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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه السفير الشيخ جابر الدعيج

القائم باألعمال العراقي املؤقت أحمد اجلربة متحدثا في حفل التأبني السفير خالد املغامس وعدد من املصابني العراقيني الذين تلقوا العالج في الكويت

عدد من احلضور من السفراء في التأبني

سمو رئيس الوزراء خالل لقائه السفير فوزي اجلاسم

راتب العريفان

الكويت هّنأت ألمانيا وقبرص ونيجيريا بالعيد الوطنيرئيس الوزراء استقبل سفيرينا في صربيا وإيطاليا
بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس هورست كوهلر رئيس 
جمهوري���ة املانيا االحتادي���ة الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 

ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس هورست 
كوهلر رئيس جمهورية املانيا االحتادية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لب���الده متمنيا لفخامت���ه دوام الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الش���يخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس اومارو يارادوا رئيس 
جمهورية نيجيريا االحتادية الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 

ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار.

وبعث س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
ن���واف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس اومارو 
يارادوا رئيس جمهورية نيجيريا االحتادية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.
كما بعث سمو الش���يخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء  ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحم���د ببرقية تهنئة ال���ى الرئيس دمييتريس 
كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا س���موه له موفور الصحة 

والعافية ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس دمييتريس 
كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.
كما بعث سمو الش���يخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر الس���يف امس كال من الس���فير فوزي 

اجلاسم سفيرنا لدى جمهورية صربيا والسفير الشيخ 
جابر الدعيج س���فيرنا لدى جمهورية ايطاليا � كل على 

حدة � وذلك مبناس���بة تعيينهما سفيرين للكويت لدى 
جمهوريتي صربيا وايطاليا الصديقتني.

خالل مشاركته في تأبين ضحايا »األربعاء األسود« بالسفارة العراقية

المغامس: عملية ترسيم الحدود بين الكويت والعراق انتهت
وقضايا األسرى واألرشيف ُتبحث في اللجنة الفنية 6 الجاري

بالع�راق ممتلكاته�م  ع�ن  الكويتيي�ن  تعوي�ض  توق�ف  ل�م  العراقي�ة  الحكوم�ة 
الجربة: األعمال اإلرهابية لن تثنينا عن مواصلة بناء العراق الديموقراطي الحر والموحد

بشرى الزين
قال مدير ادارة التنس����يق 
واملتابعة في وزارة اخلارجية 
الس����فير خال����د املغامس ان 
اجتماع اللجنة الفنية الكويتية 
– العراقية سيعقد في 6 اجلاري 
لبحث جميع االمور العالقة بني 
البلدين وبلورة ما سيتم االتفاق 

عليه.
واوض����ح املغام����س لدى 
حضوره للمشاركة في التأبني 
الذي اقامته السفارة العراقية 
لضحايا األربعاء االس����ود ان 
عملية ترس����يم احل����دود بني 
البلدي����ن انتهت، مش����يرا الى 
ان احل����دود املائية هي قضية 
اخرى تتعلق باجلرف القاري 

بني الكويت والعراق وايران.
ولفت السفير املغامس الى ان 
املنسق الدولي لشؤون األسرى 
واملمتلكات جينا دي تاراسوف 
سيزور الكويت بعد غد ملناقشة 
موضوع االسرى واالرشيف، 
نافيا ما تردد عن وقف احلكومة 
الكويتيني  العراقية تعويض 
الذين لديهم ممتلكات في العراق 
والتي صادرها النظام العراقي 
السابق، مذكرا بتفهم احلكومة 
العراقي����ة وجتاوبها مع هذه 

املواضيع.
وبني ان قضي����ة املمتلكات 
الكويتية بالعراق ستبحث اثناء 
االجتماع����ات الثنائية املقبلة، 
ان����ه مت حصر جميع  مضيفا 
املمتلكات من طرف احلكومة 
الكويتية لكن لم يتم تسليمها 

الصحابها حتى اآلن.
وف����ي ذات الس����ياق اك����د 
املغامس عل����ى عمق العالقات 
األخوية الت����ي تربط الكويت 
والع����راق، معربا عن تعاطف 
الكويت العميق مع ذوي ضحايا 
تفجيرات األربعاء األس����ود، 
مش����يرا الى ان الكويت دائما 
تدين االرهاب بجميع اشكاله، 
الفتا ال����ى ان تعاطف الكويت 
التفجيرات  مع اهالي ضحايا 
جاء بناء عل����ى توجيهات من 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد الذي أمر بارسال 
طائ����رة خاصة لنقل اجلرحى 
العالج في  العراقيني لتلق����ي 
املستشفيات الكويتية وتقدمي 
الرعاية الطبي����ة الكاملة لهم، 
مبينا انه مت استقبال 14 جريحا 
غ����ادر اغلبهم بعد اس����تكمال 
الع����الج وال ي����زال 4 جرحى 

يتلقون العالج الالزم.
واضاف ان الكويت تبرعت 
مببل����غ 10 ماليني دوالر لذوي 
التفجي����رات اآلثمة  ضحاي����ا 
مس����اهمة منها ف����ي تخفيف 

معاناتهم.
ومن جهت����ه وصف القائم 
باالعمال املؤقت في الس����فارة 
العراقية احمد اجلربة تفجيرات 
االربعاء األسود بانها كانت من 
اسوأ التفجيرات التي شهدتها 
الع����راق منذ س����قوط النظام 
البائد، مش����يرا ال����ى ان عدد 
الضحاي����ا كان كبيرا، اضافة 
الى عدد االصابات التي بلغت 
700 حالة، اضافة الى ان هذه 
التفجيرات استهدفت وزارات 
سيادية وموظفني حكوميني، 

من املواطنني العراقيني، منهم 
43 شهيدا من زمالئنا واخواننا 
موظف����ي وزارة اخلارجي����ة 
العراقية، هذا باالضافة الى ما 
خلفته هذه اجلرمية من تخريب 
ودمار لبعض مؤسسات الدولة، 
وخاصة مجمع وزارة اخلارجية، 
الذي يشتمل على مبان رئيسية، 
تض����ررت جميعه����ا اضرارا 
متباينة من املتوس����طة حتى 
الش����ديدة، ومجمع الصاحلية 
الس����كني القريب من الوزارة، 
ومبنى وزارة املالية وجس����ر 

محمد القاسم القريب منه.
وأشار الى ان هذه اجلرمية 
االرهابية الغادرة ال تعبر اال عن 
الوجه احلقيقي لالرهاب الذي 
يستهدف العراق وشعبه، هذا 
الوجه البشع الذي يهدف الى 
تدمير العراق ارضا وش����عبا، 
بنى حتتية ومؤسسات، حاضرا 
ومستقبال، تاريخا وحضارة.

مضيفا ان االربعاء االسود 
زاد االصرار على مواصلة بناء 
الدميوقراطي  العراق املزدهر 
احلر املوح����د، ومن صور هذا 

مشيرا الى ان هذه التفجيرات 
كانت منظم����ة وقوية ما يدل 
على وجود اجهزة منظمة قامت 
بهذا العم����ل االجرامي، مذكرا 
بأن احلكومة العراقية عاهدت 
التحقيقات  ابقاء  شعبها على 
مفتوح����ة ومالحقة مرتكبيها 
وتقدميهم للعدالة، مشيرا الى 
االجراءات األمنية التي اتخذتها 
احلكومة العراقية لتعزيز امن 
حدودها واملس����اهمة  في منع 
املتسللني من دخول األراضي 

العراقية.
ومن جهة أخ����رى، رفض 
اجلربة التعليق على تأخر تعيني 
سفير للعراق لدى الكويت رغم 
ان البرملان العراقي أقر قائمة 

من السفراء.
التأب����ني قال  ومبناس����بة 
اجلرب����ة: مت����ر علين����ا اليوم 
ذكرى مرور اربعني يوما على 
جرمية االربعاء االسود، والتي 
استهدفت وزارات ومؤسسات 
املدنيني،  الدول����ة، واملواطنني 
وراح ضحيتها اكثر من 105 من 
الشهداء واكثر من 700 جريح 

الب����دء بإعادة اعمار  االصرار 
مجم����ع وزارة اخلارجية منذ 
اليوم التالي لالربعاء االسود.

وقال: مت بعون اهلل وباجلهود 
املخلصة الخوانكم من منتسبي 
مركز الوزارة تأهيل ثالثة من 
املباني الرئيسية اخلمسة، ومن 
املأمول ان تنجز اعمال تأهيل 
احدى البنايتني املتبقيتني خالل 
بضعة ايام، اما املبنى الرئيسي 
الذي تتركز اجلهود اآلن إلعادة 
املتوقع اجنازه  تأهيله فم����ن 

خالل بضعة اشهر.
أما بالنس����بة للجرحى فقد 
بادرت العديد من الدول الشقيقة 
والصديقة مش����كورة لعالج 
جرحى هذا التفجير االرهابي، 
م����ادة يد االخ����وة والصداقة، 
للوقوف مع العراق ومشارك��ة 
في آالمه، والت����ي نتق���دم لها 
بجزي����ل الش����ك��ر وخال����ص 

االمتنان.
ومن ه����ذه الدول: الكويت، 
دولة االمارات العربية املتحدة، 
اململكة االردنية الهاشمية، تركيا، 

فرنسا، أملانيا، واسبانيا.

وأعرب بهذه املناس����بة عن 
شكره الكويت أميرا وحكومة 
وشعبا، على مبادرة صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحم����د في ع����الج اجلرحى 
العراقيني الذي����ن بلغ عددهم 
14 جريحا، اس����تكمل 10 منهم 
الع����الج، ومتاثلوا للش����فاء 
وعادوا بحم����د اهلل الى ارض 
الوطن، وم����ا زال اربعة منهم 
يتلقون العالج في مستشفيات 
الكويت ب����كل عناية واهتمام، 
وهم حاضرون بيننا في حفلنا 
هذا. الفتا الى ان جرمية االربعاء 
االس����ود وغيرها من اجلرائم، 
الت����ي ارتكبها املجرمون بحق 
العراقي، لن تثنينا  الش����عب 
عن تقدمي املزي����د من اجلهود 
املخلص����ة واخليرة للش����عب 
العراقي، وسنظل اوفياء لدماء 

الشهداء.
الراقية  مؤكدا ان احلكومة 
تتعهد ببذل كل ما في وسعها 
لكشف احلقيقة وجلب املجرمني 
االرهابيني الى العدالة ونيلهم 

اجلزاء الذي يستحقونه.

في تعلي���ق على احلكم باالفراج عن 
املعتقلني الكويتيني خالد املطيري وفؤاد 
الربيعة من طرف احملكم���ة الفيدرالية 
االميركية، قال السفير املغامس: ان الكويت 
تسلمت 8 مواطنني مت االفراج عنهم وهي 
بانتظار تسلم املطيري والربيعة اللذين 
اف���رج عنهما بحكم محكمة دون توجيه 
أي ادانة لهما، آمال ان يتم االفراج عنهما 

في القريب العاجل.
وأش���ار الى زيارة الوف���د االميركي 
الذي تفقد مركز التأهيل املخصص لهذا 

الغرض.
وحول احتمال محاكمتهما في الكويت 
ل���دى عودتهما، ق���ال املغامس: الكويت 

متارس قانونها على اجلميع.

القانون يطّبق على الجميع

بينانوفيش: البوسنة تعفي الكويتيين 
من تأشيرة الدخول ألراضيها

سراييڤو � كونا: أكد خبير سياسي بوسني ان بالده ورثت 
عالقات يوغسالفيا الس���ابقة مع الدول العربية واالسالمية 
فقامت بتطويرها وتعزيزها بشكل ملحوظ وضمن الظروف 
اجلديدة فيما تعتبر العالقات مع الكويت هي االكثر نش���اطا 

ومتيزا بني دول منطقة اخلليج.
وذكر رئيس معهد الدراس���ات االس���تراتيجية البوسنية 
والسياسي املخضرم البروفسور ميركو بينانوفيش في حديث 
خاص اجرته معه »كونا« امس ان البوسنيني يكنون احتراما 
وتقديرا خاصا للكويت وأن البوسنة هي الدولة اليوغسالفية 
السابقة الوحيدة التي تعفي الكويتيني من تأشيرة الدخول الى 
اراضيها فيما تعد االستثمارات الكويتية في البوسنة هي االكبر 

مقارنة بدول املنطقة اذ بلغت قرابة 300 مليون يورو.
ولفت بينانوفيش الى أن مركز الثقل السياسي واالقتصادي 
انتقل من بلغراد خالل العهد اليوغسالفي الى سراييڤو التي 
تأخذ موقعا وس���طا وتبدي احلماس االكبر قياس���ا بالدول 
االخرى املجاورة القامة عالقات وثيقة مع دول مجلس التعاون 

اخلليجي والدول العربية بوجه عام.
وشدد على ان العالقات الكويتية - البوسنية هي امتداد 
للعالقات الطيبة بني يوغسالفيا السابقة والكويت وانه بعد 
تخلي جمهوريات يوغسالفيا السابقة عن سياسة ومبادئ عدم 
االنحياز والتعاون مع دول العالم الثالث س���ارعت البوسنة 

الى مأل ذلك الفراغ.
وقارن البروفسور بيانوفيش بني ابراج البوسنة والكويت 
موضحا ان اكبر برجني وسط سراييڤو اليوم يطلق عليهما 
»برج الكويت« هما ملكية لشركة كويتية � بوسنية مشتركة 
بينما شيدت ش���ركات بناء يوغسالفية من البوسنة حتديدا 

»ابراج الكويت« الشهيرة قبل ما يزيد على ثالثني عاما.
واعتبر أن تسمية ساحة عامة رئيسية في مدينة »موستار« 
في البوسنة باس���م »س���احة الكويت« هو مؤشر اخر على 
خصوصية العالقات بني الكويت والبوس���نة التي ش���ملت 

مجاالت مختلفة منها الرسمية والشعبية.
ورأى بينانوفي���ش في حديثه ل� »كونا« ان اس���تثمارات 
حكومة الكويت عبر الهيئة العامة لالس���تثمار هي من أجنح 
االستثمارات اخلارجية في البوسنة اذ حققت نتائج وسمعة 
طيبة للكويت في البوسنة وفي دول املنطقة وهناك استثمارات 
لش���ركات كويتية خاصة بلغت قيمتها حتى اآلن نحو مائة 

مليون يورو.
وقال ان وجود نحو عشرة شركات كويتية خاصة مسجلة 
في البوس���نة ف���ي الوقت احلاضر دليل آخ���ر على ان هناك 
مستقبال واعدا للعالقات االقتصادية بني البلدين والتي تسد 
الفراغ الناجم عن انهيار يوغس���الفيا الس���ابقة وقيام سبع 

جمهوريات على أنقاضها.
وفيما يتعلق بالعالقات اخلارجية لدول يوغسالفيا السابقة 
أوضح اخلبير السياس���ي البوس���ني ان غالبية جمهوريات 
يوغس���الفيا الس���ابقة تخلت ألس���باب مختلفة عن »ميراث 
يوغسالفيا الس���ابقة« في العالقات اخلارجية وبخاصة في 
العالق���ات مع دول العالم الثالث ومنه���ا الدول العربية وان 
البوسنة بسبب خصوصيتها وظروفها هي الوحيدة التي ظلت 
وفية لتلك العالقات وامليراث اليوغسالفي املعروف اثناء عهد 

مؤسس االحتاد اليوغسالفي جوزيف بروز تيتو.
وتوقع بينانوفيش وهو ايضا عضو سابق ملجلس الرئاسة 
البوسنية ان تكون البوسنة مركز الثقل السياسي واالقتصادي 
في عالقات منطقة يوغسالفيا السابقة مع العالم العربي مذكرا 
بأهليتها ملمارسة هذا الدور وبشكل تدريجي خاصة ان عالقاتها 
حتسنت اخيرا بشكل مطرد مع جميع دول اجلوار التي اصبحت 

هي االخرى مهتمة باالنفتاح الشامل مع الدول النامية.

ديوان الخدمة: 3678 مواطنًا 
ومواطنة سجلوا بنظام التوظيف

أعلن ديوان اخلدمة املدنية ان 
3678 مواطنا ومواطنة س����جلوا 
بنظام التوظيف اآللي املتبع من 
قبله منذ فتح باب التسجيل في 25 

سبتمبر املاضي وحتى امس.
ادارة خدمة  واوضح مدي���ر 
العام���ة  املواط���ن والعالق���ات 
بالدي���وان رات���ب العريفان في 
تصريح صحافي ان عدد املسجلني 
من االناث بل���غ 2311 بينما بلغ 
عدد الذك���ور 1367 موضحا ان 
تلك الفترة ش���هدت زيادة أعداد 
املس���جلني عن طريق االنترنت 
على أعداد املسجلني عن طريق 
الهاتف مما يبرهن على انتشار 
النظم  وزيادة فكرة اس���تخدام 
اآللية ف���ي اخلدمات املقدمة من 

الديوان للمواطنني.
العريف���ان ان نظام  وق���ال 
التس���جيل مفتوح عل���ى مدار 
الس���اعة حت���ى منتص���ف ليل 
التاسع من اكتوبر اجلاري بهدف 
الراغبني  الفرصة جلميع  اتاحة 
في العمل بالتسجيل سواء من 
خالل الهاتف أو من خالل استخدام 
الشبكة العاملية لنقل املعلومات 

)االنترنت(.

واكد ضرورة االلتزام باملواعيد 
التي مت حتديدها لهم من خالل 
نظام التسجيل اآللي خالل الفترة 
الصباحية أثناء الدوام الرسمي 
الثامن���ة صباحا  الس���اعة  من 
الواحدة ظهرا في مبنى  وحتى 

الديوان.
واشار العريفان الى انه على 
املراجعني الذين لديهم كتب من 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني 
ومكتب الشهيد واللجنة الوطنية 
ادارة  لشؤون األسرى مراجعة 
خدمة املواطن والعالقات العامة 
في الديوان لتس���هيل اجراءات 

تسجيلهم.  


