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السفير عزيز الديحاني

سعدون حماد

نوري املالكي خالل لقائه صالح الفضالة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مودعا رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي

محمد الصباح: الجولة الثانية من اللجنة الكويتية ـ العراقية المشتركة منتصف مارس 

االستثمار في العراق من األمور التي تحتاج لدراسات فنية بين الجانبين ومسألة الديون تحتاج إلى تشريع 

زيبـاري: لـدى العـراق مجموعـة مـن االلتزامـات البـد أن يفـي بها للخـروج مـن الفصل السـابع

غ����ادر رئي����س وزراء العراق 
الش����قيق نوري املالك����ي والوفد 
املرافق له البالد  بعد زيارة رسمية 
استغرقت يوما واحدا بدعوة رسمية 
من س����مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وكان ف����ي وداع����ه على أرض 
مطار الكويت الدولي سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والنائ����ب األول لرئي����س مجلس 
ال����وزراء ووزير الدفاع الش����يخ 
جابر املبارك ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د. محمد الصب����اح ونائب وزير 
ش����ؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
واملستشار بالديوان االميري محمد 
أبواحلسن ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستش����ار بديوان سمو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
د.سالم اجلابر وعدد من الشيوخ 
والوزراء واحملافظني واملستشارين 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
وكبار املسؤولني بالدولة وديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء وكبار 
قادة اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني وعميد السلك الديبلوماسي 
باالنابة سفير جمهورية الصومال 

لدى  الكويت وسفيرا البلدين.
هذا، وأكدت احلكومتان الكويتية 
والعراقي����ة رغبتهم����ا الصادقة 
وارادتهما القوية في ترجمة املشاعر 
الطيبة بني اجلانبني الى خطوات 
الواقع مبا  ملموس����ة على ارض 
من ش����أنه احداث انطالقة جديدة 
الش����قيقني وتطوير  البلدين  بني 
العالقة بينهما. جاء ذلك في مؤمتر 
صحافي مشترك لوزيري خارجية 
البلدين عقب املباحثات الرسمية 
التي جرت بني اجلانبني وترأسها 
عن اجلانب الكويتي سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وعن اجلانب العراقي رئيس الوزراء 

نوري املالكي.
ورحب نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم����د الصب����اح ف����ي املؤمتر 
بزي����ارة املالكي والوفد املرافق له 
وفي مقدمتهم وزي����ر اخلارجية 
الزيارة  هوشيار زيباري واصفا 
بأنها »تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة 

من معنى«.
واضاف ان الزيارة جاءت في 
وقت تعيش في����ه الكويت اجواء 
احتفالية بالذك����رى ال� 50 للعيد 
الوطن����ي والذكرى ال����� 20 ليوم 
التحرير والذكرى اخلامسة لتولي 

واشار الى ان جلسة املباحثات 
التي عقدت بني سمو الشيخ ناصر 
احملمد واملالكي ناقشت كل االمور 
»واتفقنا على ان هناك قضايا من 
املمكن ان يتخذ فيها قرار سريع وان 
هناك قضايا حتتاج الى اجراءات 
تش����ريعية وقانونية اضافة الى 
وجود مقترحات في كيفية تطوير 
العالقات الثنائية بني البلدين وهذه 

حتتاج الى دراسة«.
واضاف »لذلك اتفقنا على ان 
يتم عقد اجلولة الثانية من اجتماع 
اللجنة الكويتية العراقية املشتركة 
في ال� 13 او ال� 14 من شهر مارس 
املقبل في جمهوري����ة العراق في 
ضيافة اخي هوش����يار زيباري« 
مؤكدا ان »هذا دليل على الرغبة في 
احداث انطالقة جديدة بني البلدين 

والعالقة بني الدولتني«.
وفي سياق متصل اكد الشيخ 
د.محمد وجود توافق ما بني الكويت 
والعراق في اعادة فتح القنصلية 
الكويتي����ة في محافظ����ة البصرة 
»ولدين����ا قنص����ل كويتي ينتظر 
فقط اعادة تسليم مبنى القنصلية 
الكويت  الى  الكويتي����ة  واالمالك 
وعندها سيذهب مباشرة السيما 
ان احلكومة الكويتية لديها حكم 
من القضاء العراقي باعادة ملكية 
القنصلي����ة الكويتية في البصرة 

التفاصي����ل واعتقد انن����ا حققنا 
منهجية عملية وعلمية في املباحثات 
وحددنا ما هي االجراءات اخلاصة 
بكل موضوع ول����م يكن احلديث 
فقط حديثا عام����ا وهذا بالضبط 
ما مارس����ناه اليوم مبهنية عالية 
ووضعنا جدول اعمال للجنة« املقرر 

عقدها في مارس املقبل. 
من جهته قال وزير اخلارجية 
العراقي هوش����يار زيب����اري ان 
مباحثات رئيسي احلكومتني في 
البلدين الش����قيقني »اعطت دفعة 
قوية ج����دا للعالق����ات الكويتية 
العراقية في س����بيل معاجلة كل 
البلدين  ب����ني  االم����ور والقضايا 

والشعبني الشقيقني«.
واضاف زيباري »بحثنا وطرحنا 
بالتزامات  املتعلق����ة  القضايا  كل 
العراق بخصوص القرار 833 حيال 
مجلس االمن والعالمات احلدودية 
الكويتيني  املفقودي����ن  ومصي����ر 
الكويتي����ة وما هو  واملمتل����كات 
املطلوب م����ن اجلانب العراقي ان 
يوفره ف����ي هذا املجال اضافة الى 
التعويضات والديون وتعويض 
املزارع����ني العراقيني على احلدود 
بس����بب ترس����يم احلدود وفتح 
القنصلي����ة الكويتية في البصرة 
الكويتيني في  وام����الك االخ����وة 

العراق«.

ان يفي بها من اجل اخلروج كليا 
السابع وهناك  الفصل  من احكام 
جتاوب ورغبة في مساعدة العراق 

في هذا املسعى«.
واضاف »اعتقد ان قس����ما من 
االمور والقضايا التي تفضل الشيخ 
د.محمد باإلشارة اليها من املمكن ان 
تعالج فورا وهناك اتفاقات سابقة 
وقضايا رمبا حتتاج الى مباحثات 
فنية مثل قضايا تتعلق مبقترحات 
قدمت خالل جلسة املباحثات ممكن 
ان تدرس وفي تقديري ان الرغبة 
موجودة وكذلك االرادة وستشهد 
الفترة املقبلة انطالقة حقيقة وجدية 

للعالقات الكويتية � العراقية«.
واوضح ان العالقات العراقية 
� الكويتية »عالق����ات قدرية« في 
اشارة الى اجليرة والترابط القومي 
والعشائري واالجتماعي بني البلدين 

الشقيقني.
اميرا  الكويت  وهنأ زيب����اري 
ال� 50  وحكومة وشعبا بالذكرى 
للعي����د الوطني والذك����رى ال� 20 
ليوم التحرير والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو االمير مقاليد 
احلكم.  وكان سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء عقد 
في اخليم����ة األميرية بقصر بيان 
جلسة مباحثات رسمية مع رئيس 
العراق الشقيق  وزراء جمهورية 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد مقاليد احلكم.

واشار الى ان »زيارة هذا الوفد 
رفيع املستوى كي يشاركنا هذه 
املناسبة وكذلك الزيارة التي سيقوم 
بها قريبا رئيس جمهورية العراق 
جالل الطالباني ملشاركة الكويت 
احتفاالتها باعيادها الوطنية خير 
دلي����ل على ان����ه مت بالفعل البدء 
مبرحل����ة جديدة وقل����ب صفحة 
الغدر.. هذه الصفحة السوداء في 
تاريخ العالقات العربية وبني الدول 

العربية«.
واوض����ح الش����يخ د. محم����د 
ان »الع����راق اجلدي����د.. ع����راق 
الدميوقراطية والس����الم وعراق 
الس����لمي داخليا وبني  التعايش 
جيرانه هو العراق الذي بال شك 
سيكون داعما اساسيا وسندا قويا 

لالمن االقليمي ولالمة العربية«.
وقال الشيخ د.محمد ان الوفد 
العراقي اجتمع الى صاحب السمو 
األمي����ر الش����يخ صب����اح االحمد 
»وناقشنا مع س����موه العديد من 
االمور« مضيفا »لكن اهمها كانت 
الرغبة الصادقة واالرادة السياسية 
القوية واجلامحة في ان نترجم هذه 
الطيبة  الطيبة واملشاعر  االجواء 
بني اجلانبني الى خطوات ملموسة 

على االرض«.

اليها بعد ان مت االستيالء عليها« 
مشيرا الى ان ذلك من االمور املمكن 
البت فيها. وقال الشيخ د.محمد ان 
االس����تثمار في العراق من االمور 
التي حتتاج الى دراسات فنية بني 
اجلانبني »واكد اجلانبان رغبتهما 
في ذلك بعد دراسة كيفية االستثمار 

وقنواته«.
وذكر ان هناك مشاريع جبارة 
»س����تكون على اخللي����ج العربي 
والعراق لديه فكرة انش����اء ميناء 
الفاو والكويت  ضخم في منطقة 
بدأت بتنفيذ ميناء بوبيان )ميناء 
مبارك الكبير( الذي ستكون فيه 
حركة املالحة كبيرة واتفقنا على 
ان يكون هناك تعاون ثنائي وان 
ندرس معا كيف ميكن االستفادة 
من هذه املمرات البحرية كي تعود 

بالفائدة على البلدين«.
وافاد بان االجتماعات تطرقت 
العراق للكويت »وهو  الى ديون 
أمر يحتاج الى تش����ريع والعودة 
الى مجل����س االمة« مش����يرا الى 
لقاء نائب رئي����س مجلس االمة 
عبداهلل الروم����ي اليوم بالرئيس 
املالك����ي »لذلك هذه امور« حتتاج 

الى »التشريع املطلوب«.
واكد الش����يخ د. محمد جناح 
املفاوض����ات الكويتي����ة العراقية 
»والول مرة جنلس ونتكلم بهذه 

ومض����ى قائ����ال ان املباحثات 
»تناولت كذلك موضوع حق العراق 
في اس����تخدام املم����رات البحرية 
وف����ق قرارات الش����رعية الدولية 
الطيب����ة وااليجابية  واملقترحات 
من االش����قاء في الكويت ملساعدة 

العراق في هذا املجال«.
واشار الى بحث مجموعة من 
االمور التي من شأنها ان تساعد 
البلدين في تعزيز العالقات الثنائية 
والتعاون املشترك بينهما السيما في 
املجاالت الديبلوماسية والقنصلية 

واالقتصادية واالستثمارية.
الذي  وايد زيب����اري الوصف 
الش����يخ د.محمد الصباح  اطلقه 
على ه����ذه الزيارة بأنها تاريخية 
قائال »كما وصف الشيخ د.محمد 
الصباح ان هذه الزيارة تاريخية 
فهي حقيقة تاريخية ألنه ألول مرة 
بدأ اجلانب����ان يتحدثان بصراحة 
وبشكل مباشر عن امللفات والقضايا 

املطروحة«.
واكد ان املباحثات اسفرت عن 
اتفاق بني اجلانبني على »تفعيل عمل 
اللجنة الكويتية العراقية املشتركة 
مبشاركة ممثلني عن كافة الوزارات 
املعني����ة والقانوني����ني واخلبراء 

البحريني في هذه اللجنة«.
وقال زيباري انه »يوجد لدى 
العراق مجموعة من االلتزامات البد 

نوري املالكي. وتناولت املباحثات 
التي جرت في أجواء ودية عكست 
الرواب����ط التاريخية بني البلدين 
بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية 
ف����ي مختلف  التعاون  وتدعي����م 
املجاالت مبا يحقق مصالح الشعبني 
الشقيقني اضافة الى بحث القضايا 
االقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشترك. حضر املباحثات النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
الداخلي����ة الش����يخ أحمد احلمود 
ونائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ورئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ محمد اخلالد ووزير املالية 
الدولة  الشمالي ووزير  مصطفى 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروض����ان ووزي����ر املواص����الت 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون مجلس 
األمة د.محم����د البصيري ووزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس����ي واملستش����ار بالديوان 
االميري محمد أبو احلسن ورئيس 
بعثة الش����رف املرافقة املستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ د.سالم اجلابر ووكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الش����يخة اعتماد اخلالد  الوزراء 
وكبار املسؤولني في القوة البحرية 
املدن����ي والصندوق  والطي����ران 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
العربية والهيئة العامة لالستثمار 
ووزارة اخلارجية وديوان سمو 
الوزراء وسفيرنا  رئيس مجلس 
الش����قيق  العراق  لدى جمهورية 

الفريق املتقاعد علي املؤمن.
كم����ا حضر املباحث����ات الوفد 
املرافق لرئيس وزراء  الرس����مي 

جمهورية العراق الشقيق.
هذا وأقام سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء مأدبة 
عشاء على ش����رف رئيس وزراء 
العراق الشقيق نوري  جمهورية 
املالكي والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وزراء  رئي����س  واس����تقبل   
العراق الشقيق نوري  جمهورية 
املالكي في مقر اقامته بقصر بيان 
عضو املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية ورئيس اجلهاز املركزي 
ملعاجل����ة أوضاع غي����ر محددي 

اجلنسية صالح الفضالة.
املقابلة س����فيرنا لدى  حضر 
الفريق متقاعد  العراق  جمهورية 

علي املؤمن.

وزير الخارجية أكد وجود توافق بين الكويت والعراق إلعادة فتح القنصلية الكويتية في البصرة

الديحاني قّدم 30 ألف دوالر دعمًا 
لجمعية »قرى األطفال األيتام« في سورية

حماد إلعادة النظر في رواتب المواطنين
بما يتناسب مع غالء األسعار والتضخم

الجطيلي: تعزيز التعاون بين الكويت وڤيتنام
كواالملب���ور � كونا: اعرب 
س���فيرنا لدى ڤيتن���ام حمد 
اجلطيلي عن متنياته ان تشهد 
العالقات الڤيتنامية � الكويتية 
مزيدا من التعاون في ش���تى 
املجاالت السيما بني شركات 
القطاع اخل���اص في البلدين 
للوصول الى تطلعات حكومتي 

البلدين الصديقني.
جاء ذلك في مقابلة صحافية 
الس���فير اجلطيلي  اجراه���ا 
مع صحيف���ة »ڤيتنام نيوز« 
العالق���ات االقتصادية  حول 
الكويت  واالس���تثمارية بني 

وڤيتنام وسبل تطويرها التي تأتي بالتزامن 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية.

واش���ار الى الفرص االس���تثمارية املتاحة 

ضمن عملية التنمية اجلارية 
في ڤيتنام م���ن خالل اخلطة 
اخلمس���ة التي يعتبر القطاع 
اخلاص الڤيتنام���ي احد اهم 

املشاركني فيها.
السفير اجلطيلي  واضاف 
ان ڤيتن���ام من الدول الواعدة 
ف���ي املنطق���ة وذل���ك نظرا 
لتواف���ر عناصر االس���تقرار 
السياسي واالمني واالقتصادي 
واحتوائها على سوق واسع 
ونسبة سكانية عالية وهذه 
جميعها امور جاذبة للمستثمر 

االجنبي.
وبني ان االستقرار السياسي واالمني ساهم 
في تدفق املس���تثمرين االجانب الى هذا البلد 

الواعد اقتصاديا.

دمشق � كونا: أكد سفيرنا لدى 
سورية عزيز الديحاني أمس حرص 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا على 
دعم العمل اخليري واإلنساني في 
سورية والدول العربية واإلسالمية 
والعمل على تطوير آليات العمل 
العليا  اإلنساني وصوال لألهداف 

في صون الكرامة اإلنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير 
الديحاني خالل تس����ليمه وزيرة 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
السورية دياال حاج عارف مبلغا 
ماليا بقيم����ة 30 ألف دوالر دعما 
من احلكوم����ة الكويتية جلمعية 
»قرى األطفال األيتام« في سورية 
بحضور مسؤول الشؤون الثقافية 
واإلعالمية في سفارتنا محمد ربعي 
الشيان وعدد من موظفي الوزارة 

السورية.
وقال السفير الديحاني »الكويت 
حريصة على دع����م كل ما يخدم 
العمل اإلنساني ولها دور كبير في 
هذا املجال«، مؤكدا استعداد الكويت 
ملد يد العون مع سورية في العديد 
من األعمال اإلنسانية التي تخدم 

العائالت السورية احملتاجة«.
وأضاف »ان����ه بتوجيهات من 
احلكومة الكويتية قدمنا هذا التبرع 
إلى جمعية قرى األطفال ونتمنى 
ان تكون هناك الكثير من األنشطة 
والتبرع����ات التي تقدمها الكويت 
ملختلف اجلمعيات في سورية«، 
اللقاء  الديحاني خ����الل  وأش����اد 
الس����ورية   � الكويتية  بالعالقات 
املمي����زة والتي حتظ����ى برعاية 
الس����مو األمير  واهتمام صاحب 
الش����يخ صباح األحمد والرئيس 

السوري بشار األسد.
وأعرب عن األمل في ان تشهد 
التقدم  العالقات مزي����دا من  هذه 
واالزدهار وخاصة في مجال تطوير 
آليات العمل اإلنساني والذي يتأتى 
من خالل شحذ الهمم وحشد طاقات 
العاملني واملتطوعني في هذا املجال 

احليوي وتطوير قدراتهم.
الوزيرة  الى  الس����فير  ووجه 
الكويت  الس����ورية دعوة لزيارة 

النائب سعدون حماد  دعا 
الى مراجع����ة فورية لرواتب 
املواطن��ني وإعادة النظر فيها 
من خالل إجراء زيادة تشم���ل 
جميع من لم يس����تفيدوا من 
اقرارها،  التي س����بق  الكوادر 
اضاف����ة ال����ى زي����ادة رواتب 
املتقاعدين مبا يتناسب وغالء 
االسعار والتضخ��م وظروف 

املعيشة.
وطال����ب حماد في تصريح 
صحافي جلنة الشؤون املالية 
البرملاني����ة بدراس����ة جمي����ع 
االقتراحات التابعة املقدم لزيادة 
الرواتب وتقدمي تقرير بها الى 
مجلس األم����ة فور عودته من 
العطلة، كما ناشد حماد مجلس 
اخلدمة املدنية رفع دراس����ته 
حول مراجعة الرواتب والبت 
في الكوادر املعلقة إلى مجلس 
الوزراء بأقصى س����رعة للبت 

فيها.
وقال حماد ان القانون واضح 
في ض����رورة مراجعة س����لم 
الرواتب كل ثالث سنوات ولكن 

لبحث سبل تعزيز وتطوير عالقات 
التعاون ب����ني اجلانبني، مؤكدا ان 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
الكويتية توج����د فيها الكثير من 
املؤسسات املهتمة بشؤون الطفل 
واألس����رة واملعاق����ني، إضافة إلى 
اجلمعي����ات اخليري����ة واألهلية 

وجمعيات النفع العام.
الديحاني خالل  السفير  ودعا 
التي  الس����ورية  الوزيرة  لقائ����ه 
وع����دت بتلبية الدعوة إلى أهمية 
االس����تفادة من اخلبرات املتبادلة 
بني الوزارتني وبخاصة فيما يتعلق 

بذوي االحتياجات اخلاصة.
وأشار إلى ان »تقدمي هذا التبرع 
يأتي تزامنا مع احتفاالت الكويت 
مبرور 50 عاما على االستقالل و20 
عاما على التحرير وخمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم وهي مناسبة لتقدمي 
الشكر ملواقف سورية التي ال تنسى 

قيادة وحكومة وشعبا«.
الرئيس  واس����تذكر موق����ف 
السوري الراحل حافظ األسد املساند 
والداعم للكويت خالل فترة الغزو 
العراقي الغاشم قائال انه »صوت 

شجاع كنا بحاجة إليه«.
الوزيرة  من جهتها، أعرب����ت 
الس����ورية عن شكرها واعتزازها 
بالتع����اون القائ����م بني س����ورية 
والكويت، مؤكدة ان الكويت دائما 
س����باقة في األعمال االقتصادية 

واإلنسانية.

لم يتم تفعيله منذ عدة سنوات 
رغ����م تغير ظروف املعيش����ة 
الش����رائية  القيمة  وانخفاض 
للدينار والتضخم العاملي وغالء 
االسعار، مشيرا الى ان القيادة 
السياسية مستعدة ألي زيادات 
يقره����ا مجلس األمة ومجلس 
اخلدمة املدنية لكن هناك بطئا 
في اجراءات اعداد الدراس����ات 

واالقتراحات.
الزيادات في  واعتبر حماد 

وقالت عارف ان »املس����اهمات 
متبادلة بني البلدين وهناك جزء 
كبير من الس����وريني ساهموا في 
عمليات التنمية في الكويت مثلما 
تساهم الكويت اليوم في مختلف 
القضايا وهذا يدل على ان العالقة 
أخوية بحتة واملصالح فيها متوحدة 

ومشتركة«.
وأعربت عن تقديرها للحكومة 
الكويتية على هذا التبرع جلمعية 
قرى األطفال، معربة عن األمل في ان 
تتوسع هذه املساعدة لتشمل عددا 

اكبر من اجلمعيات السورية.
وأشادت الوزيرة السورية بعمق 
التي تربط بني الكويت  العالقات 
وسورية، مشيرة إلى ان »الكويت 
من الدول التي ال يش����عر زائرها 
بالغرب����ة ولها خصوصية مميزة 
وهي تس����تحق ان تنتصر في كل 

قضاياها«.
ولفت����ت إلى املوقف التاريخي 
ال����ذي اتخذه الرئيس الس����وري 
الراحل حافظ األس����د خالل فترة 
الغزو العراقي الغاش����م للكويت 
وقالت »اذكر جيدا تفاصيل رسالة 
الرئيس الراحل وخطابه إلى صدام 
حسني ومناشدته االنسحاب كون 
الكويت دولة عربية وكذلك كيف 
حتدث في القمة الطارئة بالقاهرة 
عن تاريخ الكويت لدرجة فاجأت 
اآلخرين ولقي مصداقية كبيرة«.

وفي إطار نشاط جمعية كفالة 
الطالب اجلامعيني اقترحت الوزيرة 
السورية على سفيرنا تخصيص 
كرسي يحمل اسم صاحب السمو 
األمير بحيث يتحمل سموه تكاليف 
نفقة دراسة عدد من الطالب، مشيرة 
إلى ان تكلفة نفقة الطالب الواحد 
تق����در بنحو خمس����ة آالف دوالر 
سنويا. وقالت ان اجلمعية تقوم 
باختيار الطالب املتفوقني للدراسة 
في اجلامعات اخلاصة إال ان عددا 
منهم ال يستطيع الدراسة بسبب 
أوضاعهم املادية التي ال تس����مح 
الذي  لهم بتكملة تعليمهم، األمر 
يضطره����م الى الدخول في فروع 

ال تتناسب مع رغباتهم.

الرواتب مستحقة للمواطنني 
بالنظر للوفرة املالية واستقرار 
الوضع االقتصادي، وبالتزامن 
مع احتف����االت البالد  باالعياد 
الوطنية ومن اجل املس����اواة 
املواطنني  والعدالة بني جميع 
املوظفني ف����ي القطاعني العام 
واخلاص واملتقاعدين وأصحاب 

مساعدات الشؤون.
ومن ناحي����ة أخرى طالب 
حم����اد احلكوم����ة بالنظر في 
انهاء معاناة عدد 52 من ابناء 
الكويتيني ومنحهم اجلنسية 
خاص����ة ان ملفاته����م جاهزة 
وآباءهم واخوانهم كويتيون 
ولك����ن وضعه����م معلق دون 

مبرر.
انهاء وضع  وقال حماد ان 
هؤالء اصبح اس����تحقاقا على 
الدولة فهم مواطنون مع وقف 
التنفيذ، واملطلوب جتنيسهم 
اعياد  كعيدية لهم مبناس����بة 
االستقالل والتحرير وجلوس 
الس����مو األمير حتى  صاحب 

تكتمل فرحتهم الوطنية.

قنصليتنا في كوانزو تتطلع لعالقات التقى وزيرة الشؤون السورية
تجارية مع »كوانغ دونغ« الصيني

كوانزو � الصني � كونا: 
اعرب القنصل العام في 
مدينة »كوانزو« الصينية 
عبدالوهاب الصقر امس 
عن تطل���ع الكويت الى 
تأسيس عالقات جتارية 
اقليم  واس���تثمارية مع 
»كوانغ دونغ« واالقاليم 
الصيني���ة االخرى عبر 

آليات عمل مشتركة.
جاء ذلك في تصريح 
للقنص�ل الصقر ادلى به 
ل� »كونا« مبناسبة احتفال 
القنصلية املقرر االسبوع 
الوطنية  املقبل باالعياد 
مس���ؤولني  بحض���ور 

صينيني.
وقال القنصل الصقر 

ان »القنصلية العامة يحدوها االمل والثقة في تأس���يس عالقات 
جتارية واس���تثمارية مع اقليم )كوانغ دونغ( واالقاليم االخرى 
لزيادة حجم التبادالت التجارية واالستثمارية بني البلدين ورفع 
مستوى دخل الفرد في كال البلدين عبر مساهمة القطاع اخلاص 
والشركات الكبرى واملؤسسات املالية العريقة لتحقيق ما تصبو 

اليه الشعوب في حتقيق تنمية انسانية مستمرة«.
واوض���ح ان القنصلية العامة للكوي���ت بصدد خلق مكونات 
وآليات عمل مشتركة مع اقليم »كوانغ دونغ« وعاصمته »كوانزو« 
وذلك عن طريق انشاء جلنة مش���تركة او منتدى اعمال للقطاع 

اخلاص.
واضاف القنصل الصقر في تصريحه ان االليات تشمل ايضا 
توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة »كوانزو« وفتح خط مباش���ر او 
غير مباش���ر عبر خطوط الطيران اجلوية الصينية اجلنوبية او 
خطوط الطيران الكويتية وغيرها من املشاريع التي حتقق الربط 

املشترك وتبادل املنفعة بني البلدين الصديقني.
وقال ان القنصلية في انتظار املوافقة النهائية على املشروع 
املش���ترك بني البلدين النش���اء مصف���اة تكري���ر النفط ومجمع 
البتروكيماويات في مدينة »جاجنيانغ« الساحلية والذي سيمثل 
االنطالقة احلقيقية والقوية نحو مزيد من االستثمارات والتبادالت 

التجارية واالقتصادية بينهما في املستقبل.
واعرب القنصل الصقر عن »تقدير القنصلية واحترامها للقيادة 
الصينية احلكيمة والش���عب الصيني العظيم والعالقات املميزة 
التي تربط الكويت وجمهورية الصني الش���عبية قبل عش���رات 
السنني والتي تترسخ وتنمو سنة بعد اخرى بفضل حكمة ورغبة 
القيادتني بتوثيق التعاون والتفاهم في جميع املجاالت املختلفة 

ذات املنفعة املشتركة«.
وقال ان احتفال القنصلية العامة للكويت في »كوانزو« مبناسبة 
االعي���اد الوطنية واملقرر في 24 فبراير اجلاري س���يكون مميزا 
وسيشهد حضور شخصيات وفعاليات اقتصادية صينية مضيفا 
انه س���يمثل احتفالية كبيرة كونه يأتي مبناسبة الذكرى ال� 50 
لالس���تقالل والذكرى ال� 20 للتحرير والذكرى اخلامس���ة لتولي 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.

القنصل عبدالوهاب الصقر

السفير حمد اجلطيلي


