
 8  محليات  االثنين ١٤ فبراير ٢٠١١ 

 هوشيار زيباري متحدثا خالل احدى املناسبات

  أصدر جتمع الكويتيني البدون «تكون» بيانا مبناسبة الذكرى 
اخلامسة ليوم الشهيد البدون الذي يصادف ١٢ من فبراير، والذي 
يأتي متزامنا مع أعياد االستقالل والتحرير لبلدنا احلبيب، تكرميا 

لبطوالتهم واستذكارا لتضحياتهم.
  فلقد ضرب الشـــهداء البدون املثل االعلى في الوفاء والدفاع 
عن تراب هذا الوطن ضد أي محاوالت تخريبية على مر التاريخ، 
كما أثبتـــوا أنهم الدرع الواقية في صمودهـــم ومقاومتهم أثناء 
االحتالل الغاشم عام ١٩٩٠، فلم يخيبوا أمل قيادتهم وال الشعب 
فيهم، وتكرميا لهم والســـرهم فقد اصـــدر املغفور له بإذن اهللا 
الشـــيخ جابر االحمد الصباح املرســـوم االميري رقم ١٩٩١/٣٨، 
والذي نص في املادة الثالثة في البند الثالث نصا صريحا وعلى 
«منح اجلنسية الكويتية لوالدي الشهيد وزوجته وأوالده البلغ 
والقصر»، لكن لالسف الشـــديد هناك من عمل على تعطيل هذا 
املرســـوم ولم يفعله فيما يخص الشهداء البدون الى اآلن، حيث 
اليزال الكثيرون ممن يستحقون اجلنسية الكويتية مبوجب هذا 

املرسوم  أحوالهم معلقة.
  ودعا التجمع في بيانه رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية واملختص مبلف «الكويتيني البدون» 
صالح الفضالة الى أن يوفى حق هؤالء الشهداء، وأن يرفع املعاناة 
عن أســـرهم ويعيد البسمة لذويهم عمال باملرسوم االميري رقم 

١٩٩١/٣٨ احلميـــد في نواياه، والذي نتطلـــع من خالله تطلعات 
انسانية سامية الى حل جزء من قضية الكويتيني البدون العالقة 
منذ عقود من الزمن، فلقد أصبح من الظلم ابقاء هذا امللف مفتوحا 

تتقاذفه االهواء الشخصية واملصالح اآلنية.
   وختامـــا ندعو اهللا عز وجل أن يرحم شـــهداءنا االبرار وأن 
يتقبلهم في عليني وأن يسكنهم الفردوس االعلى، ونسأله تعالى 
أن يحفظ وطننا الكويت أميرا وحكومة وشعبا وأن يدمي عليهم 

نعمة االمن واألمان ويحميهما من كل مكروه. 

بلدية الكويت
اإدارة املناق�صات والعقود

 عن اإعالن طرح املزايدة رقم 2011/2010/9

ا�شتغالل الغرفة رقم )6( لتجميع ال�شحوم
 املوجودة بامل�شلخ املركزي مبحافظة العا�شمة

اإعـالن رقم )2011/24(

مدير عام البلدية

2011/2010/9 ا�صتغـالل الغــرفــة  تعلن بلدية الكويت عن طــرح املزايــدة رقم 
رقم )6( لتجميع ال�صحوم املوجودة بامل�صلخ املركزي مبحافظة العا�صمة.

الدخول يف  والراغبة يف  الأعمال  هذه  املتخ�ص�صة يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  فعلى 
املناق�صات  اإدارة   - ال�صابع  الدور  الإداري  )املبنى  الكويت  بلدية  مراجعة  املزايدة  هذه 

الر�صمي للح�صول على وثائق  اأثناء الدوام  املناق�صات واملزايدات(  والعقود - مراقبة 

املزايدة مقابل مبلغ  20 دينارًا )فقط ع�صرون دينارًا لغري( وهذا املبلغ غري قابل للرد 

باأي حال من الأحوال .

االجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين ح�صلوا على وثائق  املزايدة �صيعقد يف 
متام ال�صاعة العا�صرة من �صباح يوم الأحد املوافق 2011/3/13 يف مبنى م�صاعد 

املدير العام لقطاع فرعي البلدية مبحافظتي العا�صمة واجلهراء.

املناق�صات  اإدارة  يف  املوجود  اخلا�ص  ال�صندوق  يف  العطاءات  مظاريف  تـو�ضـــع 
الثانية ع�صرة من  ال�صاعة  اأق�صاه  العا�صر يف موعد  الدور   - الإداري  باملبنى  والعقود 

اأن  اآخر موعد لقبول العطاءات ، على  2011/3/28 وهو  ظهر يوم الثنني املوافق 

يودع مع العطاء تاأمني اأويل ل يقل عن 2% )اثنني باملائة( من قيمة العطاء.

مدة �ضريان العطاء ت�ضعون يومًا تبداأ من تاريخ ف�ض املظاريف

جــامـعـة الكــويـت

�إعــــالن

يعـلــن

مـركـز التـربـية العمـليـة  

يف كلية الرتبية - جامعة الكويت

عن اإقامة اللقاء التنويري 

لطلبــة وطـالــبــات 

مقرر الرتبية العملية امل�سجلني 

يف الف�سل الدرا�سي الثاين

 من العــام اجلــامــعـي

2011/2010 

 وذلك يوم الأربـعاء املــــوافـــق 2011/2/16 

 يف متــام ال�صاعــــة العا�صرة �صباحًا 

بكافترييا كلية الرتبية - كيفان

 زيباري لـ «األنباء»: من أولويات الحكومة العراقية معالجة
  جميع القضايا مع الكويت وفق قرارات الشرعية الدولية

ــألة  ــت مس ــن وصل ــى أي  إل
ــراق  الع ــني  ب ــات  التعويض

والكويت؟
  العالقات العراقيةـ  الكويتية 
تشـــهد تقدما مطردا ومتميزا، 
هنـــاك زيارة قريبـــة لرئيس 
إلى  املالكي  نـــوري  الـــوزراء 
الكويت، وهي زيـــارة ثنائية 
لبحث جميـــع القضايا مبودة 
ومحبـــة وصراحة مع اإلخوة 
في الكويت، وهناك أيضا زيارة 
مرتقبة في هذا الشهر لرئيس 
اجلمهوريـــة للمشـــاركة في 
احتفاالت االستقالل والتحرير 
الســـمو  والتنصيب لصاحب 
االمير، وهناك اتصاالت مستمرة 
بني احلكومة العراقية والكويتية، 
فمؤخرا زار العراق وفد كويتي 
عالي املستوى مبشاركة رئيس 

الوزراء ووزير اخلارجية وترك 
انطباعـــا ايجابيا جـــدا، ومن 
املؤكد أن من أولويات احلكومة 
العراقية معاجلة جميع القضايا 
مع األشـــقاء في الكويت وفق 

قرارات الشرعية الدولية.
ــهد العراق حاليا حالة من    يش
ــهد مبادرات  الهدوء، متى سنش
ــة بني  ــو املصاحل ــة نح حقيقي

أطياف الشعب العراقي؟
  اجلزء األكبر من املصاحلة 
حتقق بتشكيل حكومة الشراكة 
الوطنيـــة، فغالبيـــة القـــوى 
والقيادات السياسية وجميع 
املكونات العراقية تشترك حاليا 
في حكومة ممثلة متثيال واسعا، 
صحيح هناك من مازال خارج 
العملية السياسية، لكن دائما 
الباب كان مفتوحا للمصاحلة 

على ضوء النظام الدميوقراطي 
العراقـــي اجلديد وعلى ضوء 
أقره الشعب  الذي  الدســـتور 
العراقـــي ونبـــذ العنف، هذه 
هي األساسيات ألي طرف من 
األطراف ينوي املشاركة وبناء 
العراق، وبالتالـــي املصاحلة 
متحققة إلى حد كبير، والباب 
مفتوح على ضـــوء االعتراف 
بالنظام الدميوقراطي الدستوري 
املنتخب، ونبذ العنف وهذا هو 
موقـــف احلكومة العراقية من 

مسألة املصاحلة.
ــبي الذي  ــم الهدوء النس   رغ
ــهده العراق لم نالحظ عودة  يش

الالجئني العراقيني إلى بلدهم؟
  هنـــاك عودة رمبـــا بطيئة 
وليست باملســـتوى املطلوب، 
لكن هناك العديد من العراقيني 

املقيمني في سورية واألردن وفي 
مصر عادوا إلى العراق، طبعا 
نحتاج إلى جهود أكبر ومحاوالت 
أكثر لتشجيعهم ولتوفير حياة 
كرمية لهم وإعادتهم إلى أعمالهم 
ووظائفهم، واملســـألة ليست 
بالعودة ولكن هناك منظومة من 
اإلجراءات نحتاج أن نضمنها لهم 
واحلكومة جادة في هذا املوضوع 
وهنـــاك مشـــاريع وبرامـــج، 
واحلقيقـــة احلكومة العراقية 
شاكرة الحتضان سورية لهذه 
األعداد من العراقيني، وبالتأكيد 
تلك األعداد ليســـت باملاليني، 
العليا  وتقديرات املفوضيـــة 
لالجئني واملســـجلني لديها في 
سورية واالردن ١٩٤ ألفا، رمبا 
هناك أعداد أخرى غير مسجلة، 
ونحن مع عودتهم جميعا إلى 

العراق وتوفير مســـتلزمات 
احلياة الكرمية لهم، واملطلوب 
من احلكومـــة التواصل معهم 

وتشجيعهم على العودة.
ــك أن العراق بلد نفطي    الش
ــاهد  ــن مازالت مش ــي، لك وغن
البؤس قائمة في العراق، هل هو 
الفساد؟ وهل تخشون من عدوى 

ما حدث في مصر وتونس؟
العراق من أقوى  أن    أعتقد 
األنظمـــة العربيـــة حاليا من 
الناحيـــة السياســـية، وهذه 
العدوى لسنا خائفني أن تنتقل 
إلى العراق ألن النظام السياسي 
محصـــن، هنـــاك انتخابـــات 
وهناك تداول سلمي للسلطة 
وهنـــاك حريات، ما حصل في 
تونس لم يكن بسبب خدمات 
املاء والكهرباء والســـكن، وال 

 دمشق ـ هدى العبود
  أكد وزير اخلارجية العراقي هوشـيار زيباري أن احلكومة العراقية 
تضع معاجلة جميع القضايا مع الكويت وفق قرارات الشرعية الدولية 

ضمن أهم أولوياتها. 
  ولفت، في مقابلة مع «األنباء» خالل زيارته االخيرة الى دمشـق الى 

أن االتصاالت مستمرة بني حكومتي البلدين.
  واشـار الى الزيارة املرتقبة لرئيس اجلمهورية جالل طالباني الى 
الكويت للمشـاركة في احتفاالت االسـتقالل والتحرير. وفيما يتعلق 
بالقمة العربية الشـهر املقبـل، أكد زيباري أن القمـة دورية وعقدها 

مهم لكل الدول، 
  ولفت إلى أن احلاجة لعقد هذه القمة في هذه الظروف رمبا تكون 

أكبر، معتبرا أن العراق يحتاج للقمة والعرب يحتاجون للعراق.
  وفيما يلي نص املقابلة: 

حتى في مصر، املطالب كانت 
سياسية تتمحور حول حرية 
هذه الشعوب، وأيضا متثيلها 
في السلطة، وهذا األمر حتقق 
في العراق بعد أنهار من الدم 
واالحتـــالل والغزو واحلروب 
والصراعات ولكن العراق وصل 
إلى مرحلة ال يخشى من هذه 
العدوى ألنه أســـس لنظام قد 
ال يكون كامال أو مثاليا ولكن 

العملية السياسية مستمرة.
  إحدى القضايا املصيرية التي 
ميكن أن تفجر الساحة العراقية 
ــي كركوك، ما الذي  من جديد ه

ينزع فتيل هذه القضية؟
  هوية كركوك هوية عراقية، 
وأي حـــل من اخلـــارج هو حل 
مرفوض، موضوع كركوك موضوع 
دستوري وهناك آليات ملعاجلته، 
ويجب حسب الدستور أن يجري 
اإلحصاء ليس فـــي كركوك بل 
في كل العـــراق كحاجة وطنية 
وتنموية لكل البلد، لذلك ليست 
هناك خشـــية إطالقا من انفجار 
هذا البارود الـــذي توقع الناس 
انفجاره. وهذا املوقف هو موقف 
مسعود البارزاني أيضا وهو الذي 
لعب الدور األساسي في تشكيل 
احلكومة العراقية احلالية، فلذلك 
كل القيـــادات العراقية أصبحت 
تعي حاجة البلد، ويجب أن تتنازل 
لبعضهـــا البعض للوصول إلى 
صيغة توافقيـــة، نحن انتظرنا 
تسعة أشـــهر والكثير اعتقد أن 
العراق انتهى وفشلت التجربة، 
لكن الصبر العراقي أنتج حكومة 
مـــن دون أن يلجأ أي طرف إلى 
العنف والسالح وتصفية اآلخر 
وتهميشه، وهذه مسألة تسجل 

للنظام العراقي. 

 وزير الخارجية العراقي يؤكد أن الرئيس طالباني سيشارك في احتفاالت االستقالل والتحرير

 أحداث تونس ومصر ناتجة عن مطالب سياسـية وليست خدمية والنظام العراقي من أقوى األنظمة العربية سياسيًا

 «الكويتيين البدون» إلنهاء ملف الشهداء البدون

 عالقتنا مع قطر أخوية
  

  ردا على سؤال حول عالقة العراق مع قطر، قال زيباري: 
عالقاتنا مع دولة قطر قائمة ولدينا سفارة ولدينا تواصل، 
ــو انه ال يوجد  ــوة في قطر جيدة، ول ــة مع االخ فالعالق

سفارة لهم في بغداد.
  وقد وعدونا بإعادة فتح سفارتهم، وكذلك هناك وفد 
قطري من رجال االعمال سيزور بغداد الستكشاف فرص 
ــع مجلس التعاون  ــكل عام عالقاتنا م ــتثمار، وبش االس
ــعودية أو الكويت أو  ــواء الس اخلليجي عالقة جيدة س

البحرين او قطر او االمارات.

 السفير فورد خدم في بغداد
  ونشجع أي تقدم سوري ـ أميركي

  
ــألنا زيباري عن اجتماعه مع السفير االميركي في    س
دمشق: ما طبيعة هذا االجتماع؟ فرد بقوله: السفير روبرت 
فورد خدم في بغداد لسنوات عديدة، وهناك معرفة شخصية 

بيننا، واالجتماع جاء بناء على طلب منه. 
  ورسالتنا له كانت واضحة وصريحة، نحن نؤيد ونشجع 
أي تقدم في العالقات السوريةـ  االميركية ألنها تخدم وضعنا 

في العــراق، وهــذا كان محـــور االجتمـــاع. 

 دعم سوري واضح
  لعقد القمة العربية في بغداد

  
  سألنا وزير اخلارجية العراقي عن القمة العربية املزمع 
عقدها في بغداد. فقال: بحثنا هذا املوضوع مع الرئيس بشار 

االسد وهناك دعم سوري واضح لعقد القمة في بغداد. 
  وحاليا التحضيرات قائمة على قدم وســاق، واحلقيقة ان 
القمة هي مؤسسة مستقلة عما يحــدث ويجـري في البلــدان 
العربيـــة، ودورية عقدها مهمــة لـكل الدول، رمبــا تكــون 
احلاجة أكبر لعقد هذه القمــة في هـــذه الظــروف، العراق 

يحتاج للقمة والعرب يحتاجون للعراق. 

 الشارع العربي غاضب
  

ــة العراق حول حركة    بخصوص نظرة وزير خارجي
الشارع العربي، قال: الشــارع العربي غاضــب وأثبتــت 
االحــداث في تونـس وفي مصــر وفي مناطــق اخــرى 
ــألة  ــاك حالة غضب واحبــاط والبد مــن مس ان هنــ
االصالح والتغيير والتحديث في املؤسســات، العالــم 

يتقدم بسرعــة فائقـــة.
  ونحن متخلفون عن هذا املوضوع، ومن سنن احلياة 

التغيير، والذي ال يتغير هو التغيير.

   حكومة الشراكة الوطنية حققت الجزء األكبر من المصالحة والباب مفتوح لمن هم خارج العملية السياسية شرط االعتراف بالنظام الدستوري المنتخب
   عودة بطيئة لالجئين ال تناسـب طموحنا وتحتاج إلى جهود أكبر لتشـجيعهم وتوفير حياة كريمة لهم وإعادتهم إلى أعمالهم ووظائفهم
   الحكومة العراقية شـاكرة الحتضان سـورية لالجئين العراقيين وتقديـرات المفوضية العليا لعددهم في سـورية واألردن تبلغ ١٩٤ ألفًا
   ال نخشـى أن تنتقل عدوى ثورتي تونس ومصر إلى العراق فنظامنا السياسـي محصن ولدينا انتخابات وتداول سـلمي للسـلطة وحريات
   كركـوك عراقيـة وأي حـل لهـا مـن الخـارج مرفـوض ويجـب إجـراء إحصاء فـي العـراق كلـه كحاجـة وطنيـة وتنمويـة ضرورية 


