
أصدرت مجلة )فيرست( البريطانية عدداً 
خاصاً مبناسبة االحتفال بالذكرى الـ 120 
إلبــرام معاهدة الصداقة بني اململكة املتحدة 

والكويت.
وتضمن الــعــدد اخلــاص الــذي صــدر هذا 
األسبوع تصريحات حصرية لعدد من كبار 
املسؤولني البريطانيني تتقدمهم ملكة البالد 
إليزابيث الثانية التي بعثت بتهانيها اخلالصة 

للكويت قيادة وشعبا بهذه املناسبة. 
ــدد تــصــريــحــات لــوزيــر  ــع كــمــا تضمن ال
ــر التجارة  اخلارجية جيرميي هانت ووزي
الــدولــيــة لــيــام فــوكــس ورئــيــســي الــــوزراء 
األسبقني جون ميجور وتوني بلير إضافة 
إلى املستشار العسكري البريطاني لشؤون 
الشرق األوسط وشمال افريقيا اللواء جون 

لورمير.
ــي تصريحه  ــــاد جــيــرميــي هــانــت ف وأش
مبستوى العالقات بني بريطانيا والكويت 
فــي كافة املــجــاالت والسيما على املستوى 

السياسي واألمني واالقتصادي والثقافي.
وشدد هانت على رغبة بالده في مساعدة 
الكويت في حتقيق رؤيتها التنموية الطموحة 
)2035( معربا عن تطلعه لتعاون اجلانبني 
في قطاعات أخرى مثل اخلدمات املالية والبنى 

التحتية واألمن السيبراني.
وأشاد هانت من جهة أخرى بالدور البناء 
ــذي لعبته الكويت مــن خالل  واإليــجــابــي ال
عضويتها غير الــدائــمــة فــي مجلس األمــن 
الدولي معتبرا أن القيم واملصالح املشتركة 
سمحتا للكويت وبريطانيا بالسعي نحو 
حتقيق نفس األهداف ومن ضمنها االستقرار 

في منطقة اخلليج العربي.
من جانبه قال وزير التجارة الدولية ليام 
فوكس إن االحتفال بذكرى توقيع معاهدة 
الصداقة ليس مناسبة لتخليد ما مت اجنازه 
خــالل الـــ 120 سنة املاضية فقط وإمنــا هو 
فرصة إلكمال مسار هذه العالقات املتميزة 

ونقلها إلى مستويات أرحب في املستقبل.
وأكد فوكس أن لدى البلدين رغبة مشتركة 
في االستمرار في تعزيز تعاونهما األمني 
والدفاعي والثقافي وايضا في مجال االمن 

السيبراني.
وأضـــاف أن الكويت تــواصــل لعب دور 
استثماري رائــد في بريطانيا مشيرا إلى أن 
الصادرات البريطانية للكويت ارتفعت بني 
سبتمبر 2017 وسبتمبر املــاضــي بنسبة 
9ر17 باملئة لتبلغ 5ر2 مليار جنيه إسترليني 

)18ر3 مليار دوالر(.
وأوضــــح فــوكــس أن مكتب االستثمار 
الكويتي في لندن والــذي أنشئ عــام 1953 
ميلك محفظة عقارية في بريطانيا تقدر قيمتها 

بحوالي 35 مليار جنيه )5ر44 مليار دوالر(.

واعتبر أن هــذا احلجم من االستثمارات 
يسهم في حتقيق عوائد مالية كبيرة ويسهم 
في خلق فرص عمل لشباب البلدين متوقعا 
ان تشهد الكويت منــوا كبيرا في السنوات 
املقبلة وخاصة في قطاعات الصحة والطاقة 

املستدامة والبنى التحتية والتعليم.
وجــدد فوكس استعداد بــالده والتزامها 
مبساعدة الكويت بخبرة شركاتها في حتقيق 
النمو الــذي تتطلع اليه عبر خطة )2035( 
معتبرا أن » التجارة ليست هدفا نهائيا في 
حد ذاته وإمنا وسيلة لتعزيز العالقات على 
كل املستويات ومبا يحقق الرخاء واالزدهار 

لشعبي البلدين«.
وبــدوره أكد رئيس الــوزراء األسبق جون 
ــدم حلفاء  ميجور أن الكويت واحـــدة مــن اق
بريطانيا وتربطهما عــالقــات تــعــززت عبر 
الــتــجــارة واألهــــداف املشتركة وأيــضــا عبر 

الروابط اخلاصة.
ــن ســعــادتــه البالغة  وأعــــرب مــيــجــور ع
باحتفال البلدين مبـــرور 120 عــامــا على 
توقيعهما معاهدة الصداقة مؤكدا تطلعه 
اخلاص وتطلع بالده لتوثيق اواصر الصداقة 

اكثر مع الكويت خالل األعوام املقبلة.
ــذا السياق أشـــاد خليفته رئيس  ــي ه وف

الوزراء توني بلير مبتانة العالقات السياسية 
بني لندن والكويت منذ أيام حكم الشيخ مبارك 
الكبير الى قيادة سمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وقــال بلير إن االحــتــفــال ب 120 عاما 
على معاهدة الصداقة يستوجب الوقوف 
عند األسس التي بنيت عليها وعلى رأسها 
العالقات األمنية وما حققته عبر محطات 
كبرى في التاريخ احلديث ألمــن الكويت 

وبريطانيا واملنطقة ككل.
وأكد أن البلدين يواصالن معا البحث عن 
سبل تعزيز عالقاتهما والعمل على مسايرة 
التحوالت التي يشهدها العالم وال سيما في 

املجال االقتصادي.
ــاد بلير في هــذا الصدد بالقرارات  وأش
احلكيمة التي اتخذتها الكويت بإعطاء 
دور اكبر للقطاع اخلاص في قيادة جهود 
التنمية خارج قطاع النفط معتبرا أن )رؤية 
2035( قدمت برنامجا متكامال وطموحا 
لتطوير االقتصاد الكويتي وتنويع مصادر 

دخله.
وعلى صعيد آخر أكد املستشار العسكري 
البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال 
افريقيا اللواء جــون لورمير ان االحتفال 
بذكرى توقيع معاهدة الصداقة مناسبة 
للقوات البريطانية لالحتفال بالعالقات 
العسكرية املتينة مع نظيرتها الكويتية 

والتي تعود باملنفعة على البلدين.
وذكر اجلنرال لورمير ان بريطانيا وقفت 
بجانب الكويت عندما كان أمنها مهددا بينما 
لعبت الكويت دورا في دعم بريطانيا خالل 
احلربني العامليتني وال يزال لها دور فعال 
في التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم 

الدولة اإلسالمية )داعش(.
وقال لورمير إن مسؤولياته العسكرية 
في الشرق األوسط سمحت له باالطالع عن 
كثب على مدى قوة العالقات بني الكويت 
وبريطانيا سواء على املستوى الرسمي أو 
الشخصي الفتا من جهة أخرى الى التعاون 
الدفاعي بني اجلانبني وخاصة في مجال 

التدريبات العسكرية املشتركة.
ــرى تضمن الــعــدد اخلــاص  مــن جهة أخ
للمجلة صورا تذكارية حملطات بــارزة في 
تاريخ البلدين ابرزها صور عن زيارة أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد لبريطانيا عام 
2012 واستقباله بحفل رسمي من جانب 
ملكة بريطانيا امللكة إليزابيث الثانية 

وزوجها األمير فيليب دوق أدنبره.
كما مت نشر صـــورة للنسخة األصلية 
ملعاهدة الــصــداقــة التي وقعت عــام 1899 
ــخ الكويت  ــاري ــن ت بــجــانــب مــقــال خـــاص ع

السياسي في ذلك الوقت.
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الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم »اإلرهابي« على مطار أبها 
أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية عن إدانة 
واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الذي استهدف 
مطار أبها جنوب اململكة العربية السعودية الشقيقة 

وأدى إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين.
وأكد املصدر أن هذا العمل »اإلرهابي« الذي استهدف 

مطارا مدنيا يعد انتهاكا صارخا للقوانني واالعــراف 
الدولية وتصعيدا خطيرا يهدد األمــن واالستقرار في 

املنطقة إضافة إلى تقويض فرص إحالل السالم فيها.
وشــدد على وقــوف دولــة الكويت إلى جانب اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام في كل ما 

تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأعرب عن خالص التعازي وصادق املواساة ألسرة 
الضحية متمنيا للمصابني الشفاء العاجل ومتضرعا إلى 
الباري عز وجل بأن يحفظ اململكة العربية السعودية 

وشعبها الشقيق من كل مكروه.
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بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة أعــرب فيها عن 
استنكار دولـــة الــكــويــت وإدانــتــهــا 
الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار 
أبها وأودى بحياة شخص وإصابة 
ــى أن هذا  آخــريــن، مشيرا ســمــوه إل
العمل اإلرهابي ميثل اعتداء صارخا 
على اململكة العربية السعودية وعلى 
مواطنيها واملقيمني على أرضها 
وانتهاكا لألعراف الدولية وتهديدا 
الستقرار املنطقة وأمنها، مؤكدا سموه 
وقوف دولة الكويت إلى جانب اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وتأييدها 
لكل ما تتخذه من إجـــراءات حلماية 
أمنها واســتــقــراراهــا ســائــال املولى 
تعالى أن يتغمد ضحية هــذا العمل 

اآلثــم بواسع رحمته ومغفرته وأن 
مين على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية وأن يحفظ اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وشعبها الكرمي 

من كل مكروه.
ــي العهد الشيخ  وبــعــث سمو ول
نواف األحمد ببرقية إلى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبد الــعــزيــز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر فيها عن 
استنكار دولـــة الــكــويــت وادانــتــهــا 
الــشــديــدة للهجوم الـــذي استهدف 
مطار ابها والذي أودى بحياة شخص 
واصابة اخرين راجيا سموه لضحية 
ــم املغفرة والرحمة  هــذا العمل اآلث
ومتمنيا للمصابني سرعة الشفاء 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة. 

سموه أدان الهجوم اإلرهابي على مطار »أبها«

األمير: اعتداء صارخ يهدد 
أمن واستقرار املنطقة 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ إبراهيم الدعيج

ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس األسرة احلاكمة

غالف العدد اخلاص

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج .

دبلوماسي كويتي يدعو برملان بنني إلى إقرار اتفاقية منع االزدواج الضريبي
دعا مساعد وزير اخلارجية الكويتي لشؤون افريقيا 
السفير حمد املشعان أمس برملان بنني إلى إقرار اتفاقية 

منع االزدواج الضريبي.
جاء ذلك خالل لقاء عقده السفير املشعان الوفد املرافق 
مع رئيس برملان بنني لويس فالفونو بحضور سفير 
الكويت لدى بنني فيصل املسيليم في اطار زيارة يقوم 
بها الدبلوماسي الكويتي إلى بنني ضمن جولة افريقية 

تستمر حتى 27 يونيو اجلاري.
وقال السفير املشعان لـ )كونا( إنه شدد خالل اللقاء 
على ضرورة ان ينتهي برملان بنني من التصديق على 

اتفاقية منع االزدواج الضريبي.

وأشــار إلــى أنــه قــدم أيضا خــالل اللقاء التهنئة الى 
الرئيس فالفونو مبناسبة فــوزه باالنتخابات التي 

أجريت في الشهر املاضي.
ومــن جانبه اكــد رئيس بــرملــان بنني اهمية الــدور 
الــذي تقوم به وفــود الصداقة البرملانية في التقريب 
بــني وجــهــات النظر وتوطيد الــعــالقــات بــني البلدان 
والشعوب.كما شدد فالفونو على اهمية العمل البرملاني 
واملسؤولية امللقاة على عاتق البرملانيني في حتقيق 

متطلبات الشعوب.
واستعرض اللقاء اهمية الدبلوماسية الشعبية 
وكونها رديفا للدبلوماسية الرسمية ودورها في الدفع 

بــاجتــاه توطيد العالقات على املستويني احلكومي 
والشعبي.واتفق اجلانبان على ضرورة تبادل الزيارات 

بني برملانيي البلدين الصديقني.
كما استعرض اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين 
واالتفاقيات العشر املوقعة بينهما فضال عن الزيارة 
املرتقبة لفالفونو إلــى الكويت ولقاء نظيره رئيس 

مجلس األمة الكويتي مرزوق الغامن.
وتأتي زيارة السفير املشعان الى بنني وهي احملطة 
الثالثة من جولة افريقية استهلها بزيارة كينيا ومن 
ثم تنزانيا واخرها النيجر لتفعيل مذكرات املشاورات 

السياسية املوقعة بني الكويت مع هذه الدول.

مجلة »فيرست« تصدر عددًا خاصًا لالحتفال بذكرى 
معاهدة الصداقة البريطانية - الكويتية

بعث صاحب السمو أمير الــبــالد الشيخ صباح األحــمــد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني الرئيس املنتخب للجمهورية 
االسالمية املوريتانية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية، متمنيا سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد وللعالقات الطيبة بني دولة 
الكويت واجلمهورية االسالمية املوريتانية الشقيقة املزيد من التطور 

والنماء.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس محمد ولد الغزواني الرئيس املنتخب للجمهورية االسالمية 
املوريتانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة فوزه في 
االنتخابات الرئاسية متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية 

وكل التوفيق والسداد.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الــوزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة.

سمو أمير يهنئ الرئيس 
املوريتاني بفوزه 

باالنتخابات الرئاسية

أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء 
الــكــويــتــيــة أمــــس االثـــنـــني عن 
التنسيق مــع وزارة الكهرباء 
واملــاء لتفعيل إجــراءات التعاون 
ــق  ــرائ فـــي حــــاالت حـــــوادث احل
واحلـــــوادث املختلفة وحـــاالت 

الطوارئ.
ـــرت )اإلطـــفـــاء( فــي بيان  وذك
صحفي أن املدير العام لــالدارة 
الفريق خالد املــكــراد اجتمع مع 
وكــيــل وزارة الــكــهــربــاء واملـــاء 

املهندس محمد بوشهري لبحث 
تنفيذ إجــراءات التعاون املشترك 
لضمان سالمة املنشآت في البالد.

وأضافت أن اإلجتماع تضمن 
املعايير التي تعمل بها احملطات 
لتفادي أي مخاطر إضافة للمباني 
القائمة وقيد اإلنشاء التي حترص 
)الكهرباء واملـــاء( على اختيار 
أفضل األنظمة الوقائية حلمايتها 
عبر الشركات املعتمدة لتكون 

مطابقة لالشتراطات الوقائية.

»اإلطفاء« والكهرباء«
 تنسقان لتفعيل التعاون 

في حاالت الطوارئ


