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اخلرينج التقى املبارك: ال ميكن لسفينة الكويت أن تسير من دون  تعاون السلطتني
صرح نائب رئيس مجلس األمة 
مب����ارك اخلرينج بأنه التقى أمس 
بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك. وقد مت التباحث حول 
سبل دعم أوجه التعاون والتنسيق 

بني احلكومة واملجلس لدفع العمل 
البرملاني والتش����ريعي إلى األمام 
وتذليل املعوقات والعقبات التي 
حتول دون هذا التعاون املنشود. 
وأكد نائب رئي����س مجلس األمة 

على أهمي����ة التعاون بني املجلس 
واحلكومة لدفع العملية التشريعية 
ال����ى األمام س����واء مت تقدميها من 
احلكومة او من االخ����وة النواب. 
مؤكدا عل����ى أهمية قيام احلكومة 

بدور كبير في دع����م التعاون من 
خالل عمل التنمية تقوده لتنفذ ما 
عليها من التزامات ومشاريع وعدت 
بها املجلس حسبما جاء بخطاب 
سمو رئيس مجلس الوزراء بافتتاح 

املجلس، متمنيا على احلكومة العمل 
على دفع هذا التوجه من خالل عمل 
تقوده لالجناز. وأكد اخلرينج على 
ما أبداه سمو رئيس مجلس الوزراء 
من أهمية فتح صفحة التعاون ومد 

يد التنسيق مع املجلس، مؤكدا أهمية 
التعاون بني السلطتني وانه دون 
التعاون ال ميكن ان تسير سفينة 
الكويت الى األم����ام. وأبدى نائب 
رئيس مجلس األمة شكره وتقديره 

لسمو رئيس الوزراء على تخصيصه 
يوم الثالثاء من كل أسبوع الستقبال 
اخوانه أعضاء مجلس األمة مبكتبه 
بقصر السيف دون احتياجهم طلب 
موعد من مكتب����ه وذلك للتباحث 

حول امور الوطن واملواطن. وقدم 
اخلرينج ش����كره وتقديره لسمو 
رئيس ال����وزراء على هذه البادرة 
الطيبة التي تنم عن روح جديدة 

للتعاون بني السلطتني.

صفحة املاضي.
وذك����ر »ال يعق����ل ان يزور 
الكويتي مشارق الدنيا ومغاربها 
وال ي����زور الع����راق التي على 
ح����دوده وهي بل����د احلضارة 
واألماكن املقدسة ونفس الشيء 
الذي يذهب  بالنسبة للعراقي 
شرقا وغربا للتجارة ولألغراض 
األخرى وال يزو بلد منفتح مثل 

الكويت.
وأكد النص����ف ان »عالقات 
البلدين اصبح����ت تقوم على 
مبدأ »الربح ربح« بعدما جربت 
عالقة »اخلسارة خسارة« عبر 
اكثر من 20 عاما وان الطرفني 
يدفعان أم����واال باهظة ملكاتب 
احملاماة املكلفة بتلك القضايا وال 
يحصلون اال القليل او النادر«. 
وأعرب عن أمله ان ينس����حب 
هذا االتفاق على جميع املجاالت 
السيما في القضايا العالقة مع 
العراق كملف العالمات احلدودية 
املزارعني واحلقول  وتعويض 
النفطية، مش����يرا ال����ى ان »ما 
يدفع من قبل البلدين على هذه 
القضايا عادة ما يكون اكبر مما 

يختلف عليه«.
كما أعرب ع����ن أمله في ان 
تعود العالقة مع العراق الى ما 
كانت عليه خالل 400 عام حيث 
يجمع البلدان روابط النس����ب 
والدين والعروبة، الفتا الى ان 
»الكثير من الش����باب الكويتي 
والعراقي يعتقد ان العالقة بني 
البلدين ظلت دائما قائمة على 

التوتر واخلالف«.
وردا عل����ى س����ؤال ح����ول 
مس����تقبل اخلط����وط اجلوية 
الكويتية أكد النصف انه يجري 
العمل بجهد كبير من اجل تغيير 
الصورة النمطية عن الكويتية 
والشروع في حتديث األساطيل 
وتفعيل قضية اخلصخصة ودفع 

األموال ملن اراد ان يتقاعد وهذا 
ما سيخفف األعباء على ميزانية 
الكويتية. وأوضح انه مت البدء 
بأمور كثيرة منها التركيز على 
العنصر البشري والكفاءة، معربا 
عن امله في ان تصبح الكويتية 
مثاال يحتذى في جميع القطاعات 

في الكويت اجلديدة.
وابرز ان هناك جهودا للعمل 
اولهما يخص  على مس����ارين 
كيفية نهوض الكويتية وثانيهما 
الكويتية ملرحلة  كيفية خدمة 
نق����ل الكويت لتصب����ح املركز 
املال����ي الذي هو حل����م القيادة 
السياس����ية ممثلة في صاحب 

السمو األمير.
من جانبه، قال مستشار وزير 
النقل العراقي لشؤون الطيران 
كفاح حسن جبار ل� »كونا« انه 
»يوم تاريخي ليس في العالقات 
التجاري����ة ب����ني املؤسس����تني 
العريقتني بل في عالقات البلدين 
والش����عبني الشقيقني« معتبرا 
االتفاق والتوقيع الذي مت اليوم 
فاحتة خير وخطوة عملية جادة 
تعبر عن حسن النوايا واإلرادة 
الصادقة في اعادة العالقات بني 

البلدين الى سابق عهدها.
اليوم  وق����ال ان »التوقيع 
خطوة جادة لبلوغ األهداف التي 
نسعى اليها كشعبني«، مضيفا 
ان »اجلانبني العراقي والكويتي 
كان لديهما إصرار على تسوية 
هذا اخلالف وحله نهائيا حتى 
العالقات بني  تنطلق وتع����ود 
البلدين ال����ى افضل مما كانت 

عليه«.

لندن � كونا: وّقعت مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية امس 
العراقية  مع اخلطوط اجلوية 
اتفاقية نهائية إلسقاط الدعاوى 
واألحكام عن اخلطوط العراقية 
مقابل تعويض مالي يبلغ 500 

مليون دوالر.
ووّقع االتفاقية من اجلانب 
الكويت����ي رئيس مجلس ادارة 
مؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
الكويتية سامي النصف ومن 
اجلانب العراقي مستشار وزير 
النقل لش����ؤون الطيران كفاح 

حسن جبار.
وقال النصف في تصريح ل� 
»كونا« عقب مراسم التوقيع: ان 
»اجلميع يعلم ان هناك قضايا 
كثيرة التزال عالقة بني اجلانبني 
من ضمنها قضية التعويضات 
املالية للخطوط اجلوية الكويتية 

من قبل احلكومة العراقية«.
وأضاف »فقبل اشهر كانت 
هن����اك ارادة س����امية من قبل 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد ف����ي الوصول 
الى اتفاق مببل����غ 500 مليون 
دوالر مقابل إس����قاط الدعاوى 
القضائية«. وأشار الى انه سبق 
ان وقع االتفاق األولي بني وزيري 
مواصالت الكويت والعراق ومت 
تكليف »الكويتية« للتفاوض 
حول ح����ل نهائ����ي للقضية، 
موضحا ان����ه مت توجيه دعوة 
لالخوة م����ن العراق الى زيارة 
الكويت حيث كان هناك محضر 
رسم خريطة طريق قبل اللقاء 
في لندن به����دف الوصول الى 
اتفاق نهائي ينتهي بالتوجه الى 

احملاكم إلسقاط الدعاوى.
واضاف النصف ان هذا ما مت 
التوقيع عليه اليوم ومن ضمنه 
حتديد فترة منتصف يناير املقبل 
كي تدفع احلكومة العراقية املبلغ 
املتفق عليه لدى البنوك املعتمدة 
ليذهب الى ميزانية الكويت ثم 
تقوم الكويتية بسحب الدعوى 

من احملاكم.
وأوضح ان االتفاق السابق 
كان يقوم على أساس ان يتم دفع 
املبلغ على مرحلتني 300 و 200 
مليون دوالر غير ان االخوة في 
العراق وبعد الزيارة والتفاوض 
وافقوا على دف����ع 500 مليون 

دوالر إلنهاء القضية.
النص����ف على ان  وش����دد 
اتف����اق الي����وم يعتب����ر بداية 
تاريخي����ة للعالقة بني البلدين 
حيث عك����س ذلك وجود رغبة 
حقيقية على مستوى القيادتني 
السياس����يتني والشعبني لطي 

علم���ت »األنب���اء« م���ن 
مصادر مطلع���ة في الهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
التربية  والتدريب ان وزير 
ووزير التعليم العالي د.نايف 
احلجرف التقى عصر امس 
مبدي���ر ع���ام »التطبيقي« 
النفيس���ي  د.عبدال���رزاق 
ملناقش���ته حول االستقالة 
التي تقدم بها، مش���يرة الى 
ان الوزي���ر رف���ض قب���ول 
اس���تقالة النفيسي وطالبه 
باستكمال مسيرته التعليمية 
في خدم���ة الكويت والهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
يذك���ر ان مدي���ر الهيئة 
ابلغ  النفيسي  د.عبدالرزاق 
نواب���ه بتقدمي اس���تقالته 
وذل���ك خلالفه م���ع الوزير 
حول بعض االسماء التي ال 
يرغب في تعيينها بالوظائف 
 الشاغرة في الهيئة، دون ان
يب���دي اس���بابا العتراضه 

عليها.
ثامر السليم  ٭

د.عبدالرزاق النفيسي

سامي النصف مصافحا كفاح حسن جبار

النصف: العمل جارٍ لتغيير صورة »الكويتية« 
وحتديث األساطيل وتفعيل اخلصخصة

إسقاط الدعاوى ضد اخلطوط العراقية مقابل 500 مليون دوالر

النفيسي باٍق في منصبه بعد لقائه احلجرف


