير أستونيا

صاحب السمو خالل لقائه بطريرك األرمن األرثوذكس بلبنان صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال رئيس احتاد الصيادين محمد العريفان

شؤون الديوان االميري الشيخ 
عل���ي اجلراح ووكي���ل وزارة 

اخلارجية خالد اجلاراهلل.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى امللك هارالد 
النرويج  اخلامس ملك مملكة 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بقصر 
بيان ظهر امس سمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
الس���يف رئيس احتاد  بقصر 
الصيادي���ن محم���د العريفان 

واعضاء االحتاد.
كما اس���تقبل سموه بقصر 
السيف رئيس جمعية الشفافية 
الغزال���ي واعض���اء  ص���الح 
اجلمعية. وحضر املقابلة نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
واس���تقبل صاحب السمو 

واس���تقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس وزير 
الشؤون اخلارجية بجمهورية 
تونس الشقيقة محمد الكافي، 
حيث س���لم س���موه رس���الة 
خطية من رئيس اجلمهورية 
التونس���ية الش���قيقة املؤقت 
فؤاد املبزع تتعلق بالعالقات 
التي تربط  الطيب���ة  االخوية 
البلدين والشعبني وآفاق تعزيز 
التعاون بينهما في املجاالت كافة 
والقضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
وحضر املقابلة نائب وزير 

األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس البطريرك ارام 
األول كيشيشيان بطريرك طائفة 
األرمن األرثوذكس بجمهورية 
لبنان الشقيقة والوفد املرافق له 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

اكد سموه على اهمية  وقد 
التسامح واحلوار بني االديان مبا 
يعزز مفهوم التعايش املشترك 
بني جميع الطوائ���ف الدينية 
وتضاف���ر اجلهود ملواجهة كل 
مظاه���ر االختالفات بني اتباع 
االدي���ان الس���ماوية. وحضر 
املقابل���ة نائب وزير ش���ؤون 
الديوان االميري الش���يخ علي 

اجلراح.

استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد بقصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 

االحمد بقصر بيان د.بدر الشريعان.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحم���د صباح ام���س بقصر بيان س���فير 
جمهورية بيرو لدى الكويت السفير امادور 
بيالسكيز وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه 

اجلديد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.بدر الشريعان

توسيع مجلس التعاون يهدف ملواجهة 
مد التغيير ويعكس املخاوف إزاء إيران

دبي � أ.ف.پ: يهدف قرار مجلس التعاون 
اخلليجي املفاجئ بفت���ح الباب امام عضوية 
االردن واملغرب والتحول لناد للملكيات العربية، 
الى مواجهة مد االنتفاضات العربية واخلطر 
االيراني بحسب احملللني، اال انه يثير تساؤالت 
ومخاوف كثيرة ويبدو بعيدا عن نبض الشارع 

اخلليجي.
واحدث املجلس، صدمة عندما اعلن موافقته 
على انضم���ام االردن اليه ودعوة املغرب الى 

البدء مبفاوضات االنضمام.
وقال احمللل السياسي من مركز بروكينغز 
في الدوحة ابراهيم شرقية ان »التغييرات التي 
تعصف بالعالم العربي وقد تطول منطقة اخلليج 

هي العامل الرئيسي وراء القرار املفاجئ«.
وبحسب شرقية، فان مجلس التعاون الذي 
اسس في 1981 »يعتزم اقامة تنسيق بني امللكيات 
العربي���ة الثماني للوقوف ف���ي جبهة واحدة 
ام���ام الثورات التي اقتص���رت على االن على 

جمهوريات«.
واعتبر شرقية ان »مثل هذا التنسيق معقول 
وشرعي« لكنه شدد على انه »البد ان ننتظر 
حتى نرى الى اين سيسير هذا التنسيق، اما 
باجتاه تعزيز االنظمة وقمع اي محاولة للتغيير 
مبس���اعدة املغرب واالردن اللذين لهما خبرة 
كبيرة في املجالني االمني والعسكري او باجتاه 
ادخال اصالحات تتناسب مع تطلعات الشعوب 

اعتمادا على التجربة السياسية للبلدين«.
وتشعر دول املجلس بالقلق ازاء االنتفاضة 
الش���عبية في اليمن، الذي يطمح منذ سنوات 

لالنضمام للمجلس، لكن دون اي تقدم.
كما ان مخ���اوف دول اخللي���ج ازاء ايران 
تصاعدت بشكل كبير في االشهر االخيرة على 
خلفية احلركة االحتجاجية التي قادها الشيعة 

في البحرين.
وقال احمللل السياسي عايد املناع لفرانس 
برس »ينظر الى ايران على كونها متثل تهديدا 
المن اخلليج، ودول مجلس التعاون ميكن ان 
تعول على خبرة جيش���ي املغرب واالردن في 
مواجهة اي خطر خارجي«، مع العلم ان املغرب 

واالردن هما بلدان سنيان.
كما تنظ���ر دول اخلليج بعني الريبة لدعم 
واشنطن، حليفتها االساسية، للثورات العربية 

وخصوصا في مصر وتونس.
اال ان قرار توسيع املجلس اثار صدمة النه 
اتى من دون حتضير مسبق بالنسبة للكثير 
من املراقبني واملواطن���ني اخلليجيني، كما ان 
العقبات االقتصادية لالنضمام كثيرة وابرزها 
كون االردن واملغرب بلدين فقيرين نس���بيا، 
فإجمالي الناجت الداخلي للبلدين، 92 مليار دوالر 
للمغرب و27 مليار دوالر لالردن، يش���كل %9 
فقط من اجمالي الناجت الداخلي لدول مجلس 
التعاون بحسب رئيس مركز اخلليج لالبحاث 

عبدالعزيز الصقر.
ودخ���ول 32 مليون مغرب���ي و6.5 ماليني 
اردني الى املجلس س���يضاعف عدد س���كانه، 
الى جانب الفوارق الثقافية والتاريخية الكبيرة 
بني اخلليجيني الذين جتمعهم عادات وتقاليد 

واحدة واملغربيني البعيدين جغرافيا.
وقال شرقية في هذا السياق »هذا املشروع 
س���يفاقم دون شك مشكلة البطالة خاصة في 
اململكة العربية السعودية حيث تصل البطالة 

لنسبة 30 الى 40 % بني الشباب«.
فاملغ���رب واالردن يعاني���ان م���ن البطالة 
وستكون قواهما العاملة تواقة للعمل في دول 
اخلليج الغنية بالنفط واملعتمدة بقوة على اليد 

العاملة اآلسيوية حاليا.
واكد كتاب خليجيون على دهشتهم ودهشة 
املواطنني ازاء القرار املفاجئ و»امللتبس« الذي 

صدر عن مجلس التعاون.
وقال الكاتب السعودي املعروف داود الشريان 
في مقالة في جريدة احلياة »ال ش���ك ان قرار 
مجلس التعاون بقبول االردن ودعوة املغرب 
لالنضمام قوبل بقلق شعبي واسع«. واضاف 
»هذه اخلطوة لم جتد ترحيبا شعبيا ورفضها 
بعض النخب بحجة ان توسيع مجلس التعاون 
في ظل تعثر التعاون االقتصادي بني دوله الست 

سيكرس مسألة تفاوت الفهم بني االعضاء«.
واشار الكاتب الى انه »حتى اآلن لم تعلن 
دول املجلس اس���باب هذه اخلطوة وتوقيتها 
وهل سيكون انضمام البلدين بشكل تدريجي 
او سيأخذ صيغة اخرى« اال انه قال ان »االكيد 
هو ان اع���الن اخلطوة اخلليجية االخيرة من 
دون طرحها لالس���تفتاء كان مفاجئا لشعوب 

دول اخلليج«.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير اخلارجية التونسي

األرم���ن  طائف���ة  بطري���رك 
املرافق له  األرثوذكس والوفد 

مبناسبة زيارته للبالد.
املقابل���ة وكي���ل  حض���ر 
الشؤون احمللية بديوان سمو 
رئيس مجل���س الوزراء نايف 

الركيبي.

كما اس���تقبل سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملم��د 
امس وبحض���ور نائب رئيس 
ال���وزراء ووزي���ر  مجل�����س 
الش���يخ د.محمد  اخلارجي���ة 
الص��ب���اح، صاح���ب الغبطة 
البطريرك آرام األول كشيشيان 

والوف���د املرافق له مبناس���بة 
زيارته للبالد.

املقابلة وكيل وزير  حضر 
اخلارجية خالد اجلاراهلل ومدير 
ادارة الوط���ن العربي باإلنابة 
بوزارة اخلارجية املستش���ار 

فيصل الهولي.

اس���تقبل س���مو رئي���س 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
أمس وبحض���ور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح، وزير 
الشؤون اخلارجية باجلمهورية 
التونسية الشقيقة محمد الكافي 

وحدها قرارا يحظى بتأييد باقي 
أصوات املجلس ال� 14 األخرى.

وخل����ص نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د. محمد الصب����اح الذي ألقى في 
املؤمتر كلمة مهم����ة تناولت هذا 
اجلانب الى أنه »ليس من الصالح 
استخدام هذه امليزة إلجهاض عمل 
سلمي يسعى حلل سلمي وشرعي 
للمشكالت«. كما دان الشيخ د.محمد 
الصباح بش����دة جرائم االحتالل 
االسرائيلي واطالقه النيران لقتل 
العزل في لبنان وفلسطني في ذكرى 

النكبة.
وقال حول املمارسات االجرامية 
للدولة العبري����ة »هذه دائما هي 
اس����رائيل« التي حتت����رف القتل 
والعنف والترهيب. واس����تطرد 
بحسم »اننا نتكلم بصوت واضح 
بأن اوهام الس����الم مع هذا الكيان 
املغتصب ستبقى ما دام هذا النظام 
االسرائيلي ال يعترف بحق الشعوب 

في احلياة بسالم«.
من جانب آخر تلقى الش����يخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزي����ر خارجية وجتارة منغوليا 
زاندانشاتار غومبوجاف تتعلق 
بالعالقات الثنائي����ة بني البلدين 
والقضايا محل االهتمام املشترك 
اضاف����ة ال����ى بع����ض التطورات 
واملستجدات الراهنة على الساحتني 

االقليمية والدولية.

ركزت على موضوع مؤمتر روما 
حول اصالح مجلس األمن ودور 
الدول املشاركة في عملية االصالح 
حيث ب����رز التق����ارب الكبير بني 
موقفي الكويت وايطاليا واالتفاق 
على مواصلة وتعميق التش����اور 

بشأنها.
وشدد الشيخ محمد في حديثه 
ل� »كونا« على احلاجة الى اجراء 
االصالحات املنش����ودة منذ قرابة 
العقدين في اطار من التوافق العام 
داخل املنظمة الدولية مبا يعكس 
الواقع العامل����ي اجلديد ومصالح 
جميع أعضاء املجتمع الدولي ومنها 
ال����دول الصغيرة التي متثل أكثر 
من نصفه����ا. وأكد في هذا الصدد 
أهمية وضع قيود على استخدام 
حق النقض )ڤيتو( املتاح للدول 
اخلمس دائمة العضوية وقصره 
على املس����ائل املتعلقة باستخدام 
القوة حتت البند السابع من ميثاق 

األمم املتحدة.
ورأى أن ذل����ك أصبح مطلوبا 
بعد استخدام هذا احلق أخيرا ضد 
قرارات مبنية على أسس الشرعية 
الذي  الدولية وآخرها املش����روع 
تقدمت به املجموعة العربية وعدد 
كبير من الدول للدعوة الى اقامة 
الدولة الفلسطينية استنادا على 
قرارات الشرعية الدولية وخارطة 
الطري����ق واملبادرة العربية حيث 
الوالي����ات املتحدة  أحبط صوت 

روما � كونا: اتفق نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د. محم���د الصباح مع 
وزير اخلارجية االيطالي فرانكو 
فراتين���ي عل���ى تعزيز عالقات 
الصداقة وتنسيق املواقف على 
الساحة السياس���ية االقليمية 

والدولية.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
في تصريح خاص ل� »كونا« بعد 
اجتماع ثنائ����ي مع فراتيني على 
هامش مشاركته في مؤمتر روما 
حول اص����الح مجلس األمن انهما 
بحثا العالق����ات الثنائية املتميزة 
التي عززتها بقوة زيارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الى ايطاليا الع����ام املاضي حيث 
التقى رئيس اجلمهورية جورجو 
نابوليتانو ورئيس الوزراء سيلفيو 

برلسكوني.
وأكد اتفاقهما على ترجمة هذه 
العالقات السياسية الطيبة الى مزيد 
من التعاون االقتصادي اذ تقرر أن 
يقوم وفد من االقتصاديني ورجال 
األعمال الكويتيني بزيارة ايطاليا 
قريبا لبحث س����بل تعميق ودفع 
العالقات االقتصادية والتجارية 

بني البلدين الصديقني.
وأشار الشيخ د. محمد الصباح 
الى أن مباحثاته مع فراتيني تناولت 
كذلك األوضاع االقليمية في املنطقة 
حيث تفاهما على تنسيق املواقف 

بينهما في انتظار اجتماع مجموعة 
االتص����ال الدولية حول ليبيا في 
أبوظبي مطلع يونيو املقبل حيث 
تنهض كل م����ن الكويت وايطاليا 

فيها بدور مهم ومتقدم.
وأوضح أنه ركز في هذا الشأن 
على رغبة الكويت في دعم املجلس 
الوطني االنتقالي الليبي باملساعدات 
االنس����انية من أجل التخفيف من 
التي يتكبدها  الش����ديدة  املعاناة 
الشعب في ليبيا وانه توصل الى 
تفاهمات مع فراتيني على اخلطوط 
األساسية والتكامل في سياسات 

البلدين لدعم الشعب الليبي.
التي  املباحثات  أن  الى  وأشار 
جرت ف����ي أجواء ودي����ة تطرقت 
أيضا ال����ى التطورات في املنطقة 
والتي حتيط بعملية السالم بينما 

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه وزير اخلارجية االيطالي فرانكو فراتيني

صاحب السمو تسلم 
رسالة خطية من الرئيس 

التونسي حول القضايا 
املشتركة واملستجدات 

في املنطقة

 إسرائيل دائمًا 
حتترف القتل والعنف 

والترهيب وحتقيق 
السالم معها سيبقى 

أوهامًا

سموه التقى سفير بيرو

ولي العهد استقبل احلمود والشريعان

بحث مع نظيره اإليطالي تنسيق املواقف على الساحتني اإلقليمية والدولية

محمد الصباح: الكويت تدعم املجلس االنتقالي الليبي 
باملساعدات اإلنسانية لتخفيف معاناة الشعب

رئيس الوزراء استقبل وزير خارجية تونس والبطريرك آرام األول


