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أكد على هامش مشاركته في االحتفال بالعيد الوطني اإلماراتي أن »قمة البحرين« ستطرح أفكاراً جديدة اقتصادية وسياسية وعسكرية

اجلاراهلل: نتطلع إلقامة االحتاد اخلليجي.. وقلقنا مستمر من مفاعل بوشهر

بيان عاكوم

أكد نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلاراهلل أن فكرة االحتاد 
اخلليجــي تظل موضع تطلع 
وأمــل دول اخلليج، الفتا إلى 
أن هــذا االحتاد ســيكون هو 
االســتحقاق التاريخــي الذي 

سيتم الوفاء به مستقبال.
كالم اجلــاراهلل جــاء على 
هامش مشاركته االحتفال الذي 
نظمته السفارة اإلماراتية، مساء 
أول من أمس، في فندق اجلميرا، 
الـوطني  مبناسبــــة عيدهـــا 
الـــ 45، الــذي شــهد حضور 
كبار املسؤولني في الدولة إلى 
جانب حشد من أعضاء السلك 
الديبلوماســي وشــخصيات 

سياسية واجتماعية.
وردا على ســؤال عن أبرز 
ما ستناقشه القمة اخلليجية 
املقبلــة فــي البحريــن، أبدى 
اجلاراهلل تطلعه بتفاؤل وأمل 
النعقاد القمــة اخلليجية في 
البحرين، مشيرا إلى أن القمم 
اخلليجية تشكل إضافة ملسيرة 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
معتبرهــا فرصــة كبيرة جدا 
لدول مجلس التعاون للتشاور 
والتنسيق والبحث في القضايا 
اخلليجية والعربية والدولية.
وأضــاف اجلــاراهلل »هذه 
القمــة تأتــي في ظــل ظروف 
دقيقــة وحرجــة وحتديــات 
كبيــرة تتعــرض لهــا دولنا 
واملنطقة، وبالتالي نحن بأمس 
احلاجة إلى مثل هذه اللقاءات 
وهذا التشــاور على مستوى 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول مجلــس التعاون«، الفتا 
إلــى أنه دائما عنــد لقاء قادة 
دول املجلس هناك أفكار وآراء 
جديدة وطروحات تدعم وتعزز 
مســيرة املجلس، متحدثا عن 
وجود أفــكار عديــدة جديدة 
تتعلــق مبســيرة املجلــس 
وبالعمل االقتصادي والتعاون 
السياسي والعسكري وبشتى 

املجاالت.

تصريحات استفزازية
وفــي حني نفــى اجلاراهلل 
احلديــث حاليــا عــن تكتــل 
خليجي- أميركي يضم األردن 
ومصر، وتأكيده أن هذا األمر 
غير وارد، وإمنا هناك تنسيق 
دائم بني هذه الدول، ودعا إيران 
إلى االبتعاد عن التصريحات 
االستفزازية بخصوص إعالن 
بعض املسؤولني اإليرانيني عن 
عزم بالدهم إنشاء قواعد برية 
وبحريــة في كل من ســروية 
واليمن، وقال »لسنا مع مثل 
هذه التصريحات وإمنا نريد 
تصريحــات تقود إلــى خلق 

أجواء ثقة وحوار«.
وفي إطار رده على سؤال 
بخصــوص حتذيــر أطلقتــه 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عن تسرب إشعاعات مصدرها 
مفاعل بوشهر النووي اإليراني، 
لفــت اجلــاراهلل إلــى انه »لم 
يصلنا شيء بهذا اخلصوص، 
لكــن نحن دائمــا قلقون فيما 
يتعلق بأي مصدر إشــعاعي 
من مفاعل بوشهر، وكنا دائما 
نحذر ونعرب عن قلقنا من أي 
تداعيــات«، متمنيا أن تتمكن 

السلطات اإليرانية من إحكام 
ســيطرتها على املفاعل، وان 
تكون التكنولوجيا املستعملة 
فيــه متطورة ال تســمح بأي 

تسريبات إشعاعية.

العالقات السعودية- المصرية
وردا على سؤال بخصوص 
الســمو األمير  لقاء صاحــب 
الرئيس املصــري عبدالفتاح 
السيســي وما إذا كانت هناك 
وساطة كويتية بني السعودية 
ومصر، لفت اجلاراهلل إلى أن 
ســمو األمير التقــى الرئيس 
السيسي وبحث معه العالقات 
الكويتيــة- املصرية، مضيفا 
»إذا كان هنــاك احتقــان فــي 
العالقات السعودية- املصرية 
نتمنى أن يزول«، موضحا أن 
»لعب الكويت دور في إزالة هذا 
االحتقان أمر طبيعي ألنها دائما 
سباقة الحتواء أي اختالف في 
العالقات العربية- العربية«.

عتب مغربي للكويت 
وبخصــوص وجود عتب 
مغربــي علــى الكويــت لعدم 
انسحابها من القمة العربية- 
االفريقية بسبب حضور جبهة 
البوليســاريو قال اجلاراهلل، 
»موقفنا جتاه املغرب معروف 
في قضيــة الصحراء ودعمنا 
للمملكة في هذا املوضوع غير 
محدود وما حدث من انسحابات 
كنا نتمنــى أال يحصل ولكنه 
حصــل وفي مــا يتعلق بعدم 
انســحاب الكويت من القمة، 
فالكويت ال ميكن أن تنسحب 
وهي رئيسة القمة الثالثة من 
اجلانب العربي، وبالتالي فإن 

بني اجلاراهلل أن ولد الشــيخ 
أعــرب عن رغبته فــي زيارة 
الكويت ضمن جولة يقوم بها 
في املنطقة في إطار التشاور 
والتنســيق إلحيــاء عمليــة 
املشــاورات واملفاوضات بني 
املتنازعة  اليمنيــة  األطــراف 
وأعتقد أن ولد الشيخ يسعى 
للعمــل بخارطة الطريق التي 
سبقوأن طرحت ونحن رحبنا 
بهذه الزيــارة ونتطلع إلى ما 
يحمله ولد الشيخ في زيارته 
للكويت من أفكار وسنشارك 
أفكاره مبا يــؤدي إلى تفعيل 
خارطة الطريق التي ســتقود 
إلى مشاورات إيجابية وبناءة 
تفضي بالنهاية إلى الوصول 

حلل سياسي.
وشــدد اجلاراهلل على أنه 
إذا مت التوصــل إلــى توافــق 
بني األطراف املعنية للتوقيع 
فالكويت جاهزة الســتضافة 

هذا التوقيع.
وبخصوص موافقة البرملان 
العراقي على ضم ميليشيات 
الشــعبي للجيــش  احلشــد 
العراقي، قــال اجلاراهلل: إننا 
نشيد باجلهود التي يقوم بها 
العراق بدحر تنظيم داعش، أما 
فيما يتعلق باحلشد الشعبي أو 
غيره فهذا شأن عراقي داخلي 

بحت.
وعمــا تناقلتــه وســائل 
التواصــل االجتماعــي عــن 
تهديــدات للحدود الشــمالية 
الكويتية وفي العبدلي حتديدا 
من مخيمات احلجاج االيرانية، 
قال إن هناك بيانا واضحا من 
وزارة الداخلية بهذا اخلصوص، 
واعتقــد أن وزارتــي الدفــاع 

والداخليــة واحلرس الوطني 
حريصة ومتيقظة في احلفاظ 
على امن واســتقرار حدودنا 
وعدم السماح بأي اختراق من 

قبل أي كان.
وردا على سؤال عن زيارة 
املكلــف  الســعودي  الوزيــر 
بشؤون دول مجلس التعاون 
الســفير ثامــر الســبهان الى 
البــالد، قال نتطلــع الى هذه 
العالقــات  لبحــث  الزيــارة 
الكويتية- السعودية مبا يعزز 
هذه العالقات االخوية املتميزة 
إضافــة الــى بحــث األوضاع 
والتطــورات في املنطقة على 

كل املستويات.
وباحلديث عن تصريحات 
الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغــان الــذي حتــدث فيها 
عــن فرض الواليــات املتحدة 
عقوبات على شركات كويتية 
وما اذا كان يدخل ضمن تطبيق 
قانون اجلاستا، رد اجلاراهلل 
بأن هذا األمر ليست له عالقة 
بـ »اجلاستا«، موضحا أن هذا 
الكالم خرج بداية عن لســان 
ســناتور أميركي عبر إحدى 
املواقع الصحفيــة األميركية 
ومضمونه أن هناك مؤسسات 
مالية كويتيــة- تركية تدعم 
اإلرهــاب ومت التوضيح لهذا 
الســناتور الذي نفــى بدوره 
وأوضح عدم وجود أي توجه 
أو حترك حيال هذه املؤسسات.
وعن جلسة افتتاح جلسة 
مجلــس األمة اجلديــدة في 11 
الشهر املقبل، وعن مدى التفاؤل 
باملجلس اجلديد خاصة بالدفع 
نحو إقــرار االتفاقية األمنية، 
قال أنا متفائل دائما مبجلس 
األمــة ودوره ومــا حتقق من 
خالله، وإن شــاء اهلل سنرى 
تطــورا ايجابيــا في مســيرة 
الدميوقراطية في الكويت مع 
هذا املجلس، وسنرى إجنازات 
كبيرة على كافة املستويات مبا 
فيها املستوى األمني واملتعلق 

باالتفاقية األمنية.
وبحديثه عن املناسبة عبر 
اجلاراهلل عن سعادته بحضور 
اإلماراتــي  الوطنــي  العيــد 
معتبرهــا مناســبة وطنيــة 
للجميع الن الوطن اخلليجي 
واحد متمنيا لإلمارات كل التقدم 
واالزدهار وقال »عندما يحتفل 
أشقاؤنا في دولة اإلمارات بهذه 
املناســبة الوطنيــة فهم على 
حق بهذا االحتفــال ملا حتقق 
لهم من إجنــازات كبيرة جدا 
وعظيمة جدا ويشهد لها العالم 
واإلمارات في مصــاف الدول 
املتقدمة واملؤثرة على املستوى 
السياسي واالقتصادي بفضل 
قيادتها احلكيمة وبفضل الدور 

املميز للشعب اإلماراتي«.
ومــن جانبه قال الســفير 
اإلماراتي لــدى البالد، رحمة 
الزعابي، إن بالده حتتفل بالعيد 
الوطني الـ 45 وتستذكر الدور 
الكبير للمغفور له الشيخ زايد 
آل نهيــان وجنــاح رهانه في 
تأسيس هذا االحتاد. متحدثا 
عــن اإلجنــازات اإلماراتيــة 
التي حتققت طوال الســنوات 
املاضية، الفتا الى الدور الكبير 
للحكومــة اإلماراتية في بناء 
الدولــة احلديثــة واحملافظة 

عليها.

مسؤوليتا أكبر في مسيرة هذا 
التعــاون وفي هــذا املؤمتر«، 
مبديا تقديره ملا قامت به غينيا 
االســتوائية من دور وجهود، 
حيــث إنها لــم تدعــو جبهة 
البوليساريو تقديرا للموقف 
العربي وتقديرا إلخواننا في 
املغــرب، وإمنا حدثــت هناك 
إشــكاليات كنــا نتمنــى أال 
حتدث ونتجاوزهــا ولكن ما 
حدث حدث ويبقــى بالنهاية 
أننا ندعم ونؤيد ونقف متاما 
مع أشــقائنا في املغرب وهذا 

موقفنا الدائم مع اململكة.
وعما قدمته الكويت خالل 
فتــرة رئاســتها للقمــة لفت 
اجلاراهلل إلى أن البالد عملت 
مع أشــقائها األفارقة وقطعنا 
شــوطا طويال جدا في مجال 
التعاون وملسنا تقدير األشقاء 
األفارقة وامتنانهم وتقديرهم 
لدور الكويت وصاحب السمو 
في دعــم التعــاون العربي- 
األفريقي واجلميع حتدث عن 
مبادرات ســمو األمير في هذا 
احملفل واجلميع أشاد بها وملس 
نتائج هذه املبادرة وتأثيرها 
على مستوى التعاون العربي- 
األفريقي وبالتالي نحن نظرتنا 
دائمــا إيجابية لهــذا التعاون 
ومتفائلة ونعتقد أن آفاق هذا 
التعــاون ميكــن أن تكون بال 

حدود.

المشاورات اليمنية
وباحلديــث عــن زيــارة 
املبعــوث األممــي إســماعيل 
ولد الشــيخ إلى البالد وما إذا 
كانــت الكويت ستســتضيف 
جولة جديدة من املشاورات، 

السفير ياسر عاطف ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد وفاطمة العازمي ومها العلي ومنتهى العجيل 

الوزير ياسر أبل ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد والسفير رحمة حسني الزعابي ود.سليمان العسكري

)أحمد علي(سمو الشيخ ناصر احملمد مباركا للسفير اإلماراتي رحمة الزعابي  الشيخ صباح اخلالد وسفراء دول مجلس التعاون اخلليجي يشاركون السفير اإلماراتي بقطع كيكة االحتفال  

الشيخ محمد العبداهلل مهنئا السفير الزعابي الشيخ محمد اخلالد والسفير ضاري العجران والسفير رحمة الزعابي  خالد اجلاراهلل مباركا 

ال حديث اآلن عن 
تكتل خليجي- 

أميركي مع األردن 
ومصر وإمنا هناك 
تنسيق دائم بني 

هذه الدول 

نرفض التصريحات 
اإليرانية االستفزازية 

بإنشاء قواعد في 
سورية واليمن 

ونريد تصريحات 
تقود إلى خلق 

أجواء ثقة وحوار 

نتمنى أن يزول 
أي احتقان في 

العالقات السعودية- 
املصرية إن وجد.. 

والكويت سّباقة 
الحتواء أي خالف 
بني األشقاء العرب

موقفنا جتاه 
املغرب معروف 

في قضية الصحراء 
ودعمنا للمملكة 
غير محدود وكنا 
نتمنى أال حتدث 

انسحابات في 
القمة العربية - 

األفريقية

متفائل بدور 
مجلس األمة 

وسنرى معه تطوراً 
إيجابيًا في مسيرة 

الدميوقراطية 
في الكويت

ناصر احملمد هنأ قيادة 
وشعب اإلمارات

سيلفرمان: نتواصل مع 
الكويت لبحث آلية تنفيذ 

شراء  طائرات »اف 18«

صباح اخلالد: اإلمارات 
ضربت للعالم مثااًل ُيحتذى 

به في التنمية والتطور 
هنــأ النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر اخلارجية، الشــيخ صبــاح اخلالد، 
اإلمارات بعيدها الوطني، رافعا أســمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد والشــعب اإلماراتي مبناسبة 

العيد الوطني املجيد.
وأكد الشيخ صباح اخلالد أهمية العالقات 
التي جتمع الكويت باإلمــارات، واصفا إياها 
»باملميزة وجذورها راسخة ومتجذرة يرعاها 
قائــدا البلديــن ويحــرص عليها الشــعبان 

الشقيقان«.
وأشار إلى أن العالم بأجمعه ينظر لإلمارات 
بعــني اإلعجاب ملا وصلت إليــه من تقدم في 
العديد من املجــاالت في مدة زمنية قصيرة، 
مضيفا أن اإلمارات ضربت للعالم مثاال ُيحتذى 

به في التنمية والتقدم في مجاالت عديدة.
وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه النهضة 
الكبيــرة، مؤكــدا أن هذه التجربــة مهمة في 
مســيرتنا اخلليجية والعربيــة، ومعربا عن 
متنياته »بالتوفيق لألشقاء في اإلمارات مبزيد 

من األمن واالستقرار«.

بارك رئيس مجلس الوزراء السابق سمو 
الشيخ ناصر احملمد لإلمارات بعيدها الوطني، 
معتبــره عيــدا وطنيا جلميــع دول مجلس 
التعاون اخلليجي وقال »للقيادة اإلماراتيـــة 
والشعـــب اإلمـــاراتي تهنئــة مــن الشعـــب 
الكويتي الذي يحتفـــــل أيضا بهــذا العيــد 

ويعتبـــره عيـــدا وطنـيا كويتيــا«.

رد السفير األميركي لدى البالد، لورانس 
ســيلفرمان، على ســؤال بخصوص موافقة 
الكونغــرس األميركي على بيــع طائرات اف 
18 إلــى الكويــت وموعــد تســليمها بالقول 
»أنا ســعيد مبوافقة الكونغرس على تزويد 
الكويــت بطائــرات »اف 18« ونحن نتواصل 
مــع األصدقاء في الكويــت لبحث آلية تنفيذ 
هذا االتفاق«، مشيدا بعالقات بالده بالكويت 

في شتى املجاالت.

الفريق متقاعد طارق حمادة وعدد من املهنئني


