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 سموه نقل له رسالة من صاحب السمو حول العالقات الثنائية 

 رئيس الوزراء بحث مع رئيس بنين تشجيع 
العالقات االقتصادية واالستثمار في القطاع النفطي

 كوتونو ـ كونا: اجتمع سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد صباح امــــس مع الرئيس 
ورئيس حكومــــة جمهورية بنني 
د.توماس بونــــي ياي في القصر 

اجلمهوري بالعاصمة كوتونو.
  ونقل سموه الى الرئيس خالل 
اســــتقباله لسموه والوفد املرافق 
رسالة خطية من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد تتناول 
العالقــــات الثنائية بــــني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها في شتى 
املجاالت اضافة الى القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
  كما نقل سموه حتيات ومتنيات 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهــــد للرئيــــس د. توماس ياي 
وللشعب في بنني مبزيد من التقدم 

واالزدهار.
املباحثات    هذا وعقدت جلسة 
الرسمية بني سمو رئيس مجلس 
الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 
والرئيس ورئيــــس احلكومة د. 
توماس بوني ياي بحضور أعضاء 
الوفد الرسمي املرافق لسموه وعدد 

من الوزراء في حكومة بنني.
  وصرح مصدر مسؤول في الوفد 
الكويتي بان املباحثات بني سمو 
الوزراء والرئيس  رئيس مجلس 
ورئيس حكومــــة جمهورية بنني 
جرت في أجواء سادتها روح املودة 
البلدين الصديقني  واالعتزاز بني 
وتناولــــت مختلــــف اجلوانــــب 
السياسية واالقتصادية والثقافية 
واالجتماعية وبشكل خاص تشجيع 
االستثمار وفتح عالقات استثمارية 
واقتصادية وتشجيع االستثمار في 

القطاع النفطي.
  وأضــــاف املصدر «ان الرئيس 
أثنى خــــالل اللقاء علــــى مبادرة 
صاحب السمو األمير باملساهمة 
في تخفيف آثــــار األزمة الغذائية 
في بنني وعلى منــــح احلج التي 

متنحها الكويت».
  وعقب املباحثات جرى التوقيع 
على عدد من االتفاقيات بني البلدين 
الصديقني حيث وقع وزير املالية 
مصطفى الشمالي نيابة عن حكومة 
الكويت ووزير اخلارجية والتكامل 
األفريقية والفرانكفونية والبنينيني 
في اخلارج جان ماري ايوزو نيابة 

خالله السالمان الوطني للكويت 
واجلمهوري جلمهورية بنني.

  هذا ونقل ســــموه خالل اللقاء 
للنائب األول لرئيس البرملان في 
جمهورية بنني حتيــــات وتقدير 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
ومتنياته للشعب الصديق مبزيد 

من االزدهار.
  كما تناول اللقاء بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل 

تعزيزها في شتى املجاالت.
  في اطار الزيارة الرسمية التي 
يقــــوم بها ســــمو رئيس مجلس 
الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 
جلمهورية بنني عقد مســــاء امس 
االول جلســــة مباحثات متهيدية 
مبقر وزارة اخلارجية في العاصمة 
كوتونو تــــرأس اجلانب الكويتي 
فيها وزير املالية مصطفي الشمالي 
فيما ترأس اجلانب البنيني وزير 

اخلارجية جان ماري اهيزو.
  وادلى وزير التجارة والصناعة 
احمــــد الهــــارون بتصريح عقب 
االجتمــــاع قال فيــــه ان اجلانبني 
الكويتــــي والبنيني ناقشــــا في 
اجــــواء وديــــة وحميمية ســــبل 
التعاون االقتصــــادي والتجاري 
بني البلدين الصديقني مشيرا الى 
ان اجلانــــب البنيني طرح العديد 
من املشاريع واالفكار التي ميكن 
االســــتثمار فيها بشكل مباشر او 
من خالل دعم املشاريع ومن بينها 
الزراعة والطرق وتصدير املنتجات 

الزراعية.
  واضاف ان اجلانــــب البنيني 
الكويتية املعنية  الشــــركات  دعا 
لالستثمار في مجال النفط وتطوير 
حقول النفط السيما ان جمهورية 
بنــــني كانت من الــــدول املصدرة 

للنفط.
التقى د.اسماعيل الشطي    كما 
املستشــــار بديوان سمو رئيس 
مجلــــس الوزراء وممثال لســــمو 
رئيس مجلس الــــوزراء ويرافقه 
رئيــــس جمعية العون املباشــــر 
د.عبدالرحمــــن الســــميط بوزير 
املواصالت في جمهورية بنني عيس 
بدر والوزير املسؤول عن العالقات 
احلكومية مع املؤسسات الدينية 

بابا دي زكريا. 

عن حكومــــة بنني علــــى اتفاقية 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع 

التهرب املالي.
اتفاقية  البلدان على    كما وقع 
في مجال تبــــادل األيدي العاملة، 
وقعها عن حكومة الكويت وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
ووقعها عن حكومة جمهورية بنني 
وزير اخلارجية والتكامل األفريقية 
والفرانكفونيــــة والبنينيــــني في 

اخلارج جان ماري ايوزو.
  ووقع وزيــــر املالية مصطفى 
الشمالي نيابة عن حكومة الكويت 
ووزير اخلارجية والتكامل األفريقية 
والفرانكفونيــــة والبنينيــــني في 
ايوزو على  مــــاري  اخلارج جان 
الثقافي والفني  اتفاقية للتعاون 

بني البلدين.
  كما وقع البلــــدان على مذكرة 
تفاهم بشــــأن اخلدمــــات اجلوية 
وقعها عن حكومة الكويت رئيس 
الطيران املدنــــي فواز عبدالعزيز 
الفرح ووقعها عن حكومة جمهورية 
بنني وزير اخلارجيــــة والتكامل 
األفريقية والفرانكفونية والبنينيني 

في اخلارج جان ماري ايوزو.
  ووّقع خالل احلفل على اتفاقية 
قرض بني حكومة جمهورية بنني 
الكويتــــي للتنمية  والصنــــدوق 
االقتصادية العربية لتمويل مشروع 
بناء طريق كاندي ـ سيغبايا على 
احلــــدود النيجيرية بقيمة أربعة 

ماليني دينار.

  وقــــع االتفاقيــــة نيابــــة عن 
الصنــــدوق الكويتــــي للتنميــــة 
االقتصاديــــة العربية املدير العام 
عبدالوهاب البــــدر ووقعها نيابة 
عن حكومة جمهورية بنني وزير 

الزراعة.
الــــى دعم    ويهدف املشــــروع 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في املناطق الشمالية من بنني من 
خالل تنفيذ محور النقل الشمالي 
الواصل بني بوركينافاسو ونيجيريا 
عبر بنني (والذي يشكل املشروع 
جزءا منه) واستيعاب هذا احملور 
للحركــــة املتزايدة لنقــــل الركاب 

والبضائع.
  ويهــــدف املشــــروع أيضا الى 
املركبات  خفض تكاليف تشغيل 
وزمــــن وتكلفة النقل وحتســــني 
مستوى السالمة على الطريق كما 
يهدف الى حتسني االتصال والتكامل 
االقليمي بني البلدان الثالثة وانعاش 

احلركة التجارية فيما بينها.
  ويتكون املشروع املقترح من 
انشاء طريق مسفلت من مسارين 
بطول يبلغ حوالي ١١٦ كيلومترا 
ذي معاجلة سطحية مزدوجة 
وبعـــرض يبلغ حوالي ٧ أمتار 
مع اكتاف بعرض يبلغ حوالي 
١٫٥ متر على كل جانب كما يشمل 
املشروع األعمال الترابية وطبقات 
الرصف ومنشآت تصريف املياه 
وانشاء واصالح اجلسور وأعمال 

سالمة الطرق.

  ويشمل املشروع ايضا اخلدمات 
الالزمــــة ملراجعة  االستشــــارية 
التصاميم واعداد وثائق املناقصة 
واالشراف على التنفيذ باالضافة 
الى توفير الدعم املؤسسي للجهة 
القائمة باملشروع وتنفيذ بعض 

األعمال األخرى الالزمة.
  وتقــــدر التكاليــــف االجمالية 
للمشــــروع بحوالي ٤٣٫٠٥ مليار 
فرنك غرب أفريقي أي حوالي ٢٣٫١٨ 
مليون دينــــار منها حوالي ١٦٫٠٢ 
مليون دينار بالعمالت األجنبية 
وهــــو ما يشــــكل نحــــو ٦٩٪ من 

التكاليف االجمالية املشار اليها.
  وســــيغطي قرض الصندوق 
املقترح حوالــــي ١٧٪ من تكاليف 
املشــــروع ومن املرتقب كذلك أن 
يساهم في متويل املشروع كل من 
املصرف العربي للتنمية االقتصادية 
في أفريقيا والبنك االسالمي للتنمية 
وصندوق أوپيك للتنمية الدولية 
والصندوق السعودي للتنمية بينما 
ستتكفل حكومة بنني بتغطية باقي 

تكاليف املشروع.
  كما التقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بعد 
ظهر امس النائــــب األول لرئيس 
البرملان في جمهورية بنني الصديقة 

اندريه واسن دو.
الى مقر    ولدى وصول سموه 
البرملان اجري له استقبال رسمي 
الوزراء  حافل تقدمــــه عدد مــــن 
واعضــــاء البرملــــان، حيث عزف 

 سمو رئيس الوزراء لدى زيارته البرملان في بنني

 الوزير مصطفى الشمالي يوقع احدى اتفاقيات التعاون مع بنني

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم رئيس بنني رسالة صاحب السمو

 األمير بعث ببرقية شكر إلى الرئيس المصري:
  نأمل أن تحقق نتائج قمة عدم االنحياز أهدافها

 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية شكر الى الرئيس محمد حسني 
مبارك ـ رئيس جمهوريـــة مصر العربية 
الشـــقيقة، أعرب فيها عن خالص الشـــكر 
والتقدير على احلفاوة البالغة وكرم الضيافة 
اللتني حظي بهما سموه والوفد املرافق خالل 
مشـــاركته في أعمال مؤمتر القمة اخلامس 

عشر حلركة عدم االنحياز.

  سائال سموه املولى تعالى ان تكلل نتائج 
هذه القمة بالتوفيق والسداد ملا فيه خدمة 
دول احلركة واالســـهام في حتقيق اهدافها 
وتطلعاتها املنشودة. مبتهال الى الباري جل 
وعال ان يدمي عليه موفور الصحة والعافية 
الشـــقيقة  العربية  وعلى جمهورية مصر 
وشعبها الكرمي املزيد من الرفعة واالزدهار 

في ظل قيادته احلكيمة. 

 محمد الصباح اختتم زيارته لشرم الشيخ 

 خالل حفل تكريم عبدالرحمن السعيد 

 السنيورة: الكويت سباقة لمساعدة لبنان 

 بيروتـ  كونا: اشـــاد رئيس حكومة تصريف 
االعمال اللبنانية فؤاد السنيورة بوقوف الكويت 
الى جانب لبنان في الســـراء والضراء معتبرا ان 

الكويتيني يبادرون للمساعدة من دون نداء.
  كالم السنيورة جاء خالل احتفال تكرميي اقامه 
في الســـراي احلكومي على شرف رجل االعمال 
عبدالرحمن ناصر السعيد بحضور الوزيرين بهية 
احلريري وخالد قباني وسفيرنا لدى لبنان عبد 
العال القناعي ورئيس جمعية «رعاية اليتيم» في 

صيدا د.سعيد املكاوي واعضاء اجلمعية.
  وقال بيان صادر عن املكتب االعالمي للسنيورة 

ان االخير اشاد بـ «املواقف التي اتخذتها الكويت 
الى جانب لبنان في السراء والضراء» الفتا الى ان 
«الكويتيني ال ينتظرون نداءنا بل يبادرون بدافع 
االخوة واحملبة الى نصرتنا اميانا منهم بهذا البلد 
وبدوره وبصيغته الفريدة وبقدرته اخلارقة على 
الرغم من كل املصاعب والتحديات على اخلروج 

من بني االزمات للبناء والتنمية».
  يذكر ان السعيد قدم هبة الى جمعية «رعاية 
اليتيـــم» في مدينة صيـــدا بجنوب لبنان مببلغ 
١٫٤ مليون دوالر من اجل انشاء وجتهيز مدرسة 

ابتدائية مجانية. 

 بدء مشروع الربط الكهربائي
  بين ٤ دول خليجية نهاية الجاري

  
  دبــــيـ  رويترز: اتخذت دول اخلليــــج خطوة صوب تخفيف ازمة 
الكهرباء وتوفير الطاقة املطلوبة بشدة في مجتمعاتها من خالل الربط 
بني شبكاتها. وميكن ان يبدأ تدفق امدادات الكهرباء عبر احلدود بني 
اململكة العربية الســــعودية والكويت وقطر والبحرين بنهاية الشهر 
اجلاري وكانت الدول االربع وقعت االســــبوع املاضي اتفاقا لتجارة 
الكهرباء وبدأت اختبار الربط بني شــــبكاتها منذ شهور. وسيتم ربط 
سلطنة عمان ودولة االمارات العربية املتحدة بالشبكة في وقت الحق. 
وستكون التجارة عبر احلدود من خالل مشروع الربط الذي تبلغ تكلفته 
١٫٤ مليار دوالر محدودة في البداية اذ ان قطر هي الدولة الوحيدة اآلن 
التــــي متتلك فائضا من الطاقة الكهربية ميكنها بيعه. وقال يوهانس 
بينيني العضو املنتدب في جي.بي.سي انرجي للخدمات االستشارية 
ومقرها ڤيينا «انها خطوة هامة للغاية المن الطاقة الكهربائية، خاصة 

اذا ما كان هناك نقص بالسوق.
  وقال بينيني ان اكبر تأثير فوري للشــــبكة ســــيتمثل في خفض 

فائض طاقة الكهرباء املطلوب لضمان استمرار االمدادات.
  واضاف بينيني ان منط االستهالك في كل بلد سيختلف قليال ففي 
الوقت الذي ميكن ان تعاني فيه احدى الشبكات من الضغط سيكون 

بامكان اخرى تقدمي فائض الطاقة املطلوب الستمرار العمل.
  من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية على 
بن صالح البراك لرويترز «هذا الربط ميثل هيكال يسمح بتبادل هامش 
االحتياطي في مرحلته االولــــى». واضاف «يعاني اجلميع من نقص 
الطاقة بسبب الزيادة الهائلة في الطلب كما هو احلال في السعودية». 
وتواجه اململكة انقطاعا مكلفا في الكهرباء يصل الى خمس ســــاعات 
يوميا في املنطقة الصناعية مبدينة جدة املركز التجاري باململكة، وقال 
البراك ان الســــعودية تعتزم ربط شبكاتها اجلنوبية والغربية العام 
املقبل االمر الذي يعتقد انه سيحسن االمور. وتلجأ دول اخلليج الى 
استخدام منتجات بترولية لتشغيل بعض محطات الكهرباء وتبحث 
استيراد الغاز وبناء محطات تعمل بالفحم او محطات للطاقة النووية 
كوســــائل للوفاء باحتياجاتها من الكهرباء في املستقبل. ويرى نائب 
رئيس وحدة الغاز والطاقة في «وود ماكنزي لالستشارات» راجنيش 
جوسوامي ان سوق الكهرباء اخلليجية لن تبلغ مرحلة النضج اال بحل 
هذه القضايا. ويضيف «مبدئيا سيتعلق االمر بالتعاون السياسي بني 

الدول اكثر من كونه فرصا للتجارة في الكهرباء». 

 الشيخ د.محمد الصباح لدى عودته إلى البالد أمس

 غادر نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح شرم 
الشيخ امس عائدا الى الكويت 
بعد مشـــاركته في اجتماعات 
الدورة الـ ١٥ لقمة حركة عدم 

االنحياز.
الشـــيخ د.محمـــد     وكان 
الصباح قـــد اكد دعم الكويت 
الدائم للقضية الفلســـطينية 
وااللتزام القوي مبواصلة دعم 
الشعب الفلسطيني وقيادته من 
خالل تقدمي املساعدات الالزمة 
وضـــرورة التعجيل بتحقيق 
احلل العـــادل والدائم لقضية 

الشعب الفلسطيني.
   وشدد، في كلمة له خالل 
اجتماعـــات وزراء خارجيـــة 
دول حركـــة عـــدم االنحياز، 
على املوضوع الرئيسي للقمة 
التضامن  الـ ١٥ للحركة وهو 
الدولي من اجل السالم والتنمية 

وضـــرورة تضافـــر اجلهود 
الدولية من اجل ايجاد حلول 
عمليـــة لالزمـــة االقتصادية 

واملالية احلالية.
   كما التقى الشيخ د.محمد 
الصبـــاح على هامـــش تلك 
االجتماعـــات مـــع عـــدد من 

نظرائه وزراء خارجية حركة 
عـــدم االنحيـــاز، حيث بحث 
معهم العالقـــات الثنائية بني 
الكويت وتلك الدول، كذلك ما 
يعترض حركة عدم االنحياز 
من عقبات وطرق تذليلها ودعم 

احلركــة. 

 وصف العالقات بين البلدين بأنها «سليمة ومديدة» 

 زيباري: خروجنا من الفصل السابع لن يكون على حساب الكويت
 األمم املتحدةـ  كونا: اكد وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري امس ان العراق 
املتعلقة  الدولية  القرارات  ملتزم بجميع 
باحلالة بني العراق والكويت وان ســــعي 
حكومته احلالي للخروج من الفصل السابع 
«لن يكون على حساب الكويت وسيادتها 
وامنها».وقال زيباري في مقابلة مع «كونا»  
انه يوجه الى الكويت «رسالة ود وأخوة» 
مؤكدا ان ما يقوم به العراق حاليا من جهود 
الى اجراء  سياسية وديبلوماسية ترمي 
مراجعة دولية لتلك القرارات لن يكون على 
حساب الكويت او على حساب سيادتها 
وامنها مبينا انه يــــرى انه من الطبيعي 
ان يتخذ العراق خطوات عملية مستقبال 

لتبديد مخاوف الكويت بهذا الشأن.
  وردا على سؤال بشأن اخلطوات التي 
ميكن للعراق ان يتخذها لتبديد املخاوف 
الكويتية قال زيباري ان «هناك مجموعة 
من اخلطــــوات ميكن اتخاذها» معربا عن 
اعتقاده ان «الفترة املقبلة ستكون فترة 
مهمة لتدعيم وتعزيز بناء الثقة من خالل 
مجموعة من االجراءات العملية قائال «نحن 
في العراق مطالبون باإلقدام على اتخاذ 
بعض املبادرات احلية واحلقيقية لتبديد 

تلك املخاوف».
   واوضــــح زيباري ان هــــذه املراجعة 
تشمل القرارات التي فرضت على العراق 
بعد احتالله للكويت في أغســــطس ١٩٩٠ 
وتتعلق بأمور من بينها «احلالة بني العراق 

والكويت».
  واوضح انه عقد سلسلة من املشاورات 

واملباحثات واالجتماعات بهذا الصدد مع 
السكرتير العام ومع اخلبراء في االمانة 
العامة ومع اعضاء مجلس االمن الدائمني 
وغير الدائمني فــــي اطار عملية املراجعة 
واالعداد لتقرير يصدره السكرتير خالل 
االيام املقبلة تليه جولة من املشاورات بني 
أعضاء املجلس متوقعا انها «ستستغرق 
بضعة أسابيع للتشاور بينهم ومن ثمة 

التفكير في اخلطة املقبلة».
   وكان زيباري التقى امس األول مندوبنا 
الدائم السفير عبداهللا املراد وممثلي الصني 
وفرنسا والواليات املتحدة وتركيا وليبيا 
في مجلس االمن. وقال «اكدنا جلميع من 
التقيناهم ان احلكومة العراقية حريصة 
كل احلرص وملتزمة بتنفيذ جميع قرارات 
الدولية املتعلقة باحلالة بني  الشــــرعية 
العراق والكويت ولكن العراق يتطلع الى 
افق زمني لكي يســــتعيد وضعه الدولي 
والقانوني الطبيعي». واضاف ان العراق 
«ال يســــتطيع ان يبقى اسيرا للعقوبات 
الدولية التي فرضت عليه مبوجب قرارات 
اخرى ال متت للحالة بني البلدين بصلة اذ 
ان هناك العديد من الوزارات العراقية من 
بينها وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة 
التعليم العالي ال ميكن لها ان تســــتورد 

بعض املواد بسبب نظام العقوبات».
  كما اكد ان العراق حريص على التعاون 
البناء وااليجابي مع الكويت ملعاجلة جميع 
القضايا العالقة «بكل مودة ومهنية وبروح 
اخوية ومن خالل القنوات الرســــمية بني 
دولتني صديقتني جارتني وليس من خالل 

  وقال ان «هناك مخاوف كويتية.. وهناك 
مسائل انسانية حقيقية بشأن املفقودين» 
مضيفا «اننا نتفهم هذه املعاناة واملظالم 
وااللم التي تعرض لها الشعب الكويتي لذا 
فنحن متحمسون جدا ملعاجلة هذا املوضوع 
وللتعاون على اعلى املســــتويات سواء 
لتشكيل جلنة ميدانية مشتركة عراقية ـ 
كويتية دائمة لالستمرار في البحث عن 
مصير هؤالء املفقودين او توعية الناس من 
خالل وسائل االعالم واملعلومات وتوفير 
الذين  الكويتيني  اقصى احلماية لالخوة 

سينظرون في هذا املوضوع».
  وتابع «ليست لدينا اي اشكالية في هذه 
االمور» مضيفا ان الكويت قدمت الكثير 
للعراق ولشعبه لتحريره من الدكتاتورية، 
موضحا انه يقول على الدوام علنا وفي كل 
االجتماعات الرسمية انه لوال الكويت ملا 

حترر العراق من الديكتاتور صدام.
  ووصف زيباري العالقات العراقية - 
الكويتية بانها «سليمة ومديدة» معربا عن 
اعتقاده بأنه يوجد تفهم كبير جدا من طرف 
الكويت حلاجة العراق للخروج من حتت 
الفصل السابع قائال «ان هذا دليل عودته 
وتعافيه والعراق الذي نتحدث عنه ليس 
عراق صدام انه عراق جديد. عراق دستوري 
دميوقراطي مسؤول قراراته تؤخذ ليس 
من طرف شخص بل من طرف مؤسسات 
في بلد يسعى الى حتقيق اقصى درجات 
التعاون مع كل جيرانه الســــيما الكويت 
التي عانى شعبها مثل الشعب العراقي من 

مظالم النظام العراقي السابق».

  وبني ان العراق يحاول تخفيض النسبة 
املئوية ملشاركته في صندوق التعويضات 
مــــن ٥٪ الى ١ أو ٢٪ مشــــددا على انه اذا 
مــــا قرر املجلس اي تخفيــــض «بالتأكيد 
يجــــب ان يكون االخوة الكويتيون ايضا 
مرتاحني في هذا الشأن والبد ان يتفهموا 

هذا املوضوع».
  وقال ان موقف اعضاء املجلس الذين 
اجتمع بهــــم كان ايجابيا ولكن «اجلميع 
اكدوا ايضا على احلاجة الى توطيد العالقة 
الثنائية مع الكويت حول القضايا العالقة 
الن هذا هو االساس ونحن منفتحون جدا 

على هذا املوضوع ونتفهمه كليا».
  من جانبه قال الســــفير عبداهللا املراد 
لـ «كونا» عقب اللقاء ان هوشيار زيباري 
اكد له خالل االجتماع التزام العراق جتاه 
الكويت فيما يتعلق بكل القرارات الدولية 
اخلاصة باحلالة بني الكويت والعراق مضيفا 
ان وزيــــر اخلارجية العراقي كان متفائال 
جدا مبستقبل التعاون بني البلدين السيما 
فيما يتعلق بصيانة العالمات احلدودية 
واملمتلكات كما أكــــد حرص العراق على 
التعاون املشترك بني البلدين. من جانبه قال 
مندوب فرنسا الدائم لدى االمم املتحدة جون 
موريس ريبير لـ «كونا» عقب اجتماعه مع 
وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
ان فرنســــا تؤيد فكرة اســــتعادة العراق 
مكانته في املجتمع الدولي اال انه حث في 
الوقــــت ذاته اجلانبني العراقي والكويتي 
على التعاون الثنائــــي مع االمم املتحدة 

لتسوية وجهات النظر العالقة. 

 فؤاد السنيورة وبهية احلريري وخالد قباني وعبدالعال القناعي خالل حفل تكرمي عبدالرحمن السعيد

االعالم». واشار الى انه التقى عبداهللا املراد 
«الحاطته علما بكل اللقاءات واالجتماعات 
التي قمنا بها والتصورات التي طرحناها 
حتى يكونوا في الصورة واكدنا انه ليس 
هناك شــــيء يجري خلف الستار اطالقا 
وكل مــــا نقوم به هو من باب الشــــفافية 

والصراحة».
  وفيما يتعلق مبسألة احلدود بني البلدين 
شدد زيباري على ان العراق ملتزم بالقرار 
٨٣٣ قائال ان خروج العراق من حتت الفصل 
السابع لن يغير شيئا من التزام العراق 
بذلك القرار او غيره من القرارات االخرى 

ذات الصلة.

 وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 

 الكويـت وبنين وقعتا ٥ اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعـاون الثنائي في عدة مجاالت


