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 الزلزلة يطالب الحكومة بشراء مديونيات المواطنين المقترضين من البنوك
 الراشد إلنشاء مراكز إنتاجية لتشغيل 

المفرج عنهم من المسجونين

 بورمية يحذر «الداخلية» من التهاون  مع ناشري 
الفساد والرذيلة في المقاهي والمطاعم

 أكد أن بعض المنازل ال تتجاوز مساحتها ٤٠٠ متر مربع 

 مما يسهم في العودة لممارسة حياتهم الطبيعية 

 لن نسمح بالتعدي على قيمنا وثوابتنا 

 عسكر يدعو إلى وقف حملة «اإلزالة»
  على الساللم الخارجية لمنازل المواطنين

 لفت النائب علي الراشد الى ان معظم املؤسسات احلكومية 
في الدول املجاورة بدأت بفرض عقوبات على الشــــركات التي 
ترفض توظيف املسجونني بعد قضاء العقوبة، حيث طالبت 
هذه املؤسســــات اصحاب العمل بضرورة توظيف املسجونني 
املفرج عنهم وانه سيتم اتخاذ االجراءات الالزمة ضد أي مؤسسة 
أو شــــركة تخالف هذا القرار حتقيقا لدمجهم من جديد داخل 

املجتمع.
  واقترح الراشد انشاء مراكز انتاجية تكون مخصصة لتشغيل 
املفرج عنهم من املسجونني مبا يسهم في العودة الى ممارسة 
حياتهم الطبيعية وتأمني مورد رزق ودخل شهري لهم، وكذلك 
ان تعمــــل هذه املراكز على توعية الرأي العام بضرورة رعاية 
هؤالء املفرج عنهم ومســــاعدتهم بالوسائل املمكنة مبا يسهم 

في اصالحهم وعدم عودتهم الى ساحة اجلرمية. 

النائـــب د.ضيف   حمـــل 
الداخلية  اهللا بورمية وزير 
مسؤولية ما يحدث في بعض 
املقاهي واملطاعم من نشـــر 
للفســـاد والرذيلة وسكوت 
وزارة الداخليـــة عن متادي 
هذه القلة التي تريد حتويل 

الكويت الى وكر للفساد.
  وقال بورمية ان هذا االمر 
خطير وال ميكن السكوت عنه 
ولن نسمح لكائن من كان بان 
يحاول نشر الفساد والرذيلة 
في املجتمع الكويتي الذي نشأ 
على تعاليم الدين االسالمي، 
النائب عن سبب  وتســـاءل 
سكوت وتهاون وزارة الداخلية 
عن هذا االمر! فإن كانت وزارة 

 طالب النائب عسكر العنزي 
جلنة إزالة التعديات على أمالك 
الدولة بوقــــف حملتها املقبلة 
على الساللم اخلارجية ملنازل 
املواطنني مشــــيرا الى ضرورة 
ان تدرس اللجنة املوضوع قبل 
مباشرة اإلزالة وان يكون هناك 
تفهم من قبل فريق اإلزالة التابع 
ملجلس الوزراء ملسألة وجود مثل 
هذه الساللم في منازل السكن 

اخلاص.
  وأكد العنــــزي في تصريح 
صحافي على ضرورة أال تتسبب 
جلنة إزالة التعديات في تدمير 
ممتلكات املواطنني والتضييق 
عليهــــم مــــن خالل مثــــل هذه 

القرارات غير املدروسة.
التأني    وشــــدد على أهمية 
في مثل هــــذه املواضيع حتى 
ال تتطور األمور وحتى يتقبل 
الناس القرارات احلكومية عن 
طيب خاطــــر وال تكون هناك 

وان كانت ال تعلم فاملصيبة 
اعظم.

  وحـــذر بورميـــة وزيـــر 
الداخلية من التهاون مع هذه 
الفئة املستهترة بشرع اهللا 
وأمن وسمعة البالد وتخطيها 
جميع احلدود دون رادع «فإن 
لم جنـــد أي اجراء من وزارة 
الداخلية جتـــاه هذه االوكار 
املســـماة باملقاهي واملطاعم 
فســـيكون لنا وقفـــة جادة 
مـــع وزير الداخليـــة فنحن 
مؤمتنون وقد اقســـمنا على 
ذلك ولن نسمح بالتعدي على 
قيمنا وثوابتنا االســـالمية 
والوطنية حتت اي ظرف من 

الظروف». 

املســــاكن احلكومية ال تتجاوز 
مساحتها الكلية الـ ٤٠٠ متر وهذا 
يتطلب نظرة خاصة ألوضاع 
البيــــوت احلكومية ذات  هذه 
املساحة الصغيرة مشددا على 
ضرورة ان ينظر املســــؤولون 
من جلنة اإلزالة للمساكن ذات 
املساحات التي تقل عن الـ ٤٠٠ 
متــــر واملوجودة في الفردوس 
والواحة على سبيل املثال وأال 
تؤخذ القرارات في جلنة اإلزالة 
بشكل متسرع وبعيد عن واقع 

معاناة املواطنني.
العنزي ان تتعامل    ومتنى 
جلنة اإلزالة ألوضــــاع منازل 
أهالي الواحة والفردوس وجميع 
البيوت ذات املساحات الصغيرة 
بشكل خاص وان تستثنيها من 
الســــاللم اجلانبية  إزالة  قرار 
لضيق مساحة تلك املنازل وحتى 
ال تضيق على املواطنني وتزيد 

من معاناتهم. 

الداخلية وهي املسؤولة عن 
أمن البالد الداخلي واستقراره 
تعلم بهذه االمور فهذه مصيبة 

حاالت شــــد وجذب كما حصل 
عند تطبيق قرارات جلنة اإلزالة 

السابقة.
  واشار العنزي الى ضرورة 
ان تعي جلنــــة إزالة التعديات 
أســــباب إقــــدام املواطنني على 
وضــــع الســــاللم اجلانبية في 
منازلهــــم الفتا الــــى ان بعض 

 رئيس الوزراء بحث مع وزير الخارجية السوري  
دعم التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

 حماد للبصيري: هل منحت «المواصالت» تراخيص
  ترددات ألطراف معينة دون أي التزامات تعاقدية؟

 الدقباسي يأسف لعدم معالجة الحكومة ملف التوظيف بجدية

مستوى املعيشة وحتقيق الرخاء 
للمواطنني»، مشـــيرا الى ان كل 
ذلك يؤكد دور الدولة في مساعدة 
املواطنني للعيش الكرمي البعيد عن 
ضنك العيش وذلك ضمن امكاناتها، 
لذلك نقول ولقناعة اغلب نواب 
مجلس االمة الذين يعون كبر حجم 
التي يعانيها املواطنون  املشكلة 

املالي العادل لهذه التراخيص؟
التي    ما الضوابــــط والقواعد 
وضعتها الوزارة لضمان حســــن 

اقامة مشاريع حقيقية في الدولة 
ميكن ان توفر مصادر دخل اضافية 
من جهة وتوفر فرص عمل للكويتيني 
من جهة اخرى، مؤكدا «اننا ال نعرف 
اين تذهب الفوائض املالية اذا كنا لم 
نقم مشاريع ولم نؤسس القتصاد 
قوي ثابت القواعد بعيدا عن هشاشة 
االعتماد عن مصدر وحيد للدخل». 
وشــــدد على اننا مازلنا متمسكني 
مبطالبنا املشروعة في اسقاط فوائد 
القروض وحماية املواطن من خالل 

 دعا النائب د.يوسف الزلزلة الى 
شراء الدولة مديونيات املواطنني 
املقترضني من البنوك مما يلغي 

الفوائد املتراكمة واملركبة.
  وقال د.الزلزلة: لقد كثر احلديث 
في اآلونة االخيرة عن قضية ديون 
املواطنني، كما كثر اللغط بني بعض 
نواب مجلس االمة وبعض الوزراء 
املعنيني حتى وصل االمر الى بعض 
كتاب املقاالت الذين ادلوا بدلو ال 

ميت الى اصل املوضوع بصلة.
  اوال: يجـــب ان يفهم اجلميع 
اننا احرص الناس على االستقرار 
السياســـي البعيـــد عـــن جـــو 
املشـــاحنات والتأزمي ألن اي بلد 
ال ميكن ان يسير باجتاه التنمية 
اذا كانت اجواؤه السياسية موترة 

ومشحونة.
  مضيفا: وال ادل على ذلك من 
اوضاعنا في الكويت ومنذ فترة 
طويلة ونتيجة للتأزمي السياسي 
املســـتمر توقفـــت التنمية وزاد 

والذين يريدون حل ازمتهم ضمن 
نطاق الدستور الذي ضمن العدل 
واملساواة للجميع وايضا لقناعة 
بعض اعضاء احلكومة اصحاب 
العقل واملنطق البعيدين عن التأزمي 
ان ما يحل مشكلة الكثيرين من 

اصحاب القروض هو اآلتي:
  ـ تشـــتري الدولة مديونيات 
البنوك  املقترضني من  املواطنني 
مما يلغي الفوائد املتراكمة واملركبة 
ويكون ذلك للمواطنني الذين تزيد 
مجموع االقساط امللزمني بها نسبة 

٣٠٪ من رواتبهم.
الديـــون  جدولـــة  تعـــاد    ـ 
للمقترضني من قبل البنك املركزي 
بحيث ال يزيد اجمالي املدفوع من 
قبل املواطن على ٣٠٪ من راتبه 
ويكون ذلك عـــن طريق اخلصم 
املباشر من الراتب مدفوعا للبنك 

املركزي.
  ـ يعطى املواطنون املقترضون 
فترة ســـماح عن السداد تتراوح 

املواقع، ثانيا:  الفساد في جميع 
يجب ان تســـتوعب احلكومة ان 
مـــا يتم طرحه مـــن قبل العقالء 
واملتخصصني في القضايا املالية 
واالمور املجتمعية ينبغي ان يكون 
موردا للدراسة والنقاش وليس 
الرفض املستمر والذي يدلل على 
عدم فهم ودراية الرافض للمنطق 
والعقل ومن ثم يدخله في دوامة 

التناقض املستمر.
  وقـــال: متاما مثلما حدث قبل 
فترة عندما طرحنا احلل االمثل 
املواطنني، فوزير يرفض  لديون 
الفكرة وآخر يقرها، ثالثا: ما تقره 
املادة الثانية من الدستور «تصون 
الدولة دعامـــات املجتمع وتكفل 
االمن والطمأنينـــة للمواطنني»، 
واملادة التاســـعة منه «األســـرة 
اســـاس املجتمع يحفظ القانون 
كيانها»، واملادة العشـــرين التي 
تقول «االقتصاد الوطني اساسه 
العدالـــة االجتماعية وهدفه رفع 

بني ٦ اشهر وسنة ويحددها البنك 
املركزي تبعا حلالة املقترض.

  ـ يدخـــل في هـــذا النظام كل 
مواطن مقترض يزيد حجم اقساطه 
على ٣٠٪ من راتبه اذا كان يرغب 

في ذلك.
  ـ باالمكان االستفادة من املبالغ 
املخصصة لصندوق املعســـرين 
للتخلص من البنوك والشركات 
احملولة لشراء مديونيات املواطنني، 
حيث ان صندوق املعسرين لم يكن 

مشروعا ناجحا باالصل.
  وقال د.الزلزلة: جميع االجراءات 
السابقة ستكون ملرة واحدة فقط 
ألنه مطلوب من احلكومة ممثلة 
ببنـــك الكويت املركـــزي مراقبة 
البنوك والشركات احملولة حتى ال 
تكرر االخطاء السابقة ويكون هناك 
التزام من قبلها باللوائح واالنظمة 
املنظمة لالقراض والتي لم تلتزم 
بها بعـــض البنوك نتيجة غياب 

رقابة البنك املركزي عليها. 

 وجه النائب سعدون حماد سؤاال 
برملانيا لوزير املواصالت د.محمد 
البصيــــري جاء فيــــه: بالرجوع 
للمرسوم االميري الصادر بتاريخ ٧ 
ذو احلجة ١٤٠٦ هـ املوافق ١٩٨٦/٨/١٢ 
واخلاص بتحديــــد اختصاصات 
وزارة املواصالت وأعمالها والتي 
من بينها: «املراقبة واإلشراف على 
الترددات املستخدمة في الكويت 
وتخصيصها»، وفي ظل ما تقضي 
به املادة (٢١) من الدستور والتي 
تنص على ان: «الثروات الطبيعية 
جميعهــــا ومواردهــــا كافة ملك 
الدولة، تقوم على حفظها وحسن 
اســــتغاللها، مبراعاة مقتضيات 
أمن الدولة واقتصادها الوطني»، 
ونظرا ألن الترددات تعتبر ثروة 

التــــرددات وضمان  تخصيــــص 
حتصيــــل املردود املالــــي العادل 

لها؟
  هل مت اللجوء الى االستثناء من 
هذه الضوابط والقواعد وتخطي 
االلتزام بأحكامهــــا لدى منح اي 

تراخيص الستخدام الترددات؟
  ما أسماء اجلهات التي مت منحها 
تراخيص باستخدام الترددات منذ 
بدء العمل بهذا النظام وحتى اآلن؟ 
يرجى موافاتنا بصور من العقود 
املبرمة معها واجراءات التخصيص 

املتخذة تفصيليا؟
  ما آلية وطريقة التحاسب بني 
الوزارة والشركات واجلهات التي 
مت التخصيــــص لها باســــتخدام 

الترددات؟

طبيعية محدودة ينبغي احلفاظ 
عليها وضمان حســــن استغاللها 
واســــتخدامها، فإن األمر يتطلب 
استيضاح اســــباب قيام الوزارة 
بالتساهل في منح هذه الترددات 
ومنح ترخيصهــــا مبا يؤدي الى 
تفويــــت عائدات ضخمــــة تؤول 
للخزانة العامة للدولة، كان يتحتم 

حتصيلها.
  وزاد: يرجى افادتي وتزويدي 

باآلتي:
  ما مدى صحة قيام الوزارة مبنح 
تراخيص ترددات ألطراف مستفيدة 
بعينها دون اي التزامات تعاقدية 
تضمن عدم اجهاض حق اخلزانة 
العامة للدولة في حتصيل ايراداتها 
الواجبة، وعدم حتصيل املردود 

  ما جملــــة وتفاصيل االيرادات 
التي قامت الوزارة بتحصيلها مقابل 
تخصيص الترددات سنويا منذ بدء 

التخصيص وحتى اآلن؟
  هل هناك ايرادات مســــتحقة 
للدولة متبقية دون حتصيل مقابل 
تخصيــــص الترددات لدى أي من 
الشركات التي مت التخصيص لها؟ 
ما مدة بقاء تلك املستحقات دون 

حتصيل؟
  مــــا الصعوبــــات واملعوقات 
التي حالــــت دون حتصيل وزارة 

املواصالت ملستحقاتها؟
  مــــا اإلجراءات التــــي اتخذتها 
الوزارة للمطالبة بتلك املستحقات 
وملاذا لم تتخذ الوزارة اإلجراءات 

القانونية الواجبة والالزمة؟

 شدد النائب علي الدقباسي على 
ضرورة اضطالع احلكومة بدورها 
وحتمل مسؤولياتها بشأن قضايا 
توظيف الكويتيني، معربا عن اسفه 
من عدم اجلدية احلكومية في معاجلة 

هذا امللف بشكل واقعي.
  واكد الدقباســــي في تصريح 
صحافي ان معظم االجابات الواردة 
من الوزراء املعنيني بشأن االسئلة 
التي قدمناها بهذا اخلصوص هي 
اجابات مؤسفة وتكشف مدى القصور 
احلكومي، وان عشرات اآلالف من 
غير الكويتيني يوظفون، فيما آالف 
من الكويتيني في كشوف االنتظار 

في ديوان اخلدمة املدنية.
  وقال: ان سياســــات احلكومة 
العامة بخصوص ايجاد فرص عمل 
للكويتيني هي سياســــات خاطئة 
ومعيبة يعكسها ما تثبته االجابات 
احلكوميــــة من زيادات مطردة في 
توظيــــف الوافدين، بينما الوضع 
التوظيفي للكويتيني من سيئ الى 
أسوأ كما يكشف عيب تلك السياسات 
الفشــــل في حل مشكلة املسرحني 
من القطاع اخلاص بشكل جذري، 

تعديل السياســــات املالية بشكل 
يحمي املواطن ويسمح له بالعمل 
في وظيفتني من اجل انعاش وضعه 
االقتصادي وافساح املجال له ألن 

يحسن من وضعه االقتصادي.
  واشــــار الدقابســــي الى اهمية 
ايالء شريحة املتقاعدين االهتمام 
املطلوب، مشيرا الى اننا متمسكني 
بزيادة الـ ٣٠ دينارا لهم وحتسني 
اوضاعهم املعيشية ومراعاة الفترة 
التي قضوهــــا في خدمة هذا البلد 
في وظائفهم وتعميم زيادة الـ ٥٠ 
دينارا للجميع دون قصورها على 

شريحة دون االلف دينار.
  وقال ان التعامل احلكومي مع 
امللــــف االقتصــــادي ككل وقضية 
التوظيف علــــى وجه اخلصوص 
ســــيظل حتت املجهر النيابي ولن 
نقبل بأن يظــــل املواطن الكويتي 
يعاني من الديون املجحفة في الوقت 
الذي تنعم فيه الكويت بفوائض 
مالية، مشــــددا علــــى ان تتحمل 
احلكومة مســــؤولية عدم حتسني 
اوضــــاع الكويتيني وايجاد حلول 
جذرية ملشاكلهم. واكد الدقباسي: 

خصوصا وملف املسرحني اليزال 
مفتوحا وتوابعه في ازدياد.

  وانتقــــد الدقباســــي ما وصفه 
بالتراخي احلكومي في التعامل مع 
القضايا التي متس البنية االقتصادية 
للمواطن الكويتي وتوفير احلياة 
الكرمية له، معربا عن اسفه لعدم 
الســــماح للموظفني العاملني في 
القطاع اخلاص باستكمال حتصيلهم 
العلمي، خصوصا ان هذا االمر يخلق 
مجتمع انصاف متعلمني ويتناقض 

مع برامج بناء االنسان الكويتي.
  ولفت الــــى ان احليلولة دون 
استكمال املوظفني لتحصيلهم العلمي 
هو حلقة من سلســــلة االخفاقات 
احلكومية في تطبيق ما تخطه من 
برامج وسياسات على ارض الواقع 
لتبقي برامجهــــا كحبر على ورق 
وسياســــاتها الواقعية ال متت لها 
بصلة، مؤكــــدا ان مثل هذه االمور 
تتنافى مع الهدف االستراتيجي لبناء 
االنسان الكويتي الذي ينبغي ان 

حترص عليه احلكومة.
  وأعرب الدقباسي عن اسفه في 
عدم استخدام الفوائض املالية في 

اننا متمسكني بكشف كل التجاوزات 
املاليــــة ايــــا كان مصدرها ونؤيد 
استخدام االدوات الدستورية في هذا 
الصدد ألن تفعيل الرقابة البرملانية 
ضرورة لتحقيق االصالح، السيما اذا 
تعلق االمر بتجاوزات مالية، داعيا 
احلكومة الى عدم اجلزع من االجتاه 
نحو االستجوابات أو غير ذلك من 
االدوات الرقابيــــة، خصوصا انها 
صالحيات نيابية قررها الدستور، 
وعلى احلكومة ان تقف منها املوقف 
الدستوري وليس موقف املشكك 
في النوايا. وأســــف لتزايد وتيرة 
ما «نقرأه ونسمعه» بشأن التلويح 
والهمز واللمز بحل مجلس االمة، 
مشيرا الى ان البعض يستخدم هذا 
االمر من اجل ترويع النواب واثنائهم 
عن استخدام ما قرره لهم الدستور 
من حقوق رقابية وهذا اسلوب عفى 
عليه الزمن، فنحن نعلم ان امر حل 
مجلس االمة هو بيد صاحب السمو 
األمير حفظه اهللا ورعاه الذي نثق 
في حكمته وهو حق يستخدمه في 
اطار الدســــتور متى شاء ولسمو 

األمير السمع والطاعة.

 د.يوسف الزلزلة 

 علي الراشد

 د.ضيف اهللا بورمية 

 عسكر العنزي

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير اخلارجية السوري وليد املعلم

 جيفري فيلتمان الشيخ د.محمد الصباح

 سعدون حماد

 علي الدقباسي 

 نيويـــورك ـ كونـــا: وصف 
مساعد وزيرة اخلارجية األميركية 
لشؤون الشرق االدنى جيفري 
فيلتمان الكويت بأنها «صديق 
وحليف قوي جـــدا» للواليات 
املتحدة مشددا على ان واشنطن 
عليها «التزام قوي» بالعمل مع 

الكويت في القضايا االقليمية.
  وقال فيلتمان لـ «كونا» مساء 
امس االول عقب اجتماع مع نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح «متكنت 
من التحدث الى د.محمد الصباح 
واالستماع الى رأيه في القضايا 
االقليمية ومنها العراق وايران 
الكويـــت جتاه عملية  والتزام 

السالم في الشرق االوسط».
  واوضح ان هذا االجتماع جاء 
في اطار سلسلة من املشاورات 
الواليات  التي جتريها  الثنائية 
املتحدة مع الكويت في نيويورك 
على هامش اجتماعات اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة، مضيفا انه 

كنـــدا لورانس كانـــون ووزير 
خارجية السنغال د.شيخ تيجان 
غاديو ملناقشة العالقات الثنائية 
والقضايا االقليمية كما حضر 
اجتماعـــا لترويكا دول مجلس 
التعاون اخلليجـــي - الكويت 
وسلطنة عمان واالمني العام لدول 

كان «مســـرورا للغاية» لتمكن 
الشـــيخ د.محمـــد الصباح من 
اســـتقباله ووفده رغم ازدحام 

جدوله جدا.
الشـــيخ د.محمد    والتقـــى 
الصباح ايضا في وقت ســـابق 
وبشكل منفصل وزير خارجية 

مجلس التعاون اخلليجي - مع 
اعضاء احتاد دول جنوب شرق 
اسيا (اسيان) ملناقشة التعاون 
بني اجلانبني. من جهة اخرى، أكد 
وزيرا خارجية كل من بلغاريا 
والبيرو امس على سعي بلديهما 
لزيادة التعاون مع الكويت على 
األصعدة السياسية واالقتصادية 

والثقافية.
  وقالـــت وزيـــرة اخلارجية 
البلغاريـــة روميانـــا جيليفـــا 
عقب اجتماع منفصل مع نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح لـ «كونا» 
وتلفزيـــون الكويت انها طلبت 
من الشـــيخ د.محمـــد الصباح 
«تكثيف التبادالت السياســـية 

بني البلدين».
انهـــا نقلت دعوة    واضافت 
رســـمية الى الشـــيخ د.محمد 
الصبـــاح لزيـــارة بلغاريا بعد 
تعذر القيام بزيارته التي كانت 
مقررة في عام ٢٠٠٨، موضحة 

انه دعاها لزيارة.
  من جهته قال وزير خارجية 
البيرو خوسيه انطونيو غارسيا 
بيلوندي لـ «كونا» عقب االجتماع 
انه ناقش مع الشـــيخ د.محمد 
الصباح كيفية تكثيف العالقات 

الثنائية بني البلدين.
  واضاف «لقد تداولنا فكرة أنه 
رمبا ميكننا التوقيع على اتفاق 
لتشجيع االستثمار وحمايته في 
رســـالة واضحة الى مجتمعات 
فـــي كال اجلانبني عما  األعمال 
نعتزم القيام به من حيث زيادة 
استثماراتنا وأعمالنا وتوطيد 

عالقاتنا االقتصادية».
تـــدارس مع  انه    واوضـــح 
الشيخ د.محمد الصباح موضوع 
زيارتـــه املقبلة الى الكويت في 
الربع االول من العام املقبل وفي 
موضوع مؤمتر القمة لدول أميركا 
اجلنوبية ـ الدول العربية الذي 
سيعقد في العاصمة البيروڤية 

ليما في عام ٢٠١١. 

 وزيرا خارجية بلغاريا والبيرو يشددان على سعي بلديهما لزيادة التعاون مع الكويت

 فيلتمان: الكويت حليف قوي جداً للواليات المتحدة 
 األمم املتحدة ـ كونا: اســــتقبل 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس وفد الكويت 
املشــــارك في أعمال الدورة الـ ٦٤ 
للجمعية العامة لألمم املتحدة مبقر 
األمم املتحدة في مدينة نيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية امس 
وزير خارجية اجلمهورية العربية 

السورية الشقيقة وليد املعلم.
  وجرى خالل اللقاء استعراض 
العالقــــات الثنائية بــــني البلدين 
الشــــقيقني وســــبل تعزيزها في 
شــــتى املجاالت اضافة الى بحث 
املوضوعات والقضايا ذات االهتمام 
املشترك. وعقب اللقاء، اكد وزير 
اخلارجية السوري عمق العالقات 
التــــي جتمع بــــالده بالكويت في 
املجاالت املختلفة. ووصف املعلم 
االجتماع فــــي تصريح لـ «كونا» 
وتلفزيون الكويت بأنه «كان بناء 
ومثمرا كعادة االجتماع السوريـ  
الكويتي دائما وقد بحثنا في اوضاع 

منطقتنا».

املعلم: «نحن  الوزير    واضاف 
والكويــــت مرتبطون بوشــــائج 
وعالقات عميقة للغاية ونعمل معا 
من اجل منطقة مستقرة آمنة وآفاق 
التعاون بني سورية والكويت آفاق 

واسعة للغاية». واختتم تصريحه 
قائال: «سعدت بلقاء الشيخ ناصر 
احملمد وآمل ان تتواصل االتصاالت 
البلدين الشقيقني  واللقاءات بني 

على مختلف املستويات». 

 نائبان عراقيان رحبا بموقف الكويت حول التعويضات 
 بغداد ـ أ.ش.أ: رحبت أوســــاط برملانية عراقية برغبة الكويت في 
مساعدة العراق في اخلروج من التزاماته األممية جتاه الكويت. وقال 
عبد الباري زيباري عضو جلنة العالقات اخلارجية في البرملان العراقي 
ـ في تصريح لراديو ســــوا» األميركي امس ـ إنه «من املؤكد أن العراق 
يســــعى دائما إلى تطوير عالقاته على أفضل املستويات وبخاصة مع 
الكويــــت، وهذا  اخلطاب مرحب به في بغداد وأن العالقات مع الكويت 
في تطور، وأعتقد أن هذه خطوة نحو حتقيق الهدف الذي نطمح إليه». 

من جانبه، رحب عضو جلنة االســــتثمار واإلعمار في مجلس النواب 
«يونادم كنا» باملوقف الكويتي، مشــــيرا إلى تأثيراته اإليجابية التي 
ميكن أن تنعكس على قطاع االســــتثمار واإلعمار في العراق. وأضاف 
«كلما تخلصنا من هذه األعباء واألثقال التي تكبل بها البلد سواء كانت 
فيما يتعلق بالقوانني الدولية أو إلى ما يرمي لتوفير مناخات مناسبة 
لالســــتثمار تنعكس بشكل إيجابي على حركة االستثمار وجلب رأس 

املال األجنبي والوطني املهاجر».  


