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محمد الصباح عن أزمة العريفي: لن نقبل إطالقًا 
بأي طرح طائفي أو قبلي يمزق مجتمعنا

وصف قبيل مغادرته البالد إلى أبوظبي األمر بالخطير جدًا

بيان عاكوم
عل��ق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش��يخ د.محمد 
الصباح رداً على س��ؤال »األنباء« حول ما يحصل في البالد بخصوص 
الداعي��ة العريفي والتحذير من االنزالق في فتنة طائفية قائال »لن نقبل 
اطالقا بأي طرح طائفي او قبلي او حتى فئوي ميزق املجتمع الكويتي«. 
ووصف ه��ذا االمر - قبيل مغادرته الى االمارات للمش��اركة في أعمال 
القمة العاملية لطاقة املس��تقبل 2010 في دورته��ا الثالثة - باخلطير جدا 
واضاف: نحن بلد صغير ومتآزر ومتحاب والطائفية قضية دخيلة علينا 
واملجتمع الكويتي متماس��ك وسيبقى متماس��كا. وحول تصريحات بن 
حلي عن وجود ضغوطات عربية على الكويت خلروج العراق من الفصل 
الس��ابع رد بأنه قرأ تصريحه بالصحف ويبدو ان االمر ملتبس على بن 

حلي، وهذه تفاصيل ما دار بني الشيخ د.محمد الصباح والصحافيني:

م��اذا ع��ن زيارتكم حلضور 
املؤمتر االقتصادي في ابوظبي؟

أذه���ب الي���وم ف���ي زيارة 
الى االم���ارات العربية املتحدة 
لالجتماع مع االخوان باالمارات 
في امر متعلق بالوقوف على 
التجربة االماراتية في برنامج 
الطاق���ة النووي���ة االمارات���ي 
وسيكون معي اعضاء اللجنة 
الوطني���ة للطاق���ة النووي���ة 
الكويتي���ة د.احم���د بش���ارة 
ود.عدنان شهاب الدين وسنلتقي 
هناك د.ناجي املطيري مدير عام 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
وستكون هذه فرصة لاللتقاء 
مع سمو الشيخ محمد بن زايد 
لنتحدث ع���ن نتائج قمة دول 
مجلس التع���اون التي عقدت 
التي  الكويت والق���رارات  في 
صدرت وسيكون هناك مجال 
للحديث عن القضايا التي تهمنا 

جميعا.
م��ا تعليقك��م عل��ى حضور 

الوزير اإلسرائيلي في املؤمتر؟
وين حضر؟ ما راح أعلق.

الكويت تتأثر بأي اختالل عراقي

أبديتم قلقكم من الوضع في 
العراق ومحافظ البصرة أمس في 
تصريحات له دعا املس��تثمرين 

اجتمع���ت مع محافظ البصرة 
وبلغته بأمور كثيرة وتكلمنا عن 
قضية التبرع الكويتي إلنشاء 
مستشفى الكويت في البصرة، 
وكذلك بالنس������بة للمزارعني 
العراقي���ني عل���ى احل������دود 
الكويتية � الع��راقية التي كفلنا 
بأن نبني لهم مس���اكن بعيدة 
عن احلدود وت���كون مساكن 
الئق�������ة وطل��بنا تفعيل ذلك 
بأس���رع وقت وتكون منطقة 
احلدود منطقة حدودية وليست 
منطق���ة فيها تداخ���ل كما هو 

حاصل اآلن.
هناك مطالبة برملانية عراقية 
تطالب باس��ترداد األراضي التي 
وهبه��ا النظ��ام الس��ابق لدول 

اجلوار ومنها الكويت؟
ال أعل���م ش���يئا ع���ن هذا 

املوضوع.

لالس��تثمار في البصرة واعتبر 
ان الوضع األمني جيد وما يقال 

في اإلعالم لغير وجه اهلل؟
لم أتكلم عن وضع أمني في 
البصرة وامنا عن الوضع بشكل 

عام، وإذا كان هناك قلق يراودنا 
من العراق فهو قلق من انفالت 
أمني بالعراق عموما وهذا األمر 
يجب ان ينظر له بجانب إيجابي 
والكويت تتأثر بشكل مباشر 

من أي اختالل أمني في العراق، 
ولذلك من مصلحتنا في الكويت 
ان نعمل مع أشقائنا في العراق 
على اس���تتباب األمن وهذا ما 
نقوم به بشكل مستمر، أمس 

كيف تنظرون ملا يحصل في 
البالد ح��ول موض��وع الداعية 
العريفي والتحذير من االنزالق 

في فتنة طائفية؟
هذا أم���ر خطير جدا، نحن 
بل���د صغ���ير مت���آزر متحاب 
منذ القدم، وقضي���ة الطائفية 
والقبل���ي���ة جميعها دخي���لة 
على املجتمع الكويتي، واعتقد 
ان خطاب صاحب السمو كان 
واضحا جدا في ه���ذا األمر، ولن 
نقبل اط��القا بأي طرح طائفي 
أو قبلي أو حتى فئوي ميزق 
هذا املجتم�ع. املجتمع الكويتي 

متماسك وسيبقى متم��اسكا.
ما آخر ترتيبات زيارة صاحب 

السمو األمير لطهران؟
هناك ترتيبات وس���تكون 

زيارته خالل 2010.

الخروج من البند السابع

مبعوث جامعة الدول العربية 
أحمد ب��ن حلي أعل��ن ان هناك 
الكويت  عل��ى  عربية  ضغوط��ا 

للخروج من البند السابع؟
ال أعلم ماذا يقصد بن حلي 
وسأستفس���ر األمر ألني قرأت 
تصريحه مثلكم في الصحف 
ويبدو ان األمر ملتبس عليه، 
الكويت ليست معنية بإدخال أو 
إخراج العراق من البند السابع، 
العراق قام باحتالله للكويت 
ولذلك صدرت قرارات مبوجب 
الفصل الس���ابع واخلروج من 
الفصل الس���ابع بي���د العراق 

بتنفيذه للقرارات.
يعن��ي ه��ل ت��رد عل��ى بن 
حل��ي بانه ليس هن��اك ضغوط 
فه��و يقول بأن هن��اك ضغوطا 
عربية وهو س��فير ميثل العراق 

باجلامعة العربية؟
ال اعتق���د انه س���فير ميثل 
العراق، فهو مساعد األمني العام 

للشؤون السياسية.

السفير ياسني رواشدة

)هاني الشمري(الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني

السفير البوسني لـ »األنباء«: بالدنا دائمًا 
في حاجة للتشاور مع الكويت

بدء تنفيذ مشروع األطلس الوطني 
للمرافق والخدمات التعليمية

االمن الدولي سيكون على جدول 
البحث كثير من القضايا العامة 
التي تهم الطرفني ما يس����تدعي 

التشاور وبحث اوجه التعاون.
وذكر ان هناك اتفاقا على انشاء 
اللجنة العليا املشتركة بني البلدين 
وسيتم بحث هذا املوضوع خالل 
زيارة وزير اخلارجية البوسني، 
مؤك����دا عل����ى تط����ور العالقات 
الكويتية في جميع   � البوسنية 

املجاالت.

بشرى الزين
أوضح سفير البوسنة والهرسك 
ياس����ني رواشدة ان الزيارة التي 
يقوم بها وزير خارجية بالده الى 
الكويت اليوم تأتي بدعوة كرمية 
من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وكذلك اس����تكماال للقاء 
الوزيرين في سراييڤو والذي جاء 
ضمن زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 

البوسنة نوفمبر املاضي.
وأضاف رواشدة في تصريح 
البوس����نة دائما  ان  ل� »األنباء« 
ف����ي حاجة ال����ى التش����اور مع 
الديبلوماسية الكويتية املعروفة 
بحكمتها وتقييمها اجليد للقضايا 
االقليمي����ة والدولي����ة، اضاف����ة 
ال����ى تعزيز العالق����ات الثنائية 
الدولية  القضايا  واس����تعراض 
واالقليمية سواء في منطقة الشرق 

األوسط او البلقان.
واشار السفير البوسني الى ان 
بالده باعتبارها عضوا في مجلس 

دارين العلي
في اطار التعاون بني كل من وزارة التربية ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية في تنفيذ مشروع »األطلس الوطني للمرافق واخلدمات التعليمية � 
املرحلة األولى« فقد مت عقد دورة تدريبية لعدد 12 متدربا من وزارة التربية 
بعنوان »مقدمة في اجليومعلوماتية« وذلك داخل مركز اجليومعلوماتية 
باملعه����د في الفترة م����ن 16 الى 2009/12/30. وق����د حضر حفل توزيع 
شهادات اكمال الدورة التدريبية كل من املدير العام للمعلومات باملعهد 
د.نادر العوضي ومدير ادارة التخطيط بوزارة التربية سالم الفيلكاوي 
ومدير دائرة تنمية القوى العامل����ة باملعهد ناصر العوضي باالضافة 
الى مدير املش����روع د.حمدي اجلميلي. وقد اعرب د.نادر العوضي عن 
سعادته لبدء تنفيذ مشروع األطلس الوطني الرقمي للخدمات واملرافق 
التعليمي����ة وبدء ال����دورات التدريبية لفريق العمل م����ن الوزارة على 
تكنولوجيا اجليومعلوماتية، وقد اعرب عن ش����كره العميق لقيادات 
وزارة التربية على التعاون التام في تنفيذ املش����روع املذكور السيما 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي والوكيلة املساعدة للشؤون االدارية 
ورئيسة اللجنة العليا للمشروع عائشة الروضان وذلك لتعاونهم البناء 
منذ بداية املش����روع كفكرة وحتى اآلن، واشاد د.نادر العوضي مبدى 
التزام املتدربني بالوزارة اثناء فترة التدريب واملس����توى املتقدم الذي 
وصلوا اليه في نهاية الدورة والذي متثل في جودة اخلرائط التي قاموا 

باعدادها كتطبيق عملي ملا تدربوا عليه اثناء الدورة.

وزير خارجية بالده يصل الكويت اليوم

الجابري: تخصيص أرض في البصرة لبناء مستشفى الكويت
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح في قصر بيان امس وكيلة وزارة املالية في جمهورية 

كازاخستان ناتاليا كورجوفا مبناسبة زيارتها للبالد.
حيث سلمته رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء من قبل 

رئيس وزراء جمهورية كازاخستان كرمي ماسيموف.
حضر املقابلة سفير جمهورية كازاخستان لدى اململكة العربية 
الس����عودية خيرات الما شريف والوكيل املس����اعد بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك والوكيل املساعد 
للش����ؤون االقتصادية بوزارة املالية سامي الصقعبي. كما تلقى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من وزير الشؤون اخلارجية في اجلمهورية 
التونس����ية عبدالوهاب عبداهلل تتعلق بالعالق����ات الثنائية بني 
البلدين الش����قيقني والقضايا محل االهتمام املش����ترك. كما تلقى 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة مماثلة من وزير خارجية بروناي 
دار الس����الم االمير محمد بلقيه. الى ذلك اجتمع الش����يخ د.محمد 
الصباح مع محافظ البصرة ش����لتاغ عبود املياح، واجتمع وكيل 

وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل مبحافظ البصرة ش����لتاغ عبود 
املياح والوفد املرافق له حيث مت خالل اللقاء بحث عدد من اوجه 
العالقات الثنائية بني البلدين الش����قيقني وسبل تعزيزها. يأتي 
اللقاء في اطار زيارت����ه للبالد والذي حضره مدير ادارة املتابعة 

والتنسيق السفير خالد املغامس.
واعلن النائ����ب االول حملافظ البصرة نزار ربيع اجلابري عن 
تخصيص ارض فض����اء في افضل مواقع محافظة البصرة لبناء 
مستش����فى الكويت الذي تبرعت به احلكومة الكويتية ملعاجلة 
املواطنني العراقيني واملقيمني على ارضها خصوصا في محافظة 
البصرة. واعرب اجلابري عقب زيارته الرسمية للبالد ضمن وفد 
عراقي يترأسه محافظ البصرة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية د.محمد الصباح عن تقديره وشكره للقيادة السياسية 
للكويت ملواقفها الدائمة في مساعدة ابناء الشعب العراقي ودورها 
في رفع املعاناة عن جمي����ع العراقيني. وقال ان الدعوة مفتوحة 
الهل الكويت مبختلف شرائحهم لزيارة العراق وخاصة محافظة 

البصرة التي تفتح اياديها الستقبال ابناء الكويت في كل وقت.


