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الج�اراهلل: الكوي�ت والمملك�ة العربي�ة الس�عودية ف�ي ق�ارب واح�د ومواق�ف المملك�ة محف�ورة ف�ي قلوبن�ا جميع�ًا

تقري�ر حق�وق اإلنس�ان في جني�ڤ خير دلي�ل على س�جل الكويت المش�ّرف وس�يتم االتص�ال ب�� »اإلندونيس�يين« لتفني�د أقاويلهم
المبارك�ي: ال أن�ا وال غي�ري يح�دد رئاس�ة الوف�د الكويتي إل�ى القم�ة العربي�ة المقبلة في الع�راق واألم�ر مت�روك لتقدير س�مو األمير

بشرى الزين
أكد وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل عمق العالقات األخوية التي 

تربط البلدين الشقيقني الكويت واململكة العربية السعودية.
وأضاف اجلاراهلل في تصريح للصحافيني لدى حضوره حفل استقبال 
اقامه سفير خادم احلرمني الشريفني د.عبدالعزيز الفايز في قاعة الراية 
بفندق ماريوت كورت يارد مساء اول من امس مبناسبة العيد الوطني 
لبالده ان هذه املناسبة مناسبة وطنية كويتية أكثر منها مناسبة وطنية 
سعودية، مشيرا الى ان الكويت مع الشقيقة السعودية في قارب واحد 
ومصير وآم����ال وتطلعات واحدة مذكرا بأنه عندما تفرح اململكة تفرح 
الكويت والعكس صحيح الفتا الى ان »هذه املناسبة تاريخية وعزيزة 
علينا جميعا نس����تذكر فيها املواقف التاريخية التي وقفتها اململكة مع 
اش����قائها في الكويت حيث جتلت الوطنية واالخوة الصحيحة من قبل 
خادم احلرمني الش����ريفني امللك فهد بن عبدالعزيز تغمده اهلل بواس����ع 
رحمته ومبواقفه التي لن تنس����ى من قبل اي كويتي فهي محفورة في 

قلوبنا جميعا.
واض����اف ان جاللة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز جاء ايضا ليجس����د 
ويواصل هذه املواقف املعطاءة التي متثل الوفاء االخوي للكويت، منوها 
باالجنازات الكبرى التي حتققت في اململكة الشقيقة عبر هذه السنوات، 
مش����يرا الى انها اجنازات للكويت ايضا ولدول اخلليج ككل، مضيفا: ال 
منلك امام هذه االجن����ازات اال التعبير عن فخرنا واالعتزاز بها، آمال ان 
تتواصل هذه االجنازات واالمن واالستقرار لالشقاء في اململكة والطمأنينة 
وان تتحقق التنمية البناء الشعب السعودي الشقيق متمنيا ان يتواصل 
عطاء اململكة مع اش����قائها من خالل مسيرة مجلس التعاون، مؤكدا انه 
باململكة نستطيع ان نرقى الى اعلى الدرجات وان نطور وندعم مجلس 

التعاون اخلليجي وما تتطلع اليه شعوب املجلس.
ووصف اجلار اهلل توقيع اتفاقية االنتقال بواسطة البطاقة الذكية 
بني اململكة والكوي����ت باالجناز واالضافة اجلديدة، موضحا انها عملية 

ستسهل وتساعد على الربط بني ابناء اململكة واشقائهم في الكويت.
وفي رده حول ما تردد عن عزم اندونيسيا تقدمي اعتذار الى الكويت 
جراء ما جاء على لسان وزير العمل االندونيسي ووصفه سجل الكويت 
بالس����يئ في حماية العمال����ة، قال: الكالم الذي ص����در عن البعض في 
اندونيسيا غير صحيح، مؤكدا ان س����جل الكويت مشرف وحافل ومت 
اعتماده واالشادة به في اجتماع جنيڤ في تقرير حقوق االنسان الذي 
صدر قبل يومني، موضحا ان هذا اكبر رد وأقوى دليل، مش����يرا الى انه 
سيتم االتصال ايضا بالسلطات االندونيسية لتفنيد هذه االقاويل غير 

الدقيقة التي يحتاجون فيها الى التوضيح.
وحول توضيح ما جاء في خطاب الرئيس العراقي جالل طالباني أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة من أن القضايا العالقة بني العراق والكويت 
ستحل خالل العام قال اجلاراهلل ان عبارة هذا العام في خطاب الرئيس 
وفي تقديري تعني أن هناك استحقاقات تتعلق باحلكومة العراقية وعند 
انتهائها وتشكيلها وبدئها مباش����رة عملها، فإن وقتها ستكون امللفات 
العالقة في طريقها إلى احلل والتي لم تس����تكمل والتي تش����مل صيانة 
العالم����ات احلدودية واملمتلكات واألس����رى واملفقودين، مؤكدا ان هذه 

امللفات ستستكمل مع احلكومة العراقية اجلديدة بإذن اهلل.
وأشار اجلاراهلل الى التأكيدات األميركية لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بضرورة استكمال حل هذه القضايا العالقة وضرورة 

تنفيذ العراق التام لقرارات مجلس األمن.
وذكر اجلاراهلل ان اجلانب األميركي أكد مرة اخرى لس����موه التزامه 
املطلق بأمن الكويت في إش����ارة ملا يت����ردد، عن انحياز اميركي للعراق 

وأوضح املباركي في تصريح للصحافيني لدى حضوره حفل العيد 
الوطن����ي للمملكة قائال: »ه����ذا األمر غير صحيح وان����ه ال ميكن ألحد 
حتديده »ال أنا وال غيري« والقرار بيد صاحب الس����مو األمير ومتروك 

لتقدير سموه«.
وحول مكان انعقاد القمة في العراق ببغداد أو كردستان قال: ليس لدي 
علم بهذا وأنا أحتدث عن قرار قمة والرئاسة املقبلة ستؤول الى العراق 

مبوجب قرار القمة السابقة ومكان انعقادها يترك للدولة املضيفة.
وكان املباركي في بداية حديثه اعرب عن سعادته للحضور واملشاركة 
في العيد الوطني للمملكة، مبينا انه منذ تأسيسها على يد امللك عبدالعزيز 
رحمه اهلل بعزم وارادة وخلفه أبناؤه سعود وخالد وفيصل واآلن في العهد 
امليمون خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل واألمير سلطان واألمير 
نايف وس����ائر أبنائه يسيرون على نفس عهد امللك الراحل عبدالعزيز، 
الفتا الى ان اململكة تأسست على راية »ال إله إال اهلل« وستستمر الى ان 

يرث اهلل األرض ومن عليها.

على حساب األمن الكويتي.
وحول قضية معتقلي غوانتانامو أوضح اجلاراهلل ان اجلانب األميركي 
لم يحدد فترة معينة إلطالق سراح املعتقلني الكويتيني املتبقني في سجن 
غوانتانامو، مش����يرا الى ان سمو الرئيس أكد للجانب األميركي أهمية 

اإلسراع بإطالق سراح املواطنني الكويتيني.
واس����تكمل اجلاراهلل حديثه حول جولة سمو الرئيس التي انتهت 
مبدينة نيويورك، حيث ترأس سموه املائدة املستديرة لعدد من رؤساء 
دول وحكومات والتي بحثت مواضيع تتعلق بالصحة والتعليم، اضافة 
ملش����اركته في قمة األلفية وألقى خاللها خطابا باملناسبة عبر فيه عن 

وجهة نظر الكويت حيال هذه املوضوعات.
ومن جهته، نف����ى مدير إدارة الوطن العربي ف����ي وزارة اخلارجية 
السفير جاسم املباركي ما نسب إليه في إحدى وكاالت األنباء العراقية 
من أن صاحب السمو األمير سيترأس الوفد املشارك في القمة العربية 

املزمع عقدها في العراق نهاية مارس املقبل.

وحول عدم استجابة اسرائيل للمطالب الدولية بتجميد االستيطان 
قال املباركي: موضوع املفاوضات املباشرة نؤيدها إلعطاء السالم فرصة 
ونحن كأمة عربية بذلنا كل ما نس����تطيع، مشيرا الى ان مبادرة السالم 
العربية تعد املرجعية األولى التي تستند اليها الكويت وقرارات مجلس 
األمن ذات الصلة وخطة خارطة الطريق، مذكرا بأنه يجب ان تكون هذه 
املرجعيات األساس للمفاوضات واال فستكون مفاوضات »بلهاء« دون 
أساس، مبينا ان بناء املس����توطنات هو تقويض لعملية السالم وحتد 

واستفزاز والدليل على عدم وجود جدية.
ومن جهته، أكد سفير خادم احلرمني الشريفني لدى البالد د.عبدالعزيز 
الفايز في تصريح للصحافيني عن املناسبة ان اهتمامات اململكة انطلقت 
من تقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني من تعليم وصحة وأمن لضمان 
سالمة وراحة املواطن والزائر أيضا، مشيرا الى ان اململكة تعيش نهضة 
اقتصادية في جميع املجاالت، خاصة االقتصادية والزراعية والصناعية 
وفي القطاعات املصرفية واملالية وف����ي قطاع االتصاالت واملواصالت، 
مؤكدا ان اململكة تستحق املكانة التي حتتلها بني دول العالم، الفتا الى 
ان عضويته����ا في مجموعة ال� 20 االقتصادية وهو مؤش����ر على أهمية 

ومحورية الدور االقتصادي الذي تلعبه اململكة في املجتمع الدولي.
وقال الفايز: بالنسبة لي كمواطن ارى التحول الذي طرأ على اململكة 
خالل 80 عاما املاضية واالنتقال الذي حدث لها من دولة محدودة االمكانيات 
واملوارد الى دولة يشهد لها البعيد قبل القريب بتقدمها وتطورها وذلك 

بفضل ارادة الرجال وعزمهم.
وباملناسبة هنأ الفايز خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل وولي 
عهده ونائبه االول والنائب الثاني وجلميع االس���رة الكرمية باململكة 
وللشعب السعودي النبيل بهذه الذكرى التي وصفها بالغالية، داعيا 
اهلل ان يعيدها على اململكة وهي ترفل في ثياب العز والتقدم والنمو، 
الفتا الى ان هذه املناسبة مناسبة غالية على جميع قلوب الكويتيني 
والعاملني العربي واالسالمي. وعن التمثيل احلكومي في حفل االستقبال، 
قال: لقد عودنا اشقاؤنا في الكويت في جميع املستويات على املشاركة 
في احتفالية الس���فارة، معربا عن امتنانه العميق جلميع املسؤولني 
الذين شاركوه االحتفالية وعلى رأسهم النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك والشيخ مبارك العبداهلل 
والش���يخ جابر العبداهلل وجميع آل الصباح الكرام وجميع الوزراء 
واعضاء مجلس االمة واالعالميون ورجال االعمال، واضاف: ان احلضور 
يبعث على السرور والبهجة في نفسي شخصيا وفي نفوس زمالئي 
ويعك���س عمق احملبة والتقدير الذي حتظ���ى به اململكة في الكويت، 
معربا عن شكره العميق لهذه املشاركة الفعالة. وعن تزامن املناسبة 
مع االعالن عن توقيع اتفاقية التنق���ل بني البلدين بالبطاقة الذكية، 
قال الفايز: حلسن الطالع ان تتوافق احتفاالت العيد الوطني بتوقيع 
االتفاقي���ة التي ابرمت بالبحرين قبل عدة اي���ام والتي وقعها وزيرا 
داخلي���ة البلدين، واصفا اياها باخلطوة املتقدمة التي من ش���أنها ان 
تس���هل تنقل مواطني الدولتني والتي تترجم بعض الطموحات التي 
جتول بأذهان اجلميع لتتحول ال���ى ارض الواقع، ولفت الى ان هذه 
االتفاقي���ات اغلبها يبرم ف���ي اطار منظومة مجل���س التعاون وعبر 

املؤمترات الوزارية املختلفة.
حضر االحتفال النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك والشيخ جابر العبداهلل والشيخ مبارك العبداهلل 
وعدد من الوزراء والش����يوخ واملسؤولني الكويتيني والسفراء واعضاء 
السلك الديبلوماس����ي املعتمدين في الكويت وافراد اجلالية السعودية 

الذين حضروا لتقدمي التهاني والتبريكات باملناسبة.

)متين غوزال( الشيخ جابر املبارك وعبداهلل الرومي والشيخ جابر العبداهلل والشيخ مبارك عبداهلل األحمد والسفير الشيخ حمد جابر العلي والسفير ضاري العجران خالل مشاركتهم السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز االحتفال 

السفير السعودي مستقبال رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك

الزميل عدنان الراشد مقدما التهانيأحمد السعدون مهنئا جموع من املهنئني بالعيد الوطني السعودي

ال انحياز أميركيًا للعراق على حس�اب أم�ن الكويت واألميركيون 
األخي�رة جولت�ه  ف�ي  ال�وزراء  رئي�س  لس�مو  التزامه�م  أك�دوا 

80 للمملكةال�

سفير خادم الحرمين الشريفين 
احتفل بالعيد الوطني

الشيخ جابر املبارك وعبداهلل الرومي والشيخ جابر العبداهلل يشاركون السفير السعودي تقطيع كعكة احلفل ويبدو السفير الشيخ حمد جابر العلي
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الشمالي: ال نية إلعادة النظر في صندوق 
المعسرين أو تخفيض نسبة الفائدة فيه

القنصل الفرنسي في دبي 
سفيرة لبالدها لدى الكويت

تهان ديبلوماسية

نفى وزير املالية مصطفى الش��مالي وجود اي انتقادات وجهت 
لصندوق املعسرين، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هذه االنتقادات ان 
وجدت فهي غير مبررة. كما اكد الش��مالي في تصريح للصحافيني 
على هامش حضوره حفل العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 
عدم عزوف املواطنني عن التسجيل في الصندوق، الفتا الى وجود 
3800 مش��ارك تقدموا اما لطلب االستفسار عن الشروط اجلديدة 
التي سنها القانون اجلديد واما للتسجيل، اضافة الى حصول 1400 
مواطن على البيانات املطلوبة للتسجيل واصفا االقبال باملمتاز. ونفى 
الشمالي وجود اي مطالبات بإعادة النظر في الصندوق قائال: ال يوجد 
اي نية العادة النظر في الصندوق الذي يسير وفق القانون اجلديد 
او تخفيض نسبة الفائدة، الفتا الى ان عملية التسجيل مستمرة ملدة 
6 اشهر اخرى وال نية لتخفيض نسبة الفائدة. كما اوضح الشمالي 
ان سقف الصندوق املالي غير محدد وهو عكس الصندوق السابق 
الذي كان محدد القيمة، مؤكدا على ان آلية العمل ال تش��وبها شائبة 
س��وى ان االس��تمارة اجلديد حتتوي على معلومات اضافية وهذا 

باقرار من مجلس االمة.

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الس��فير الفرنس��ي لدى 
الكوي��ت جان رونيه جيان بأن مهمته الديبلوماس��ية قد انتهت في 
البالد وسيلتحق مبهمة جديدة في وزارة خارجية بالده. وأضافت 
املصادر ان القنصل العام الفرنسي في دبي ندى يافي ستتولى مهام 
سفيرة فرنس��ا لدى الكويت وبهذا ستكون السفيرة اجلديدة ثاني 
سفيرة امرأة تعني في الكويت بعد السفيرة السابقة كورين بروزيه 

التي غادرت الكويت قبل ثالث سنوات.

وصف سفيرنا لدى الرياض الشيخ حمد جابر العلي العيد الوطني 
للمملكة العربية السعودية بأنه مناسبة مجيدة على قلوب الكويتيني 
مثلما هي كذلك على قلوب الس��عوديني. واضاف ان اململكة العربية 
الس��عودية في قلوب الكويتي��ني والعكس صحيح متمنيا مزيدا من 
النجاح واالزدهار للمملكة، ومشيرا الى اخلطوة الرائدة التي متثلت 
في توقيع اتفاقي��ة البطاقة الذكية بني البلدين ومش��يدا بدور قادة 
البلدين الشقيقني في تسهيل التواصل على أبناء الشعب الواحد في 

الكويت والسعودية.
بدوره تقدم س��فير اململكة األردنية الهاشمية جمعة العبادي 
للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بأطيب التهاني 
وأصدق التبريكات باالحتفال بالعيد الوطني للمملكة الش��قيقة 
واضاف العبادي: نحن ننظر الى اململكة العربية السعودية ببالغ 
السعادة بقيادة خادم احلرمني الشريفني على مسيرة البناء والعطاء 
التي تزدهر بها اململكة على جميع اجلوانب السياسية واالقتصادية 
والثقافية واالجتماعية، مشيرا الى ان التجربة السعودية جتربة 
فريدة من نوعها حتظى باالحترام والتقدير وبهذه املناسبة نحب 
ان نؤك��د على عمق العالقات األخوي��ة ومتانتها والتي تربط بني 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بامللك عبداهلل 
بن احلس��ني، وهذه العالقة في مصلحة البلدين الشقيقني وفي 
مصلحة األمة العربية واإلسالمية. ومن جانبه قال سفير جمهورية 
مصر العربية طاهر فرحات: يسعدني ويشرفني ان أشارك في احتفال 
اململكة العربية الس��عودية بعيدها الوطني، وال ش��ك بأن السعودية 
متثل مهد اإلس��الم ومهد الثقاف��ة العربية ومحط أنظار العالم أجمع 
وال ش��ك بأن التطور االقتصادي الذي تش��هده واالنطالقة الكبيرة 
بتوجيهات ورعاية خادم احلرمني الشريفني متثل مفخرة كل مواطن 

عربي في العالم أجمع.
أما سفير جمهورية السنغال عبداألحد امباكي فأعرب عن تهانيه 
اخلالصة للمملكة العربية الس��عودية بعيدها الوطني، ومش��يرا الى 
ان كل يوم هو عيد للمملكة العربية الس��عودية ملا يربط بني اململكة 
وجمهورية الس��نغال من روابط متينة وأخوية وقدمية، والفتا الى 
ان اململك��ة تعتبر م��ن أوائل الدول التي أقامت عالقة ديبلوماس��ية 
مع جمهورية الس��نغال من دول اخلليج وقدمت مساعداتها ودعمها 
الالمحدود الدائم واملس��تمر. وأكد سفير مملكة البحرين لدى البالد 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ان اليوم الوطني للمملكة عزيز على 
قلب كل مواطن ينتمي الى دول مجلس التعاون والكثير من املخلصني 
من شعوب املنطقة. وقال في تصريح صحافي: ان احلشد الكبير الذي 
شارك في هذا االحتفال دليل على اهتمام القيادة السياسية الكويتية 
باململكة وشعبها، مشيرا الى ان شعوب املنطقة تستمد اخالصها من 

اخالص القيادة السياسية في اململكة.
ومن جهته أعرب الس��فير اللبناني لدى البالد د.بسام النعماني 
عن سعادته ملشاركته األشقاء في اململكة بعيدهم الوطني، مؤكدا ان 
لبنان واململكة لهما عالقات متميزة وعميقة ومتنى التوفيق واالزدهار 

لألشقاء في اململكة.

السفير البحريني الشيخ خليفة آل خليفة والشيخ عبداهلل سالم العلي يهنئان السفير السعوديالشيخ علي اجلراح مهنئا السفير السعودي د.عبد العزيز الفايز وأركان السفارة
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