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Al-Anbaa Thursday 6th August 2009 - No 11985 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 15 من شعبان 1430 ـ 6 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

وساطة بريطانية قوية بين الكويت والعراق لتسوية التعويضات والحدود والمفقودين
القائم باألعمال في السفارة البريطانية أكد أن بالده ال تفرض أي خطة على الطرفين.. وسفيرها في األمم المتحدة ربط أي خفض للتعويضات بموافقة قيادتي البلدين

ستو لـ »األنباء«: الحكومة الكويتية تتفهم مواقف بريطانيا وتؤيد اتفاقًا بين الطرفين بما يضمن أمن الكويت واستقرار العراق
بشرى الزين والوكاالت

فيما أبدى سفير بريطانيا في األمم املتحدة جون 
ساورز تأييد بالده لطلب العراق خفض التعويضات 
التي يدفعها للكويت، شدد القائم باألعمال في السفارة 
البريطانية بالكويت تيم س���تو على انخراط بالده 
وبقوة في العمل على تقريب وجهات النظر بني الكويت 
والعراق حلل جميع القضايا العالقة بني البلدين مبا 
في ذلك ترسيم احلدود ومصير املفقودين والديون 

كما أقرتها االتفاقيات الدولية.
وحول ما إذا كان التأييد البريطاني ميكن ان يؤثر 
على العالقات البريطانية � الكويتية قال س���تو في 
تصريحات خاصة ل���� »األنباء« ان القيادة الكويتية 
تت��فه���م جيدا مواقف بريطانيا، موضحا ان بالده ال 
تف���رض أي خ���طة على الط�رفني، وانها تؤيد اتفاق 

البلدين مبا يضمن أمن الكويت واس���تقرار العراق. 
وأعرب عن ثقة احلكومة البريطانية في أن الكويت 
والعراق يستطيعان حل املشاكل العالقة عبر احلوار 
واملفاوضات، مشيرا إلى ان اجتماع وزير اخلارجية 
البريطان���ي ديڤيد ميليباند ونائ���ب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح قبل 10 أيام 

في لندن كان ناجحا ومثمرا.
وكان السفير البريطاني في األمم املتحدة قد ربط 
أي خفض في التعويضات مبوافقة السلطات في كل 

من بغداد والكويت.
 وقال ساورز انه يأمل ان يجري حل كل القضايا 
العال���قة بني الع���راق والكويت مبا في ذلك قض�ية 
املواطن���ني الكويتي���ني املفق��ودي���ن وغيره���ا من 

القضايا.

ومضى يقول: »نريد أن نكون قادرين على املضي 
قدما حتى ميكن االتفاق على كل تلك املسائل في إطار 
احلدود القائم���ة وفي إطار خفض التعويضات التي 

يدفعها العراق للكويت«.
وأضاف: »ولكن ذلك يتطلب درجة من التفاهم بني 
بغداد والكويت وه���و ما نحاول )في مجلس األمن( 

التوصل إليه«.
من جهته، قال الس���فير العراقي في األمم املتحدة 
ان الع���راق س���لم 24 ص���ندوقا حتتوي على عملة 
كويتية وطوابع بريد وش���يكات سياحية إلى البنك 
املرك���زي الكويتي، كما وجه نوري املالكي دعوة إلى 
رئيس جلنة املفقودين والسجناء الكويتيني وفريق 
عمله لزيارة العراق الس���تكمال اإلجراءات املتعلقة 

بالعثور على رفات كويتيني مفقودين.

أسماء 6361 طالبًا وطالبة مقبولين في جامعة الكويت 
للفصل الدراسي األول 2010/2009     ص16 ـ 22

هاني شريف

هاني شريف: فروعنا 
سجلت أكبر عمليات 
 ATM سحـب 
في الشرق األوسط

نعمل وسط أفضل مصرفين مركزيين 
والكويتي اللبناني  المنطقة..  في 

»الوطني« ُصّنـف ضمن الـ 50 
بنكًا األكثر أمـانــاً في العالم 
إلستراتيجيته المتطورة  ص 34 و 35

رئيس فروع بنك الكويت الوطني 
الساير: نمر بمرحلة حرجة مع  »إنفلونزا الخنازير« وال أخشى االستجواباتفي لبنان في حوار مع »األنباء«

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
ملفان افتتحتهما اللجنة الصحية أمس ملف »املسرحني« وملف مكافحة 
وباء انفلونزا اخلنازير. وزير الشؤون د.محمد العفاسي قال إن قرار احلكومة 
بشأن املسرحني يحتمل التغيير والتعديل ويناقش أوضاع من أجبروا على 
تقدمي استقاالتهم من القطاع اخلاص، معلنا أن عدد املستفيدين من القرار 
904 مسرحني، مع احتمال تغير الرقم خالل الفترة املقبلة. من جهة أخرى، 
أكد وزير الصحة د.هالل الساير بعد اجتماعه مع اللجنة الصحية البرملانية 
أن وباء انفلونزا اخلنازير منتش����ر في أنحاء العالم ومازال مس����تمرا في 
االنتشار مشيرا إلى أن مكافحته تتطلب تعاون 3 أطراف، املواطن واحلكومة 
واملجلس. وقال: سنتعاقد مع شركة إعالنية لتقوم بحملة توعية، مشيرا 
إل����ى أن التصريحات »الكبيرة« من ش����أنها أن ترعب الناس، لكنه أكد أن 
الكوي����ت متر مبرحلة حرجة مع »إنفلونزا اخلنازير«، مضيفا: ال أخش����ى 

االستجوابات ألنني أقوم بواجبي على أكمل وجه.

العفاسي: قرار الحكومة بشأن المسّرحين يحتمل التغيير  والمستفيدون منه 904

التفاصيل ص6 و7

التفاصيل ص3

 اإلنفلونزا العادية تقتل 500 ألف شـخص سـنويًا وضحايا »إنفلونزا الخنازير« 1154 شـخصًا ! ص41


