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المحمد عاد من بغداد بعد زيارة تاريخية قام بها للعاصمة العراقية للتهنئة بتشكيل الحكومة

رئيس الوزراء نقل رسالة خطية من األمير إلى الطالباني حول تعزيز العالقات
تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة محمد الصباح وزيباري لبحث الملفات العالقة بين البلدين

الطالبان�ي: العراق الجديد س�ند وجار وش�قيق للكوي�ت ونأمل تك�رار مثل هذه الزيارات مس�تقباًل

وزير الخارجية: مش�اركة صاحب الس�مو في القمة العربي�ة ببغداد تؤكد جدية المش�اركة الكويتية

زيب�اري: العراق ملتزم بكل تعهداته ونجري تحقيقًا  في ح�ادث الزورق الذى راح ضحيته جندي كويتي

بغداد ـ كونا: عاد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى البالد مساء امس بعد زيارة 
تاريخية تعد األولى من نوعها منذ 
اإلحتالل العراقي الغاشم قام بها 
العراق استغرقت  إلى جمهورية 
يومــــا واحدا بدعــــوة من رئيس 
املالكي.  نــــوري  الوزراء  مجلس 
وكان في استقبال سموه في املطار 
االميري لدى عودته عدد من الوزراء 
والشــــيوخ وكبار املسؤولني في 

الدولة.
وخالل زيارته اجتمع ســــمو 
الشــــيخ ناصــــر احملمــــد رئيس 
مجلس الوزراء في قصر السالم 
بالعاصمــــة العراقيــــة بغداد الى 
الرئيس جــــالل الطالباني رئيس 
جمهورية العراق. ونقل ســــموه 
رسالة خطية من صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح االحمد.
العالقات  الرســــالة  وتتناول 
البلدين  بــــني  الطيبة  الثنائيــــة 
الشــــقيقني وســــبل تطويرهــــا 
وتعزيزها ملا فيه مصلحة البلدين 
والشعبني الشقيقني. حضر اللقاء 
اعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه 
ومن اجلانب العراقي نائب رئيس 
اجلمهورية طارق الهاشمي ونائب 
رئيس اجلمهورية عادل عبداملهدي 
وعدد من الوزراء وكبار املسؤولني 

العراقيني.
وأكد رئيس اجلمهورية العراقية 
جالل الطالباني ان العراق اجلديد 

سند وجار وشقيق للكويت.
وجاء تصريح الطالباني عقب 
اســــتقباله امس في قصر السالم 
ببغداد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والوفد املرافق 
لــــه. ورحــــب الرئيــــس العراقي 
بسمو رئيس الوزراء، معربا عن 
سروره وأمله في ان تتكرر مثل 
هذه الزيارات مستقبال مبا يعزز 
العالقات بني البلدين الشــــقيقني 

ويطّور آفاق التعاون بينهما.
الــــى عمق  وأشــــار طالباني 
العالقات والروابــــط بني العراق 

مبينا ان الطرفني بحثا كذلك حادث 
الزورق املؤسف الذي راح ضحيته 
قبل يومني احد اجلنود الكويتيني، 
مؤكدا ان احلكومة العراقية جتري 

حتقيقا في احلادث.
من جانبه قــــال نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ان البلدين 
اتفقا على عقد لقاءات دورية على 
أعلى املســــتويات بينهما لبحث 

امللفات املشتركة بينهما.
وبني الشيخ د.محمد الصباح ان 
النهج الدميوقراطي الذي اختطه 
الشــــعب العراقي هو االنسب له 
مهنئا العراق بتشــــكيل حكومته 
اجلديدة. كما رحب الشيخ د.محمد 
الصباح بالقرارات االممية املتعلقة 
بالعراق والتي تــــؤذن بخروجه 
من طائلة البند الســــابع، مؤكدا 
ان بالده ستســــاعد العراق على 
تطبيق بقية القــــرارات للخروج 
كليا مــــن البند الســــابع. واعلن 
الوزراء  نائب رئيــــس مجلــــس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ان صاحب السمو االمير 
الشــــيخ صباح االحمد سيحضر 
القمة العربية املزمعة اقامتها في 
بغداد خالل شــــهر مارس املقبل. 
وأوضح الشيخ د.محمد الصباح، ان 
ترؤس سمو االمير للوفد الكويتي 
الى القمة ميثل مؤشرا هاما حول 
جدية املشاركة الكويتية في القمة 

العربية ببغداد.
واشــــار الى ان للكويت رغبة 
كبيرة في بناء جسور للتواصل 
مع العراق وليس بناء سدود، الفتا 
الى ان العــــراق والكويت جاران 
شقيقان وقدرهما العمل معا وازالة 
جميع العقبات امام توطيد العالقات 
بينهما. وشــــدد ايضا على رغبة 
الكويت في املشاركة باالستثمار 
بالبنى التحتية العراقية. من ناحية 
أخرى سيزور نوري املالكي الكويت 
يوم 25 اجلاري لبحث املشــــاكل 

العالقة بني البلدين.

العراق  والكويــــت، مؤكــــدا »ان 
حريص وبشكل كبير على تقوية 
العالقات ورفع مستوى التنسيق 
والتعاون بني البلدين ومبا يخدم 
الشــــقيقني«،  الشــــعبني  مصالح 
مضيفا »ان العراق اجلديد ســــند 
وجار وشقيق للكويت«. كما لفت 
الى ان »الشعبني العراقي والكويتي 
عانيا معا مــــن ظلم الدكتاتورية 

وحروبها الهوجاء«.
وكان ســــمو رئيــــس مجلس 
الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 
العراقي  الوزراء  ونظيره رئيس 
الرئيس نوري املالكي قد عقدا في 
القصر الرئاسي بالعاصمة بغداد 

جلسة مباحثات رسمية استغرقت 
اكثر من ســــاعتني، ناقشا خاللها 
امللفات العالقة بني البلدين ومن 

بينها ملف احلدود املشتركة.
كما تناولت املباحثات العالقات 
الثنائيــــة وســــبل تطويرها في 
مختلف املجاالت، وقدم سمو رئيس 
مجلس الوزراء خاللها التهاني إلى 
املالكي بتشكيل احلكومة العراقية 

اجلديدة.
وزار ســــمو رئيــــس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد رئيس 
املجلس األعلى االسالمي في العراق 

السيد عمار عبدالعزيز احلكيم.
فــــي مؤمتر  وصرح ســــموه 

صحافي مشترك مع احلكيم عقب 
االجتماع بأن احملادثات تناولت 
ســــبل حتقيق االزدهــــار للعراق 
الشقيق بعدما عانى طوال سنوات 
الظلم والدكتاتورية، واصفا  من 
لقاءه باحلكيم باملثمر. من جهته، 
الكويت »داعمة  أكد احلكيــــم ان 
ومساندة للعملية السياسية القائمة 
في العراق«، معتبرا ان »زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد متثل رسالة السناد العملية 
السياسية«. وأوضح احلكيم ان 
»الكويت بادرت الى مساندة الشعب 
الدكتاتورية  العراقي في ظروف 
والتزال مســــاندة له حتى اآلن«، 

داعيا الى »استذكار اهمية العالقات 
البلدين ومعاجلة  بــــني  الثنائية 
االشــــكاالت البســــيطة العالقة«. 
وقــــال ان »العالقة بــــني البلدين 
وراءها تاريــــخ وأمامها مصالح 
كبرى«، مشيرا الى ان املباحثات 
مع ســــمو رئيس مجلس الوزراء 
»جرت لتعزيز العالقات االقتصادية 
والسياسية بني البلدين«. بدوره 
أشار ســــمو الشيخ ناصر احملمد 
اليوم  الــــى ان زيارته للعــــراق 
التهاني مبناسبة  »جاءت لتقدمي 
تشكيل احلكومة«. كما التقى سمو 
الشــــيخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد امس رئيس مجلس 

النجيفي.  العراقي اسامة  النواب 
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الى النجيفي حتيات رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
وعبر سموه خالل االجتماع مع 
النجيفي عن سروره بأن العراق 
يعيش الدميوقراطية وميلك احلرية 

التي حرم منها لسنوات طويلة.
وأبدى استعداده للتعاون مع 

العراق مبا يحقق ازدهاره.
وحضر اللقــــاء أعضاء الوفد 
الرسمي املرافق لسموه ومن اجلانب 
العراقي عدد من النواب العراقيني 

من مختلف الكتل السياسية.
إلى ذلك عقد نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح مؤمترا صحافيا 
مشتركا مع وزير اخلارجية العراقي 
هوشيار زيباري. وأوضح زيباري 
خالل املؤمتر الصحافي ان رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي اتفق 
مع ســــمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد خالل اللقاء 
الذي جمعهما امس على تشكيل 
جلنة وزارية عليا لبحث القضايا 
وامللفات العالقة بني البلدين وفقا 

لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد زيباري ان العراق ملتزم 
بكل تعهداته التي ابرمها بخصوص 
طبيعة العالقة التي تربط البلدين، 

الخالد: مبادرة األمير ستكون حاضرة 
على جدول أعمال القمة االقتصادية

قال مدير االدارة االقتصادية في 
وزارة اخلارجية السفير الشيخ علي 
اخلالد ان مبادرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد بشأن 
توفير املوارد الالزمة لدعم ومتويل 
مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة 
واملتوســــطة في الوطــــن العربي 
ســــتكون حاضرة بقوة في القمة 
العربيــــة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية التي ستعقد في شرم 

الشيخ في 19 الشهر اجلاري.
وذكر الشــــيخ علي اخلالد في 
لقاء مع وكالــــة االنباء الكويتية 
)كونا( ان مبادرة صاحب السمو 
الداعية النشــــاء صندوق  األمير 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

برأســــمال ملياري دوالر أميركي 
تهدف الى رفع مســــتوى رفاهية 
الساعي  الطموح  العربي  املواطن 
الضافة لبنة في بناء وتنمية هذا 

الوطن العربي الكبير.
وافاد بــــأن عدد الــــدول التي 
ســــاهمت مببادرة صاحب السمو 
في صندوق املشروعات بلغ اكثر من 
12 دولة مبساهمات وصلت بحدود 
مليار و300 مليون دوالر مؤكدا ان 
رؤية صاحب السمو بهذه املبادرة 
هــــي اهتمامه باملواطــــن العربي 
وحتسني مستوى معيشته لدفع 
عجلة االقتصاد في الدول العربية. 
وقال الشيخ علي اخلالد ان القمة 
العربيــــة االقتصادية والتنموية  الشيخ علي اخلالد

واالجتماعيــــة في دورتها الثانية 
التي ستستضيفها مصر مبدينة 
شرم الشيخ يومي 19 و20 يناير 
اجلاري هي قمة متابعة تنفيذ نتائج 
القرارات االقتصادية واالجتماعية 
التي  العربية  القمة  الصادرة عن 
عقدت في دولة الكويت في يناير 
2009. وذكر ان القمة تهدف ايضا 
الى دعوة الدول العربية التي لم 
تساهم بعد بهذه املبادرة املميزة 
واملتكاملة الى االسهام بها ملا لها من 
اثر ودور كبير في دعم املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة كونه مشروع 
عمــــل عربي اقتصادي مشــــترك 
ومتكامل له مــــردود وعائد كبير 
عليه. واكد الشيخ علي اخلالد ان 
انطالق القمة العربية االقتصادية 
الكويت في يناير  والتنموية من 
2009 فتحت افاق التعاون العربي 
في شتى املجاالت مبا يخدم صالح 
املواطن في الوطن العربي ويرسم 
خريطة الطريق ملستقبله للوصول 

الى طريق التنمية العربية.
كمــــا اكــــد ان القمــــة العربية 
الثانية  فــــي دورتها  االقتصادية 
في شرم الشيخ ستعكس حرص 
العرب على االستمرار في  القادة 
دعم التنمية العربية الشاملة جنبا 
الى جنب السيما مع دعم القضايا 
السياسية التي متس امن وسالمة 

املواطن العربي.
وذكر ان القمة ستســــتعرض 
ايضا مشروع الربط البحري بني 
الــــدول العربية ومشــــروع ربط 
شبكات االنترنت العربية ومبادرة 
البنك الدولي فــــي العالم العربي 
واالهداف التنموية لاللفية واخلاصة 
بتوصيات »التقرير العربي الثالث 
لالهداف التنموية االلفية 2010 واثر 
االزمات االقتصادية العاملية على 
حتقيقها« والتقرير العربي الثالث 
لالهداف التنموية لاللفية-اجلوانب 
الى املشاريع  االقتصادية اضافة 

العربية لدعم صمود القدس.
الــــى االجتماعــــات  واشــــار 
التنسيقية التي عقدت بني الكويت 
ومصر حيث مت التنسيق والتعاون 
مع مساعد وزير اخلارجية املصري 
للشؤون االقتصادية السفير احمد 
عرابي وتبلور فحــــواه عن امور 
كثيرة ومهمة مؤكدا حرص القيادي 
املصري على متابعة وتنفيذ القرارات 
املنبثقة عن القمة االقتصادية في 
دورتها االولى والتعاون املشترك 

بني البلدين.
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