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العنزي: الكويت لم تتسّلم إال رفات  236 شهيدًا

ونثني على متابعة »الخارجية« لملف أسرانا

أشاد بتصريحات زيباري معتبرًا إياها بادرة حسن نية من الجانب العراقي

أسامة دياب - ووكاالت
عّلق رئيس مجلس ادارة جمعية 
اهالي الشهداء االسرى واملفقودين 
فايز العنزي، في تصريح خاص 
لـ »األنباء«، على تصريحات وزير 
اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
بخصوص متابعة وزارة اخلارجية 
العراقية مللف االسرى الكويتيني 
الكويتية،  واالرشيف واملمتلكات 
معتبرا ذلك بادرة على حسن النية 
من اجلانب العراقي ستلقى صدى 

كبيرا في الشارع الكويتي.
واوضــــح العنزي ان تصريح 
زيباري قد حوى مغالطة في عدد 
الرفــــات التي مت التعــــرف عليها 
وتســــلمتها الكويــــت، حيث ذكر 
ان عددهم 300 كويتي واحلقيقة 
ان العدد لم يتجاوز 236 شهيدا، 
متمنيا ان تســــتمر جهود العراق 
في هــــذا الصدد حتى تعود رفات 
آخر مواطن كويتــــي، مثنيا على 
وزارة اخلارجية في متابعة ملف 

االسرى الكويتيني.
هذا وصــــرح وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري لوكالة 
اعادت  »فرانس برس« بان بالده 
رفات 300 كويتي وقمســــا كبيرا 
من االرشــــيف وفقا لقرار مجلس 
االمــــن الدولي »لكن ال يزال هناك 
الكثير العادته«. واضاف »لقد اعدنا 
حتى االن 300 جثة مفقودة خالل 
الفترة السابقة، كما اعدنا الكثير من 
االرشيف الكويتي لكن يبقى هناك 

الكثير ونحن نحاول اعادته«.
وتابع ان »العراق مطالب ضمن 
احكام الفصل الســــابع باعادة كل 
املمتلــــكات والوثائق وهي بادرة 
حســــن نية للكويتيني تؤكد اننا 
مهتمون وجادون بهذا املوضوع«. 
وقــــد دعت »اخلارجيــــة« االثنني 
املاضي املواطنني الى تســــليم ما 
بحوزتهم من »وثائق وممتلكات 
كويتية« مت االستيالء عليها ابان 
النظام السابق خالل غزوه الكويت 

عام 1990.
ونشرت الوزارة اعالنا يحض 
»كل مــــن بحوزتــــه اي وثائق او 
ممتلكات كويتية سبق ان استولى 
عليها النظام السابق عند احتالله 
الكويت الشــــقيقة عام 1990 على 

تسليمها للوزارة«.
واوضح زيباري في هذا الصدد 
»من خالل متابعتنا وجدنا الكثير 
الوثائق واعدناها، نتوقع ان  من 
يستجيب الناس لالعالن ويتعاونوا 
معنا حتــــى لو باعادة وســــائل 
بسيطة. فهذه احد الشروط التي 
وضعها مجلس االمن الخراج العراق 

من الفصل السابع«.
واعتبــــر »هــــذا االعالن ضمن 
االمــــن الخراج  قــــرارات مجلس 
العراق من الفصل الســــابع، الى 
جانب شرط اعادة جثث املفقودين 
واملمتلكات وجميع الوثائق التي 

تخص الكويت«.

فايز العنزي


