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الشيخ د.صباح جابر العلي

اخلرينج والعنزي حلظر استيراد اخلضراوات والفاكهة 
من أوروبا حلماية الكويت من »إي كوالي«

الكويت عّزت رئيس يوغوسالفيا السابق في وفاة شقيقه
سراييڤوـ  كونا: قدم سفيرنا لدى 
البوسنة والهرسك محمد خلف في 
سراييڤو أمس بالنيابة عن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
التعازي لرئيس يوغسالفيا السابق 

رائف ديزداريفيتش في وفاة شقيقه 
ديزداريفيتــــش الذي وافته املنية 
بعد صراع طويل مع املرض.وعبر 
الســــفير خلف عن بالغ مشــــاعر 
احلزن واألسى بسبب هذا املصاب 

األليم كاشفا عن تعاطفه مع عائلة 
ديزداريفيتش وداعيا اهلل ان يلهم 
ذوي الفقيد الصبر والسلوان وان 
يسكن الفقيد فسيح جنانه.واستذكر 
السفير خلف في كلمة ألقاها أثناء 

العــــزاء مواقف ديزداريفيتش من 
الكويت، مشيرا الى االثر االيجابي 
الذي تركته تلك املوقف في العالقات 
مع الكويت، معبرا عن أمله في ان 

يجنب اجلميع كل مكروه.

الوزارات املعنية في اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية والوقائية حلماية الكويت 

من هذا الوباء.
وطالــــب اخلرينــــج بضرورة 
قيام وزارة الصحة بالتدقيق في 
فحــــص األشــــخاص القادمني من 
أوروبا لرصد احلاالت التي تظهر 
عليها أعــــراض اإلصابة ببكتيريا 
»اي كــــوالي« وإحالتها فورا الى 
مستشفى األمراض السارية ومنع 
اختالطها بسكان البالد ملنع دخول 
اي حالــــة مصابة بالعــــدوى الى 
الكويــــت. بدوره، طالــــب النائب 
عسكر العنزي باإلسراع في اصدار 
قرار بوقف استيراد املواد الغذائية 
خاصة اخلضراوات والفاكهة من 
أوروبا بعد انتشــــار بكتيريا »اي 
القاتلة، كما دعا  كوالي« املعوية 
القادمني  الى فحص األشــــخاص 
من الــــدول األوروبية عبر املنافذ 
احلدودية ملنع دخــــول املصابني 

بالوباء الى البالد.

من دول االحتاد األوروبي، محذرا 
من ان البكتيريا القاتلة التي تنتقل 
عن طريــــق اخلضراوات والفاكهة 
تنتشــــر بشــــكل وبائي في أملانيا 
وبقية أوروبا وانتقلت الى أميركا 
ممــــا ينذر بإمكانيــــة انتقالها الى 
املنطقة العربية، مستغربا تأخر 

دعا النائب مبــــارك اخلرينج 
احلكومة الى القيام مبسؤولياتها 
بحماية أرواح املواطنني واملقيمني 
بالكويت واالسراع فورا في اتخاذ 
قرار وقائي بحظر استيراد املواد 
الغذائية من دول االحتاد األوروبي 
خاصة اخلضراوات والفاكهة أسوة 
الــــذي اتخذتــــه اإلمارات  بالقرار 
وروسيا بعد تفشي بكتيريا »اي 
كــــوالي« املعوية القاتلة وهي من 
ساللة جديدة لم تعرفها البشرية 
من قبل وتسببت في وفاة اكثر من 
18 شخصا وأصابت اآلالف في عدد 

من الدول األوربية حتى اآلن.
وقــــال اخلرينج فــــي تصريح 
صحافي: يجب على الوزارات املعنية 
باألمن الغذائي والصحة وهي الصحة 
والبلدية والتجارة والصناعة سرعة 
رفع حالة الطوارئ في مختلف املنافذ 
احلدودية البرية والبحرية واجلوية 
والتشــــدد في فحص اخلضراوات 
والفواكه املستوردة خاصة القادمة 

عسكر العنزيمبارك اخلرينج

أكد أن الوفد العراقي أبدى ارتياحه بخصوص ميناء مبارك 

اجلاراهلل: أصوات عراقية غير رسمية تسيء للعالقات 
بني البلدين ونتمنى لسورية الهدوء واالستقرار

»وبالتالي نحــــن نقدر ونتفهم 
ونحن نتجاوب مــــع هذا الدور 
ونسعى دائما ان نكون منسقني 
وعلى اتصال مستمر مع ايطاليا 
الصديقة«، متمنا لها االستقرار 

واالزدهار.
من جهته، قال السفير االيطالي 
انريكو غرانارا »انه االحتفال الرابع 
الذي أقيمه في الكويت بعد أكثر 
من 3 سنوات على تواجدي هنا 
وهو مبناسبة العيد الوطني الذي 
يتصادف مع 150 عاما للوحدة 
اإليطالية، وبهذه املناسبة تقيم 
البعثات االيطالية حول العالم 
احتفاليات عظيمة كما نحتفل في 
2 يونيو بعيد اجلمهورية الذي 
قررناه عــــام 1946 عندما اختار 

الشعب احلكم اجلمهوري«.
وأضاف »هذا احلفل يتزامن 
أيضا مع الزيارة التي قام بها نائب 
رئيس الوزراء وزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح الى روما، 
حيــــث التقى نظيــــره اإليطالي 
فرانكــــو فراتيني وجرت بينهم 
محادثات ثنائية جيدة جدا على 
الرغم من ان الزيارة كانت بهدف 
املشاركة في مؤمتر حول إصالح 

األمم املتحدة«.
وأشار الى ان الكويت وإيطاليا 
يتشــــاركان وجهات النظر في 
العديد من األمور على املستوى 
السياسي فيما يتعلق بالقضايا 
األساســــية في الشرق األوسط، 
وهناك مساحة واسعة لاللتقاء 
التي جتمعهما إيطاليا في الشمال 
والكويت في اجلنوب وبدأت قيادتا 
البلدين العمل على ما حتتاجه 
بالدهم والــــدول األخرى لدعم 
قضايا املنطقة ومواكبة املتغيرات 
السياسية التي تشهدها بعض 
الدول، فالبلدان جزء من مجموعة 
االتصال حول ليبيا ويحاوالن 
دعم املجلس االنتقالي في بنغازي 

لتأمني سالمة الناس«.
وقال الســــفير اإليطالي ان 
هناك العديــــد من األمور للعمل 
معا، فالكويت ال تستطيع العمل 
وحدها بل وبالتعاون مع ايطاليا 
والدول األوروبيــــة واألميركية 

واملجتمع الدولي.
بيان عاكوم  ٭

عليه وما مت بحثه، مشــــيرا الى 
ان اجلانب العراقي »أثار بعض 
املالحظــــات الفنيــــة وطلب من 
الكويت واملسؤولني في اللجنة 
ان يجيبوا عن هذه املالحظات في 
وقت الحق، ووعد اجلانب الكويتي 
باإلجابة عن هذه املالحظات في 

القريب العاجل«.
وردا علــــى ســــؤال عن ذكر 
بعض املسؤولني العراقيني انه 
اذا وجدت مخابرات كويتية في 
العراق سيكون الرد قاسيا اكتفى 
اجلاراهلل بالقول »ال أملك إال ان 

أضحك«.
وعن مدى التنسيق بني إيطاليا 
والكويت حول ليبيا وعن عدم 
مشــــاركة الكويت فــــي مؤمتر 
روما حــــول األوضاع في ليبيا، 
قال اجلاراهلل »عدم مشــــاركتنا 
ملصادفة حصول حالــــة وفاة، 
مؤكدا ان الكويت معنية في هذه 
االجتماعات، الفتا الى مشاركة 
الكويت فــــي االجتمــــاع املقرر 
بخصوص األوضــــاع في ليبيا 

في 9 اجلاري في أبوظبي.
وبخصوص املناســــبة عبر 
اجلاراهلل عن سعادته ألن يكون 
بني أصدقائه في السفارة اإليطالية، 
مشيرا الى أنها مناسبة وطنية 
ووجودنا معهم للتعبير بالفعل 
عن حرصنا على تعزيز وتطوير 
العالقات التي وصفها بالقدمية 

واملتطورة وأيضا املتشعبة.
وقال اجلاراهلل ان هناك زيارات 
متبادلة على مستوى املسؤولني 
وهناك مصالح مشتركة تستحق 
التطوير واالهتمــــام، مبينا ان 
ايطاليا دولة مهمة وتلعب دورا 
مهما على املسرح الدولي وبالتالي 
البــــد مــــن التنســــيق واحلوار 

معها.
وتطرق اجلاراهلل لالجتماع 
الذي احتضنتــــه إيطاليا حول 
إصالح مجلس األمن والذي شارك 
فيه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح، مؤكدا ان موضوع إصالح 
مجلس األمن ميس مصالح كل 
الدول وميس األمن واالستقرار 
فــــي العالم، الفتا الى ان هذا هو 
الدور واملســــؤولية االيطالية، 

بينمــــا متنى وكيــــل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
في أول تعليق كويتي على األحداث 
في سورية االستقرار لها والهدوء 
والسالم أكد ان العالقات مع العراق 
التزال وثيقة وإمنا هناك بعض 
األصوات غير الرسمية التي تعمل 
على مس جوهر العالقات الطيبة 

وتسيء إليها.
وقــــال اجلــــاراهلل ردا على 
سؤال عن تصعيد في العالقات 
بني الكويت والعراق على خلفية 
األحداث املتتالية ابتداء من بناء 
ميناء مبارك الكبير مرورا بتوقف 
اخلطوط اجلويــــة العراقية في 
األردن وتصريح املتحدث باسم 
احلكومة العراقيــــة عن عرقلة 
الكويت حلل امللفات العالقة، وذلك 
على هامش مشاركته االحتفال 
بالعيد الوطني وعيد اجلمهورية 
اإليطالي، حيث رد اجلاراهلل »أبدا 
هذا األمر غير صحيح فعالقاتنا مع 
العراقيني التزال وثيقة، ولكن هناك 
أصواتا متس جوهر هذه العالقات 
الطيبة التي نحرص عليها جميعا 
وتسيء إليها«، متمنيا ان تتوقف، 
مشيرا الى ان هناك بعض األمور 
التي تستحق البحث ونحن على 
استعداد لبحثها. مؤكدا ان هذه 
األصوات غير رسمية تصدر من 
نواب وصحافة، وإمنا التصريحات 

الرسمية التزال مسؤولة.
وبخصوص اخلطوط اجلوية 
العراقية قال اجلاراهلل »ان هذا 
املوضــــوع جتــــاري ويخضع 
للمحاكم«، مشيرا الى ان هناك 
أحــــكام قضائيــــة ومــــن خالل 
املؤسستني في البلدين قادرين 
على احتوائه وإغالق امللف نهائيا.
أمــــا وان كان احلديث عن ميناء 
مبارك الكبير ونتائج زيارة الوفد 
العراقي للكويت قال اجلاراهلل 
ان الكويت منفتحة على العراق 
مبا فيه مصلحة البلدين وتعزيز 
حرية املالحة في خور عبداهلل هي 
مسؤولية تقع على اجلانبني، مؤكدا 
احترام الكويت لهذه املسؤولية 
والتزامها بهــــا الفتا الى قرارات 
مجلس األمن، خاصة القرار 833 
يفرض علينا ويلزمنا بأن نترك 
حرية املالحة وأن نحافظ ونصون 
حرية املالحــــة، مبينا انهم أول 
املدافعني واملنادين بااللتزام بقرار 
مجلس األمن وبالتالي، ال استطيع 
التصور ان الكويت في يوم من 
األيام ال تلتزم بهذا القرار أو تبتعد 
عن مضمون وحيثيات هذا القرار.

وأضاف اجلاراهلل »موضوع امليناء 
شرحناه لألشقاء في العراق مبا 
فيــــه الكفاية والوفــــد العراقي 
الرسمي الفني السياسي الذي جاء 
الى الكويت جاء لالطالع ومعرفة 
تفاصيل امليناء وبالفعل اطلعوا 
بشــــكل جيد وأبدوا ارتياحهم، 
وأكدوا انهم بالفعل اطلعوا على 
أمور كانت غائبة عنهم، مشيرا 
الى تصريح السفير العراقي الذي 
أكد فيه انه بعد هذا اللقاء تبددت 

الهواجس العراقية.
وذكر اجلارهلل انه مت التوقيع 
على محضر مشــــترك يتضمن 
حيثيات اللقــــاء وما مت االتفاق 

خالد اجلاراهلل يشارك السفير اإليطالي وعقيلته خالل قطع كعكة احلفل

وكيل اخلارجية 
عن وجود مخابرات 
كويتية في العراق: 
»ال أملك سوى أن 

أضحك«

السفير اإليطالي: 
الكويت وإيطاليا 

تتشاركان وجهات 
النظر بقضايا الشرق 

األوسط

صباح جابر العلي هّنأ النائب األول
بعودته ساملًا وتأديته اليمني الدستورية

هنأ مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ د.صباح جابر 
العلي، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر المبارك على عودته للبالد سالما 
معافى بعد ان مّن اهلل عليه بالصحة والعافية.

كما هنأه بتجديد الثقة وصدور األمر األميري 
بتعيينه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للدفاع. وتأديته اليمين الدستورية أمام سمو نائب 

األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد، وتمنى العلي 
في تصريح صحافي لوزير الدفاع ان يلهمه اهلل 

التوفيق والسداد في النهوض بهذه المهمة الكبيرة، 

ومواصلة تفانيه المعهود ومسعاه الدءوب نحو إنجاز 
مسيرة اإلصالح وتحقيق نهضة تنموية شاملة تعود 
بالخير والرفاه والتقدم واالزدهار على كويتنا الغالية 

وأهلها األوفياء.وثمن العلي دوره وجهوده على 
الصعيدين السياسي والعسكري تجاه أبنائه ومحبيه، 
ومشيدا بما قدمه لوطنه من جهود في كل القطاعات 

العسكرية وغيرها. وفي ختام تصريحه سأل اهلل 
العلي القدير ان يعينه على حمل هذه األمانة ويسدد 

خطاه لما فيه خير ورفعة وطننا العزيز تحت ظل 
صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد.

البدر بحث تعزيز التعاون االقتصادي مع إقليم »فون تاو« 
االقتصادية األساسية في ڤيتنام 
والتـــي تلعـــب دورا محوريا 
ومهما في تعزيـــز االقتصاد 
الڤيتنامي الســـيما أن حجم 
االستثمار األجنبي املباشر في 
اإلقليم بلغ 2.6 مليار دوالر في 
عام 2010 غالبيته من شركات 
كوريا اجلنوبية وسنغافورة 

واململكة املتحدة.
وأشاد بالسياسات االقتصادية 
جلذب االستثمار األجنبي والتي 
تنتهجهــــا ڤيتنام وهو ما يوفر 
للمســــتثمرين مناخــــا مالئما 
لالستثمار.وأشار القنصل العام 
الى أنه مت االتفاق خالل اللقاء 
على أهمية تعزيز دور القطاع 
الزيارات  اخلـــاص وتدعيـــم 
املتبادلة بني مســـؤولي غرفة 
جتارة وصناعة البلدين بشكل 

يحقق الطموحات املشتركة.

األخرى االقتصادية والتجارية 
لتطلعـــات  واالســـتثمارية 

وطموحات الطرفني.
وأوضـــح البـــدر أن اقليم 
فون تـــاو يعتبر أحد األقاليم 

كواالملبـــور ـ كونا: بحث 
قنصل عام الكويت في مدينة 
هوشي منه بجمهورية ڤيتنام 
االشتراكية جنيب البدر سبل 
تعزيـــز العالقات الثنائية مع 
حاكم عام اقليم »فون تاو« سان 

مني تران.
وقـــال القنصـــل العام في 
تصريح لــــ »كونا« انه بحث 
مع ســـان مـــني تران ســـبل 
التعـــاون االقتصادي  تعزيز 
واالستثماري ومجمل القضايا 
ذات االهتمـــام املشـــترك بني 

البلدين الصديقني.
اللقاء  وأشـــار الى ان هذا 
يأتي في اطار تعزيز العالقات 
بني الكويت وڤيتنام في شتى 
املجاالت الســـيما ان العالقات 
على املستوى السياسي ممتازة 
تـــرق املجاالت  لـــم  في حني 

القنصل جنيب البدر خالل لقائه حاكم عام إقليم فون تاو

مجلس األمن يناقش األسرى واملمتلكات 22 اجلاري
األمم املتحدة ـ كونا: يعتزم 
مجلــــس األمن بحث املســــائل 
العالقة بــــني الكويت والعراق، 
خاصة قضية األسرى الكويتيني 
واملمتلكات الكويتية املسروقة 22 
اجلاري.وقال سفير الغابون لدى 
االمم املتحدة اميانويل ايسوزي 
ـ نغونديــــت الذي تتولى بالده 
رئاســــة مجلس األمن للشــــهر 
اجلاري انه من املتوقع ان يقدم 
الدولي األعلى لشؤون  املنسق 
الكويتيني واملمتلكات  األسرى 
الكويتيــــة املســــروقة غينادي 

تاراسوف للمجلس عرضا لتقرير 
الســــكرتير العام لالمم املتحدة 
بان كي مون بشأن تلك القضية 
فــــي 22 اجلاري.جاء ذلك خالل 
مؤمتر صحافي عقده ايسوزي 
ـ نغونديت لعرض برنامج عمل 
مجلس األمن لشهر يونيو اجلاري 
عقب اجتماع مغلق عقده املجلس 

لبحث هذا البرنامج وإقراره.
ومن املقرر ان يجري توزيع 
العام لألمم  الســــكرتير  تقرير 
املتحدة بشــــأن قضية األسرى 
الكويتيني واملمتلكات الكويتية 

املسروقة في 16 من الشهر اجلاري 
وذلك وفقا لبرنامج عمل مجلس 
األمن.وأشار ايسوزيـ  نغونديت 
الى ان املجلس سيعقد اجتماعا 
منتصف الشهر مع اللجنة العليا 
لالحتاد االفريقي بشأن ليبيا التي 
جرى تشكيلها ملتابعة اجلهود 
املبذولة للعثور على حل سياسي 

لالزمة الليبية.
وكان االحتاد االفريقي قرر 
خالل جلسته االستثنائية االخيرة 
التي عقدها بالعاصمة االثيوبية 
اديس ابايا تشكيل تلك اللجنة 

التي تشمل في عضويتها دول 
افريقيا واوغندا ومالي  جنوب 
وموريتانيا وجمهورية الكونغو.
وأضــــاف نغونديت ان مبعوث 
االمم املتحدة اخلاص الى ليبيا 
عبد االله اخلطيب سيعود الى 
ليبيا في عطلة نهاية االسبوع 
انه »من  الــــى  املقبل، مشــــيرا 
املفترض ان يكــــون في موقف 
يسمح له بتقدمي تقرير لنا خالل 
هذا األسبوع سواء بشكل شخص 
أو عبــــر الدوائــــر التلفزيونية 

املغلقة«.

قضية اخلطوط 
اجلوية العراقية 
تخضع للمحاكم 
والبلدان قادران 

على احتواء وإغالق 

امللف نهائياً


