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 غادر إلى بروكسل للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم العراق

 " الجرف القاري"محمد الصباح حول 

 قضايا الحدود مثل الجرح :مع إيران

 المفتوح معرضة لاللتهاب
 

محمد الصباح مجددا التزام الكويت بدعم       .أكد وزير الخارجية الشيخ د    
 .العملية السياسية وعملية اعادة االعمار في العراق

واكد الشيخ محمد في تصريح للصحــافيين قبيــل مغادرتــه اليــوم              
للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم العراق الذي سيعقد في بروكســل             
على التزام الكويت الدائم بما تتعهد به مشيرا الى تخصيصها اخـيرا                      

مليون دوالر لدعم عملية اعادة بناء البنية التحتية للعــراق               60لمبلغ  
مليون اخرى قامت بتخصيصها سابقا لدعم قطاعي               60باالضافة الى   

 .التعليم والصحة في العراق
واوضح ان كلمة الكويت في المؤتمر ستتعلق بعميلة اعــادة اعمــار              

التزام الدول التي شاركت فـي          »¯العراق مشيرا الى اهتمام الكويت ب         
 .«مؤتمر مدريد بهذا االمر

وحول المؤتمر الذي سيعقد في بروكسل اليوم اوضــح انــه سـيركز             
بشكل اساسي على ثالثة محاور رئيسية هي دعم العملية السياسـية              
واعادة البناء والنظام القانوني واالداري واالمني في العراق مضيفــا               
ان مشاركة اول حكومة عراقية منتخبة في مؤتمر ستحضره جميــع                      
الدول المؤثرة في العالم سيكون له بعد كبير في التأكيد على اهميـة                       

 .المساعدات الدولية للعراق
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نحن نطمح الى ايجاد برنامج العادة االعمار في العراق               »وتابع قائال   
يساهم به الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربيــة مــن خـالل            

العراق ثري لكنه يواجه صعوبات في       »مشيرا الى ان    « قروض ميسرة  
مرحلة اعادة االعمار تتطلب المساعدة حتى يتمكن من الوقوف علــى              
قدميه ونحن بذلك نمد يد العون الشقائنا في العراق حتى يتمكنوا من                       

 .«اعادة اعمار بلدهم
وبسؤاله عن كيفية التعامل مع الديون العراقيــة المستحقـة لدولــة             

موضوع الديون يبحث من خالل آلية محـددة وهــي           »الكويت قال ان      
عملية تخفيض الـديون تخضـع الــى         »مشيرا الى ان    « نادي باريس  

 .«موافقة السلطات الشرعية
وعن فحوى الرسالة التي بعث بها الشيخ محمد الى وزير الخارجيــة                    
االيراني كمال خرازي حول موضوع الجرف القاري اعرب عن تمنيه                

نا                        »بأن   يتم االنتهاء من هذا الموضوع في اسرع وقـت ال ســيما ان
 .«ناقشناه مع اصدقائنا االيرانيين منذ فترة

رغبنا بأن ينتهي موضوع الجرف القــاري فـي عهــد              »واضاف اننا    
الرئيس الحالي محمد خاتمي ونحن نطمح الى االنتهاء منه قبل نهاية                       

 .«العام الحالي في عهد الرئاسة الجديدة اليران
العالقات الكويتية االيرانية اكثر من ممتـازة فـي الوقـت             »واكد ان   

الراهن لذلك نريد ان ننهي هذا الملف ونغلقه بطريقة عادلــة تعتمـد                    
قضايا الحــدود عندمـا      »مشيرا الى ان    « على مبادئ القانون الدولي     

 .«تكون غير محسومة تكون مثل الجرح المفتوح المعرض لاللتهاب
وحول الممتلكات الكويتية التي قام النظام العراقي البائد بنهبها خـالل                  
الغزو واالسباب التي ادت الى عدم اعادتهـا الــى اآلن قــال وزيــر                 

هذا االمر يتطلب التعاون بين جميع الجهات وال اعتقد أن           »الخارجية  
هناك تهاونا في هذه القضية وانما هي مسألة برمجة اولويات ونحـن          
مطمئنون بان النوايا العراقية حول اغالق هــذا الملــف هـي نوايــا                 

 .«صادقه
الحكومة الكويتية لديها اولوياتها وكذلك الحال بالنسبـة             »واوضح ان    

صة              »للعراقيين واالميركيين موضحا       اننا نتفهم هـذه االولويـات خا
 .«عندما نرى عمليات ارهابية وعمليات عنف تستهدف االبرياء يوميا
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