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 األمير هنأ قطر باليوم الوطني

 بعث صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة عبر فيها ســــموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس 
دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن 
ثاني احلكم، مشــــيدا ســــموه مبا حققته دولة 

قطر الشــــقيقة من منجزات حضارية وتنمية 
شاملة في ظل القيادة احلكيمة لسموه متمنيا 
لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة 
قطر الشقيقة وشعبها الكرمي كل العزة والرفعة 
واالزدهار.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

 ولي العهد يرعى الملتقى الوقفي الـ ١٧ اليوم
 يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد برعايته امللتقى 
الوقفي السابع عشر الذي تنظمه األمانة العامة لألوقاف حتت 
عنوان «قف.. وفكر فـــي الوقف رعاية للفئات اخلاصة» خالل 
١٩ و ٢٠ اجلاري .وقد أناب سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشـــؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشـــؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد حلضور حفل االفتتاح الساعة 

التاسعة صباح اليوم في فندق الريجنسي. 

 القرار ٨٣٣ يضمن حرمة الحدود الدولية 

 العتيبي: التمديد لتاراسوف يؤكد الحرص
  على تسوية مسألتي المفقودين والممتلكات

 

 مجلس األمن الستمرار  البحث عن األرشيف 
 األمم املتحدة ـ كونا: رحبت رئيسة مجلس األمن الدولي السفيرة 
األميركية روزماري ديكارلو بالتعاون املستمر بني احلكومتني العراقية 
واألميركية وتعهداتهما بتنفيذ جميع االلتزامات العراقية جتاه الكويت 
مبقتضى القرارات ذات الصلة اضافة الى تعهد احلكومة العراقية اجلديدة 
بتحسني العالقات مع الكويت.ورحب املجلس بآخر اخلطوات «االيجابية» 
التي اتخذتها بغداد بخصوص املفقودين مبا في ذلك استمرار عمليات 
التنقيــــب في منطقة (الرمادي) جنوب العــــراق وتقدمي الدعم لبعثة 
استكشافية من اللجنة الفرعية الفنية املنبثقة عن اللجنة الثالثية الى 
منطقة (الناصرية) جنوب غرب العراق.ورحب املجلس بتوقيع مذكرة 
تفاهم بني مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع واحلكومة العراقية 
سبتمبر املاضي بشأن استخدام منحة احلكومة الكويتية البالغة ٩٧٤ 
ألف دوالر لتحقيق هذه األهداف وكذلك باقتراح وزير خارجية العراق 
العداد فريق فني عن طريق السفارة الكويتية في بغداد لدعم عملية 
البحث عن رفات املفقودين. ورغم ذلك اشــــار أعضاء املجلس الى ان 
«تقدما محدودا» أحرز بشأن توضيح مصير االرشيف الكويتي لكنه 
رحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتشكيل جلنة وزارية مشتركة 
لقيادة وتنســــيق اجلهود فيما يتعلق باالرشيف الكويتي وغيره من 
املمتلكات.وقال البيان «حث اعضاء مجلس االمن على تشــــكيل هذه 
اللجنة دون تأجيل وطالبوا الطرفني بترجمة تصريحات حسن النية 
الى نتائج ملموســــة تؤدي بدورها الى قرار مــــن مجموعة اكبر من 

القضايا العالقة بني البلدين». 

 األمم املتحــــدة ـ كونــــا: أكد 
مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة 
العتيبي  السفير منصور عياد 
أن مناقشة مجلس األمن الليلة 
قبل املاضيــــة للتقرير الدوري 
للســــكرتير العام بان كي مون 
عن مســــتجدات قضية األسرى 
املمتلكات  واملفقودين وإعــــادة 
الكويتية يؤكد حرص املجلس 

على تسوية تلك املسائل.
  وقال الســــفير العتيبي في 
تصريح لـ «كونا» إن القرار الذي 
اتخذه مجلس األمن بتمديد والية 
املكلف  الدولي  املنســــق  ومهام 

مبتابعة هذه املسائل غينادي تاراسوف مدة ستة أشهر يأتي «قناعة 
من املجلس بضرورة اإلبقاء على مسألتي األسرى واملفقودين واملمتلكات 
على جدول أعماله إلى أن يتم التوصل إلى النتائج املرجوة وإلى الكشف 
عن مصير املفقودين». واعتبر ان استماع املجلس إلحاطة من تاراسوف 
«هو تأكيد على اهتمام املجلس ومتابعته ملدى التزام األطراف املعنية 
بتنفيذ قراراته ذات الصلة». وأشار إلى وجـود مؤشرات مشجعة تتـمــثل 
في قرب تشكيل حكومة عــراقيـة وفي النوايا الطيبة والصـادقة التي 
أعرب عنها كبار املســـؤولني العراقيــني بوضع االلتزامات املتبـــقية 

على سلم أولويات احلكـومة الـقادمة.
  وأكد أن الكويت «ستبذل ما في وسعها ملساعدة العراق على إنهاء 
هذه االلتزامات في أســــرع وقت ممكــــن». مضيفا أن اتصاالت جترى 
باستمرار في نيويورك بني الوفدين العراقي والكويتي من أجل إغالق 
جميع امللفات والوفاء بكافة االلتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس 

األمن ذات الصلة وهو أمر ممكن حتقيقه خالل األشهر القادمة.
  وقال «نحن متفائلون ونشعر بالفعل بوجود رغبة حقيقية وجادة 
من طرف األخوة العراقيني إلنهاء امللفات وطي صفحة املاضي وتأسيس 
عالقات ثنائية وثيقة ترتكز على احترام الســــيادة واالستقالل ومبدأ 

حسن اجلوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
  وعن مســــألة خروج العراق من حتت طائلة الفصل الســــابع قال 
الســــفير العتيبي «انها دعوة غلب عليها الطابع السياســــي فجميع 
االلتزامات التي تنص عليها قرارات مجلس األمن سواء كانت صادرة 
حتت الفصل الســــابع أو الســــادس هي من الناحية القانونية ملزمة 
التنفيذ وال تلغى أو يتم إنهاؤهــــا إال بعد تنفيذها بالكامل وبصدور 
قرار بذلك من املجلس».وأوضح أن هناك قرارات صادرة حتت الفصل 
السابع ســــتبقى ملزمة ليس للعراق فقط وإمنا للكويت أيضا وعلى 
رأســــها القرار ٨٣٣ الذي ضمن حرمة احلدود الدولية التي رســــمتها 

اللجنة الدولية املعنية بذلك.

 منصور العتيبي

 النجيفي أمام مجلس النواب العراقي:
  ندعو إلزالة آثار الماضي السيئة  

 قوى ١١/١١: العراق لم يخرج
   فعلياً  من الفصل السابع 

 سامح عبدالحفيظ
  أقامت قوى ١١/ ١١ ندوة بعنوان «خروج العراق من الفصل السابع 
وحقوق الكويت»، شارك فيها د.عايد املناع واستاذ العلوم السياسية 
د.عبداهللا الغامن، واملستشار ناصر املصري، ورئيس املكتب السياسي 
للقوى مطلق العبيســــان ورئيس املؤمتر العــــام للقوى ضيف اهللا 
املناور.وأكدو أن تصريحات بعض املســــؤولني العراقيني عن احلدود 
وهي مبعث القلق، الفتا إلى اننا امام حدث كبير، واننا نشــــعر بقلق 
إزاء تلــــك األحداث خاصة ان هناك ملفات لــــم تغلق بعد ومنها ملف 

األسرى والشهداء والتعويضات.
  وشددوا على ضرورة تفعيل الديبلوماسية مع العراق، خاصة أنه 
ســــيكون بحاجة الى التنمية وإعــــادة االعمار وهنا يأتي دور القطاع 
اخلاص الفاعل في هذا االجتاه، ورؤوس األموال اخلليجية والعربية 
والتي من املمكن التلويح بها، الفتني إلى ان املال ليس اعقد املشــــاكل 
القائمة حاليا وإمنا املشــــكلة األساسية هي احلدود، والتي تعد احلد 
الفاصل فــــي العالقة الكويتية ـ العراقية اذا أراد العراق االســــتقرار 
والتفكير بعقل تنموي رشيد، وفقا للقرار ٨٣٣، إضافة إلى املفقودين 

الكويتيني الذين يجب العثور عليهم أحياء او أمواتا.

 بغــــدادـ  كونا: دعا رئيس البرملان العراقي أســــامة النجيفي أمس 
الى حل جميع القضايا العالقة مــــع الكويت بروح اخوية وإزالة كل 
آثار املاضي الســــيئة بســــبب الغزو العراقي للكويت. وقال النجيفي 
خالل كلمة علنية له امام مجلس النواب أمس مبناسبة الرفع اجلزئي 
للعقوبــــات الدولية عن العراق «انه في الوقت الذي يؤكد فيه العراق 
التزامــــه التام مبا ترتب عليه مبوجب نظــــام العقوبات يدعو الدول 
الشقيقة والصديقة املعنية به وفي املقدمة منها الكويت الشقيقة الى 
فتح صفحة جديدة وازالة كل آثار املاضي الســــيئة». ودعا النجيفي 
الكويت الى «الشروع مبفاوضات جادة ورصينة ملعاجلة كل القضايا 
العالقة بروح اخوية صادقة ونيات واضحة وصريحة وثابتة وحرص 
قومي مسؤول وشــــراكة حقيقية في صنع مستقبل افضل للمنطقة 
يسوده الســــالم والوئام واحترام اخلصوصيات الوطنية لكل طرف 
ومواجهة التحديات املشتركة بالتآزر والتكافل املستمدين من تقاليدنا 

العربية واالسالمية». 


