
 3  محليات  الخميس ١٠ سبتمبر ٢٠٠٩   

 أقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
القائد األعلى للقوات املسلحة بقصر دسمان مساء 
امس األول وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد مأدبة إفطار على شرف وزير الداخلية الفريق 
ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد وكبار القادة في 

وزارة الداخلية.

   وأكد سموه على أهمية الدور املنوط مبنتسبي 
وزارة الداخلية في خدمة الوطن واملواطنني.

  مشددا على ان األمن واألمان هما مسؤولية كبيرة 
ملقاة على عاتقهم، مؤكدا سموه ان تطبيق القانون 
بصـــورة عادلة على اجلميع ومن دون اســـتثناء 
هو مســـؤولية اخرى يتحملونها لترسيخ األمن 
واالستقرار في وطننا العزيز. هذا وكان صاحب السمو 

االمير الشــــيخ صباح االحمد قد استقبل بقصر السيف 
صباح امس ســــمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، كما 
استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد. واستقبل سموه 
بقصر السيف صباح امس النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
  وبعث صاحب الســــمو االمير الشيخ صباح االحمد 

ببرقية تهنئة الى الرئيس كيم جونغ ايل رئيس جمهورية 
كوريا الدميوقراطية الشعبية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
ســــموه له موفور الصحة والعافية ولبلده الصديق كل 
التقدم واالزدهار. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ببرقيتي تهنئة مماثلتني. وبعث صاحب الســــمو االمير 

الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس امام علي 
راحمانوف رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة عبر 
فيها ســــموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبلده 
الصديق كل التقدم واالزدهار. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

 صاحب السمو األمير مصافحا اللواء خالد العصيمي  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا اللواء محمود الدوسري 

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا اللواء ثابت املهنا  اللواء خليل الشمالي مهنئا صاحب السمو األمير 

 اللواء سليمان احمليالن مصافحا صاحب السمو األمير 

 األمير: تطبيق القانون بصورة عادلة على الجميع دون استثناء
   مسؤولية يتحملها منتسبو «الداخلية» لترسيخ األمن واالستقرار في وطننا

 صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد والشيخ د.محمد الصباح مع السفراء اجلدد بحضور الشيخ علي اجلراح والسفير أحمد فهد الفهد 

 صاحب السمو لسفرائنا الجدد في الخارج: اعملوا 
  على تعزيز وتقوية الروابط بين الكويت والدول األخرى

 اســــتقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صبــــاح االحمــــد بقصر الســــيف صباح 
امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح حيث 
قدم لســــموه حمد محمد بورحمة ســــفير 
الكويت لدى جمهورية الســــنغال وطارق 
خالــــد احلمد قنصــــل عــــام الكويت لدى 
مدينة دبي وامين محمد العدساني سفير 
الكويــــت لدى جمهورية التشــــيك واحمد 
سالم الوهيب سفير الكويت لدى جمهورية 
الدميوقراطية ونواف  الفيدرالية  اثيوبيا 
عبدالعزيز العنزي سفيرا لدى جمهورية 

باكستان االسالمية وجنيب البدر قنصل عام 
الكويت لدى جمهورية ڤيتنام االشتراكية 
ورائد عبداهللا الرفاعي سفير الكويت لدى 
جمهورية اليونان وعبداهللا جمعة الشرهان 
ســــفير الكويت لدى جمهورية زميبابوي 
وعدنان عبداهللا االحمد سفير الكويت لدى 
اجلمهورية االسالمية املوريتانية وسامي 
عبدالعزيز احلمد قنصل عام الكويت لدى 
مدينة ميالنو حيث ادوا اليمني الدستورية 
امام سموه مبناسبة تسلمهم مهام مناصبهم 

اجلديدة.
  وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية 

للعمل على تعزيز وتقوية الروابط والعالقات 
بني الكويت والــــدول املعتمدين فيها مبا 
يتمشــــى مع مصالح الكويت وسياساتها 
الداعية الى التفاهم والتعاون وخدمة السالم، 
متمنيا ســــموه لهم كل التوفيق والسداد 

خلدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
  وحضر مراسم اداء القسم نائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح 
ووكيل الديوان االميري ابراهيم الشــــطي 
واحمد الفهد مدير مكتب صاحب السمو االمير 
احمد الفهد ورئيس املراسم والتشريفات 

االميرية الشيخ خالد العبداهللا. 

 محمد الصباح: الكويت تقف بشكل كامل ومطلق مع الشعب العراقي 
في معاناته ومآسيه ووقوفه ضد اإلرهاب الذي يستهدف األبرياء 

 في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته لحضور االجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة 

  بيان عاكوم
  نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ان يكون 
هنـــاك دور كويتي فـــي تقريب وجهات 
النظر بني سورية والعراق، مشيرا الى ان 
الرسائل التي وجهها صاحب السمو االمير 
الى الرئيس السوري ال تتعلق بذلك امنا 
بزيارة صاحب السمو االمير الى الواليات 
املتحدة االميركية انطالقا من اهمية دور 
سورية في موضوع السالم، اما بالنسبة 
للقضية العراقيةـ  السورية فهي مستجدة 
وليست جزءا من الرسائل. واعتبر الشيخ 
د.محمد الصباح تلقي اجلرحى العراقيني 
للعالج في الكويت رسالة مهمة للجميع 
بان الكويت فتحت قلبها ومستشـــفياتها 
لألشقاء من العراق في الوقت الذي تعاني 
فيه من اجراءات متعلقة بحادث اجلهراء 

وبوباء عاملي، وفيما يلي التفاصيل:
  ماذا عن االجتماع الوزاري في القاهرة؟

   هذا االجتماع الدوري لوزراء اخلارجية العرب وهذه السنة يأتي ضمن 
ازمات ملحة كالوضع في اليمن الذي سيكون له رصيد من احلديث ألن 
هذا املوضوع تناقشنا فيه كوزراء خارجية مجلس تعاون، وكذلك محاولة 
تطويق اي تفاقم للخالف ما بني العراقيني والسوريني ونتمنى ان نضعها 
على السكة الصحيحة، واكثر ما يهمنا اآلن التعنت االسرائيلي الصارخ 
بقضية رفض مسيرة الســـالم برمتها ورفض املبادرة العربية للسالم 
ورفض مبادئ الرباعية من خالل االصرار على االستيالء على االراضي 
وسرقتها واستمرار االساءة ملبادئ التعايش السلمي، وهذا ما يقوم به 
رئيس الوزراء االسرائيلي، اصبح واضحا للعيان حيث ال يوجد هناك 
طرف اسرائيلي ميكنه ان يدخل في عملية تفاوض كما يريدها املجتمع 

الدولي وهذا سنخصص له جلسة كاملة في اجتماعنا العربي.
   صاحب السمو االمير ارسل رسالتني الى الرئيس السوري بشار االسد 
ــت، فهل هناك دور  ــد الى الكوي ــدى الصحف حتدثت عن زيارة لالس واح

كويتي لتقريب وجهات النظر بني العراق وسورية؟

   رســــائل صاحب الســــمو االمير الى 
الرئيس بشــــار االســــد متعلقة بزيارة 
صاحب السمو االمير الى الواليات املتحدة، 
ونرى ان سورية دورها مهم في موضوع 
السالم، لذلك موضوع العراق وسورية 
طرق اآلن وليس جزءا من هذه الرسائل، 
اما بشأن الزيارات فالديوان االميري هو 

املعني بها.
ــيـ  الكويتي  ــف العراق ــبة للمل    بالنس
ــمو االمير باستقبال  ومبادرة صاحب الس

اجلرحى، ما آخر تطوراته؟
   هــــذا يؤكد ان الكويت تقف بشــــكل 
كامــــل ومطلق مع الشــــعب العراقي في 
معاناته ومآســــيه ووقوفه ضد االرهاب 
الذي يستهدف االبرياء واملدنيني والقصد 
واضح تخريب العملية السياسية واذكاء 
روح الفتنة فــــي العراق، وكنا من اوائل 
الدول التي بادرت الى استقبال ضحايا العمليات االرهابية، وهذه رسالة 
مهمة يجب ان يعوا ابعادها ألن الكويت فتحت قلبها ومستشــــفياتها 
فــــي الوقت الذي نعاني فيــــه من اجراءات عديــــدة متعلقة باحلادث 
املؤلم في اجلهراء او اســــتعدادات وزارة الصحة ملكافحة الوباء، وهذا 
لم مينعنا من ارســــال طائرة لتحمل اجلرحى لكي يتلقوا العالج في 
الكويت، وهذا دليل على املشــــاعر االخوية الصادقة من الكويت جتاه 

االشقاء في العراق.
ــوص التطبيع مع  ــرح األميركي بخص ــتقبلون بالط ــى اي مدى س    ال

اسرائيل مقابل وقف االستيطان؟
   انتهى هذا املوضوع اآلن.

ــبة لتصريحات الرئيس اليمني امس، اتهم ايران بتفتيت اليمن،     بالنس
كيف ترون كمجلس للتعاون هذا اخلطر احملدق باليمن؟ وما تدخالتكم؟

   بعثنا االمني العام ملجلس التعاون حامال رسالة من دول املجلس 
تبني وقوفنا الكامل مع وحدة اليمن وســــيادته ووحدة ترابه ودعمنا 
للوحــــدة اليمنية وضرورة ان يدخل اجلميع في حوار جدي، كل هذه 

االمور ودول املجلس تدعم اليمن في هذا التوجه. 

 صاحب السمو أقام مأدبة إفطار على شرف وزير الداخلية وكبار القادة في الوزارة

 (أحمد باكير)  وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني 


