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امتثااًل لتوجيهات خادم الحرمين باالهتمام بحل مشاكلهم وتقديم شتى المساعدات لهم

الفايز لـ »األنباء«: كلنا مجّندون في السفارة لخدمة رعايا السعودية

سـلطات الحدود تالحظ اسـتغالل تأشـيرات المرور ألغراض العمرة أو الحج أو الزيـارة دون الخروج من المملكة وتطبق علـى أصحابها غرامات وتمنعهم مـن الدخول لفترة محددة

حاملـو جواز مـادة 17 مرحب بهم فـي المملكة ألداء العمـرة والمرور أما الزيـارات فتصدر  »مـن الداخلية« و»الخارجية« وهناك اسـتثناء محـدد لرجال األعمال ومديري الشـركات

العالقة مع مكاتب الخدمات
قال السفير د.عبدالعزيز الفايز ان السفارة انتهجت نهجا 
منذ عدة سنوات انها ال تتعامل مباشرة مع طالبي التأشيرات 
ألن اعدادهم تتجاوز 3000 يوميا، لذلك تعاقدت السفارة مع 
عدد من مكاتب اخلدمات العامة الستقبال طلبات التأشيرات 
واجلوازات وتقدميها للس���فارة ملنح التأشيرات وهذه 
جتربة رائدة بدأت بها السفارة السعودية لتتبعها عدد 

من سفارات الدول األجنبية في الكويت.
وأضاف ان الفارق هو ان السفارة السعودية تصدر 

نحو 4000 تأشيرة سنويا وهذا عدد كبير.
ودعا الفايز مكاتب اخلدمات الى حتري الدقة في 
تدوين املعلومات ما يسهل عمل السفارة، مشيرا 
الى انها تصدر التأشيرة في يوم تسلم الطلبات 

واجلوازات.

بشرى الزين

اكد سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز التزام اململكة العربية السعودية باملبادرة العربية ومبواقفها االساسية الى 

جانب الدول العربية واملستندة الى الشرعية الدولية.

واضاف الفايز في حوار مع »األنباء« ان مواقف الرياض واضحة جتاه القضية الفلسطينية واكثرها متسكا بحق الشعب الفلسطيني بالعودة الى وطنه 

واقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واشار الى ان اململكة بحكم مركزها االقليمي والدولي اصبحت من الدول املهمة في النظام العاملي، مبينا ان عضويتها في مجموعة الـ 20 جاءت 

تقديرا ملكانتها وللدور الذي تلعبه في املجاالت السياسية واالقتصادية الدولية.

وفي تعليقه على الصعوبات التي تواجه صفقة اسلحة اميركية للسعودية وما اذا كانت محل تباحث خالل القمة السعودية ـ االميركية قال الفايز 

من حق اي دولة احلصول على املنتجات العسكرية والتقنية املناسبة لها لتقوية دفاعاتها.

وعلى صعيد الوضع في البلدين اجلارين العراق واليمن اوضح ان البلدين لهما حدود هي االطول مع اململكة التي تعمل على ان تكون عالقاتها 

ممتازة معهما وال يكون الوضع فيهما مصدر تهديد لدول املنطقة. وفيما يلي التفاصيل:

كان هناك عتب من خادم احلرمني الشريفني لهم لعدم تقدمي الرعاية الالئقة 
للرعايا السعوديني في الدول املعتمدين لديها، ما صحة هذا الكالم؟

تش���رفنا بلقاء خادم احلرمني الش���ريفني في هذا االجتماع، وهو 
حريص على مصلحة املواطنني الس���عوديني داخل اململكة وخارجها 
وأكد لنا خالل االجتماع على توجيهاته السابقة واملستمرة باالهتمام 
باملواطنني السعوديني وإعطائهم الرعاية الالئقة والرعاية القانونية في 
حال تعرضهم ألي مشاكل ومساعدتهم في اخلارج، والسفارة السعودية 
في الكويت وامتثاال لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني حترص على 
استقبال املواطنني والتعامل مع شكاواهم وكلنا جنود مجندون حتت 

قيادة خادم احلرمني الشريفني خلدمة الوطن واملواطنني.
ال ش��ك أنه خالل موس��م الصيف تفد الى السفارة طلبات التأشيرات 
بأنواعه��ا، الزيارة، والس��ياحة، والعم��رة، واملرور، م��ا جهودكم في هذا 

املجال؟
فيما يخص السفارة كان موسما حافال فقد تلقت اعدادًا كبيرة من 
املقيمني واالشقاء في العراق كذلك واجنزت عددا كبيرا من تأشيرات 
العمرة حيث وصلت بالنسبة للمعتمرين العراقيني ما يفوق 100 الف 
تأشيرة اضافة الى املقيمني، والسفارة لها تعليمات واضحة بتسهيل 
إجراءات منح تأشيرة العمرة للجميع دون استثناء واالشقاء الكويتيون 
ال يحتاجون الى تأشيرة ويفدون الى وطنهم الثاني ويؤدون العمرة 
وكل مسلم له احلق في احلصول على تأشيرة ألداء مناسك العمرة أو 
احلج لكن هناك اشتراطات لتنظيم موسم العمرة ولتسهيل اداء هذه 
املناسك وذلك بالتسجيل في حمالت مرخص لها ومعتمدة من وزارة 
احلج في اململكة، والس���فارة يوميا تنجز أعداد كبيرة من تأشيرات 

العمرة سواء للمقيمني أو لألشقاء الوافدين.
كي��ف تتم عملية من��ح املعتمرين واحلجاج العراقيني التأش��يرات من 

سفارة اململكة العربية السعودية في الكويت؟
يتم تس���جيلهم في حمالت بالتفاهم مع وزارة 
احلج في اململكة واجلهات املعنية في العراق وتقدم 
قوائم وجوازات السفر وتسلم الى السفارة السعودية 
ويتم منحهم تأشيرات وتعاد الى العراق ويغادرون 

من هناك.
ما استعدادات السفارة ملوسم احلج املقبل؟

تتسلم السفارة طلبات التأشيرات ملوسم احلج 
قبل بدايته بنحو شهرين والتزال نفس التعليمات 
ولم يردنا اي جديد وينتهي موسم العمرة رسميا 
في نهاية شعبان وبعد رمضان نبدأ في االستعداد 
ملوس���م احلج، وما ينطبق من شروط في العمرة 

ينطبق على احلج.
ه��ل من إجراءات جديدة ح��ول مخالفات العبور من 

اراضي اململكة؟
السفارة تصدر تأشيرات سواء للزيارة او احلج او 
املرور لكن لألسف بعض االشقاء وخاصة في مواسم 
العمرة واحلج يطلبون تأشيرة مرور ويذهبون لتأدية 
الفريضتني أو زيارة دون مغادرة اململكة ويعودون من 
حيث أتوا دون استخدام التأشيرة للغرض الرسمي 
التي أصدرت له، لذلك س����لطات احلدود تالحظ عدم 
خروج الشخص واس����تغالله التأشيرة لغرض آخر 
وتطبق بذلك غرامات في حقه وكذلك منعه من دخول 

اململكة لفترة محددة وليس منعا دائما.
يشتكي البعض من ورود اسمائهم في أجهزة املنافذ 
وارتباطها مبخالفات أو حمل جنس��يات غير جنسيتهم 

باخلطأ كيف تتعاملون مع هذا األمر؟
هذا اخلطأ يرد في ادخال املعلومات والبيانات لدى 
مكاتب اخلدمات التي تتعامل معها السفارة وقد حلت 
هذه املشكلة وأكدت الس����فارة على أصحاب املكاتب 

حتري الدقة الكاملة قبل إدخال البيانات.
مل��اذا يتم رف��ض منح التأش��يرات لغي��ر محددي 
اجلنس��ية رغم دخولهم املتعدد للمملكة، أال تش��فع لهم 
الزيارات املتكررة في عدم التشديد في منح التأشيرات 

دون أي عوائق؟
هذا األمر يعتمد على الغرض من التأشيرة فتأشيرة 
الزيارة لكل املقيمني يجب أن تأتي من اململكة، والسفارة 
ال تصدره����ا، ماعدا ذلك فإن حامل����ي جواز املادة 17 
مرحب بهم ألداء العمرة والعبور، لكن الزيارة حتديدا 
وألي جنسية، أو حامل جواز، تصدر من قبل وزارتي 
الداخلية واخلارجية، وهناك استثناء محدد لرجال 
األعمال ومدراء الشركات وغالبا التأشيرة من اجلهة التي 
سيزورونها أو يترك للسفارة تقدير ظروف منحها.

اقامه���ا اجلانب األوروبي، ويعمل الطرفان على إزالتها وحتى اآلن لم 
يصال الى نتيجة مرضية.

المنتدى الصناعي

دخول اململكة املنتدى الصناعي وظهور أول س��يارة سعودية الصنع 
»غ��زال 1« ه��ل يؤهلها الى ان تك��ون في مصاف ال��دول الرائدة في هذا 

املجال؟
في جامعة امللك س���عود ومركز األبحاث بجهود الطلبة واالساتذة 
في الكليات الهندسية مت تصنيع السيارة واطلع عليها خادم احلرمني 
الشريفني، ونحن متفائلون بأن تكون باكورة لصناعة سيارات سعودية، 
لكن اململكة لديها صناعات أخرى لها مكانة صناعية مهمة مثل صناعة 
البتروكيماويات والتشييد والبترول، وأبناء اململكة يحتلون مراكز 

قيادية فيها.
ترأستم اجتماعا قبل أيام لرؤساء البعثات الديبلوماسية السعودية في 

منطقة اخلليج والدول العربية في غرب آسيا، ما فحوى هذا االجتماع؟
تشرفت سفارة اململكة العربية السعودية للمرة الثانية بعقد االجتماع 
الثاني لرؤس���اء بعثات خادم احلرمني الشريفني في اخلليج والدول 
العربية في غرب آس���يا والقناصل في عدن ودبي وكان اجتماعا مهما 
وفرصة للتواصل بني رؤساء البعثات ومناقشة اخلطة االستراتيجية 
اخلمس���ية لوزارة اخلارجية التي متت مناقش���تها في املؤمتر العام 
للسفراء قبل ثالثة أشهر وهذا االجتماع جاء نتيجة لتوصية مؤمتر 
السفراء الس���عوديني حول العالم الذي عقد ابريل املاضي، وستعقد 

اجتماعات اقليمية أخرى.

الرعايا السعوديون

تّروج أخبار انه خالل االجتماع العام بالسفراء السعوديني في الرياض 

وقبل التنفيذ، وخالل املرحلة املاضي���ة فإن اململكة برعاية إلهية ثم 
بفضل جهود املخلصني من أبنائها لم تشهد أي عمليات إرهابية جديدة، 
لكن هذا ال يعني ان اخلطر اإلرهابي قد زال، هناك ما يعرف باخلاليا 
النائم���ة وأصحاب الفكر الضال لكن أجه���زة األمن في اململكة يقظة 
ومس���تعدة ملواجهتهم، وهؤالء اإلرهابيون يدركون مع مرور الوقت 

ضرر الذي كانوا سيلحقونه بوطنهم وبأنفسهم.
ما تبقى من الس��عوديني في س��جن غوانتانامو، هل هناك أي مطالبة 

بإطالق سراحهم؟
هناك عدد قليل واملطالبة مستمرة مع احلكومة األميركية بشأنهم 
ومحاكمتهم تعتمد على ظروف اعتقالهم ونشاطاتهم، لكن غالبيتهم 

يخضعون إلعادة التأهيل واملناصحة.

العملة الخليجية الموحدة

العمل��ة اخلليجي��ة املوحدة وانس��حاب اإلمارات العربي��ة املتحدة من 
املشروع ورفضها ملقر النقد اخلليجي في الرياض الى أي حد يلقي بظالله 

هذا املشروع؟
هذا موضوع يخص مجلس التع���اون كمنظمة اقليمية وصدرت 
قرارات من املجلس بإنشاء مركز النقد اخلليجي في الرياض برئاسة 
محافظ مؤسسة النقد السعودية، واململكة والبحرين والكويت وقطر 
انخرطت في هذا املشروع كمرحلة أولى إلنشاء العملة النقدية اخلليجية. 
وكأي موضوع يهدف الى تقريب اقتصادات دول املنطقة فإن الدراسة 

املتأنية مطلوبة وهذا ما يحدث حاليا.
يق��ول األوروبيون ان هن��اك حتفظات من اململكة العربية الس��عودية 
حول اتفاقية التجارة احلرة ب��ني دول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد 

األوروبي ما آخر موعد لتوقيعها، ما تعليقكم؟
هناك مفاوضات بني الطرفني امت���دت الى 15 عاما، وهناك عقبات 

السفير السعودي 
د.عبدالعزيز الفايز

متكن خادم احلرمني الشريفني من أن يضع اململكة العربية السعودية 
في مصاف الدول ذات احلضور السياس��ي واالقتصادي وان تكون رقما 
صعبا في كثي��ر من الطروحات واملب��ادرات الدولية، القمة الس��عودية � 

األميركية األخيرة، ماذا ميكن أن تقدم الى هذا الرصيد؟
مرت قبل أسابيع الذكرى اخلامسة لتولي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
س���دة احلكم باململكة وكانت فعال 5 سنوات حافلة باإلجنازات التي 
أشرف خادم احلرمني الشريفني، حفظه اهلل، عليها شخصيا، واململكة 
طيلة هذه الس���نوات أوجدت تطورا في املجاالت املختلفة يشهد بها 
الكثيرون وأصبحت بحكم مركزها اإلقليمي والدولي من الدول املهمة 
في النظام العاملي، فعضوية اململكة في مجموعة ال� 20 جاءت تقديرا 
من الدول القيادية في العالم ملكانتها والدور الذي تلعبه في املجاالت 

السياسية واالقتصادية الدولية.
والقمة الس���عودية � األميركية ناقشت العديد من القضايا سواء 
االقتصاد العاملي أو القضايا اإلقليمية والعالقات السعودية � األميركية 
ونتائجها كانت طيبة والتصريحات التي صدرت من طرف املسؤولني 

في البلدين الصديقني أوضحت ذلك.

التزام بالمبادرة العربية

في العام املاضي أحيا الرئيس األميركي باراك أوباما طلبا أميركيا قدميا 
يقضي بإبداء تنازالت باجتاه التطبيع مع إس��رائيل لتحفيز األخيرة على 

املرونة في قيام دولة فلسطينية.
مواقف اململك���ة جتاه القضية معروفة، فهي اكثر الدول متس���كا 
بحق الش���عب الفلسطيني بالعودة الى وطنه وإقامة دولته املستقلة 
وعاصمتها القدس الش���ريف، واملبادرة العربية تستند الى الشرعية 
الدولي���ة وواضحة في ه���ذا اخلصوص، واململك���ة ملتزمة باملبادرة 
وكذلك مبواقفها األساسية الى جانب الدول العربية واملبادرة أوضحت 

املواقف العربية وفي الوقت ذاته كشفت عن التعنت 
اإلسرائيلي ورفضه ملبدأ السالم في املنطقة بقراراتها 

ومغامراتها املختلفة.

صفقات تسلح

من املعروف ان املنطقة تشهد حمالت تسلح وعقد 
صفقات أس��لحة، كانت هناك صعوبات تواجه صفقة 
أس��لحة أميركي��ة للس��عودية، ما اجلدي��د حول هذه 

القضية؟
من حق أي دولة تسعى للحصول على املنتجات 
العسكرية والتقنية املناسبة لها لتقوية دفاعها عن 
وطنها واململكة تعتمد في جتهيز قواتها املس���لحة 
على ع���دد من التقني���ات املتطورة في األس���لحة 

والتدريب.
هل تواجه اململكة أي تهدي��دات جتعلها تقوم بهذا 

األمر أكثر من غيرها لتعزيز قدراتها العسكرية؟
كما هو معلوم فإن املنطقة في هذه الفترة تعاني 
عدم االس���تقرار وحرصا من اململك���ة على حماية 
مواطنيه���ا وأراضيها الب���د أن تكون هناك مصادر 

لألسلحة وان تكون قواتها مستعدة ألي طارئ.
الع��راق واليم��ن بلدان ج��اران للمملك��ة العربية 
الس��عودية كيف تتعام��ل اململكة م��ع األوضاع غير 

املستقرة فيهما؟
العراق واليمن دولتان ش���قيقتان تربطهما مع 
اململكة عالقات تاريخية متميزة واحلدود بني اململكة 
وهذين البلدين أطول حدودها واململكة تعمل على 
ان تكون ه���ذه العالقات ممتازة وأال يكون الوضع 

فيهما مصدر تهديد لدول املنطقة.

مواجهة اإلرهاب

أوجدت اململكة استراتيجية تسمى »األمن الفكري« 
ملواجهة املتطرفني الى أي حد جنحت في ذلك؟

اململكة تعرضت حلملة إرهابية شرس���ة خالل 
الس���نوات ال� 9 املاضية وذه���ب ضحيتها العديد 
من األبرياء وخلقت جوا نفس���يا غير مقبول، لكن 
استطاعت أجهزة األمن السعودية بقيادة صاحب 
السمو امللكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية األمير نايف بن عبدالعزيز ونائبه 
األمير احمد بن عبدالعزيز ومساعده األمير محمد 
بن نايف السيطرة على األوضاع األمنية ومواجهة 
العمليات اإلرهابية واحليلولة دون تشكل جبهات 
إرهابية جديدة والتعامل معها في مراحل التخطيط 

المملكـة أكثر الدول تمسـكًا بحق الشـعب 
وإقامـة  وطنـه  إلـى  العـودة  فـي  الفلسـطيني 
دولتـه المسـتقلة وعاصمتهـا القدس الشـريف 
والمبـادرة العربية تسـتند إلى الشـرعية الدولية

اسـتقرار  عـدم  حالـة  تعيـش  المنطقـة 
والسـعودية حريصـة علـى إزالـة أسـباب التوتر 
والسـالم باألمـن  اإلقليـم  دول  جميـع  لتنعـم 

)هاني الشمري(السفير السعودي متحدثا الى الزميلة بشرى الزين

االستثمار السعودي الزراعي

مشكلة

أوضح السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز 
ان االستثمار الزراعي السعودي في اخلارج جاء 
بتوجيه من خادم احلرمني الشريفني لوزارة 
التج��ارة والزراعة والغ��رف التجارية وحث 
املستثمرين الس��عوديني على االستثمار في 
املجال الزراعي خارج اململكة لضمان االمداد 
الغذائي للمملكة، مشيرا الى انها مبادرة طيبة 
من القطاع اخلاص الس��عودي على االمتثال 
لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني والبحث 
ع��ن فرص اقتصادية تع��ود بالفائدة للوطن 

والعالم، فيما يتعلق باألمن الغذائي.

أوضح الس��فير د.عبدالعزي��ز الفايز ان 
املشكلة التي تبرز بشكل قليل مع بعض املكاتب 
ه��ي طلب هذه األخيرة رس��وما اضافية من 
طالب التأش��يرة بحجة ان اجلوازات تتأخر 
في السفارة، وان ذلك سيعطيه أولوية، مبينا 
ان السفارة تتعامل حسب تسلسل وصولها 
الزمني ال متيز وال تف��رق بني مكتب وآخر، 
مضيفا ان العاملني في القسم القنصلي على 
درجة كبيرة من الكفاءة ويقومون باجناز من 
4000 الى 5000 تأش��يرة خاصة في مواسم 
العمرة واحلج واالجازات لعبور أراضي اململكة، 
مؤكدا ان الس��فارة تعمل على احلد من هذه 

التجاوزات.

المملكة رائدة في الصناعات البتروكيماوية والبترولية ومتفائلون بأن تكون »غزال 1« باكورة لصناعة سيارات سعودية

األجهـزة األمنية السـعودية يقظة ومسـتعدة لمواجهة أي عمليـات إرهابية وإحباطها فـي مراحل التخطيط

تسـهيل منح تأشيرة العمرة للجميع ودون استثناء شرط التسـجيل في حمالت مُرخص لها ومعتمدة من وزارة الحج 


