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أك��دت النائبة د.معصومة املبارك أنها اجتمعت مع س��فير 
العراق لدى الكويت محمد حس��ن بح��ر العلوم الذي بدوره 
نفى ما مت نش��ره على احد املواق��ع االلكترونية، وانه اتصل 
شخصيا مبندوب العراق لدى منظمة الدول العربية والذي اكد 
ل��ه انه ليس له عالقة بهذا التصريح وانه منس��وب إليه خطأ. 
وطالبت د.معصومة السفير بحر العلوم ضرورة اصدار بيان 
رس��مي حتى ال يت��م تصعيد هذا املوضوع ألنه ينس��ف اي 

محاوالت لتصحيح العالقة بن الكويت والعراق.
ووصفت د.معصومة لقاءها مع السفير العراقي في مجلس 
األمة بأن��ه كان ايجابيا ولقاء مجامل��ة متمنية له التوفيق في 

عمله مبينة ان الكويت يهمها استقرار االوضاع في العراق.

المندوب العراقي ينفي تصريحه 
ويؤكد أنه غير صحيح

نواب: على العراق احترام عالقات حسن الجوار مع الكويت
الدويسان: من األفضل حل الملفات الخالفية عبر القنوات الديبلوماسية

اس����تنكر عدد من النواب تصريحات 
مندوب العراق في اجلامعة العربية قيس 
العزاوي بشأن ترسيم احلدود بني العراق 

والكويت
في البداية ق����ال النائب د.ضيف اهلل 
أبورمية ان ما تفوه به سفير العراق الدائم 
لدى جامعة الدول العربية قيس العزاوي ان 
العراق ال يعترف مبا رسمه مجلس األمن 
من حدود دولية بني العراق والكويت أمر 
يثير الريبة ويكشف االقنعة عن احلكومة 
العراقية وما تضمره من شر جتاه الكويت 

واستقرارها.
وأضاف أبورمية ان العراق كان واليزال 
يهدد أمن الكويت وال يريد لها االستقرار 
ودائما ما يفتعل املش����اكل كلما استقرت 
االوض����اع، وهو يس����تخدم نظام احلرب 
الباردة مع الكويت ليهز استقرارها األمني 
واالقتصادي كل ما س����نحت له الفرصة. 
وقال: لن نستغرب من احلكومة الكويتية 
لو طالبت مبزيد من التعاون مع احلكومة 
العراقية بعد هذا التصريح من ممثل احلكومة 
العراقية في اجلامعة العربية ألن احلكومة 
الكويتية ع����ودت احلكومة العراقية على 
رد االساءة باالحسان، وهذا أمر مرفوض، 
ففرض هيبة الكويت خارجيا هو مسؤولية 
احلكومة الكويتية ويجب عليها استدعاء 
الس����فير العراقي ل����دى الكويت وابالغه 
برفض الكويت لهذه التصريحات السيئة 
من العزاوي واستيضاح االمر منه واخذ 
التعهدات من احلكومة العراقية بعدم تكرار 
مثل هذه التصاريح املستفزة. مشيرا الى 
ان العراق بتصريح سفيره العزاوي أثبت 
للعالم أجمع عدم احترام املواثيق الدولية 
واالجماع الدولي وليس فقط االقليمي، فها 
هو يعل����ن رفضه ملجلس األمن وأحكامه. 
واختتم أبورمية تصريحه موجها كالمه 
للحكومة الكويتية يا حكومة لن نتهاون 
معك في مترير مث����ل هذا التصريح دون 
اجراءات ديبلوماسية تثبت هيبة الكويت 
دوليا ونقول لك يا حكومة اال الس����كوت 

عن اهدار كرامة الكويت فلن نرضى عنه، 
ونقول للعزاوي ل����وال الكويت وافضالها 
عليك انت شخصيا لكنت مازلت الجئا الى 
احدى ال����دول الغربية هروبا من الطاغية 
املقبور، ولكن ان أكرمت الكرمي ملكته وان 
أكرمت اللئيم مت����ردا، واحلدود الكويتية 
الدولية مع العراق مثبتة دوليا رغم أنف 
العزاوي وحكومته ولن نتنازل عن شبر 
واحد من االراضي الكويتية، ولتكن حرب 

حترير الكويت عبرة لكم وألمثالكم.
وبدوره، أكد النائب مس����لم البراك ان 
خروج مندوب العراق بهذه التصريحات امر 
غير مقبول وان احلدود ال ننتظر اعترافه 
او اعتراف دولته بها وذلك لكونها صدرت 
من مجلس اممي، االم����ر الذي يعني انك 
ال متلك ال ان����ت وال حكومتك وال نظامك 
ان يغير »سنتيمترا واحدا« وان الشعب 
الكويتي قد اصبح حاليا في مرحلة تيقظ 
غير مس����بوقة ولديهم حساسية شديدة 

جتاه احلديث في هذا االمر.
البراك من تعامل احلكومة  وتأس����ف 
ورئيسها ووزير خارجيتها الذي يتعامل 
بطريق����ة مغلف����ة مليئ����ة بالتراخي مع 

اآلخرين.
واستغرب البراك من تصريح د.معصومة 
املبارك عندما التقت السفير العراقي وقالت 
نيابة عنه انه اتصل وكلم العزاوي وقد نفى 
ذلك مستغربا من هذا االمر وقيام معصومة 
بإدالء تصريح عنه، مطالبا السفير العراقي 
بضرورة اخلروج بتصريح رسمي يؤكد ذلك 

احتراما للكويت ومؤسساتها وشعبها.
واكد البراك ان الكويت ليست »طوفة 
هبيطة« وان قرارات ترسيم احلدود صدرت 
بقرار اممي ال ميكن الرد فيه، مطالبا العراق 
بضرورة احترام حسن اجلوار مع الكويت 
الت����ي قدمت لهم الكثي����ر، مؤكدا انه لوال 
اهلل عز وجل ثم موافق����ة الكويت ملا قام 
العراقيون اآلن باالصطفاف دورا الختيار 
حكامهم مطالبا السفير بضرورة االسراع 

في اصدار بيان رسمي بذلك.

من جانبه أكد النائب فيصل الدويسان انه 
ضد التدخل النيابي في عالقات الكويت مع 
الدول األخرى، مبينا ان األجدى ترك امللفات 
اخلالفية حتل عبر القنوات الديبلوماسية 
وإفساح املجال للحكومة ملعاجلة هذه امللفات 

مبا يحقق مصلحة الكويت.
وقال الدويس����ان في رده على سؤال 
للصحافيني بشأن تصريحات مندوب العراق 
في اجلامعة العربية قي����س العزاوي ان 
الرئيس اخلرافي نقل لنا الرغبة السامية 
لصاحب الس����مو األمير بعدم التدخل في 
عالقات الكويت بالدول الش����قيقة، ولذلك 
نقول »سمعا وطاعة يا صاحب السمو األمير 

وكالمك ما ينزل من على الراس«.
الدور احلكومي  وعن تفسيره لغياب 
وعدم وجود أي حترك في اجتاه حس����م 
امللفات اخلالفية مع العراق قال الدويسان 
ان هناك أشياء تكون حتت الطاولة وليس 
بالضرورة ان تخرج للعيان ففي النهاية ما 
يهمنا ان تتحقق مصلحة الكويت وليس 

إيجاد جنازة »نشبع فيها لطم«.
من جانبه، ندد النائب علي الدقباسي 
العراقي  بالتصريحات األخيرة للمندوب 
الدائم في اجلامع����ة العربية، موضحا ان 
مثل هذه التصريح����ات قد اعتادت عليها 
الكويت وهي حلقة في مسلسل التحرش 
من اجلانب العراقي »ونحن نقول لهم اننا 
لسنا بحاجة الى تصريحاتكم والرد، فأنتم 
أناس كان لكم دور س����لبي جتاه شعبكم، 
وحقوقنا وعالقتنا م����ع العراق مربوطة 

بالقرارات الدولية ذات الصلة«.
وأضاف: أنتم عاجزون عن إدارة شعبكم 
وسبب نكبة العراق مثل هذه التصريحات 
ومثل هؤالء املس����ؤولني الذين يسيئون 
للعراق ويسيئون جليرانه، وأكبر دليل ان 
جميع جيران العراق لديهم مشاكل معه، 
مؤكدا انه ال يتوقع منهم � أي املس����ؤولني 
� أي خير والدلي����ل املبالغ والتعويضات 
التي مازالت في ذمة العراق وتتملص من 

تسديدها.

الكويت: ترسيم الحدود مع العراق أمر محسوم وإعادة التفاوض بشأنه غير مقبولة
»الخارجية« سلمت السفير العراقي مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات العزاوي وطالبت بتوضيح رسمي بشأنها

وذكر أن »ملجلس األمن مطلق 
الصالحية في طلب ترسيم احلدود 
اذا رأى أن من شأن ذلك الترسيم 
أن يصون السلم واألمن الدوليني 
اللذين هما من صميم مهامه« كما 

ورد في ميثاق األمم املتحدة.
أما بالنسبة للمبالغ التي ذكرها 
التعويضات  العزاوي بخصوص 
التي دفعها الع����راق للكويت أكد 
أنها »أرقام غير  العتيبي  السفير 
دقيقة« فاملبلغ املتبقي على العراق 
حالي����ا هو 22 مليار دوالر وليس 
52 مليارا. واض����اف أن هذا األمر 
محسوم أيضا بقرارات من مجلس 
األمن وأنه على الرغم من أن الكويت 
هي من مت احتاللها ونهب وتدمير 
ممتلكاتها العامة واخلاصة اال أنها 
لم تتسلم سوى أقل من 40% من 
مطالباتها التي أقرتها األمم املتحدة 
في حني تسلمت أكثر من 90 دولة 

مطالباتها بالكامل.
وفيما يخص مس����ألة األسرى 
الكويتيني واملمتلكات الكويتية التي 
قال العزاوي »انه ميكن التوصل الى 
حلول لها لو انتقل التفاوض بشأنها 
الى نطاق العالقات الثنائية وتفاهم 
الشعبني كدولتني شقيقتني«، أكد 
الس����فير العتيبي ضرورة »حلها 
حتت مظلة األمم املتحدة«، مضيفا 
في هذا الص����دد ان »هذا ال مينع 
اطالقا تطور العالقات الثنائية بني 

البلدين وازدهارها«.
العزاوي بأن  وحول تصريح 
»اخلروج من طائلة الفصل السابع 
رغبة عراقية صميمة ولدت منذ عام 
2003 ومازالت احلكومات املتعاقبة 
تعم����ل بكل ثقله����ا دوليا وعربيا 
لتحقيقها« أكد الس����فير العتيبي 
أن الكويت وأعضاء مجلس األمن 
الدائمني وغير الدائمني ال يعارضون 
خ����روج العراق من طائلة الفصل 
السابع ولكن هذا أمر بيد احلكومة 
العراقي����ة ومرتب����ط بتنفيذه����ا 
لاللتزام����ات املتبقية التي نصت 

عليها قرارات مجلس األمن.
العتيبي في  الس����فير  وأك����د 
هذا الص����دد أن الكويت »على أمت 
االستعداد ملس����اعدة العراق على 
تنفيذ ما تبق����ى من التزاماته من 
أجل اخلروج من حتت طائلة الفصل 

السابع من امليثاق«. 

الى جهد ووقت طويل«.
العتيبي  الس����فير  ووص����ف 
تصريح����ات الع����زاوي اذا ثبتت 
صحته����ا بأنه����ا »ب����ال ش����ك أمر 
مؤس����ف ومحير في نفس الوقت 
ألنها تتناقض متاما مع ما يؤكده 
املس����ؤولون العراقي����ون ل����أمم 
املتحدة وألعض����اء مجلس األمن 

وللكويت«. 
وفيم����ا يخص مس����ألة اتخاذ 
خطوات جادة لبناء الثقة بني العراق 
والكوي����ت أكد الس����فير منصور 
العتيب����ي أنها تبدأ م����ن االلتزام 
بقرارات مجلس األمن وبتنفيذها 
مضيفا أن ما ذكر عن عدم صالحية 
مجلس األمن لترسيم احلدود هي 
مبررات استخدمها النظام العراقي 

السابق.

وق����ال الس����فير العتيب����ي ان 
التشكيك في ش����رعية وقانونية 
القرار 833 ه����و أمر مرفوض وال 
يخدم مصلحة البلدين، مذكرا بأنه 
حتى النظام الس����ابق في العراق 
اعترف بالقرار الذي رسم احلدود 
البري����ة والبحرية ب����ني الكويت 
والعراق بشكل نهائي وأن احلكومات 
املتعاقبة بعد س����قوط  العراقية 
النظ����ام تعترف بجمي����ع قرارات 

مجلس األمن وتلتزم بتنفيذها.
وتابع في هذا السياق ان »هذا ما 
يؤكده كبار املسؤولني في احلكومة 
العراقية سواء في األمم املتحدة أو 

للمجتمع الدولي بشكل عام«.
وأوض����ح في هذا الصدد أن ما 
»نحن بصدده اآلن مع االخوة في 
العراق هو تسهيل عمل األمم املتحدة 
لصيانة العالمات احلدودية فقط 
وليس إلعادة ترس����يمها أو إعادة 

التفاوض بشأن ما مت تأكيده«.
 وكان العزاوي قد صرح بأن 
»املشكلة األساسية بني الكويت 
أكبر من  والعراق والتي تعتبر 
مسألة التعويضات هي ترسيم 
احلدود التي مت���ت بعد حترير 
الكويت«، مشددا على أن »العراق 
ال يعت���رف بها ألن���ه ليس من 
صالحيات مجلس األمن أن يرسم 
حدود أي دولة ولم يسبق له أن 
فعل ذلك«، مش���يرا الى أن »حل 
هذه املشكلة مع الكويت سيحتاج 

سلمت وزارة اخلارجية سفير 
اجلمهورية العراقية لدى الكويت 
محمد بحر العل����وم امس مذكرة 
احتجاج رسمية على التصريحات 
التي اطلقها مندوب العراق الدائم 
لدى جامعة الدول العربية السفير 
قيس العزاوي في ش����أن ترسيم 

احلدود بني العراق والكويت.
وأوضح بيان صادر عن وزارة 
الوزارة اس����تدعت  ان  اخلارجية 
السفير العراقي بحر العلوم وسلمته 
مذكرة االحتجاج على تصريحات 
أدل����ى بها الس����فير العزاوي يوم 
اول من امس وشكك فيها بقرارات 
مجلس األمن اخلاصة بترس����يم 

احلدود بني العراق والكويت.
ف����ي مذكرتها  الوزارة  وأكدت 
تل����ك  وبش����دة«  »اس����تنكارها 
التصريح����ات الصادرة من ممثل 
رسمي حلكومة جمهورية العراق 

لدى اجلامعة العربية.
وشددت املذكرة االحتجاجية 
على ان دعوة العزاوي الى ترسيم 
احلدود ب����ني البلدين »تتناقض« 
وق����رارات مجلس األمن ومقررات 
الش����رعية الدولي����ة ذات الصلة، 
مؤكدة في الوقت ذاته ان موضوع 
احلدود »قد مت حسمه نهائيا« من 
خالل الشرعية الدولية ومن خالل 

حكومتي البلدين.
وطلبت اخلارجي����ة الكويتية 
في مذكرتها من وزارة اخلارجية 
العراقية »توضيحا رسميا لتلك 
التصريحات« التي أدلى بها مندوبها 
الدائم لدى اجلامعة العربية السفير 

العزاوي.
وكان من����دوب الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي أكد أن إعادة التفاوض حول 
ترسيم احلدود الكويتية � العراقية 
التي ثبته����ا القرار 833 أمر »غير 

مطروح كما أنه غير مقبول«.
جاء ذلك ردا على استفس����ار 
من »كونا« عم����ا ورد في وكاالت 
أنباء نق����ال عن من����دوب العراق 
الدائم لدى اجلامعة العربية قيس 
العزاوي في كلم����ة أمام عدد من 
القانونيني من العراقيني  اخلبراء 
والعرب وفق خبر أوردته اجلريدة 
اإللكترونية »حديث املدينة« مساء 

اول من امس.

السفير منصور العتيبي


