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السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز

)أحمد باكير(السفير السعودي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

نتطل�ع إلى القم�ة الخليجي�ة المقبلة ف�ي الكويت التخاذ ق�رارات في اتجاه إنش�اء الس�وق وتوحي�د العملة
الى اين وصل��ت جهود اململكة 

في محاربة االرهاب؟
لقد عانت اململكة لفترة ليست 
بالقصيرة من الفئة الضالة التي 
اختارت نه���ج التدمير التخريب 
والقتل لتحقي���ق اهداف ال تتفق 
مع تعاليم الشريعة السمحة وال 
القيم العربية واالسالمية بشكل 
عام، لقد استطاعت اململكة مواجهة 
مخططات االرهابيني وقمعها وكذلك 
بتوجيهات القي���ادة في اململكة 
استطاعت قوى األمن السعودي 
القضاء على الكثير من العمليات 
االرهابية املخطط لها قبل تنفيذها، 
ولعل ما حدث قبل ثالثة اسابيع 
من محاولة غادرة استهدفت حياة 
نائب وزير الداخلية للش���ؤون 
األمنية األمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز إمنا دليل على يأس تلك 
الفئة الضالة، وعدم تورعهم عن 
استخدام أساليب دنيئة لتحقيق 
اغراضهم ولكن وبحسب ما صرح 
به وزير الداخلية بأن هذا احلادث 
لن يثني اململكة ابدا عن االستمرار 
في نهجها ال���ذي بدأته وتوجيه 
النصح لهذه الفئة حتى يعودوا 

افرادا صاحلني داخل املجتمع.
هل من آلية جديدة ملكافحة هذه 

الظاهرة؟
بالتأكيد هناك تطوير في تنفيذ 
وتخطيط العملي���ات االرهابية 
ولكن هذا التطوير دائما ما يأتي 
بردود أفعال عكس���ية على تلك 
الفئة الضال���ة ويقابل مبزيد من 
االحتياطات األمني���ة ملواجهتها 
والقضاء عليها، ولكنها لن تؤثر 
ف���ي جوهر العالقة ب���ني القيادة 
والشعب سواء في اململكة او في 
منطقة اخلليج بالرغم من احملاوالت 
الدنيئة الس���تغالل التواصل بني 

املسؤولني واملواطنني.
العالقات  إل��ى  تنظ��رون  كيف 

السعودية � الكويتية؟
هي عالقات تاريخية ومتميزة 
وقائم���ة عل���ى األخ���وة ومثال 
يحتذى في املنطقة العربية عامة 
واخلليج خاصة فكما تعلمون ان 
امللك عبدالعزيز انطلق بحملته 

في البداية مبادرة سعودية وهي 
الزالت مطروحة وميكن التعديل 
او التطوير من خالل جامعة الدول 

العربية.
هل هناك تخ��وف من عمليات 

ارهابية مستقبال داخل اململكة؟
القراءة املوضوعية لألحداث 
تؤكد متكن اجهزة األمن باململكة من 
احباط العديد من العمليات وهي 
في طور التخطيط اي قبل حدوثها 
وهي اجهزة يقظة ومتابعة وبالتالي 
فإن موجة العمليات االرهابية بدأت 
في االنحس���ار الى حد كبير منذ 

فترة.
ه��ل مازال��ت البطاق��ة املدنية 
صاحلة للتنقل ب��ن اململكة وباقي 

الدول اخلليجية؟
يجب ان حتتوي البطاقة املدنية 
على املواصفات الفنية والتقنية 
حتى يتم استخدامها بني اغلب دول 
املجلس وفيما يتعلق باستخدامها 
بني اململك���ة والكويت اعتقد انها 
ستحتاج الى عدة اشهر حتى تكون 
جاهزة لالستخدام وميكن التنقل 

بها بني البلدين.
وم��اذا عما حدث من خالف بن 
اململكة واالم��ارات العربية املتحدة 

حول العمل بالبطاقة بن البلدين؟
م���ا حدث صدر بش���أنه بيان 
رس���مي من مديري���ة اجلوازات 
باململكة ومت توضيح االتصاالت 
التي سبقت ايقاف العمل بالبطاقة 
بني البلدين وهي مازالت متوقفة 
حتى اآلن لعدم ازالة االسباب التي 

ادت الى وقف العمل بها.
أين وصل��ت اجلهود اخلليجية 

في السوق اخلليجية املشتركة؟
نتطلع ال���ى القمة اخلليجية 
التي س���تعقد ديس���مبر املقبل 
بالكويت واتخاذ قرارات في املجال 
االقتصادي تدفع قدما في اجتاه 
السوق اخلليجية املشتركة والعملة 

اخلليجية املوحدة.
وردت أخب��ار ايرانية عن اتفاق 
س��عودي � اس��رائيلي عن إمكانية 
الس��عودي  املجال اجل��وي  فت��ح 
لتوجيه ضرب��ة محتملة ضد إيران 

ما تعليقكم؟
صدرت بيانات رسمية عديدة من 
جانب اململكة تنفي وجود اي نوع 
من التعامل املباشر وغير املباشر 
مع الكي���ان الصهيوني فموقف 
اململكة في هذه األمور واضح وهو 
ال نتعامل بأي صورة من الصور 

مع الكيان الصهيوني.
وماذا ع��ن دعوة ع��دة أطراف 

للمملكة للتطبيع مع اسرائيل؟
أش���ير هنا الى مقال نشرته 
نيوي���ورك تامي���ز لألمير تركي 
الفيصل يؤكد فيه على ان اململكة 
لن تقدم اي نوع من انواع التهيئة 
للتطبيع م���ع الكيان الصهيوني 
اال بعد ع���ودة االراضي احملتلة 
وقيام الدولة الفلسطينية فاملوقف 
السعودي واضح، وتخرج من فترة 
ألخرى تس���ريبات معينة ولكن 
املتاب���ع الذكي يدرك جيدا الهدف 
الرئيسي من ورائها ولكن تنظر 
الى الواقع فهل حتقق ش���يء مما 
ذكر خالل السنوات املاضية بالطبع 
ال فقد ثبت انها كانت تسريبات 

ألغراض محددة ثم تالشت.
وم��اذا بش��أن االتهام��ات التي 
وجهت إلى اململكة بضرب طائرات 

سعودية ملواقع احلوثين؟
اململك���ة تنظر ال���ى اي عدم 
اس���تقرار في املنطق���ة بتوجس 

واهتمام، ومت نفي هذه األنباء من 
قبل املسؤولني في اململكة.

العالقات  ال��ى  تنظ��رون  كيف 
الس��عودية � االيراني��ة في الوقت 

الراهن؟
ايران دولة مس���لمة وجارة 
بينها وبني دول اخلليج مصالح 
مش���تركة تتمثل في اس���تقرار 
منطقتنا والعالقات السعودية � 
االيرانية نستطيع ان نقول إنها 

جيدة وما حدث في االنتخابات 
الرئاسية االيرانية شأن داخلي 

ال ميكننا التعليق عليه.
م��ا االحتياطات الت��ي تتخذها 
اململكة خالل موس��م احلج حيال 

وباء إنفلونزا اخلنازير؟
تولي اململك���ة أهمية كبرى 
لصح���ة احلج���اج واملعتمرين 
وهناك متطلبات صحية في كل 
موس���م حج تطلب من احلجاج 

واملعتمرين خاصة »التطعيم« ضد 
عدد من األمراض وشهادات صحية 
وبالتالي سيكون الوضع هذا العام 
مماثال لألعوام الس���ابقة فوزارة 
الصحة في اململكة بالتنسيق مع 
وزارة احلج حتيط الدول اإلسالمية 
التي يتوافد منها احلجاج بتلك 
املتطلبات للعمل على س���المة 
جميع احلجاج وعودتهم ساملني 

الى اوطانهم.

لتوحيد اململكة من ارض الكويت، 
فالعالقات بني االسرتني احلاكمتني 
والشعبني السعودي والكويتي هي 
عالقات وثيقة مع األخذ في االعتبار 
ذلك الترابط االس���ري واملصالح 
املشتركة وهناك زيارات متبادلة ألن 
الظروف التي تشهدها املنطقة حتتم 
التواصل والتشاور املستمر بني 
السعودية والكويت، نظرا للعالقات 
االخوية بني قيادتي البلدين التي 
تساعد على اللقاءات واملشاورات 
وتنسيق املواقف باستمرار إضافة 
الى اللق���اءات الوزارية واللجان 

املشتركة التي تدعم العالقات.

كيف تقيم��ون دور اململكة في 
التقارب العربي؟

للمملك���ة دور قدمي في هذا 
االطار فهي دائما تسعى الى توحيد 
الصف العربي ومواجهة االخطار 
التي تهدد املنطقة، واوضح مثال 
على هذه اجلهود كانت مبادرة 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل خالل القمة االقتصادية 
العربية التي احتضنتها الكويت 
في يناير املاضي والتي أدت الى 
فتح صفحة جديدة من العالقات 
ال���دول العربية،  االخوية بني 
فاململكة ال تسعى الى مصالح 

او فوائد شخصية امنا هي تسعى 
الى تقريب وجهات النظر العربية 
وتقوية الش���أن العربي وإزالة 
الفوارق واخلالف���ات ملواجهة 

االخطار املشتركة.
ما اجلديد في العالقات العربية � 
العربية بعد لقاء القمة في قطر بن 

العاهل السعودي والزعيم الليبي؟
اململكة دائما تعمل على إزالة 
اس���باب اخل���الف بني األش���قاء 

العرب.
أين وصلت جه��ود اململكة في 

املبادرة العربية للسالم؟
املبادرة العربية للسالم كانت 

المملك�ة تولي 
أهمي�ة كبرى لصحة 
والمعتمرين  الحجاج 
ووزارتا   الصحة والحج 
تنسق�ان مع ال�دول 
ح�ول  اإلس�امي�ة 
متطلبات سامتهم

اس�تخدام البطاق�ة المدنية للتنق�ل بين المملك�ة والكويت 
ش�هور لع�دة  تحت�اج  وجهوزيته�ا  فني�ة  مواصف�ات  يتطل�ب 

ال وج�ود ألي ن�وع من التعام�ل المباش�ر أو غير المباش�ر مع 
الكي�ان الصهيون�ي وال تطبي�ع إال بعد ع�ودة األراض�ي المحتلة

اإلنجازات واألمج�اد تتجدد في الي�وم الوطن�ي التاس�ع والسبعي�ن للمملك�ة 

السفير السعودي: المحاوالت اإلرهابية للفئة الضالة
 لن تثني المملكة أبدًا عن االستمرار في مكافحتها

بشرى الزين
حتتفل اليوم اململكة العربية الس��عودية بالعيد الوطني ويقت��رن هذا االحتفال بافتتاح 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية. وقال السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز في مؤمتر 
صحاف��ي عقده باملناس��بة ان خادم احلرمن الش��ريفن امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز وجه 
دعوات الى ملوك وامراء ورؤس��اء الدول الشقيقة والصديقة ملشاركة اململكة قيادة وشعبا 
في افتتاح اجلامعة التي كانت فكرة انشائها خلادم احلرمن الشريفن وحتولت خالل ثالث 

س��نوات الى واقع، مشيرا الى انها ستكون جامعة بارزة في مجال البحث العلمي باملنطقة. 
واعرب الفايز عن مش��اعر الفخر واالعتزاز التي جتسدها هذه املناسبة الوطنية، الفتا الى 
انها مناس��بة عربية واس��المية ملا تتبوؤه اململكة العربية الس��عودية من مكانة متميزة في 
العاملن العربي واالس��المي، مذكرا مبا اجنزه املغفور له امللك عبدالعزيز في توحيد اطراف 
الدولة الشاس��عة، مس��تذكرا تضحيات اآلباء واالجداد وما قدموه لوطنهم ما انعكس على 

الوطن من أمن واستقرار. وفيما يلي تفاصيل املؤمتر الصحافي:

للمملكة دور كبي�ر وقديم في التقارب العربي � العربي وأوضح 
مث�ال مب�ادرة المصالح�ة العربية الت�ي ولدت في قم�ة الكويت
العاق�ات الس�عودية � الكويتي�ة تاريخي�ة ومتمي�زة ومثال 
يحت�ذى خليجي�ًا وعربيًا ويحتم التواصل والتش�اور بي�ن البلدين

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز خال المؤتمر الصحافي


