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نائب السفير البريطاني لـ »األنباء«: الكويت محقة في أن معالجة قضايا الحدود 
وتخفيض الديون والتعويضات عن العراق تتم في األمم المتحدة

بشرى الزين
أكد نائب السفير البريطاني تيم سـتو على الدور اإليجابي الذي تقوم به بالده حلل مشاكل املنطقة املعقدة ولديها اهتمام بالتحديات التي تواجهها، مشيرا الى انها 

حققت جناحات في هذا االجتاه انطالقا من عالقات الصداقة التاريخية العميقة التي تربطها بالكويت وباقي الدول. وأعرب عن اهتمام بالده بالعالقات بني الكويت والعراق 

التي تتطلب تصفية القضايا العالقة وجتاوز البلدين اخلالفات، مؤكدا ان اململكة املتحدة لن تتأخر في تقدمي أي مسـاعدة وحتريك األمور الى احلل. وإذ أكد ان احلكومة 

الكويتيـة محقة في ان تعالج قضايا تخفيض الديون والتعويضات وغيرها في إطار األمم املتحدة أوضح ان دور بالده واضح في تقدمي املسـاعدة للكويت والعراق للتوصل 

الى حل يضمن عالقات مسـتقرة ومينح الكويت ثقة من اجلانب العراقي بضمان حدودها وفقا للقرارات الدولية، مشـيرا الى ان العراق أوفى فيما سبق بواجبات التعويض 

ويعيش اآلن مرحلة إعادة اإلعمار، ما يجعله بحاجة الى متويل واذا كان هناك سـبيل خلفض الديون فإننا سـنقوم مبساعدة احلكومة العراقية. موضحا ان الكويت تتفهم 

جيدا املواقف البريطانية وال توجد اي ضغوطات حول هذا املوضوع. وحول االتهامات املوجهة لبريطانيا بضلوعها في االضطرابات التي شهدتها ايران ودعمها ملا 

وصفته طهران بأنه حتد ملشـروعية نظام البالد، قال ستو: »النظام االيراني يواجه مشاكل معقدة داخليا ومع املجتمع الدولي«، مبينا ان االحداث 

التي رافقت أو أعقبت االنتخابات تعتبر عالمة مخجلة بالنسبة إليران، مضيفا انه على ايران ان تنخرط بشكل ايجابي في املنطقة وأال تشكل 

تهديـدا جليرانها، الفتا الى العرض الذي مت تقدميه لطهران مقابل وقف تطوير برنامجهـا النووي وفتح قنوات التعاون معها، موضحا انها 

اذا متسـكت مبوقفها فإن العقوبات ستكون باملرصاد. كما ذكر ستو  ان سورية شريك مهم في عملية السالم بالشرق األوسط، مبينا ان 

املبادرة العربية اساسية فيما يتصل بحل الدولتني وان التطبيع مع اسرائيل خطوة صعبة التطبيق ألن األطراف العربية تريد ان حتصل 

على مقابل لذلك لالعتراف بإسـرائيل بأن توقف االخيرة اعتداءاتها وبناء املسـتوطنات وإلغاء نقاط التفتيش مثلما تريد اسرائيل 

العيـش دون هجمات او تهديدات. وفيما يتعلق بقرار احلكومـة البريطانية فتح حوار مع »حزب اهلل« أوضح ان احلوار كان في العام 

2001 و2005 مع املمثلني السياسـيني في احلزب وليس اجلناح العسكري، وتوقف هذا احلوار وكررت احملاولة مجددا هذا 

العام، موضحا ان األهمية تكمن في معرفة ما يحدث في لبنان سياسـيا من خالل هذا احلوار، ولسنا متعجلني في ذلك إال اذا 

شعرنا بأنه مثمر. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

العالقات بيـن الكويت والعـراق تتطلـب تصفية القضايـا العالقة وتجـاوز الخالفات 
وبريطانيـا لـن تدخـر جهـدًا فـي تقديـم المسـاعدة الممكنـة للوصـول إلـى الحلول

 كيف تقيمون السياس��ة البريطانية بالنظر إلى مش��اكل الشرق 
األوسط؟

اعتقد ان لبريطاني���ا تواجدا عريقا في املنطقة وتعمل ما في 
وس���عها من خالل العالقة التي تربطها ودول املنطقة ألن تكون 
دائما متطورة وفي أحس���ن حال مستقبال، فلدينا تاريخ طويل 
هنا، وبريطانيا كانت له���ا دائما مواقف وأدوار في ان تكون لها 
تدخالت ايجابية حلل مشاكل معقدة كالقضية الفلسطينية مثال 
وف���ي أوقات عصيبة كما لديها اهتم���ام بالتحديات التي تواجه 
املنطقة انطالقا من األوضاع التي سادت العراق وحققت خاللها 
جناح���ات فرضتها عالقات الصداقة العميق���ة والتاريخية التي 
تربطها والكويت وباقي دول املنطقة والتي تفخر بها وتأمل لهذه 

العالقات مزيدا من التقدم واالزدهار.

العراق وفلسطين

وكي��ف ميكنكم احلدي��ث بتفصيل عن اجله��ود البريطانية فيما 
يتصل بالعراق وفلسطني وغيرهما مثال؟

الع���راق بلد له تاري���خ عريق، وأعتقد ان س���قوط بغداد في 
العام 2003 شّكل لدى أي عربي شيئا مس مشاعره وكان احلدث 
حساس���ا جدا لكن الهدف من ذلك كان له داللة تتلخص في رفع 
املعاناة التي سببها فكر صدام حسني لسنوات طويلة وبالتالي 
كان التدخل مبادرة عظيمة وجزءا من معركة طويلة وسنستمر 
في  ذلك وبذلنا جهودا كبيرة بفضل وجود قوات التحالف واليزال 
هناك الكثير مما يجب عمله، ألن الوضع كان سيئا ومعقدا بالنظر 
ال���ى ما يدور حول وداخل العراق، ما حتم وجودنا وتطلب عمال 
كثي���را في املنطقة وقمنا بذلك وهذا مهم جدا، فخالل الس���نوات 
املاضية قدمنا مس���اعدات في مناطق مختلفة من العراق، ليكون 
العراقيون قادرين على االعتماد على أنفسهم واالندماج في عملية 

البناء والتطوير.
كم���ا يهمنا في ذلك الكويت، ألن العالقات بني البلدين تتطلب 
تصفية القضايا العالقة وان يتجاوز العراق والكويت اخلالفات، 
وخالل يوليو املاض���ي كانت هناك بعض التجاذبات والضغوط 
رافقت الدعوة الى تخفيض الديون ومسألة التعويضات العراقية 
املستحقة للكويت وقضية املزارع واحلدود واملفقودين، وبريطانيا 
مهتمة بهذه القضايا التي يجب ان جتد طريقها الى احلل، ألن ذلك 

أمر جيد للعراقيني والكوييني.

وساطة بريطانية

هل هناك أي طلب لوساطة بريطانية من طرف البلدين؟
لن نتأخر أبدا، لكن اذا وجدنا اي طريقة لتقدمي املساعدة وحتريك 
األمور فلن نؤجل اي مس���اعدة، ومن الواضح ان هناك اجتماعا 
في األسابيع املقبلة في األمم املتحدة ملناقشة قضية التعويضات 
واألمور األخرى، ألنه كما أوضحت احلكومة الكويتية وكانت محقة 
في ذلك، انها قضايا يجب ان تبحث في اطار األمم املتحدة أساسا. 
وأشير الى زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح الى لندن يوليو املاضي وكان له اجتماع ناجح 
م���ع وزير اخلارجية ديڤيد ميلياند حيث بحثا وبعمق العالقات 
الكويتية � العراقية ومن الواضح ان دورنا تقدمي املساعدة للعراق 
والكويت للتوصل الى حلول تضمن عالقات مستقرة وان تكون 
للكوي���ت ثقة من طرف اجلانب العراق���ي بضمان حدودها وفقا 

لقرارات األمم املتحدة.
ف��ي اعتقادكم هل ميك��ن أن تلقى هذه اجلهود قب��وال لدى باقي 

األعضاء الدائمني في مجلس األمن الدولي؟
القرار 833 أعد في سياق مشاورات مجلس األمن وجميع األعضاء 
ف���ي األمم املتحدة قبلوا بذلك وحظ���ي مبوافقة دولية، وكما هو 
معروف العراق يعيش فترة اعادة االعمار والبناء وأوفى فيما سبق 
بواجبات التعويض وفي الوقت ذاته بحاجة الى متويل لتغطية 
تكاليف االعمار وبالتالي فإذا كان هناك سبيل خلفض التعويضات 

والديون فإننا سنقوم مبساعدة احلكومة العراقية.

ضغوط دولية

لكن يقال ان الكويت تتعرض لضغوط دولية بش��أن استحقاقات 
خروج العراق من الفصل السابع والقضايا السالفة الذكر؟

اعتقد ان احلكومة الكويتية تتفهم مواقفنا بشكل واضح، وكل 
منا يفهم اآلخر بشكل جيد، لم نأت الى هنا في العام 1991 و2003 

إلثارة املشاكل حول احلدود، ولهذا ال توجد ضغوطات أو مشاكل من 
هذا النوع ونفهم خصوصية ما تطلبه الكويت حول التعويضات 

واحلدود وضرورة مناقشة ذلك في اطار األمم املتحدة.

الواقع في إيران

كي��ف تنظرون إل��ى الواقع في ايران بعد اع��ادة انتخاب الرئيس 
احمدي جناد؟ وما ردكم على االتهامات املوجهة جلهات أجنبية ومنها 
بريطاني��ا لضلوعها في االضطرابات التي ش��هدتها طهران دعما ملا 

وصفته بأنه حتد ملشروعية نظام البالد؟
اعتقد ان النظام االيراني 
يواجه عدة مشاكل معقدة 
سواء مع املجتمع الدولي او 
داخليا، اوال نتائج االنتخابات 
لم تلق ثقة لدى الش���عب 
االيران���ي، ايضا االقتصاد 
يعاني من وضع سيئ رغم 
البلد ووجود هامش  غنى 
كبير من الشعب االيراني 
مهمشا وفقيرا، اضافة الى 
موض���وع العقوبات جراء 
امللف النووي واملشكلة التي 
يس���ببها للمجتمع الدولي 
وليس بالنسبة لنا فقط، 
الى االتهامات  كما اش���ير 
له���ا طاقم  الت���ي تعرض 
البريطانية في  الس���فارة 
طهران الذي يقوم بوظيفة 
ديبلوماسي وليس اعماال 
عسكرية كما هو معروف، 
كما قامت السلطات االيرانية 
باعتقال مدرسة فرنسية، 
ال���ى االضطهادات  اضافة 
واالعمال السيئة ضد مئات 
االشخاص والتي ال ميكن 
مقارنته���ا اال مبا حدث في 
روسيا في 1930 وال ميكن 
ان حتدث في القرن ال�  21 
ف���ي أي دولة، وكما ذكرت 
االحداث التي رافقت حتقيق 
االنتخابات ذهب ضحيتها 
مئات االش���خاص واعتقل 
الكثي���رون، واذا  جراءها 
نظرنا الى هذه االمور بشكل 
واضح فانها تسجل عالمة 
س���يئة ومخجلة بالنسبة 
اليران النها دولة ذات تاريخ 
وشعب ذو ثقافة ومهارات 
وهو الش���عب الذي عانى 
من ضغوط منذ 100 سنة 
او اكثر من نظام متسلط، 
لذلك فعلى ايران ان تنخرط 
بدور ايجاب���ي في املنطقة 
وموقفنا من امللف السوري 
– االيراني هو جعل منطقة 

الشرق االوس���ط خالية من الس���الح النووي واال تشكل ايران 
اي تهديد جليرانها وان تطور قوته���ا النووية الغراض مدنية، 
ولي���س بريطانيا او الواليات املتحدة او فرنس���ا من تطلب ذلك 
بل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وس���بق ان قدمنا عرضا جيدا 
اليران مقابل وقف تطوير برنامجها النووي واذا قبلت فسيكون 
لها تعاون جتاري وتعليم���ي واجتماعي معنا، وفي الوقت ذاته 
اذا متسكت ايران بتطويره كما نالحظ فان العقوبات باملرصاد، 
واعتقد ان هناك ش���عورا بالقلق في التعامل مع النظام االيراني، 
وامامنا الكثير مما يجب عمله في س���بيل اقناع ايران ومناقشة 
ه���ذا امللف بجهود من مجموعة 5+1 وهي االطراف املنخرطة في 

مسار املفاوضات.
كي��ف ميكن توقع دور ايجابي الي��ران في املنطقة كما ذكرمت في 

ظل فوز الرئيس احمدي جناد بوالية رئاسية ثانية؟
ليس لدينا اي ش���يء ضد احمدي جناد كي ال يكون رئيسا او 
ضد خيار الشعب ونتفاوض مع احلكومة االيرانية من اجل وقف 

برنامجها النووي.
وعدم تهنئة احلكوم��ة البريطانية للرئي��س االيراني بفوزه، هل 

يحمل عدم اعتراف مبشروعية االنتخابات االيرانية ونتائجها؟
نعترف باحلكومة االيرانية، واعتقد ان مسألة تقدمي التهاني في 
مثل هذه االمور ميكن القيام 
بها واحيان���ا اخرى ليس 
من املهم ذلك، لكن ما حدث 
عقب االنتخابات واعتقال 
العديد من االشخاص كان 
شيئا مقبوال وال ميكن لوم 
بريطانيا التي كانت بعيدة 

عما حدث.

بريطانيا وأفغانستان

اجلي��ش  قائ��د  اعل��ن 
افغانس��تان  في  البريطاني 
عن بقاء الق��وات البريطانية 
40 عام��ا، هل فش��ل قوات 
التحال��ف يس��تدعي ه��ذه 
املدة كلها لتحقيق اي اجناز 

محتمل؟
كان تصريح���ا باخلط 
العريض ويحمل تفسيرات 
متعددة، ف���اذا حتدثنا عن 
جن���اح فانه قب���ل يومني 
انتخابات رئاسية  اجريت 
في افغانستان وهذا شيء 
يحسب لهذا البلد فاكثر من 
100 أل���ف أفغاني توجهوا 
الى مرك���ز التصويت رغم 
تهديد عناصر طالبان ولذلك 
ال ميكن القول بان حتقيق 
اي جناح كبير يرتبط بكم 
من حركة طالبان قد قتل، 
لكن كم من االفغانيني حظوا 
باحلماي���ة، وهذا فرق مهم 
الن ما يهمن���ا هو التركيز 
على اعادة البناء وتطوير 
افغانس���تان في مس���ارها 
السياسي رمبا ذلك يتطلب 
الزمنية وهذا ال  املدة  هذه 
يعن���ي انها م���دة الحتالل 
عسكري وامنا العادة بناء 
افغانس���تان بالنظ���ر الى 
الوضع الس���يئ والتاريخ 
املثقل باملعاناة ولذلك نسعى 
الى دعم احلكومة االفغانية 
وحتقيق هدفها بأن تكون 
بلدا متطورا سياسيا وابعاد 
شبح التطرف باعطاء مساحة اوسع للذين يرغبون في االنخراط 

في العملية السياسية.
وكذلك هو األمر بالنس���بة ملا حدث في العراق، حيث انضمت 
عدة تيارات الى املسلسل الدميوقراطي الذي اندمجت فيه احلياة 
السياس���ية وتوقفت عن افتعال املواجه���ات، وبالتالي فإن بقاء 
القوات البريطانية الى جانب قوات حلف الناتو في أفغانستان 

من اجل هذه املهمة.
كيف تنظرون الى دعوة اإلدارة األميركية إليران للعب دور ايجابي 

للمساعدة في جتاوز الوضع الالمستقر في افغانستان؟
أعتقد انه على إيران االنخراط في اي نشاط ايجابي من شأنه 

ان يس���اعد البلد اجلار على اس���تعادة استقراره الى جانب دول 
اجلوار، لذلك فإن على ايران ان تش���ترك ب���دور مهم باعتبارها 
عضوا مس���ؤوال في املنطقة وبكيفي���ة برغماتية كوقف تهريب 

املخدرات مثال.
ه��ل ميك��ن ان تكون هناك مس��اومة في هذه املس��ألة بني امللف 
ال��س��وري ودور اي��ران ف��ي لع��ب دور لتحقيق االس��تقرار في 

أفغانس�����تان؟
في العراق، ايران لعبت دورا معقدا، وليس نحن من قال هذا بل 
احلكومة العراقية، حيث كان لها تأثير كبير داخل العراق، وطلبت 
احلكومة العراقية ان تتوقف ايران عن هذا التدخل، والنتيجة بعد 
ذلك هي ان العراق استقر، فإذا استخدمنا املنطق ذاته، فلماذا نساوم 
ايران على انها اذا قامت بدور ايجابي في افغانس���تان نساعدها 
والصحيح يجب اال تقوم بأي نشاط سيء داخل أفغانستان بأي 
حال وأن حتضر طاولة املفاوضات ملناقش���ة عرضنا حول امللف 

النووي وبالتالي تكون في منأى عن العقوبات.

الدور السوري

فيم��ا يتعلق بتعاطي س��ورية م��ع ملفات املنطقة، ه��ل بريطانيا 
راضية عما تقوم به سورية اآلن؟

أعتقد ان سورية شريك مهم في عملية السالم، ويجب االعتراف 
بأن املبادرة العربية لها وزن فيما يرتبط بحل الدولتني ألن احلل 
يتصل باتفاق 23 دولة وليس اسرائيل وفلسطني، وبالتالي على 
هذه الدول اضافة الى اس���رائيل انهاء هذه األزمة وس���ورية لها 
دور مهم في عملية السالم، وبريطانيا واالحتاد األوروبي واعون 
وملتزمون بتقدمي جهود ونرى ان هذه املبادرة سبيل جيد لتحقيق 

هذا الهدف والوصول الى تسوية.
هن��اك جهات غربي��ة تدعو دائما الى التطبيع مع اس��رائيل، مباذا 

تعلقون؟
بشكل عام هذه خطوة صعبة من الناحية التطبيقية، ألن الدول 
العربية يجب ان حتصل على مقابل لالعتراف باس���رائيل، التي 
يأمل الفلسطينيون وأي دولة عربية في ان توقف اعتداءاتها انها 
وبناء املستوطنات وإلغاء نقط التفتيش، واسرائيل تريد العيش 

دون تهديدات أو هجمات ولذلك نضغط في هذا االجتاه.

ارتباط تاريخي

ملاذا ن��رى حضورا قويا للدور األميركي في هذه املس��ألة مقابل 
الوجود البريطاني الذي يرتبط تاريخيا باملنطقة ومبش��كلة الش��رق 

األوسط؟
لدينا تاريخ طويل في املنطقة ونأمل ان نكون على قدر الفهم 
اجلي���د لدى اجلميع ولدينا متثيل ف���ي منظمات دولية متعددة، 
واحلقيقة تبقى الواليات املتحدة اكبر قوة في العالم وبوجودها 
ميكن القيام بكل شيء ودونها سيكون األمر صعبا، كما ان وجود 
جماعات ضغط »لوبي« فاعلة في الواليات املتحدة يجعل لديها 
تأثير في اس���رائيل ولذلك فإن اي حل للقضية يجب ان مير عبر 

الواليات املتحدة وهذا امر بديهي.
ق��رار احلكوم��ة البريطاني��ة بفت��ح حوار م��ع »ح��زب اهلل« ما 
دوافع��ه؟ وكيف تنظرون الى رد احلزب؟ وإل��ى أي حد يفيدكم هذا 

االنف���تاح؟
كان لدينا حوار مع حزب اهلل في السابق 2001 و2005 وليس 
م���ع اجلناح العس���كري للحزب ألنه موصوف حس���ب القانون 
البريطان���ي بأنه منظمة إرهابية، واألمر ليس مختلفا كثيرا اآلن 
ولس���نا قادرين على فتح حوار جديد معهم لم نحدثهم وال نريد 
احلديث إليهم ألنهم ميثلون فئة مس���لحة ويرغب اصحابها في 
قتل بعضهم البعض، لكن اجلناح السياس���ي اذا رأينا ان احلوار 
مفيد فسنفتح حوارا معه، وفي العام 2005 لم يكن احلوار مفيدا 
بيننا، لذلك توقفنا وحاولنا مجددا هذه السنة احلديث مع املمثلني 
السياس���يني املهتمني بالسالم ونريد ان نعلم ما يحدث في لبنان 
وهذا ليس بالعمل السهل، لذا يجب علينا التحدث الى عدد كبير 
من االطراف السياسية، لذلك ال ننخرط في اي حوار مع اجلناح 
العس���كري ولكن ميكن ان نتحدث حسب متطلبات الظروف مع 
ممثلي احلزب السياس���يني وأهمية هذا املوضوع تكمن في اننا 
نريد ان نفهم الوضع السياسي في لبنان وليس فتح قنوات حوار 
جديدة ولسنا مس���تعجلني في احلوار ولن نتحدث معهم يوميا 

وسيكون هناك حوار اذا شعرنا بأنه مثمر.

أكد أن بالده لها تاريخ طويل بالمنطقة وتدخالت إيجابية لحل مشاكلها

)أحمد باكير(تيم ستو يتحدث إلى الزميلة بشرى الزين

لـم نفتح حـوارًا مـع الجناح 
اهلل«  »حـزب  فـي  العسـكري 
واهتمامنـا يكمـن فـي فهـم مـا 
يحدث في لبنان سياسـيًا ولسـنا 
متعجليـن إال إذا كان ذلـك مثمرًا
مهـم  شـريــك  سوريــة 
والمبـادرة  السـالم  عمليـة  فـي 
العربيـة أساسـية لحـل الدولتين 
وبريطانيـا واالتحـــاد األوروبـي 
يقدمـان جهـوداً في هـذا االتجاه
عـدم تهنئـة أحمـدي نجاد 
بفـوزه ال يعنـي عـدم االعتـراف 
لدينا  وليـس  اإليرانية  بالحكومـة 
يكـون  أن  فـي  ضـده  شـيء  أي 
رئيسـًا وهــذا خيـار الشـعـب

إجراءات في منح التأشيرة
قامت الداخلية البريطانية باستصدار قوانني جديدة تشدد على اجراءات منح التأشيرة قبل 
ش����هرين وقال نائب السفير البريطاني تيم س����تو ان قوانني الهجرة ونظام التأشيرات يتغير 
باس����تمرار والس����بب في ذلك هو حتس����ني وتطوير اخلدمات كما ان هذا النظام اجلديد يرتبط 
بهدفني ملنح التأشيرة سواء في هذا البلد او في اي دولة اخرى، اوال: نريد ابعاد االشخاص ذوي 
التصرفات الس����يئة والذين يس����تهلكون ضرائب املواطنني ويقومون بأعمال اجرامية وغيرها، 
وثانيا: هذا النظام وفر على الش����عب البريطاني 8 ماليني جنيه من الضرائب النه اوقف هؤالء 

الذين يطلبون اللجوء بطريقة فيها »غش« في برنامج الفوائد من ضرائب املواطنني.
واشار ستو الى ان هذه االجراءات متكن من التحقق من الشخص املسافر سواء للسياحة، 
للدراسة، للتجارة، ومكتب التأشيرات يقوم بجهود تستحق االشادة ومنافسة 
حيث مت ختم 97% من التأش����يرات خالل 3 ايام من اصل 50 الفا ونأمل ان 
نحافظ على نفس املعايير تشجيعا للكويتيني على زيارة اململكة املتحدة 
لالس����تمتاع بإجازاتهم، كما اننا نقوم بتسهيل اجراءات حصول الطلبة 
على التأشيرات وفيما يتعلق باملعلومات اخلاصة بالتحاقهم بالدراسة 
في اجلامعات واملعاه����د البريطانية. كما اعرب عن عدم تخوفه من ان 
يكون تشديد هذه االجراءات باستمرار من شأنه ان يكون مصدر تخوف 
للطلبة الراغبني في الدراسة باململكة املتحدة، مشيرا الى ان هناك هيئات 
تدعي بأنها مراكز تعليمية وان لديها هوية ولكنها تسعى للحصول 
على املال مقابل املس����اعدة على حصول الطلبة على تأشيرات وقد 

تصدينا لهذا االمر ووضعنا له حدا.
ولفت الى وجود عدد مهم من الطلبة الكويتيني الدارس����ني في 
بريطانيا موضحا ان هذا االمر يبعث على االرتياح وانه يشجع هذا 
النوع من الطلب����ة، مذكرا بأن بعض االجراءات تتطلب في بعض 
احلاالت من الطالب املؤهل العلمي وكشفا للحساب البنكي او كتابا 
للتوظيف وهذه العملية ميكن ان تكون لدى البعض س����هلة 
ولدى آخرين معقدة، كما يجب تبيان سبب الزيارة واملكان 
الذي سيقيم فيه وان كان مؤقتا سواء للدراسة او العمل او 
السياحة وبالتالي ميكن زيارة بريطانيا، ولن مننع الناس 
من الذهاب الن لدينا افضل املؤسسات التعليمية، لكن يجب 

ان تكون جميع الوثائق مطابقة ملعايير منح التأشيرة.

نائب السفير البريطاني تيم ستو


