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الشيخ د.محمد الصباح والشيخ علي اجلابر وخلود أبا اخليل والشيخ صباح علي اجلابر

حديث بني الشيخ د.محمد الصباح وخلود أبا اخليل

الزميل متني غوزال وهواية الرماية محمد احلمود من إدارة املراسم وأبناؤه عبداحملسن وحمد وبراك سفيرا البحرين وعمان خالل مأدبة الغداء

السفير ضاري العجران وسفراء مصر والبحرين واجلزائر وعمان واألردن واملغرب القس عمانويل غريب واألنبا بيجول واألب أبادير

السفير التركي مع عدد من احلضور قبلة على رأس الشيخ علي اجلابر أصغر املدعوين في احلفل

الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني الشيخ علي اخلالد متوسطا السفير املغربي وصالح العليان

)متين غوزال(الشيخ د.محمد الصباح والشيخ علي اجلابر مع عدد من السفراء املعتمدين لدى البالد

محمد الصباح: نريد للحدود الكويتية ـ العراقية أن تكون آمنة وليست مصدرًا لإلزعاج
بيان عاكوم

يوم ديبلوماس����ي بامتياز، لكن من نوع آخر، فال مجال للسياس����ة 
وهمومها، امنا احتلت الصدارة االجواء العائلية لتكون »عزايز« ومبادرة 
محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر التي عودنا عليها على مدى السنوات 
السباقة في لم شمل الديبلوماس����يني حيث ضمت »عزايز« كل اطياف 
االرض من مشرقها الى مغربها بحضاراتهم املختلفة واملتنوعة. الشيخ 
علي اجلابر استقبل ضيوفه بالتحية والترحاب، وتوج هذا اللقاء بحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الذي علق على املناسبة بالقول: اهلل يدمي علينا نعمة التالقي والتالحم 
بهذه االسرة الديبلوماسية في الكويت والتي فاق اآلن عددها 100 بعثة، 
الفتا الى ان هذا ما يدل على حقيقة ان الكويت اصبحت مركز استقطاب 
دولي عاملي، مبينا ان هذا االمر ينس����جم بشكل كامل مع رؤية صاحب 
الس����مو االمير بتحويل الكويت الى مركز مال����ي جتاري. واضاف: كما 
قيل قدميا ان التجارة تتبع العلم، فنحن كوزارة خارجية سهلنا جميع 
القنوات لتواجد هذه االعالم )اعالم الدول املعتمدة في الكويت( آمال ان 

تتبع التجارة هذه االعالم اي ان تصبح الكويت مركزا ماليا وجتاريا.
وش����كر الش����يخ د.محمد الصباح الش����يخ علي اجلاب����ر على جمع 
الديبلوماسيني، مشيرا الى ان عزايز اصبحت في املعجم الديبلوماسي 
شرارة الحتفاالت فبراير التي تنطلق منها شماال لتتجه جنوبا فتشعل 

الكويت فرحة وسرورا.
ومبا ان الصحافة تسعى بطبيعتها وراء اخلبر السياسي، فكان وجود 
الشيخ د.محمد الصباح فرصة لذلك، وأجاب عن سؤال بخصوص زيارته 
وجلنة الش����ؤون اخلارجية البرملانية الى احلدود الكويتية � العراقية، 
حيث ق����ال ان هناك جتاوبا عراقيا بخصوص املخالفات املوجودة على 
احل����دود الكويتية � العراقية، الفتا الى انه يوجد توافق من حيث املبدأ 
عل����ى ان تكون هذه املنطق����ة آمنة وان تكون لها حرم����ة من اجلانبني 
وليس����ت مصدرا إلزعاج أي طرف او مصدر اختراق لعمليات إرهابية. 
جاء ذلك خالل حضوره اللقاء الذي أقامه محافظ العاصمة الشيخ علي 
اجلابر على شرف البعثات الديبلوماسية املعتمدة في الكويت وأسرهم. 
وأضاف الشيخ محمد: إن من حق النواب ان يكونوا على اطالع على كل 
اإلجراءات التي تقوم بها احلكومة، واصفا الزيارة باملهمة، خصوصا ان 
الوفد النيابي رأى على أرض الواق����ع التداخالت بني احلدود الكويتية 
والعراقي����ة، الفتا الى ان اجلميع اقتنع بأن يكون ملنطقة احلدود حرمة 

وان تكون منطقة آمنة.
وأضاف: كما سمع النواب من رجال األمن الكويتي اإلشكاالت املتكررة، 
خصوصا مع وجود عائالت س����اكنة على خ����ط احلدود، مبينا انه لهذا 
كان اقتراحه بالزيارة حتى يروا طبيعة التداخالت املوجودة. ووصف 
الشيخ د.محمد العالقة مع احلكومة العراقية باملمتازة، مشيرا الى انه 
يريد ان تس����تمر هذه العالقة بشكل جيد وان نخلق حزام أمن للحدود 
الكويتية � العراقية متكن الطرفني من حفظ األمن بطريقة مشتركة وأال 

تكون مصدر إزعاج ألي طرف.
ومن جهته، شكر عميد الديبلوماسيني وسفير الصومال عبدالقادر شيخ 
باسم الديبلوماسيني الشيخ علي اجلابر محافظ العاصمة على الضيافة 
السنوية في املزرعة. وأضاف شيخ: أنتهز هذه الفرصة ألهنئ القيادات 
الكويتية مجتمعة على األعياد الوطنية، متمنيا استمرار العالقات الطيبة 

بني بلداننا والكويت وأن تتجه نحو املزيد من االزدهار والتطور.

من أجواء الحفل
شكر خاص للنقيب 
محمد اإلبراهيم من إدارة 
حماية الشخصيات على 
تعاون���ه، وكذلك إلدارة 
مراسم اخلارجية ممثلة 
مبدير املراس���م السفير 

ضاري العجران.
اس��تمتع احلضور 
مبمارس��ة هواية الرماية 
الى جانب التقاط الصور 
قرب »الصقر« كما وفرت 
ألعاب تس��لية لألطفال، 
وساهم في هذا االستمتاع 
اجل��و املش��رق ومناظر 

الطبيعة اخلالبة.

أكد خالل مأدبة غداء أقامها علي الجابر على شرف الديبلوماسيين في »عزايز« أن الكويت أصبحت مركز استقطاب دولي عالمي


