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التقى نائب وزير الخارجية باإلنابة السفير الشيخ د .أحمد ناصر المحمد أمس في مكتبه بوزارة
الخارجية سفير الواليات المتحدة األميركية لدى البالد لورانس سيلفرمان.
وتم خالل اللقاء بحث سبل توطيد عالقات التعاون الثنائية الوثيقة بين دولة الكويت والواليات
المتحدة األميركية في جميع المجاالت ومختلف الصعد إضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
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على هامش مشاركته السفارة اليونانية عيد بالدها
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ندين الهجوم الصاروخي
للحوثيني على الرياض..
السعودية ..حليفنا وحريصون
على أمنها

ال�سيخ د .اأحمد النا�رص مع ال�سفري اليوناين خالل االحتفال
كتبت سميرة فريمش

اع��رب نائب وزي��ر الخارجية باالنابة الشيخ الدكتور
أح �م��د ن��اص��ر ال�م�ح�م��د ع��ن س �ع��ادت��ه ل�ت�م�ث�ي��ل حكومة
الكويت في العيد الوطني اليوناني.
وق � ��ال ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك�ت��ه
مساء اول من أمس في االحتفالية التي اقامتها سفارة
اليونان لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني اليوناني
ان العالقات الكويتية  -اليونانية متينة ووطيدة وهي
عالقة صداقة بين بلدينا مشيرا إل��ى ان العام المقبل
 2019سيتم االحتفال بمرور  55عاما على بدء العالقات
ب �ي��ن ال��دول �ت �ي��ن ال �ت��ي ش �ه��دت م ��واق ��ف ص�ل�ب��ة م ��ن قبل
جمهورية اليونان تجاه الكويت في أصعب المواقف
فقد كانت اليونان من ال��دول التي أسهمت في تحرير
الكويت من الغزو العراقي الغاشم .1990
وأش��ار إل��ى ان العالقات الثقافية متميزة بين البلدين
وت�م�ت��د ب �ج��ذوره��ا إل ��ى آالف ال�س�ن�ي��ن وه� ��ذا م��ا ت��ؤك��د
الحفريات ال�م��وج��ودة ف��ي ب��ر الصبية أو ج��زي��رة فيلكا
ال �ت��ي ت��وض��ح ع�م��ق ال �ع��الق��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ب�ي��ن ال�ب�ل��دي��ن
إضافة إلى العالقات التي تجمع الشعبين وتجسدها
ال��زي��ارات العديدة للكويتيين ال��ي اليونان والمعاملة
الطيبة التي يلقونها هناك.
وق��ال :نحن نتطلع إل��ى ع��الق��ات أوث��ق وأن تكون أكثر
تنسيقا وتماسكا وم��ن جانبه ق��ال السفير اليوناني

ح�سور عدد من ال�سفراء والدبلوما�سيني

ل��دى ال �ب��الد ان��دري��س ب��اب��اداك �ي��س :إن�ن��ا نحتفل ال�ي��وم
بذكرى البدايات التي جعلت الشعب اليوناني يحصل
على استقالله ،قبل  117عاما ،والتي أدت إلى تأسيس
دولة اليونان الحديثة ،الفتا إلى انه بالرغم من التاريخ
ً
الطويل جدا لليونانيين وحضارتهم ،اال انها كانت أول
مرة يتم فيها تأسيس دولة اليونان على أساس األمم
ً
ورأى في كلمة ألقاها انها ذكرى مهمة أيضا ألنها تدل
على توطيد التوجه األوروب��ي السياسي واالقتصادي
واالجتماعي للدولة اليونانية الجديدة ،والتي مع ذلك
ما زالت تعتز بصالتها الثقافية بالشرق.
واعرب باباداكيس عن سعادته لتمثيل بالده فى دولة
ً
ال�ك��وي��ت ،ق��ائ��ال «ل�ق��د كنت سفيرا لليونان ف��ي الكويت
ً
تقريبا ،وال بدلي من االعتراف
لمدة عام ونصف العام
ب��أن��ه أك �ث��ر ال�ت�م�ث�ي��ل ال��دب �ل��وم��اس��ي م�ت�ع��ة ف ��ي ح�ي��ات��ي
المهنية كلها» وارجع أسباب سعادته الى ما وصفه ب�
«ال��راح��ة» الكبيرة ج��دا الن يكون سفيرا في بلد تكون
م�ع��ه ال �ع��الق��ات ج �ي��دة ج� ��دا ،ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال�م�س�ت��وي��ات
وال �م �ن��اط��ق ،وخ �ص��وص��ا وان ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ودود
ب�ش�ك��ل إي �ج��اب��ي ل �ب �ل��دي واض � ��اف إن ��ه ش �ع��ور مطمئن
ل�ل�غ��اي��ة أن ي �ت��م ال �ت��رح �ي��ب ب��ي دائ �م��ا م��ن ق �ب��ل الشعب
الكويتي والصديق ومشاركة تجربتهم التي ال تنسى
اثناء زيارتهم إلى اليونان ،وهذا هو األساس المستقر
والسليم للبناء وتحسين العالقات بين بلدينا.
واوض ��ح ان ل��دى ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي اح�س��اس��ه ال�خ��اص

ب�ت�ف��رده وك��رام�ت��ه ال��وط�ن�ي��ة ،كما ه��ي ال�ح��ال ف��ي جميع
ً
ال ��دول األخ� ��رى ،مضيفا ان ذل��ك انعكس على سياسة
الكويت الخارجية ،التي تقوم على االعتدال ،والتفاهم،
وال �ت �ض��ام��ن ،وال �ت �س��ام��ح م��ع ال� � ��دول ،م��ؤك��دا ان ب��الده
تتشاطر الكويت نفس القيم والمفاهيم ذاتها.
م��ن ج��ان �ب��ه اخ� ��ر أك ��د ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي ل ��دى ال �ب��الد
لورانس سيلفرمان أن بالده قامت بطرد  60دبلوماسيا
روس �ي ��ا 48 ،م�ن�ه��م م��ن اع �ض��اء ال�ب�ع�ث��ة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ال��روس �ي��ة ف ��ي ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة ،ف �ض��ال ع ��ن  12من
أعضاء البعثة الروسية لدى األمم المتحدة ،كما اتخذت
ق ��رارا ب��إغ��الق القنصلية ال��روس�ي��ة ال�ع��ام��ة ف��ي سياتل،
الفتا إل��ى أن الدبلوماسيين ال��روس أس��اؤوا استخدام
ال �ص��الح �ي��ات ال�م �خ��ول��ة إل�ي�ه��م ب�س�ل��وك�ي��ات تستهدف
زع��زع��ة االس�ت�ق��رار ف��ي ب��الده ،موضحا أن ه��ذا الموقف
الذي اتخذته اإلدارة األميركية يهدف الى الحفاظ على
األم ��ن ال�ق��وم��ي ،فضال ع��ن ك��ون��ه رد ف�ع��ل على خلفية
اس�ت�خ��دام روس�ي��ا ألسلحة كيميائية ف��ي محاولة قتل
سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري بجنوب
انجلترا في الرابع من مارس الجاري ،معربا عن أسفه
أن العملية عرضت حياة الكثير من المدنيين للخطر
بعضهم مازال يتلقى العالج إلى اآلن .وأشار سيلفرمان
– ف��ي تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته
ف��ي الحفل ال��ذي أق��ام�ت��ه ال�س�ف��ارة اليونانية بمناسبة
العيد الوطني -إلى أن بالده تصدق الرواية البريطانية

بالرغم من محاوالت االنكار الروسية ،موضحا أن قرار
ط��رد الدبلوماسيين ال��روس يحمل رس��ال��ة أن السلوك
السيئ لم يعد مقبوال ،وأن بالده ترحب بعالقات طبية
مع روسيا ولكن شريطة أن تغير روسيا من سلوكها .
إلى ذلك دان سيلفرمان الهجوم الصاروخي للحوثيين
على ال��ري��اض حيث أطلقوا سبعة ص��واري��خ بالستية
على المملكة من اليمن ما أدى إلى مقتل مقيم مصري
واصابة أخرين ،واصفة الهجوم بالفظيع ،موضحا أن
المملكة العربية السعودية حليف للواليات المتحدة
األميركية وب��الده على أمنها واستقرارها ،مشيرا إلى
أن ب��الده تسعى إل��ى إي�ج��اد تسوية شاملة ف��ي اليمن
وفي الوقت ذاته إيقاف الهجمات الصاروخية الغاشمة
والتي تستهدف المدنيين.

زيارة ناجحة و مثمرة
وبخصوص نتائج زيارة ولي العهد السعودي األمير
م�ح�م��د ب��ن س�ل�م��ان إل ��ى واش �ن �ط��ن ،وص ��ف سيلفرمان
الزيارة بالناجحة والمثمرة ،مشددا على حرص بالده
على إقامة القمة األميركية – الخليجية بحضور جميع
دول مجلس التعاون الخليجي ولذلك علينا أن نجد
ً
ً
ح ��ال س��ري �ع��ا ل��أزم��ة الخليجية ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى وح��دة
وكيان دول مجلس التعاون الخليجي وه��ذه الرسالة
التي حرصت اإلدارة األميركية إبالغها ل��دول مجلس
التعاون الخليجي.

خالل استضافته حفل استقبال في حديقة السفارة

دافنبورت :عالقة سالح الجو امللكي
البريطاني مع الشعب الكويتي قوية ومميزة

ال�سفري الربيطاين ملقيا ً كلمته
كتبت سميرة فريمش

قام السفير البريطاني لدى دولة الكويت،
م ��اي� �ك ��ل داف � �ن � �ب� ��ورت ب ��اس �ت �ض ��اف ��ة ح�ف��ل
استقبال في حديقة السفارة البريطانية
أول م ��ن أم� ��س االث �ن �ي��ن وذل � ��ك ب�ح�ض��ور
ض� �ي ��وف ب� ��ارزي� ��ن ل ��الح �ت �ف ��ال ب ��ال ��ذك ��رى
ال�م�ئ��وي��ة ل�ت��أس�ي��س س��الح ال �ج��و الملكي
ال �ب��ري �ط��ان��ي وال � ��ذي ي�ع�ت�ب��ر أق � ��دم س��الح
مستقل ف��ي ال�ع��ال��م ف�م�ن��ذ أن ت��أس��س في
األول من شهر أبريل  1918خالل األشهر
األخيرة من الحرب العالمية األولى ،عمل
س� ��الح ال �ج��و ال �م �ل �ك��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي بجد
واج� �ت� �ه ��اد خ� ��الل ال �م��ائ��ة ع� ��ام ال �م��اض �ي��ة
لضمان السالم واألم��ن في جميع أنحاء
العالم.
وت �ت �ي��ح ه � ��ذه ال� ��ذك� ��رى ال �م �ئ��وي��ة ف��رص��ة
االح�ت�ف��ال ب�م��رور م��ائ��ة ع��ام على النجاح
واالن�ج��از الباهرين والتضحية الكبيرة
وال�ك�ف��اءة المهنية والتفاني ال��ذي يقوم
به سالح الجو الملكي البريطاني وأيضا
ف��رص��ة الل �ه��ام ال�ج�ي��ل ال �ق��ادم م��ن ال��رج��ال
وال� �ن� �س ��اء ال ��ذي ��ن س �ي �ش �ك �ل��ون م�س�ت�ق�ب��ل
س��الح ال�ج��و الملكي ال�ب��ري�ط��ان��ي للمائة
عام المقبلة .وخالل القرن الماضي تطور
سالح الجو الملكي البريطاني باستمرار
لمواجهة التكنولوجيا المتغيرة للطيران
والسياسة العالمية إذ يقف سالح الجو
ال �م �ل �ك��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي ف ��ي ط�ل�ي�ع��ة ج�ه��ود
االب �ت �ك��ار وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وع�ل�ي��ه أص�ب��ح
قوة عسكرية حديثة وبامكانات متنوعة
وذات ق��درة عالية تضم ط��ائ��رات مقاتلة

قطع كعكة االحتفال
م�ث��ل ت��اي�ف��ون وت��ورن��ادو  GR4وط��ائ��رات
أك � �ب� ��ر ل �ن �ق ��ل ال � ��رك � ��اب وال� �ب� �ض ��ائ ��ع م �ث��ل
 Voyagerو 17-Cوطائرات أكثر تكتيكية
م� �ث ��ل أط � �ل � ��س  A400Mوه �ي��رك��ول �ي��س
 .130J-Cخاصة ان ه��ذه الطائرات تعني
أن سالح الجو الملكي البريطاني يتبوأ
دورا ط�ل�ي�ع�ي��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال�ع�م�ل �ي��ات،
ونقل العسكريين واالغ��راض من القوات
البريطانية وحلفائنا ف��ي جميع أنحاء
العالم .باالضافة الى ذلك يستطيع سالح
الجو الملكي البريطاني توفير استجابة
سريعة ل��أزم��ات االنسانية الناشئة في
جميع أنحاء العالم.

عالقة مميزة
وأك��د داف�ن�ب��ورت ان س��الح ال�ج��و الملكي
البريطاني يتمتع بعالقة مميزة للغاية
م��ع الشعب الكويتي وال�ت��ي ت�ج�ل��ت في
ال� ��زي� ��ارات ال �ت��ي ق� ��ام ب �ه��ا ف��ري��ق ال �س �ه��ام
ال�ح�م��ر االس �ت �ع��راض��ي ال�ش�ه�ي��ر ،ف��ي ع��ام
 2013و 2016واخرها في سبتمبر 2017
وم� �ن ��ذ ت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت ف ��ي ع� ��ام ،1991
واص ��ل س��الح ال �ج��و ال�م�ل�ك��ي البريطاني
ال�ق�ي��ام ب��دور مهم ف��ي أم��ن ه��ذه المنطقة
ب� ��داي� ��ة م� ��ن خ � ��الل ف � ��رض م� �ن ��اط ��ق ح�ظ��ر
ال � �ط � �ي� ��ران ف� ��ي ج� �ن ��وب وش � �م� ��ال ال� �ع ��راق
ول �ق��د ت�ط�ل��ب ه ��ذا ال� ��دور ت�م��رك��ز ط��ائ��رات
ت��اب�ع��ة ل�س��الح ال�ج��و الملكي البريطاني
وع �س �ك��ري �ي��ن ف� ��ي ق� ��اع� ��دة ع� �ل ��ي ال �س��ال��م
ال�ج��وي��ة ط ��وال التسعينيات ح�ت��ى تمت
االط��اح��ة ب�ص��دام حسين ف��ي ال �ع��راق عام
 .2003واليوم ،يدعم سالح الجو الملكي

ال�ب��ري�ط��ان��ي ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ج��اري��ة لهزيمة
ً
داع ��ش ف��ي س��وري��ة وال� �ع ��راق ،م�س�ت�ط��ردا
لقد تجلت قوة هذه العالقة الدائمة بين
س��الح ال �ج��و ال�م�ل�ك��ي ال�ب��ري�ط��ان��ي ودول��ة
الكويت في الهدية السخية التي تبلغ 5
ماليين جنيه استرليني وال�ت��ي قدمتها
دول��ة الكويت في نوفمبر  2017للمملكة
ال�م�ت�ح��دة ل�ت��وس�ي��ع م�ت�ح��ف س ��الح ال�ج��و
ال�م�ل�ك��ي ال�ب��ري�ط��ان��ي ف��ي ه �ن��دون ،ش�م��ال
ل� �ن ��دن وال � � ��ذي ن ��دع ��وك ��م ل ��زي ��ارت ��ه خ��الل
زيارتكم القادمة الى المملكة المتحدة!
وألقى دافنبورت كلمة خالل الحفل حول
أهمية هذه المناسبة قائال« :اننا بالفعل
محظوظون كوننا نتمتع بعالقات قويه
وخ ��اص ��ة ج� ��دا م ��ع ال� �ك ��وي ��ت .ف �ل �ق��د ل�ع��ب
س� ��الح ال �ج��و ال �م �ل �ك��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي دورا
ً
مهما للمساهمة في تعزيز تلك العالقات
منذ بدايتها.
ً
ّ
سخية
الف�ت��ا إل��ى أن دول��ة الكويت كانت
ب�م��ا يكفي ل��الع �ت��راف ب ��دور س��الح الجو
الملكي البريطاني في تاريخ الكويت من
خالل تقديم تبرع جوهري لمتحف سالح
الجو الملكي البريطاني في هندون وذلك
للتمكن م��ن ف�ت��ح ج�ن��اح ج��دي��د للمتحف
ه � � ��ذا ال � �ص � �ي� ��ف ل � �ي � �ت ��زام� ��ن م � ��ع ال� ��ذك � ��رى
ً
ال �م �ئ��وي��ة ،م �س �ت��رس��ال «وف � ��ي ع� ��ام 2019
سنحتفل ب �م��رور  120س�ن��ة ع�ل��ى توقيع
م �ع��اه ��دة ال� �ص ��داق ��ة ب �ي��ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت
والمملكة ال�م�ت�ح��دة علما أن��ه خ��الل تلك
ال �ف �ت��رة وق �ف �ن��ا م �ع��ا ج�ن�ب��ا ال ��ى ج �ن��ب مع
األصدقاء والحلفاء المشتركين لمواجهة
التهديدات المشتركة».

