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خالد اجلاراهلل والشيخ فيصل احلمود والسفير الهندي
يقطعون كيكة االحتفال                                                    )قاسم باشا(

أكد خالل مشاركته في االحتفال بالعيد الوطني الهندي أن العالقات بني البلدين تاريخية ومتطورة.. واجلالية الهندية تعمل بصمت ومن دون مشكالت

اجلاراهلل: استمرار احملادثات مع اجلانب الهندي حول الكفالة البنكية
بيان عاكوم

اكد وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ان احملادثات 
التزال مس���تمرة مع اجلانب 
الهندي فيما يتعلق بالكفالة 
البنكية التي طالبت احلكومة 
الهندية بتطبيقها بواقع 750 
دينارا كتأمني لعامالت املنازل، 
مشيرا الى »وجود أمور التزال 
معلقة مع اصدقائنا بالهند فيما 
يتعلق بهذه الضمانة«، مبينا 
اس���تمرار االتص���االت قائال: 
»س���نصل الى تفاه���م معهم 
وقد ملسنا تفهما من جانبهم 
للقل���ق الكويتي جت���اه هذه 

الضمانة«.
واعرب اجل���اراهلل خالل 
مش���اركته في االحتفال الذي 
الهندية لدى  السفارة  نظمته 
البالد مساء أول من امس في 
الريجنس���ي مبناسبة  فندق 
الوطني عن س���عادته  العيد 
باملشاركة في االحتفال، واصفا 
العالقات الهندية � الكويتية ب� 
»التاريخية واملتميزة واملتطورة 

وتتسم دوما باحليوية«.
الهند بلد عظيم  وأضاف: 
تربطنا به عالقات قوية فعليا 
ومازلنا نتذكر دورهم في دعمهم 
للحق الكويتي عندما ساندوا 
الكويت ف���ي محنة االحتالل 
العراق���ي الت���ي تعرضت له 
الكويت عام 1990، مشيرا الى 
ان »هناك زيارات متواصلة على 
مستوى املسؤولني بني البلدين، 
كما ان لدينا جالية هندية تصل 
الى أكثر من 750 ألف مواطن 
هندي يعيش���ون في الكويت 
منذ فترة طويلة ونحن سعداء 
بوجودهم ألنهم يساهمون في 
التنمية على كل املستويات، كما 
اننا نشعر بارتياح لوجودهم 
كونهم من اجلاليات املساملة 
والتي تعمل بصمت دون أدنى 
مشكالت او اس���اءة للبلد او 
عاداتها وتقاليدها«، معبرا عن 
ارتياحه لهذه اجلالية وألعدادها 
الى  املوجودة، ونتطلع دوما 
عالقات ثنائي���ة بني البلدين 

يحدوها األمل والتفاؤل.
وبخصوص الزيارة املرتقبة 
الفلسطيني  الوزراء  لرئيس 
رامي احلمد اهلل الى الكويت 
ق���ال اجلاراهلل: »س���يجتمع 

الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الى رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامي احلمد اهلل ويستمع لهموم 
األشقاء من الشعب الفلسطيني 
ونحن مع هذه الهموم والشجون 
الفلس���طينية ونسعى دائما 
الى تخفيف معاناة الش���عب 
الفلس���طيني الشقيق وهناك 
برامج متعددة لدعم ومساعدة 
األشقاء في فلسطني«، معربا 
عن اعتقاده ان »هذه الزيارة 
فرص���ة جيدة لبح���ث أوجه 
العالق���ة بني اجلانبني وبحث 
التع���اون والدعم  مج���االت 
الكويت للسلطة  الذي تقدمه 

الفلسطينية«.
وحول رسالة احلمد اهلل 
الى الكويت قال: »هي رسالة 
تقدير من اجلانب الفلسطيني 
الكويت مع أشقائهم  لوقوف 
الفلسطينيني في كل املجاالت 
وأيضا نحن نرحب بهذا التقدير 
ونرى في هذه الزيارة فرصة 
الن نتب���ادل ال���رأي واألفكار 

ومجمل العالقات الثنائية«.
وعن دعوة السفير الليبي 
الكويت للع���ب دور مهم في 
أزمته���ا وإذا كان  بالده حلل 
من املمك���ن ان تلعب الكويت 
هذا الدور، أش���ار »نحن على 
تواصل مع األشقاء في ليبيا 
ومن���ذ أس���بوع اس���تقبلت 
الكوي���ت مبعوث���ا للحكومة 
الليبية والتقى صاحب السمو 
األمير، كما التقى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وبعض املسؤولني الكويتيني 
وبالتالي الكويت لم تنقطع في 
تواصلها مع أشقائنا في ليبيا 
ونعرب دائما عن استعدادنا 
لدعم األشقاء في ليبيا ودعم اي 
جهود تهدف الستقرار وحتقيق 
التفاهم واحلوار بني كل األطراف 
البوادر  الليبية ونعمل بهذه 
اإليجابية على صعيد معاجلة 
الوضع ف���ي ليبيا ان يتحقق 
النجاح وان تتواصل اجلهود 
لتحقيق األمن واالستقرار في 

ليبيا الشقيقة«.
وباحلديث عن األوضاع في 
اليمن وما ترتب عنه من سحب 
السفير األميركي من صنعاء، 
اشار الى ان »األوضاع في اليمن 
بشكل مؤسف تتصاعد بطريقة 

أمنها واس���تقرار  تؤثر على 
املنطقة، وانا متأكد ان سحب 
الس���فير األميركي كان لهذه 
األس���باب األمنية، وبالنسبة 
للكويت فقد غادرت بعثتنا منذ 
فترة لنفس هذه األسباب وهم 

موجودون في الكويت«.
وهن����أ اجل����اراهلل صاحب 
الس����مو األمير مبناسبة مرور 
9 س����نوات على توليه مقاليد 
احلكم قائ����ال: »ال منلك إال ان 
نتوجه الى البارئ عز وجل ان 

الكويت اخلارجية ومس����تقبل 
هذه العالقات وإبراز دور موقف 

الكويت في اخلارج«.
واش����ار الى ان����ه »في عهد 
صاحب السمو تبوأت الكويت 
مكان����ة عالية جدا ب����ني الدول 
وكانت محط أنظار العالم كله 
في دورها وحيويتها واستمرار 
هذا الدور، فاجلميع يعرف ان 
الكويت وألول مرة في تاريخها 
تستضيف وترأس 4 قمم وهذا 
مؤشر على اهتمام صاحب السمو 

يحفظ صاحب السمو األمير وان 
ميتعه بالصحة وان يطيل عمره 
املديد«. وتابع: »عبر السنوات 
املاضية كانت الكويت تعيش 
أزهى صور التقدم وكان صاحب 
السمو األمير حريصا على ان 
يحقق للكويت التقدم واالزدهار 
واالستقرار والرخاء هذا على 
املستوى الداخلي وعلى املستوى 
اخلارجي كعادة صاحب السمو 
األمير لعب دورا أساسيا ومهما 
وحيويا فيما يتعلق بعالقات 

األمير إلبراز دور الكويت واهتمام 
سموه بان تكون الديبلوماسية 
الكويتية متقدرة وتكون متفاعلة 
مع األحداث الدولي����ة، كما ان 
الكويت ستستضيف مؤمترات 
مهمة في األيام املقبلة كما انها 
استضافت مؤمترين للمانحني 
املتعلقني بالنازحني السوريني 
وهما تعبير عن حرص صاحب 
الس����مو األمير ف����ي التخفيف 
من معاناة الش����عب السوري 

الشقيق«.


