
االثنين  9  نوفمبر 2009   17محليات
سفيرنا في الرياض التقى نائب وزير الدفاع والطيران السعودي

كشف عن اجتماع لوزراء خارجية دول التعاون بعد 10 أيام تمهيدًا للقمة الخليجية

األمير: الكويت تقف مع حق السعودية السيادي
في الدفاع المشروع عن نفسها ضد المعتدين

السفير السعودي لـ »األنباء«: أداء فريضة الحج 
بتأشيرة مرور غير قانوني وغير شرعي

الرياضـ  كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي 
امس نائب وزير الدفاع والطيران واملفتش 
العام في اململكة العربية السعودية االمير 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وقال الشيخ حمد اجلابر لـ »كونا« عقب 
اللقاء انه نقل لالمير عبدالرحمن رســـالة 
خطية من صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
صباح األحمد تتعلـــق بالعالقات الثنائية 
الطيبة التي جتمع بني القيادتني والشعبني 

الشقيقني.
واضاف انه نقل لألمير عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز تأكيد صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد على سالمة اراضي اململكة من 

أي اعتداء ميسها وتأمني حدودها ووقوف 
الكويت مع حق اململكة السيادي في الدفاع 

املشروع عن نفسها ضد املعتدين.
واشار الشـــيخ حمد اجلابر الى انه قدم 
لنائب وزير الدفاع والطيران واملفتش العام 
األمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز دعوة رسمية 
من صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 

لزيارة بلده الكويت وااللتقاء باخوانه.
وضم الوفد املرافق للشيخ حمد اجلابر 
خالل زيارته لالمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
كال من رئيس املكتب العسكري في سفارتنا 
في الرياض املقدم عبيد العجمي واملستشار 
في سفارتنا في الرياض صالح الصقعبي 

واملستشار ذياب الرشيدي.

التي ســـتعقد في الكويت 
نهاية ديسمبر.

وشدد الفايز لـ »األنباء« 
على اهمية هذه القمة، مشيرا 
الى انه عادة ما يصدر عن 
قــــرارات  القمم  مثل هــــذه 
مهمة من قبل القادة الغاية 
منها مصلحة مواطني دول 

املجلس.
ابرز  الى  الفايــــز  ولفت 
التي ستناقشها  املواضيع 
القمــــة وتتعلــــق باجلانب 
االقتصادي والربط الكهربائي 
الى جانب السياسة اخلارجية 
وعالقات دول املجلس بالدول 

االخرى.

االسالم.
الى ان السفارة  مشيرا 
متنح تأشيرات احلج لكل من 
يرغب في اداء الفريضة بعد 
تسجيله في احدى حمالت 
احلج املرخص لها من قبل 
وزارة االوقاف والشؤون 

االسالمية.
ومـــن جهـــة اخـــرى 
وبخصوص القمة اخلليجية 
التي ستعقد في الكويت قال 
الفايز ان هنـــاك اجتماعا 
لـــوزراء خارجيـــة دول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
بعد عشرة ايام في الكويت 
للتمهيـــد للقمة اخلليجية 

بيان عاكوم
طالب السفير السعودي 
في الكويـــت د.عبدالعزيز 
الفايز جميـــع من ينوون 
بالتأكد  اداء فريضة احلج 
مـــن نوع التأشـــيرة التي 
متنح على جوازات السفر، 
مشـــيرا الـــى ان هناك من 
يضلل طالبـــي احلج بان 
تأشيرات املرور تسمح لهم 

بأداء فريضة احلج.
وبني الفايز في اتصال مع 
»األنباء« ان لكل هدف من 
زيارة اململكة تأشيرة خاصة 
وتأشيرة املرور لها غرض 
محدد وهو عبور االراضي 
الســـعودية وبالتالي فهي 
غير صاحلة للحج، وكذلك 
العمرة لها تأشيرة خاصة 
حتى الزيارات التجارية لها 
نوع من انواع التأشيرات، 
وكلها ال تسمح حلاملها بأداء 

فريضة احلج.
وشدد الفايز على ضرورة 
التأشـــيرة  االنتباه لنوع 
حتى ال يتخذ بحق حاملي 
التأشـــيرات التي ال جتيز 
لهم احلج اجراءات نظامية 

وغرامات.
اداء  ان  واكد د.الفايـــز 
فريضـــة احلج بتأشـــيرة 
مرور امر غير قانوني وغير 
شـــرعي الن احلج فريضة 
ســـامية وركن مـــن اركان 

األمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز خالل لقائه السفير الشيخ حمد جابر العلي

أكد أن ثقافة الهند غنية وعميقة الجذور

ملهوترا: مهرجان الهند في الكويت سيزيد 
من تعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين

وقال ملهوترا: سيشـــارك في 
املهرجان 130 موسيقيا وفنانا 
وراقصا من الهنود املشهورين 
عامليا كما سيتضمن مجموعة 
من الفن املعاصر واملنسوجات 
والصور الفوتوغرافية واخلط 
العربي وعروض الدمى، اضافة 
الى معرض من البوســـترات 
والرزنامات الهندية اإلسالمية 
التي جلبت من متحف ساالرجنغ 

في حيدر آباد.
وعن أماكن اقامة املهرجان 
أشار الى انه سيكون في أماكن 
متعددة في الكويت منها مسرح 
كيفان وبيت الســـدو ومجمع 

األڤنيوز.
ولفت الى ان جميع املعارض 
ستكون مجانا للجمهور، مشيرا 
الى ان فرق الرقص ســـتقدم 
عروضا فلكلورية للجمهور في 
األڤنيوز مبينا ان االحتفاالت 
التي ستقام على مسرح كيفان 
فـــي 8 نوفمبر ســـتعاد في 9 
الى األمسيات  نوفمبر اضافة 
املوسيقية والراقصة في 11 و12 
اجلاري، أما األمسية اخلاصة 
فســـتكون فـــي 14 اجلـــاري 
وستقتصر على حاملي بطاقات 

الدعوة.

بيان عاكوم
على وقع رقصات »املانيبوري 
والبهانغرا والغاربا« استقبل 
السفير الهندي في الكويت اجاي 
ملهوترا ضيوفه خالل احلفل 
الذي نظمته السفارة لإلعالن 
عن املهرجان الذي ستستضيفه 
الكويت حتت عنوان »مهرجان 
الهنـــد في الكويـــت« الذي مت 
افتتاحه صباح أمس ويستمر 

حتى السبت املقبل.
وقال السفير الهندي في هذه 
املناســـبة ان املهرجان رائعة 
من روائع الهند مشيرا الى ان 
التراث الثقافي هذا يرجع الى 

5000 سنة.
الثقافة  ووصف ملهوتـــرا 
الهندية بأنها ثقافة غنية عميقة 
اجلذور ومتعـــددة األطياف، 
مشيرا الى ان الهند يقدم صورة 
عن الوحدة في التنوع الذي ال 

مثيل له في العالم.
الى ان  واشـــار ملهوتـــرا 
املهرجان ســـيزيد من تعزيز 
الوثيقة والصداقة  الشـــراكة 
التقليدية التي تربط بني الكويت 
والهند متمنيا ان يحفز املهرجان 

الكويتيني على زيارة الهند.
وبخصوص املهرجان قال 

أنحـــاء الواليات الهندية الفتا 
الـــى انها ســـتعطي مذاقا من 
الفني.  الثقافي  الهند وتراثها 

هنا، مشـــيرا الى انه سيعطي 
حملات عن الفنون املســـرحية 
والفنون البحرية من مختلف 

ملهوترا انه يعد األول من نوعه 
في الكويـــت، فالعروض التي 
يتضمنهـــا ألول مرة تعرض 

رقصة الغاربا

السفير الهندي اجاي ملهوترا يشارك احدى الفرق رقصها

السفير اليمني: نواجه حرب عصابات وال يمكن أن نتهم أي دولة بدعم الحوثيين
بيان عاكوم

قال السفير اليمني في الكويت د.خالد الشيخ 
ان اململكة العربية الســــعودية لم تدخل طرفا في 
الصراع الدائر هناك وامنا ُأقحمت فيه بعد تعرضها 
لالعتداء من قبل متطرفني لهم أجندة خاصة على 
الصعيد اليمني وأجندة إقليمية ويبدو انهم يودون 

ادخال املنطقة في مرحلة جديدة من الصراع.
وردا على ما ذكره وزير خارجية اليمن ان الكويت 
والبحرين والسعودية تدعم مجموعات احلوثيني 
قال »ال ميكن ان نتهم دوال وامنا احلديث يكون عن 
جماعات تتعاطف معهم ألسباب معروفة«. مشيرا 
الى ان موقف اململكة السعودية معروف فهي في 

حالة حرب وال ميكن ان نقول بحقها هذا الكالم.
وعما قاله الرئيس علي عبداهلل صالح ان احلرب 
احلقيقية بدأت منذ يومــــني قال »نحن عمليا في 
حالة حرب منذ 2004 فال جديد بالنســــبة لنا إال 

انها دخلت اليوم مرحلة جديدة«.

وبخصــــوص ما يقال عــــن دعم الســــعودية 
للســــلطة اليمنية قال »لم نطلب مــــن أحد رياال 
واحدا وال يســــتطيع أحد ان يثبت اننا طلبنا من 

أحد شيئا«.
وتابــــع »نحن منذ 4 ســــنوات فــــي صراع مع 
مشــــروع ال يخص اليمن وحدها، وكنا نشعر مع 

ذلك مبسؤوليتنا ألننا لسنا على الهامش«.
وعن حل هذا الصراع قال الشيخ »هؤالء ليسوا 
في دولة أجنبية وليسوا طرفا آخر فهم مواطنون 
ميارســــون اإلرهاب على أبناء البلد واآلخر يريد 
ان يطرحهــــم طرفا في وجه اليمن، واليمن كفيلة 
بالتعاطي معهم«، مشيرا الى »ليس كل من يحمل 
الســــالح وينبري لتمزيق الــــدول نخضع له، فال 

ميكن القبول بذلك«.
وعن التوقعات بانتهاء احلرب قبل عيد األضحى 
قال »هذه حرب عصابات ال يعرفها إال من يعيش 
فيها وهناك جبال وتضاريس يصعب التحرك فيها« 

الفتا الى ان املسألة ال تخطط مبسطرة.
وعمــــا اذا كان هنــــاك دالالت الفتتاح الرئيس 
اليمني ألكبر مشروع للغاز قال ان منطقة الصراع 
محصــــورة في أعلى قمم اجلبــــال وال يعلم أبناء 
احملافظات األخرى ماذا يدور اال من خالل اإلعالم 
ألنها بعيدة، الفتا الى ان هذا الصراع ال يؤثر على 
عجلة احلياة في اليمن وكذلك في السعودية التي 

تتعامل معه كمجرد حدث له طبيعة خاصة.
وعما اذا كان عدم االستقرار وهذا الصراع في 
اليمن سببه إيران وماذا يقول لإليرانيني قال الشيخ 

»في كل الوطن العربي االستقرار نسبي«.
واضاف »إذا بقي من النخوة شيء فهذا األمر ال 
يخدم ال اإلسالم وال اجليرة وال النخوة الدائمة بني 
اإليرانيني والعرب لذلك ندعوهم لفعل العقل ألن 
هذا ال يؤدي الى نتيجة فهم يتعاطون مع أمة منها 
300 مليون إنسان وليس بالسهولة ما يريدونه من 

اخضاعها فيكفينا ما يفعله بنا الغربيون«.

أكد أن العالقات السياسية بين البلدين في تطور مستمر

سفير النمسا: مباحثات مع البلدية للسماح بدخول المواد الغذائية النمساوية إلى الكويت
النمساوية مع املراكز االسالمية 

في النمسا.
وعن العالقات السياسية بني 
البلدين قال وربا ان العالقات 
السياســـية بني البلدين ترجع 
الى منتصف الســـتينيات من 
العالقات  القرن املاضي لكـــن 
الديبلوماسية بني البلدين ترجع 
الى عام 1979 ومنذ ذلك الوقت 
والعالقات بني البلدين في تطور 
مستمر حيث الزيارات املتبادلة 
على اعلى مستوى بني البلدين 
وكان اخرها زيارة الرئيس فيشر 

للكويت.
واشـــار الى موقـــف بالده 
مـــن الغزو العراقـــي للكويت 
عام 1990 حيث فتحت النمسا 
مجالها اجلوي لطائرات قوات 
التحالف للمرور الى الكويت على 
الرغم من كونها من دول احلياد 
الى جانب الـــدور الذي لعبته 
من خالل قـــوات االمم املتحدة 
بوحدات من جيشها في فترة ما 
بعد التحرير السيما في املجاالت 

اللوجستية والطبية.

تتميز بنقاء مياهها وصالحيته 
حتى للشرب مباشرة واملتاحف 
التي  الفنون والثقافة  ومراكز 
متيزها اضافة الى تطور بنيتها 
السياحية من فنادق ومطاعم 

وغيرها.
واضاف ان ڤيينا قريبة جدا 
)اقل من ساعة( من بعض أهم 
املدن التاريخية األوروبية وهو 
ما يتيح للسائح فرصة زيارة 
هـــذه املدن وقضـــاء يوم فيها 
والعودة الى ڤيينا الى جانب ما 
تتمتع به االطعمة النمساوية من 
شهرة عاملية اضافة الى طبيعة 
الشعب النمساوي املعروف عنه 

كرم الضيافة.
وحتدث الســـفير وربا عن 
التـــي جتريها حاليا  اللقاءات 
الســـفارة مع بلديـــة الكويت 
بشأن السماح للمواد الغذائية 
النمساوية الدخول الى الكويت 
التأكـــد مـــن مطابقتها  بعـــد 
للمواصفـــات املطلوبة واهمها 
ان تكـــون حـــالال وهـــو االمر 
الســـلطات  الذي تتعاون فيه 

ڤيينا من الكويت سهل من خالل 
خطوط الطيران االقليمية سواء 

اخلليجية او االوروبية.
العالقات  وفيمـــا يخـــص 
الثقافية ذكر انه يتم الترتيب 
حاليـــا الحتمـــال اســـتضافة 
واحدة من اشهر فرق املوسيقى 
النمساوية العاملية )اوركسترا 
ڤيينا فيلهارمونيكا( وذلك خالل 
العام املقبل وحتديدا في فبراير 
النمسا في  كجزء من مشاركة 
العيد  الكويـــت في  احتفاالت 

الوطني.
وحول عدد السياح الكويتيني 
الذين يزورون النمسا سنويا قال 
وربا ان عددهم يتجاوز اربعة 
االف سائح ســـنويا وهو رقم 
مرشح لالرتفاع في ظل املزايا 
العديدة التي تتمتع بها بالده.

واستعرض تلك املزايا ومن 
بينهـــا املوقع اجلغرافي املميز 
لبالده وسط مجموعة اخرى من 
الدول السياحية مما يجعلها نقطة 
انطالق مميزة الى جانب جمال 
الطبيعة السيما البحيرات التي 

بني الكويت وڤيينا ســـواء من 
جانب اخلطوط اجلوية الكويتية 
او اخلطوط النمساوية، متوقعا 
ان يكون لهذه اخلطوة في حال 
نفذت الكثير من االثار االيجابية 
على حركة السياحة والسفر بني 
الدولتني الى جانب حركة االعمال 

والتجارة واالستثمار.
واضاف انه على الرغم من 
عدم وجود خط طيران مباشر 
الى  البلدين فان الوصول  بني 

التعاقـــد من الباطن خصوصا 
التي تشارك  في املشـــروعات 
فيها شركات أملانية وأوروبية 

أخرى.
وردا علـــى ســـؤال حـــول 
االستثمارات الكويتية في النمسا 
الفترة االخيرة شهدت  ان  قال 
املزيد من التطورات ومحاوالت 
جذب املزيد من االســـتثمارات 
اخلليجية ومن بينها الكويتية 
الى النمسا حيث مت افتتاح مركز 
النمسا  اقليمي لالستثمار في 
في ابوظبي وهو يغطي املنطقة 

ككل.
واضاف ان من ابرز املجاالت 
التي ميكـــن االســـتثمار فيها 
املجـــاالت املاليـــة واملصرفية 
)قطـــاع البنوك( الـــى جانب 
املجاالت الصناعية والسياحية 

وقطاع التأمني.
وردا على سؤال بشأن التفكير 
في تدشني خط طيران مباشر 
بني البلدين قال وربا ان هناك 
مفاوضـــات بني الطرفني حاليا 
لتسيير رحالت طيران مباشرة 

مع الكويت.
التجاري بني  التبادل  وعن 
البلدين قـــال انه بالفعل قليل 
الن النمســـا ال تقوم باستيراد 
اي نفط من الكويت وبالنسبة 
للصادارت النمساوية فقد بلغت 
حسب اخر االحصائيات نحو 100 

مليون يورو في عام 2008.
وبالنسبة لدخول الشركات 
النمساوية الى الكويت واملشاركة 
في مشروعات البنية التحتية 
واملشاريع العمالقة التي تنوي 
احلكومـــة طرحهـــا قريبا قال 
الســـفير النمســـاوي انه كلما 
توافرت معلومـــات حول هذه 
املشاريع ومتى ما دخلت مرحلة 
التنفيذ فســـتكون الشـــركات 
النمساوية مســـتعدة للتقدم 
بعطاءتها وتقدمي خبراتها في 

هذا املجال.
واضاف ان هناك العديد من 
الشركات النمساوية في قطاع 
االنشاءات واملقاوالت ومشاريع 
البنية التحتية التي شـــاركت 
في مشاريع في الكويت بنظام 

الذي وقعته خالل الزيارة كل من 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
مع الغرفة االحتادية االقتصادية 
النمســـاوية والذي يهدف الى 
العالقـــات االقتصادية  تعزيز 
والتجارية بني البلدين وتبادل 
زيارات الوفود التجارية وتزويد 
البلدين بالقوانني االستثمارية 
التجاريـــة واقامة  والفـــرص 
املعـــارض للشـــركات والعمل 
على ازالـــة العقبات التي حتد 

من التبادل التجاري بينهما.
وحول العالقات بني الدولتني 
قال وربا ان الكويت تكتســـب 
اهمية خاصة كونها تعتبر مدخال 
مهما لبقية دول اخلليج وهو ما 
يزيد من اهميتها االستراتيجية 
النمساوية  بالنسبة للشركات 
الراغبـــة فـــي اقامـــة عالقات 
الكويت  اقتصادية ليس مـــع 
فحسب بل املنطقة ككل، مضيفا 
ان النمسا في املقابل تعتبر مدخال 
الى وسط وشرق اوروبا وهي 
منطقة تضـــم مجموعة كبيرة 
من الدول التي يهمها التعاون 

قال سفير النمسا لدى الكويت 
ماريان وربا ان مباحثات جترى 
حاليا بني البلدين متهيدا لتوقيع 
اتفاقية اقتصادية ومالية وتقنية 
بني البلدين وهي االتفاقية التي 

يتوقع االنتهاء منها قريبا.
واوضح وربا في حوار مع 
»كونا« امس ان املباحثات تعتبر 
من ابرز نتائج الزيارة التي قام 
بها الرئيس النمساوي د.هاينز 
فيشـــر الى الكويت في فبراير 
املاضي والتي كانت ناجحة بكل 
املقاييس على كل املســـتويات 
واالقتصاديـــة  السياســـية 

والثقافية.
واضاف ان هناك الكثير من 
االمـــور التي ميكن للكويت ان 
حتققها من خالل هذه االتفاقية 
في حال امتامها ابرزها االستفادة 
من عضوية النمسا في االحتاد 
االوروبي باعتبارها احد االعضاء 
الرئيسيني في االحتاد الى جانب 
عضويتها في منظمة التعاون 

والتنمية.
واشار الى بروتوكول التعاون 

السفير ماريان وربا

)أحمد باكير(سفراء السعودية واألردن واليمن خالل احلفل

)أحمد باكير(السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز


