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نقل تعازي القيادة السياسية برحيله إلى السفارة العراقية لدى البالد

اجلراح: عالقة طالباني مع الكويت اتسمت باألخوة  
والعالقات بني البلدين إلى مزيد من اللحمة والترابط

أسامة أبوالسعود 

قــام نائــب وزير شــؤون 
الديوان األميري، الشيخ علي 
اجلــراح بزيــارة إلى ســفارة 
جمهورية العراق لدى البالد، 
حيث نقل تعازي صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك وحكومة 
وشعب الكويت في وفاة رئيس 
العراق السابق جالل الطالباني.

 وقد فتحت السفارة العراقية 
أبوابها صباح أمس أمام املعزين 
بوفاة الطالباني، حيث توافد إلى 
مقرها الكائن في الدعية، عدد 
من كبار املسؤولني في الدولة، 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
املعتمدين لدى البالد، وكان في 
استقبالهم السفير العراقي عالء 

الهاشمي.
وفي تصريحات للصحافيني، 
أكد الشيخ اجلراح عمق العالقات 
الكويتيــة- العراقية وما كان 
يحظى به الراحل من تقدير لدى 
القيادة الكويتية، الفتا إلى أنه 
»ال يخفى علــى أحد أن عالقة 
الطالباني بالكويت كانت عالقة 
قدمية جدا ومتأصلة خاصة مع 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، حفظه اهلل، 
مشــيرا إلى أن عالقة الرئيس 
العراقي السابق جالل الطالباني 
مع الكويت كانت عالقة أخوة 

وأهل«.
 وردا علــى ســؤال عــن 
العالقات الكويتية- العراقية، 
قال اجلراح: »إن شاء اهلل دائما 
إلى األعلى وفي ازدياد مستمر 
في اللحمة والترابط فنحن أهل 

وأخوة«.

وقع كبير
من جهته قال السفير العراقي 
لدى البالد عالء الهاشمي »وفاة 
رئيس اجلمهورية السابق جالل 
الطالباني كان له وقع كبير في 
العراق وفي الدول التي كانت 
له عالقات متميزة معها ومنها 

الكويت«.
 وتابع: »كان للراحل أصدقاء 
كثر فــي الكويت وخاصة من 
أســرة آل الصباح الكرمي وفي 
مقدمتهم صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد، ومع 
شخصيات املجتمع الكويتي«.
وأضــاف: »اليــوم فتحنــا 
سجل التعازي في املغفور له 
الطالباني حيث شرفنا الشيخ 
علي اجلراح بتسجيل كلمات 
التعــازي نيابة عــن صاحب 
الســمو، وهذا يدل على عمق 
العالقات العراقية- الكويتية 
وعمــق شــخصية املرحــوم 
وإضفاء هذه اللحمة بني العراق 

ودولة الكويت الشقيقة«.
»ونفــس  قائــال:  وأردف 
الشعور رأيناه اليوم في كالم 
الســفير اإليراني وتســجيل 
كلمة التعازي، فهذه العالقات 
اإلنســانية تطغــى في بعض 
األحيــان على مواقــف كثيرة 
وتصفي القلوب، وتربط هذه 
املجتمعات في اإلقليم مع بعضه 

البعض«.
وأضاف السفير العراقي 
وان  »املناســبة  قائــال: 
كــــــانت حزينة عــلينا إال 
أننــا نستشــعر أيضــا من 
كلمات اإلخــــوة احلاضرين 
واملعزين عمق وتأثير هكذا 

شخصيات في املجتمعات«.
مرحلــة االزدهــار: وعــن 
العالقات الكويتية- العراقية 
قال إنها جتتاز مرحلة االزدهار 
واالنتعاش لوعي القيادتني في 
العراق والكويت ألهمية تعميق 
الصلة بــني شــعوب املنطقة 

واإلقليم«.
وأضاف الهاشمي: »صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد دائما يؤكد على أهمية 
العالقات مع العراق حتديدا ملا 
يربط بني الشعبني الشقيقني 
من جــذور تاريخية وعائلية 
وأخويــة بني البلديــن ولذلك 
فهناك تقدم دائم في العالقات 
بني البلدين واحيانا يكون هناك 
التقاط أنفــاس من أجل دفعة 
جديدة بني العالقات بني البلدين 

الشقيقني«.
وختم الهاشمي تصريحاته 
بالقــول »أعتقد أن املســتقبل 
سيشهد خطوات جديدة وكبيرة 
في تنميــة وتطوير املزيد من 

العالقات بني البلدين«.
إلــى ذلــك قــال الســفير 
اإليراني لــدى الكويت د.علي 
رضا عنايتي: ليس العراق فقط 
هو الذي فقد رجال من رجاالته 
احملنكني بــل إن املنطقة كلها 
فقدت هذا الرجل احلكيم الذي 
شارك في بناء العراق اجلديد 

بجهوده وعمله«. 

عالقات وطيدة
وزاد: »فقدانــه يعد ثلمة 
للمنطقة ونسأل اهلل له الرحمة 

واملغفرة وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان وهذه تعزية 
من اجلمهورية اإلسالمية إلى 
العراق الشقيق حكومة وشعبا 

وأسرة الفقيد«.
 وفي رده على سؤال حول 
العالقات الثنائية بني البلدين، 
أجــاب بالقول »هــي عالقات 
وطيدة، فإيران دعمت العراق 
في شتى املجاالت في العملية 
السياسية ومكافحته لإلرهاب 
وتأكيده على وحدة وسالمة 
أراضيــه، وتوطدت العالقات 
ووصلــت ملســتوى متميــز، 
ونــرى التعــاون فــي جميع 
املجاالت ومــن بينها األمنية 
والسياســية واالقتصاديــة 
والثقافية بني اجلارين القدميني 

املتأصلني«.
 وأردف: »هذا التعاون أمر 
يجب أن يكون معمما بني دول 
املنطقة ألنها تواجه حتديات 
داخليــة وخارجيــة، وإذا ما 
تكاتفــت الــدول مــع بعضها 
البعــض فســيكون بإمكانها 
القضاء على هذه التحديات«.

 استفتاء كردستان
وحول اســتفتاء استقالل 
اقليم كردستان، أجاب بالقول: 
»العــراق قــد أبــدى رأيه في 
هذا املجــال بأن وحدة العراق 
وسالمة أراضيه أمر محتوم، 
ونحن أيدنا هذا املوقف وعبرت 
ايــران عن ذلك فــي أن وحدة 
وســالمة أراضي دول املنطقة 

أمر ضروري«.

سفير خادم احلرمني لدى الكويت د. عبدالعزيز الفايز يقدم التعازي للسفير العراقي 

السفير البريطاني اجلديد لدى البالد مايكل دافنبورت مع عدد من الزمالء ممثلي الصحافة احملليةالشيخ علي اجلراح في حديث مع السفير العراقي عالء الهاشمي بحضور السفير اإليراني د. علي رضا عنايتي          )أحمد علي(

الشيخ علي اجلراح متحدثا إلى الزميل أسامة أبو السعود

توافد املعزين على السفارة العراقية

رئيس البعثة اللبنانية السفير ماهر خير يسجل تعازيه سعد العلي يسجل كلمة في سجل التعازي

أشاد خالل لقاء مع ممثلي الصحف المحلية بخطط الدولة لتطوير االقتصاد

السفير دافنبورت: بريطانيا ملتزمة بأمن الكويت 
والدفاع عنها واملساهمة في حتقيق ازدهارها

أسامة دياب

 فيمــا وصف الســفير 
البريطاني اجلديد لدى البالد 
مايكل دافنبورت العالقات 
البريطانية - الكويتية بأنها 
متينة وتاريخية ومتطورة 
علــى مختلــف األصعــدة 
وجميع مجــاالت التعاون، 
أشار إلى أن بريطانيا حليف 
مهم للكويت، مشــددا على 
التــزام بالده بأمن الكويت 
والدفــاع عنها واملســاهمة 
فــي حتقيــق ازدهارها من 
خالل العالقات االقتصادية 
واملصالح املشتركة، وجتلى 
ذلك فــي الزيارات األخيرة 
لكل من وزير النقل ووزير 
الدفاع البريطانيني، فضال 
عن العرض الذي قدمه فريق 
السهام احلمراء لالستعراض 
اجلوي في الكويت مؤخرا.

وأشار دافنبورت، خالل 
لقــاء تعــارف جمعــه مع 
ممثلــي الصحافــة احمللية 
بعد ظهر أمس األول في مقر 
السفارة، إلى أن اجتماعات 
جلنــة التوجيه املشــترك 
والتــي تعقد بــني البلدين 
كل 6 أشهر، والتي عقد آخر 
اجتماعاتها في لندن تعتبر 
آلية فعالة لتعزيز العالقات 
ودعم التعاون املشترك بني 
البلدين، الفتا إلى أن اللجنة 
تغطي كل مجاالت التعاون 
بني البلدين ومنها التجارة 
واالمن واالستثمار والدفاع 
واملتغيرات العاملية والبحث 

العلمي وغيرها.
 وأوضــح ان البلديــن 
جتمعهمــا  الصديقــني 
عالقات جتاريــة تاريخية 
وقويــة، فالكويت من أبرز 
املســتثمرين في بريطانيا 
واململكــة املتحــدة أيضــا 
لها اســتثمارات مميزة في 
الكويــت، مشــيدا بخطط 
الدولــة لتطوير القطاعات 
املختلفة لالقتصاد الكويتي، 
معربــا عن ســعادته كون 
الكويت تنظر الى بريطانيا 
كشــريك فــي تطويــر هذا 
اجلانب، الفتــا إلى وجود 
فريق قــوي في الســفارة 
متخصــص فــي التجــارة 
الدولية، باإلضافة إلى مركز 
التجارة الكويتيـ  البريطاني 
وهمــا يقدمان خدمة جيدة 

للشركات البريطانية املهتمة 
بالسوق الكويتي حيث ان 
هناك فرص عمل كبيرة في 
الســوق الكويتي وبدورنا 
نقدم االستشارات املالئمة.

 ولفت إلــى خبرته في 
مجال التجارة واالستثمار 
منذ ان كان سفيرا للمملكة 
املتحدة في صربيا، وعمله 
مديرا للتجــارة والترويج 
التجاري في پولندا، إضافة 
الى خبرته في البعد األمني 
والعالقــات اخلارجية من 
خــالل عملــه فــي لنــدن، 
موضحا انه اكتشف خالل 
حضوره االجتماع االخير 
للجنة التوجيه املشترك في 
يوليو املاضي أن بريطانيا 
والكويــت تتبنيــان نفس 
النهج تقريبا حيث جتمعهما 
رؤى مشتركة حيال العديد 

من القضايا.
 وأشار دافـــنبورت إلى 
أهميــة منــــــطقة اخلليج 
إقليميا وعالــــميا، مشددا 
علــى دعــم بــالده جلهود 
الوســاطة الكويتيــة حلل 
االزمــة اخلليجيــة، مذكرا 
بزيــادة وزيــر اخلارجية 
البريطانــي الــى الكويــت 
للتعبيــر عن دعــم جهود 
الكويــت فــي حــل األزمة 
اخلليجيــة وهــي االفضل 
في املنطقة للعب هذا الدور.

 وعن مشاركة الشركات 

البريطانيــة في مشــاريع 
التنموية للكويت،  اخلطة 
قال ان الشركات البريطانية 
تســاهم بفاعلية في تنفيذ 
مشــاريع اخلطة التنموية 

الطموحة.
 وردا على سؤال حول ما 
طلبه منه وزير اخلارجية 
قبــل مجيئه إلــى الكويت، 
أوضح أن وزيــر خارجية 
بــالده أعرب عن ســعادته 
بزيــارة الكويت في يوليو 
املاضي وطلب منه أن يبني 
على العالقات املمتازة بني 
البلديــن ويبــذل قصارى 

جهده في تعزيزها.
 جدير بالذكر أن السفير 
البــالد  لــدى  البريطانــي 
واحلاصل على وسام عضو 
االمبراطوريــة البريطانية 
مايــكل دافنبــورت كان قد 
قدم أوراق اعتماده لصاحب 
السمو األمير يوم الثالثاء 
املوافق 3 أكتوبر اجلاري، 
وقد حضر مراســيم تقدمي 
أوراق اعتماده كل من نائب 
البريطانية  البعثة  رئيس 
جاكــي بيركينــز وامللحق 
العسكري البريطاني العقيد 
اجلوي فينلي ماكلني، علما 
أن دافنبورت كان قد وصل 
إلى الكويت في ٢8 سبتمبر 
املاضــي خلفــا للســفير 
البريطاني الســابق ماثيو 

لودج.

السفير مايكل دافنبورت والزميل أسامة دياب السفير مايكل دافنبورت 

ندعم جهود الوساطة 
الكويتية حلل األزمة 

اخلليجية ألنها األفضل 
في املنطقة للعب 

هذا الدور

جلنة التوجيه 
املشترك تعتبر 

آلية فعالة لتعزيز 
العالقات ودعم 

التعاون املشترك 
بني البلدين

بريطانيا والكويت 
تتبنيان نفس النهج 

تقريبًا وجتمعهما رؤى 
مشتركة حيال العديد 

من القضايا

 استقبال حافل وترحيب حار

 مايكل دافنبورت في سطور:

البالد  البريطاني لدى   أعرب السفير 
مايــكل دافنبورت عن ســعادته بحفاوة 
االستقبال والترحيب الــــحار الــلذين 

حــــظي بهما من صاحب السمو األمير 
الكويتي  الكويتيني والشعب  واملسؤولني 

بصفة عامة.

٭ حاصل على وسام عضو االمبراطورية البريطانية 
٭ متزوج من د.الفينيا دافنبورت 

٭ أب لثالثة أبناء
٭ سفير بريطانيا لدى البالد )2017(

٭ صربيا - سفير االحتاد األوروبي ورئيس وفد 
االحتاد األوروبي )2017-2013(

٭ بلغراد - ســفير صاحبة اجلاللة املعتمد لدى 
صربيا )2013-2010(. 

٭ وزارة اخلارجية، مدير إدارة روسيا وجنوب 
القوقاز ووسط آسيا )2010-2007(

٭ القاهرة- نائب السفير )2007-2004(.

٭ وارسو، القنصل العام ومدير الترويج التجاري 
.)2003-2000(

٭ موسكو، ســكرتير أول الشؤون السياسية 
.)1999-1996(

٭ وزارة اخلارجية، رئيس قسم حفظ السالم، 
إدارة األمم املتحدة )1996-1993(.

٭ وارسو، سكرتير ثان لشؤون صندوق تنمية 
املعرفة في دول االحتاد السوفييتي سابقا )1990-

.)1993
٭ وزارة اخلارجية، إدارة شرق أفريقيا )1988-

.)1989

الهاشمي: الراحل كان 
له أصدقاء كثر في 

الكويت وخاصة أسرة 
آل الصباح الكرام وفي 

مقدمتهم صاحب 
السمو وشخصيات 

املجتمع الكويتي

املستقبل سيشهد 
خطوات جديدة 
وكبيرة في تنمية 

وتطوير العالقات بني 
البلدين

السفير اإليراني عن 
استفتاء كردستان: 

إيران أكدت أن وحدة 
وسالمة أراضي دول 
املنطقة أمر ضروري

الكويت وبوتان تعززان عالقاتهما االقتصادية
محمد الخالدي

التقــى القائم بأعمال ســفارة 
لــدى مملكــة بوتــان  الكويــت 
باإلنابة املستشــار فاضل سعود 
احلســن مع رئيسة غرفة جتارة 
وصناعة مملكة بوتان بوب زام. 
ونقل احلسن حتيات رئيس غرفة 
جتــارة وصناعــة الكويــت علي 
الغامن، وعبر عن تقدير واعتزاز 
الكويــت بعالقاتهــا املتميزة مع 
مملكة بوتان والدعم املتبادل في 
احملافل الدولية. وتنــاول اللقاء 
ســبل تعزيز وتطوير العالقات 

الثنائيــة بني البلديــن في مجال 
االســتثمار وزيادة حجم التبادل 
التجاري، كما متت اإلشادة بدور 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في جعــل الكويت مركزا 
فاعال في مختلــف املجاالت وفي 
مقدمتهــا مجال العمل اإلنســاني 

والنشاط املالي واالقتصادي.
وقد عبــرت زام عــن تطلعها 
لزيــارة الكويت علــى رأس وفد 
اقتصادي رفيع لاللتقاء بنظرائها 
في الغرفة من أجل تقدمي شــرح 
حول الفرص االستثمارية املتاحة 
املستشار فاضل سعود احلسن خالل لقائه مع بوب زام في بالدها في املستقبل القريب.


