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 الكويت سّلمت البحرين قيادة قوة الواجب المشتركة 

 املنامة ـ كونا: سلمت الكويت مسؤولية قيادة قوة الواجب 
املشتركة «سي.تي.اف ١٥٢» الى مملكة البحرين اول من امس في 

حفل عسكري مميز بقاعدة سالح البحرية امللكي البحريني.
  وتسلمت البحرين ممثلة بسالح البحرية امللكي قيادة القوة 
التـــي تتألف من ٢٥ دولة من الكويـــت ممثلة بقوتها البحرية 
في احتفال بدأ بدخول علمي البلدين وعزف الفرقة املوسيقية 
لقوة دفاع البحرين الســـالم الوطني الكويتي والسالم امللكي 

البحريني.
  حضر االحتفال وزير الدولة لشؤون الدفاع البحريني الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهللا آل خليفة وآمر القوة البحرية 
الكويتية اللواء ركن بحري احمد املال باإلضافة الى قائد القوات 
البحرية املركزية األميركية قائد األسطول اخلامس االدميرال 
مارك فوكس والقنصل الكويتي في سفارة دولة الكويت لدى 

البحرين خليل العنزي والسفير األميركي لدى البحرين.

 بغدادـ  كونا: قال رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي ان رسالة حكومته اليوم تتجسد 
في البحث عن املستقبل وبناء افضل العالقات 

مع جميع الدول والسيما دول اجلوار.
  جاء ذلك خالل استقبال رئيس الوزراء 
العراقي نوري كامل املالكي الليلة قبل املاضية 
وفدا اعالميا كويتيا يضم رؤســـاء حترير 
الصحف ومسؤولي وسائل اإلعالم الكويتية 
املختلفة بحضور ســـفيرنا في بغداد علي 

املؤمن.
  وأوضح بيان رســـمي اصـــدره مكتب 
املالكي امس انه جـــرى خالل اللقاء تبادل 
احلديث حول األوضاع في العراق وتطورات 
العملية السياسية والتجربة الدميوقراطية 
والنجاحات التي حققتها احلكومة العراقية 
في بسط األمن واالستقرار في عموم العراق 
وإعادته الى مكانته الطبيعية مع محيطه 

العربي واإلقليمي والدولي.
  وقـــال املالكي «نحن ســـعداء أن نلتقي 
باإلعالميني الكويتيني لقاء االخوة واحملبة» 
معتبرا زيارة الوفد االعالمي الكويتي الى 
العـــراق «فرصـــة لتقييم األمـــور اآلن في 
العراق وما حتقق من تطورات في مختلف 

املجاالت».
املالكي «ان رسالتنا األساسية    واضاف 

اليوم هي البحث في املستقبل وتكوين أفضل 
العالقات مع جميع الدول السيما دول اجلوار 
التي تربطنا معها أواصر من العالقات املتينة 
والطيبة وخصوصا الكويت لوال النظام البائد 

وسياساته العدوانية والطائشة».
  وتابع قائال «أنتم هنا لتعرفوا ما توصلنا 
إليـــه وما واجهنا من حتديـــات وقد يقول 
البعض ملـــاذا كنا بعيدين عن العالقات مع 
الدول وخصوصا العربيـــة هذا األمر كان 
طبيعيا ألننا كنا منشغلني باجلانب األمني 

وما كنا نواجه في هذا اإلطار».
  واشار الى انه بعد القدرة على بسط األمن 
وحتقيق االستقرار «حتركت عجلة العالقات 
مـــع الدول العربية والعامليـــة، ماضيا الى 
القول «وكانت ثمرة عالقتنا مع الكويت فتح 
السفارتني العراقية في الكويت والكويتية 
في بغداد ومن ثم مع بقية الدول الشقيقة 

والدول األخرى».
  وقـــال رئيس الـــوزراء العراقي «وبعد 
االســـتقرار بدأنـــا بالتحرك نحـــو تطوير 
العالقـــات وأمامنا مهام كبيـــرة في مجال 
البناء واالعمـــار ونريد أن منحي الصورة 
السلبية التي انعكست في أذهان املراقبني 

عن العراق».
  واضاف «اليوم نؤكد رغبتنا في تكوين 

العالقات الطيبة مع جميع الدول على أساس 
االحترام وتبادل املصالح وعدم االعتداء على 
اآلخر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية» 
مضيفا «نحن بحاجة الى أقالمكم وكلماتكم في 
قول احلقيقة والتي من خاللها نريد أن نبني 

أن العراق اليوم ليس كعراق األمس».
  وتابع «عراق اليوم فيه حكومة شراكة 
وطنيـــة متثل جميـــع مكونات الشـــعب 

العراقي».
  وحتدث عن استيعاب احلكومة العراقية 
اجلديدة ملكونات الشعب العراقي وأطيافه 
بقوله «كنا نرى امكانية تشكيل احلكومة 
مـــن ١٩ وزارة لكنها أصبحت بهذا الشـــكل 
حتى تستوعب كل املكونات للمشاركة في 
القرار وحتى يشـــعر اجلميـــع بأنه داخل 

احلكومة».
  وعبر أعضاء الوفد الكويتي بحسب بيان 
احلكومة العراقية عن ارتياحهم للتطورات 
اجلارية في العراق وسعي احلكومة العراقية 
لطي صفحة املاضي التي تسبب فيها النظام 
الســـابق وعزمها على توسيع عالقاتها مع 
محيطها العربي واإلقليمي والدولي في جميع 
املجاالت متمنني للحكومة العراقية النجاح 
وحتقيق جميع تطلعات الشعب العراقي في 

البناء واالعمار واألمن واالستقرار. 

 بغدادـ  كونا: قال نائب الرئيس 
القيـــادي في  الســـابق  العراقي 
التحالف الوطني عادل عبداملهدي 
ان العالقات العراقية ـ الكويتية 
حققت تقدما كبيرا خالل السنوات 
االخيرة وان اغلب القضايا متت 

البلدين وما تبقى  تسويتها بني 
منها في طريقه للحل.

  واعتبر عبداملهدي في حديث 
خالل اســـتقباله الوفد اإلعالمي 
الكويتـــي الليلة قبل املاضية ان 
«الشـــعبني العراقـــي والكويتي 

ضحية العدوان الصدامي وقد دفعا 
بسبب هذا العدوان ثمنا غاليا».

  ورأى «ان العراق وبعد حترره 
من حقبـــة الدكتاتورية وفي ظل 
أجواء الدميوقراطية يسير نحو 
الثبات واالستقرار بالرغم من كل 

املشاكل التي تواجهه وان العملية 
السياســـية تتقدم باطراد» الفتا 
الى ان بالده خاضت حتى اآلن ٥ 
انتخابات «شكلت حتوال نوعيا 

في املشهد السياسي».
  وقال «ان هناك تقدما كبيرا في 

عالقات العـــراق مع دول اجلوار 
واملنطقـــة عموما حيـــث يتمتع 
بعالقـــات صداقة واخوة وجيرة 
مع جميـــع بلدان املنطقة بعد ان 
كان في عهد النظام البائد عنصر 
توتـــر وقلق». وأكـــد عبداملهدي 

اهمية تبـــادل الزيارات بني كبار 
املســـؤولني في العراق والكويت 
لتوطيد وتعميق العالقات بينهما 

وحل ما تبقى من امور عالقة.
  واعتبر انعقاد القمة العربية 
املقبلة في بغداد منعطفا مهما في 

حتقيق املزيد من التقارب والتعاون 
بني العراق والبلدان العربية. يذكر 
ان الوفد اإلعالمي الكويتي يضم 
رؤساء حترير صحف وإعالميني 
اللقاء  ومحرريـــن فيما حضـــر 
سفيرنا لدى العراق علي املؤمن 

وسفير العراق لدى الكويت محمد 
حسني بحر العلوم ورئيس جمعية 
الصحافيني الكويتية احمد بهبهاني 
ونظيره العراقي مؤيد الالمي وعدد 
من مستشـــاري نائـــب الرئيس 

العراقي. 

 أكد سعادته بلقائه اإلعالميين الكويتيين.. لقاء اإلخوة والمحبة 

 المالكي: العراق حريص على عالقات جوار أفضل
  والعودة إلى مكانته الطبيعية عربيًا وإقليميًا ودوليًا

 السيد عمار احلكيم متحدثا إلى أعضاء الوفد اإلعالمي

 عادل عبداملهدي خالل لقائه الوفد اإلعالمي الكويتي عادل عبداملهدي متوسطا وفدنا اإلعالمي في لقطة تذكارية

 السيد عمار احلكيم خالل لقائه الوفد االعالمي الكويتي 

 رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي متحدثا إلى الوفد اإلعالمي الكويتي بحضور سفيرنا لدى بغداد علي املؤمن

 اعتبر أن الشعبين العراقي والكويتي ضحية العدوان الصدامي

 عبدالمهدي: أغلب القضايا بين العراق والكويت 
تمت تسويتها وما تبقى في طريقه إلى الحل

 أعضاء الوفد اإلعالمي عبروا عن تقديرهم لدوره في تطوير العالقات بين البلدين

 الحكيم: القادة العراقيون راغبون جديًا في تعزيز أواصر العالقة بين العراق والكويت

 بغداد ـ كونـــا: أكد رئيـــس املجلس االعلى 
االسالمي العراقي السيد عمار احلكيم في بيان 
امس حرص القادة العراقيني ورغبتهم اجلدية 
في تدعيم وتعزيـــز أواصر العالقة بني العراق 
والكويت وافشـــــــال كل محــاوالت ومتنيات 
األعداء في التأثير على هذه العالقة التاريخية 

املتينة.
  وذكر البيان ان كالم احلكيم جاء خالل لقائه 
امس االول الوفد االعالمي الكويتي الزائر الذي 
يضم رؤساء حترير ومحررين وصحافيني كويتيني 

اضافة الى عدد من األكادمييني الكويتيني.

  واشار البيان الى ان اللقاء عقد بحضور سفيري 
العراق والكويت في البلدين.

  وأعرب احلكيم عن أمله في أن تأخذ العالقة 
بـــني البلدين والشـــعبني أبعادا أكثر لتشـــمل 
القطاعات واملجـــاالت املختلفة في البلدين مبا 
يضمن املصالح املشـــتركة ويعزز آفاق تطور 

العمل العربي املشترك.
  مـــن جهتهم، عبر العديد مـــن اعضاء الوفد 
بحسب البيان عن تقديرهم لدور ومواقف السيد 
عمار احلكيـــم في تطوير العالقات بني البلدين 

والشعبني الشقيقني. 


