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�صركة م�صاعد اوتي�س - الكويت
يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�صاة من

مــديــر عــــام
ومــوظــفـــي

ال�صيد / اإبراهيم �صكري دبدوب

�صائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل جنله 

�صكــري

االستثمارات الكويتية هي األعلى في كردستان وتجار العراق مستعدون لدخول سوق الكويت

بحر العلوم: ليس هناك أي فرصة لعودة »البعث« للنظام  العراقي 
والكويت تلعب دوراً حيوياً في تأمين الحدود بين البلدين

قال الس���فير العراقي لدى الكويت محمد بحر 
العلوم ان الكويت س���تكون بوابة اخلير والسالم 
للعراق، والعراق سيصبح بوابة األمن واالستقرار 
للكويت، فاالستثمارات الكويتية حاليا هي األعلى 
في كردستان العراق، فخالل سنة واحدة في آخر 
تقرير لهيئة االستثمار بكردستان دفعت الكويت 
مليارا و7 ماليني دوالر لتعزيز استثماراتها، وهذا 
دليل عل���ى ان خير الكويت يتدف���ق الى العراق، 
مطالب���ا بأن تتحول هذه الش���راك����ة االقتصادية 
الى عالقة شعبية بني املواطني��ن، جاء ذلك خالل 
زيارة الس���فير بحر العلوم حلسينية بيبي رباب 

مبنطقة بنيد القار.
وقال بح���ر العلوم ان تنمية املجال االقتصادي 
مطلوب م���ن الطرفني، احلكومة الكويتية تريد ان 
تفتحها ولكن بنظ���ام التدرج وفق برمجة محددة 
وق���د بدأت منذ عام 2008، ام���ا التجار العراقيون 
فمستعدون لدخول سوق الكويت، ولكن هناك تدقيق 
في بعض اإلجراءات من الكويت، وهي معذورة في 
ذلك، مبينا ان االس���تثمارات الكويتية كبيرة في 

العراق في مناطق كربالء والنجف وبغداد.
وطالب بإعادة النشاط الثقافي وعودة العالقة 
الثقافية العراقية للكويت، الفتا الى ان الكويت محبة 
لألدباء واملثقفني العراقيني، وهي مسؤولية عراقية 
� كويتية، كما ان الشعب العراقي متشوق للثقافة 
الكويتية وعودة مجلة العربي التي لعبت دورا في 

املجتمع العراقي في كثير من األوقات.
وأكد بحر العلوم انه ليس هناك اي فرصة لعودة 

حزب البعث الى النظام السياس���ي العراقي، فقد 
وضعت الضوابط والقواعد الجتثاث أعضاء البعث، 
الذين كان لهم دور في إيذاء الشعب العراقي، والبد ان 
تتم محاسبتهم، فمن املعروف ان قمة الديكتاتورية 
سقطت عام 2003، لكن قمة الثقافة املتعلقة باحلقد 
والك���ره مازالت عالقة في نفوس بعض العراقيني 
والس���بب يرجع الى النظام البعثي البائد، فنحن 
نحتاج لوقت كبير إلعمار النفس العراقية وإعادة 
بنائها، فصدام لعب دورا في مسح الطبقة الوسطى 
في العراق، خاصة من األطباء واملهندسني واألساتذة، 
فقد زرع النظام الصدامي البائد الفساد منذ بداية 
احلرب العراقية � اإليرانية، فهناك فس���اد باجليل 
العراقي يجب معاجلته، أقولها بكل ش���فافية »مو 
عيب بأن تتحملوا العراق مدة ال تقل عن 20 سنة 

لعودته«.
وأوضح السفير العراقي ان االستقرار ف�������ي 
العراق هو عامل أساسي ومهم الستقرار املنطق�������ة، 
موضحا ان احلدود الكويتية � العراقية منضبط�������ة، 
والكويت لها دور حيوي في منع تسلل اإلرهابيني 
م�����ن القاعدة، فمازلنا متأثرين من حدود دولتني 
نريد ان يكون دورهما أفضل في محاربة اخلارجني 

على القانون.
وكشف ان كل حكومة عراقية قادمة ملتزمة بكل 
القرارات الدولية والعربية واإلسالمية، والبعثيون 
لن يعودوا ولن نسمح برجوعهم إلى نظام احلكومة، 
إال اذا اتفق���ت دول العال���م بأجمعها على عودتهم 

وهذا مستحيل.

خالل زيارة للسفير العراقي إلى حسينية بيبي رباب في بنيد القار

مبارك املطوع

امللحق اإلعالمي الباكستاني كاشف زمان )كرم ذياب(

جنالء النقي

السفير محمد بحر العلوم

ملتقى النقي يناقش مرور 20 عامًا على الغزو الصدامي
يقيم ملتقى جنالء النقي حلقة نقاش���ية مبناسبة مرور 20 
عاما على الغزو الصدامي الغاشم، مبشاركة عدد من الناشطني 
ون�����واب مجلس األمة وفي مقدمتهم النائب ناجي العبدالهادي 
اضاف�����ة إلى االعالميني غنيمة الفهد ومنصور الهاجري ومستشار 
احت����اد القنوات العربية اخلاصة د.زهير العباد وممثل املركز 
العامل��������ي للبرمجة اللغوية والعصبي���ة »البورد األميركي« 

وممث�������ل كلي����ة »ولدن بيرغ« الدولي���ة البريطانية، وايضا 
بحضور مجموعة من الش���باب املتطوعني املشاركني في حترير 
الكويت مع اجليش االميركي في متام الساعة الثامنة مساء يوم 
االثنني املوافق 2010/8/2، في مقر امللتقى � سلوى قطعة 2 � من 
الباب االمامي شارع املس���جد األقصى من الباب اخللفي شارع 

عبدالرحمن الغافقي.

في حلقة يشارك فيها عدد من السياسيين واإلعالميين

زمان: 150 ألفًا عدد الجالية الباكستانية بالكويت 
وتحويالتها المالية تبلغ 4 ماليين دوالر سنويًا

المطوع: تشكيل فريق قانوني دولي لمتابعة دعاوى 
ضحايا االعتداء على »الحرية« ووقفية لدعم عوائلهم

أكد املستشار القانوني السابق 
ملجلس االمة وأحد املشاركني في 
اسطول احلرية احملامي مبارك 
املطوع انه مت االعالن عن تشكيل 
فريق العم���ل الدولي القانوني 
ملتابعة قضايا ودعاوى ضحايا 
االعتداء الصهيوني الدموي على 
سفن احلرية امام احملاكم الدولية 

والوطنية.
وق���ال املطوع ف���ي تصريح 
صحاف���ي بعد ان ت���رأس فريق 
الكويتيني املشارك في  احملامني 
االجتماع العام للمحامني الدوليني 
باسطنبول التركية قبل ايام: ان 
الوفد الكويتي كان يضم كال من 
مسؤول ملف املشاركني في قافلة 
احلرية لكسر احلصار عن غزة 
احملامي باسم املظفر، واحملامية 

منال الفودري.
واش���ار املطوع الى ان الوفد 

الكويتي صار جزءا اساسيا في 
فريق احملامني الدوليني ملالحقة 
املجرمني الصهاينة امام احملاكم 
الوطنية والدولية ومعاقبتهم على 
جرمية االعتداء على سفن احلرية، 
الفتا الى انه مت االتفاق على عقد 
اجتماعات متتالية لفريق احملامني 

الدوليني لوضع خطة العمل في 
املرحلة املقبلة لتوجيه الدعاوى 
الرسمية ضد الكيان الصهيوني 
في احملاك���م الوطنية والدولية. 
وذكر املطوع انه انتقل بعد ذلك 
للمش���اركة في اجتماع الهيئات 
اخليرية باسطنبول ايضا والذي 
شاركت فيه منظمة iHH التركية، 
واحتاد املنظمات االهلية للعالم 
االسالمي الذي يشغل املطوع نائب 

الرئيس فيه.
واوضح انه مت التوصل الى 
عمل وقفية انسانية تنطلق من 
الكويت وتنضم اليها املؤسسات 
التركية خلدمة اهالي شهداء سفن 
احلرية ومتابع���ة احتياجاتهم 
االنسانية، الفتا الى انه مت جمع 
رأس املال بالتعاون مع عدد من 
الوقفي���ات بالكويت مثل وقفية 

اهل الطيب الكويتية.

اكد امللحق االعالمي في سفارة باكستان لدى 
الكويت كاش���ف زمان على عمق العالقات بني 

بالده والكويت.
واش���ار زمان لدى زيارته ل� »األنباء« امس 
الى الرعاية التي حتظى بها في الكويت اجلالية 
الباكستانية التي تبلغ نحو 150 ألفا، موضحا 
ان هذا العدد يبرز اهمية املس���اهمة التي تقوم 
بها العمالة الباكستاني������ة في تنمية الكويت 
في جميع املجاالت، مشي�����را الى ان حتويالتها 
املالية الى باكس���تان تصل الى 4 ماليني دوالر 

سنويا.
كما تطرق زمان الى جهود بالده في محاربة 
االرهاب الذي وصفه بالظاهرة التي تصيب كل 
املجتمعات، مشيدا بالدعم الذي اصبحت حتظى 
به احلكومة من الشعب بعدما تأكدت لهذا األخير 
االضرار التي حلقت باملساجد واملرافق العامة في 
البالد جراء العمليات االرهابية غير املبررة التي 

قام بها اعداء االسالم على حد قوله.

الملحق اإلعالمي الباكستاني زار »األنباء«

لمالحقة المجرمين الصهاينة في المحاكم الوطنية والدولية


