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صاحب السمو هنأ ملك مملكة بوتان

خالل االجتماع الثالث للحوار اآلسيوي ـ الشرق أوسطي

أكدوا أنها خطوة مشجعة لحث العراق على الوفاء بالتزاماته المتبقية

األمير هنأ ملك البحرين بالعيد الوطني:
البحرين حققت إنجازات حضارية وتنمية شاملة

الرومي: تعزيز السالم والتنمية االقتصادية في آسيا 
والشرق األوسط والقضاء على مظاهر العنف

 بشرى الزين
العلوم  اكد عدد من اساتذة 
السياس����ية وخب����راء االمن ان 
الكويت  العالق����ة بني  القضايا 
والع����راق في طريقه����ا للحل، 
مشيرين الى انهم كانوا يتطلعون 
الى ان يتضمن قرار مجلس االمن 
اسقاط عدد من العقوبات املهمة 
العراق تصريحا بامكانية  عن 
اعادته����ا اذا لم يلت����زم العراق 

بالتزاماته جتاه الكويت.
واوضح����وا ف����ي احادي����ث 
ل�»األنباء« ان قضايا التعويضات 
واالسرى واملفقودين التزال حتت 
رقابة االمم املتحدة وتسير في 
االجتاه الطبيع����ي. وفيما يلي 

تفاصيل احاديثهم:
في البداية، اكد رئيس مجلس 
السالم للدراس����ات والبحوث 
واس����تاذ العلوم السياسية في 
جامع����ة الكويت د.غامن النجار 
ان القضايا العالقة بني الكويت 
والعراق واملرتبطة بترس����يم 
العالمات احلدودية والتعويضات 
واعادة االرش����يف الكويتي في 
طريقه����ا الى احلل النهائي بعد 
تصويت مجلس االمن اول من 
امس على الغاء بندي رفع احلظر 
على النف����ط مقابل الغذاء وعن 
واردات العراق النووية لتنفيذ 

برنامج نووي سلمي.
واش��ار النج��ار في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان مجلس االمن 
في املقابل حث العراق على تنفيذ 
التزاماته الدولية جتاه الكويت، 
الفتا الى ان هذه القضايا التزال 
حتت رقابة االمم املتحدة، وان 
قرار رف����ع احلظر على واردات 
النووية مدد احلصانة  العراق 

التي حتمي العراق من مطالبات 
التعوي����ض املرتبط����ة بالعهد 
السابق وتس����تمر حتى نهاية 

يونيو من العام املقبل.
ولفت النج����ار الى ان ملف 
التعويض����ات مفص����ول ع����ن 
الديون، مذكرا باستمرار خصم 

5% لصندوق التعويضات.
من جهته، قال استاذ العلوم 
السياس����ية د.عايد املناع ان ما 
يهم الكويت من خالل التصويت 
على القرارين ان تلتزم احلكومة 
العراقية بتنفيذ التزاماتها جتاه 
الكوي����ت فيما يرتبط بدفع %5 
التعويضات وعودة  لصندوق 
اذا  املفقودين واملرتهنني  رفات 
وجدوا احياء وتسليم االرشيف 
الكويتي، مشيرا الى ان البيان 
الصادر عن مجلس األمن الدولي 
حث العراق على االستمرار في 
تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، 
الفتا الى ان ذلك هو من مصلحة 
العراق ألن هذه القرارات ملزمة 
جلميع األطراف املتعاقدة حتى 

ولو لم تكن في البند السابع.

املن����اع ان اجليران  وذك����ر 
العراقيني اذا كانوا يريدون ان 
نتغلب على جراح املاضي عليهم 
ان يأخذوا بعني االعتبار انه ال 
مساومة وال تفاوض على قرارات 
الشرعية الدولية واذا نحن نريد 
ان نتنازل عن ش����يء فهذا من 

جانبنا دون اي تلميح.
واضاف: اعتقد ان اي حكومة 
عراقية تعنى بشعبها وتؤسس 
عالق����ات جوار طيبة مع جميع 
جيرانه����ا عليه����ا ان حتت����رم 
الدولية، وان حتترم  الشرعية 
حدود وحقوق اآلخرين وعدم 
التدخل في شؤونهم وان تبني 
عالقات على أس����اس االحترام 
املتبادل، مبينا ان اي تدخل في 
الشؤون الداخلية للعراق يحافظ 
الوحدة  على وحدة ومتاس����ك 

الوطنية العراقية.
وبنينّ املناع انه كان من األفضل 
ان يتضمن رفع العقوبات نصا 
إذا  إعادتها  صريحا بامكاني����ة 
لم يلتزم العراق بتنفيذ جميع 
الت����ي ترتبت على  االلتزامات 

احتالل الكويت.
م����ن جهته أوض����ح رئيس 
اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون 
األس����رى واملفقودين باإلنابة 
القضايا  ان  الش����اهني  ابراهيم 
املرتبطة باملفقودين واألسرى 
التزال حتت رقابة األمم املتحدة، 
مبينا ان م����ا يتعلق بهذا امللف 
ورد في تقرير املبعوث املختص 
بشؤون األس����رى واملفقودين 
مينا دي تراس����وف وتسير في 
اجتاهه����ا الطبيعي ولم يحدث 

اي تغيير.
وعبر الشاهني عن أمله في ان 
توجه رسالة الى العراق مثلما 
مت التصويت على القرارين برفع 
العقوبات عل����ى برنامج النفط 
مقابل الغذاء ونزع األسلحة، وان 
تكون هناك سرعة اكبر في حل 
هذا امللف الذي مضى عليه 20 

عاما.
كما علق العقيد الركن متقاعد 
واملسؤول األمني في مكتب األمم 
املتحدة بالكويت فهد الشليمي 
بالق����ول ان تصوي����ت مجلس 

األمن على هذين القرارين مينح 
العراق سيادة اكثر على موارد 
النفط وتوجيه الطاقة ألغراض 

سلمية.
وأشار الى ان ذلك من شأنه 
ان يفيد العراق وجيرانه خاصة 
الكويت وباقي دول اخلليج التي 
تطمح الى امتالك طاقة نووية 

سلمية في أفق 2015.
واضاف الشليمي انه ال يجب 
اعتبار رفع العقوبات ربحا او 
خسارة، الفتا الى ان مجلس األمن 
راعى في ذلك حث العراق على 
االلتزام بوفائه بجميع القرارات 
ذات الصلة بالتعويضات واحلدود 

واعادة األرشيف الكويتي.
وذك����ر الش����ليمي ان ه����ذه 
اخلطوة مش����جعة على التقدم 
اكثر في عالقات العراق بجيرانه 
واملجتم����ع الدولي، موضحا ان 
السياسة تتغير وعلينا ان نتقدم 
الى األمام ومن باب اإلنس����انية 
مساعدة العراق من أجل فسح 
امامه للتح����رك للوفاء  املجال 

باستحقاقاته الدولية.

كوااللمبور � كونا: دعا مدير 
عام ادارة آسيا بوزارة الخارجية 
السفير محمد المجرن الرومي 
الى ايجاد بيئة سلمية لضمان 
تعزيز الس���الم واالس���تقرار 
والتنمية االقتصادية والرخاء 
في آس���يا والش���رق االوسط 
والقضاء عل���ى جميع مظاهر 

العنف.
الرومي  الس���فير  واوضح 
في كلمة القاها خالل االجتماع 
الثالث للحوار اآلسيوي � الشرق 
اوسطي ان االوضاع في منطقة 
الشرق االوس���ط التزال تمر 
بظروف سيئة بسبب االحتالل 
االسرائيلي والوضع في العراق 
مما جعل المنطقة بؤرة العمال 

العنف واالضطرابات.
القضية  واكد ضرورة حل 
الفلس���طينية واحترام وحدة 
وسيادة واستقرار العراق وعدم 
التدخل في شؤونه الداخلية، 
مضيفا بانه يجب اخالء منطقة 
الشرق االوس���ط من اسلحة 

الدمار الشامل.
وقال ان الحوار اآلسيوي � 
الشرق اوسطي يكتسب اهمية 
خاصة في هذه المرحلة التي 
يش���هد فيها العال���م تحوالت 
متسارعة نحو تعزيز الحلفاء 
واالئتالفات في واقع اليعترف 

بالكيانات الصغيرة او انحصار 
دولة على ذاتها.

ودعا ال���ى تضافر الجهود 
بين الدول والتجمعات الدولية 
المصالح  للعمل على تحقيق 
اقامة  ان  المتبادلة موضح���ا 
هذا الحوار تعد خطوة كبيرة 
على طريق تحقي��ق االهداف 
التي من شأنها تعزيز وتقوية 

عالقات الصداقة والشراكة بين 
الشعوب.

واف���اد بان الح���وار تركز 
على تب���ادل وجه���ات النظر 
القضايا وتطورات  في مجمل 
االحداث السياس���ية واالمنية 
على الساحة االقليمية والدولية، 
موضحا ان التناغم السياسي 
والتكامل االقتصادي بات من 

اهم االهداف االستراتيجية التي 
ينشدها الحوار للعمل بشكل 
مشترك في مواجهة التحديات 

االقليمية والدولية.
واك��د ضرورة التش���ارور 
والتنسيق لمواصلة االجتماعات 
بين دول الشرق االوسط ودول 
آس���يا للوصول ال���ى الغاية 
المشتركة في دعم كل ما شأنه 

المس���اهمة في تعزيز اوجه 
التعاون بين الدول المشاركة 

في الحوار.
وتطرق السفير الرومي الى 
المبادرات الكريمة للكويت على 
المستويين االقليمي والدولي، 
مفيدا بان الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادية 
يواصل جهوده لمساعدة الدول 
النامية بشكل عام حيث ساهم 
خالل الخمسة عقود الماضية 
في تقديم المساعدات والمنح 
استفادت منها حتى اآلن 100 
دولة حول العالم حيث ترتكز 
هذه المساعدات بصفة رئيسية 
الزراعة والري  في قطاع���ات 
والنق���ل والصناع���ة والمياه 

وغيرها.
واشار الى ان الكويت قررت 
التتطوعية  زيادة مساهماتها 
الس���نوية لعدد م���ن وكاالت 
وبرامج االمم المتحدة بما يقارب 
خمس���ة اضعاف مساهماتها 
السابقة بهدف دعم انشطتها 
االنسانية وتعميق مشاركتها 
مع المنظم���ات الدولية وذلك 
نظرا ألهمية الدور الذي تقوم 
ب���ه وكاالت االمم المتحدة في 
التخفيف من المعاناة االنسانية 
الت���ي تنج���م عن الك���وارث 

الطبيعية.

رئيس الوزراء استقبل البارونة وارسي

تخريج دورة أمار الحضائر )23(

نائب وكيل الحرس الوطني التقى البشر
اس����تقبل نائب وكيل احلرس 
الوطن����ي العميد ركن زايد ناصر 
في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس 
الوطني النقيب بدر البشر من قيادة 
اهداه  الذي  العس����كرية  الشؤون 
نسخة من كتابه الذي قام بتأليفه 
وحمل عنوان »اس����لحة احلرس 
الوطني« والذي حوى ثالثة فصول 
يتضمن كل فص����ل مجموعة من 
االسلحة التي مت تقسيمها حسب 
نوعها، وتطرقت في كل سالح الى 
سبعة بنود رئيسية توضح عمل 
السالح وكيفية التعامل معه، ومتنى 
العميد ركن زاي����د ناصر للنقيب 
البش����ر التطور والتقدم نحو كل 
ما من شأنه خدمة وطننا العزيز 

في ظل القيادة احلكيمة.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى امللك حمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
ململكة البحرين، مش���يدا سموه مبا حققته مملكة 
البحرين الشقيقة من منجزات حضارية وتنمية 
شاملة في ظل القيادة احلكيمة له، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وململكة البحرين الشقيقة 

وشعبها الكرمي دوام العزة والرفعة واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تهنئة الى امللك جيغم���ي كيزار نامجيل 
واجنش���وك ملك مملكة بوتان الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف أمس وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان يرافقه الوزير في احلكومة 
البريطانية البارونة سعيدة حسني وارسي والوفد 

املرافق لها مبناسبة زيارتها للبالد.
الوكي���ل املس���اعد بديوان  املقابلة  حض���ر 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر 

املبارك.

أقيم صباح أمس في مدرسة تدريب ضباط الصف 
حفل تخريج دورة أمار احلضائر رقم 23، استهل احلفل 
بتالوة عطرة آليات من الذكر احلكيم ثم ألقى آمر جناح 
التدريب كلمة بهذه املناس����بة بني من خاللها أهم ما 
اشتملت عليه مواد الدورة من دروس عملية ونظرية، 
بعدها قام آمر معه����د تدريب ضباط الصف واألفراد 

العميد الركن نادر شعبان بتوزيع اجلوائز والشهادات 
على اخلريجني، وألقى كلمة باملناسبة ناقال لهم تهنئة 
وتبريكات رئيس األركان العامة ومتنياته لهم التوفيق 
والنجاح وتطبيق ما تلقوه في الدورة من دروس الى 
واقع في حياتهم العسكرية مما سينعكس على أدائهم 

في حياتهم العملية في وحداتهم العسكرية.

مشعل األحمد
 يتوجه إلى  قطر  اليوم

بدعوة رس���مية من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني أمير دولة قطر الش���قيقة يغادر نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مش���عل االحمد والوفد املرافق له البالد اليوم 

متوجها الى دولة قطر الشقيقة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال البارونة سعيدة حسني وارسي

السفير محمد املجرن الرومي والشيخ علي اخلالد خالل اللقاء

اخلريجون في صورة جماعية

العميد ركن زايد ناصر يتسلم الكتاب من النقيب بدر البشر

إبراهيم الشاهني د.غامن النجار

الشيخ مشعل األحمد

فهد الشليمي د.عايد املناع

سياسيون وأكاديميون لـ »األنباء«: ال خروج للعراق 
من الفصل السابع إال باستيفاء التزاماته تجاه الكويت

واشنطن: على العراق مواصلة
 تنفيذ التزاماته تجاه الكويت

محمد الصباح أبرق مهنئًا زيباري: مستعدون 
لمساعدة العراق في اإليفاء بكل التزاماته

واشنطن ـ أ.ش.أ: أشادت الواليات 
املتحدة برفع غالبية التزامات العراق جتاه 
املجتمع الدولي والتي كانت مفروضة 
عليه كعقوبات في عهد الرئيس العراقي 

السابق صدام حسني.
ــم وزارة  ــدث باس ــف املتح ووص
اخلارجية األميركية فيليب كراولي إلغاء 
مجلس األمن الدولي للقيود املتبقية على 
ــراق منذ اجتياحه للكويت في عام  الع
1990 بأنه عالمة فارقة في اجلهود إلعادة 

تطبيع العراق مع املجتمع الدولي.
ونقل راديو »سوا« األميركي امس 
ــه إن مجلس األمن  ــي قول عن كراول
تبنى خالل جلسة خاصة برئاسة نائب 
الرئيس األميركي جوزيف بايدن ثالثة 
ــاعدة على إعادة  إجراءات هامة للمس
ــى املكانة القانونية والدولية  العراق إل
التي كان يحتلها قبل اجتياح الكويت 

عام 1990.
وأشار كراولي إلى أن مجلس األمن 
أصدر ثالثة قرارات تنهي القيود املتعلقة 
بأسلحة الدمار الشامل وإنتاج الطاقة 
املدنية النووية التي فرضت على العراق 
ــرب اخلليج األولى عام  في أعقاب ح
1991، وكذلك برنامج النفط مقابل الغذاء، 
ــا وضع عائدات صادرات  وتلغي أيض
النفط والغاز الطبيعي في صندوق تنمية 

العراق بعد 30 يونيو املقبل.
وأوضح كراولي أن الواليات املتحدة 
ــراق تنفيذ  ــي أن يواصل الع تأمل ف
ــدوق التعويضات  ــه في صن التزامات
ــزو الكويت من خالل آلية  لضحايا غ
ثنائية بني البلدين، مضيفا أن الواليات 
الكويت والعراق على  املتحدة تشجع 
متابعة املفاوضات املباشرة بشأن كل 

القضايا العالقة بينهما.

رحبت الكويت باعتماد مجلس األمن القرارات المتعلقة بالعراق رقم )1956( 
ــلحة الدمار  ــاص بصندوق تنمية العراق والقرار رقم )1957( المتعلق بأس الخ

الشامل والقرار رقم )1958( المتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
ــي الذي يدعو  ــرورها لبيان مجلس األمن الرئاس ــت الكويت عن س واعرب
ــرع وقت ممكن واالشادة بخطاب وزير  العراق لتنفيذ التزاماته المتبقية بأس
خارجية العراق الذي أكد التزام بالده بتنفيذ جميع التزاماته المتبقية والمتعلقة 
ــتكــون على سلــم أولويــات الحكومــة  بالكويــت وتأكيــده على أنها س

العراقية القادمة.
ــث بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية  جاء ذلك في برقية بع
ــيخ د.محمد الصباح الى وزير خارجية العراق هوشيار زيباري وضمنها  الش
تهاني الكويت لنجاح العراق في االيفاء بمتطلبات قرارات مجلس األمن المشار 

اليها تلك.
كما عبر الشيخ د.محمد الصباح عن تطلعاته الى تعاون العراق للمضي في 
استكمال الملفات األخرى وعلى رأسها مشروع صيانة العالمات الحدودية بين 
البلدين والكشف عن مصير األسرى والمفقودين واعادة األرشيف الوطني.

كما أعرب الشيخ د.محمد الصباح عن استعداد الكويت لمساعدة العراق في 
ــابع  االيفاء بكل هذه االلتزامات من أجل الوصول الى الخروج من الفصل الس

من الميثاق.

تنويه
نش���رت »األنباء« في عدد »األربع���اء« املاضي بيانا 
صحافيا م���ن وزارة اإلعالم حول ضرورة عدم التطرق 
بالنقد لألحداث األخيرة، وذلك مع صورة للمستش���ار 
اإلعالمي بقطاع اإلعالم اخلارجي فهد احلجرف بدال من 
صورة مدير إدارة شؤون الصحافة احمللية فهد العجمي..

ولذا لزم التنويه.
فهد احلجرف


