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رئيس الوزراء التقى السكرتير العام لألمم المتحدة والمبعوث األميركي الخاص المكلف بإغالق معتقل غوانتانامو

محمد الصباح: إعداد بروتوكول تعاون نتسلم بموجبه اثنين من معتقلينا 
في غوانتانامو على أن يتم تسليم الباقين في وقت الحق

ب�ان كي م�ون تعه�د بإتم�ام صيان�ة الحدود بي�ن الكوي�ت والع�راق قب�ل نهاي�ة الع�ام الحالي
االجتم�اع رك�ز على األم�وال الت�ي خصصتها الكوي�ت لمس�اعدة ال�دول النامي�ة ولمكافحة الفق�ر والجوع ف�ي أفريقيا 

جانب من االجتماع في األمم املتحدة

سمو رئيس الوزراء والشيخ د.محمد الصباح خالل االجتماع في األمم املتحدة

الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني سمو رئيس الوزراء خالل لقائه دانيال فريد

مطــلوب

ل�شــركــــة �أثـــاث ومفــرو�شــات

الئق �ملظهر - �شهادة جامعية

موظف مبيعات

الشـــويـــــخ - شــــارع 26  
متفرع من شارع البنوك  - الدور األول 

) ريـــڤــــر (

الكويت تؤيد مبادرة السالم العربية والحكومة اإلسرائيلية عليها االلتزام بقرارات األمم المتحدة 
خاصة أن عمليات مصادرة األراضي التي تقوم بها إسرائيل تحت ذرائع مختلفة جريمة ترتكب يوميًا

تناوله����ا اللقاء »العالقات بني 
العراق والكويت وضرورة تنفيذ 
القرارات خاصة القرارين رقم 
833 و773« مضيفا »اظهرنا ان 
االمور على ما يرام وان املطلوب 

هو امتام تنفيذ القرارات«.
الش����يخ د.محمد  وش����دد 
الصب����اح على ان الس����كرتير 
العام لالمم املتحدة تعهد بإمتام 
الكويت  ب����ني  صيانة احلدود 
والعراق قبل نهاية هذا العام 
وانه س����يعمل على انهاء قرار 
مجلس االمن بهذا اخلصوص 
الذي »حظي بترحيب وتقدير« 
مشيرا الى ان االجتماع »ناقش 
ايضا دور االمم املتحدة في مجال 
املساعدات االنسانية ومساعدة 

الفقراء ومكافحة الفقر«.
واكد الشيخ د.محمد الصباح 
ان سمو الشيخ ناصر احملمد 
ش����رح خالل االجتم����اع دور 
الكوي����ت الفع����ال ف����ي مجال 
املس����اعدات الدولي����ة حي����ث 
اكثر  الكويت بالعطاء  متيزت 
من الدول املتقدمة في هذا املجال 
وانها حظيت بالثناء من قبل 
السكرتير العام لالمم املتحدة 
ومن ثم فقد اختيرت الكويت 
لتستضيف مقرا اقليميا لالمم 
املتحدة، واملعروف باسم بيت 
االمم املتحدة الذي تبرعت به 

احلكومة الكويتية.
االجتم����اع  ان  واض����اف 
ركز ايضا عل����ى االموال التي 

خصصتها الكويت ملس����اعدة 
النامية وملكافحة الفقر  الدول 
واجلوع في افريقيا »حيث كانت 
فرصة اللقاء الضوء على الدور 
التنموي الرئيسي الذي تلعبه 

الكويت«.
وبالنسبة للسالم في الشرق 
االوس����ط قال الشيخ د.محمد 
الصب����اح »ألقينا الضوء على 
مبادرة الس����الم العربية التي 
تؤيدها الكويت وان املسؤولية 
تقع حاليا على عاتق احلكومة 
االسرائيلية« لاللتزام بقرارات 
االمم املتح����دة موضح����ا ان 
»عمليات مص����ادرة االراضي 
التي تقوم بها اسرائيل حتت 
ذرائع مختلفة جرمية ترتكب 

يوميا«.
من ناحية اخرى، قال مكتب 
السكرتير العام لالمم املتحدة ان 
بان كي مون قدم خالل االجتماع 
ممثله اخلاص ف����ي العراق اد 

ملكرت.
واشار السكرتير العام لالمم 
املتح����دة ايضا ال����ى انه »قدم 
تقريره ملجل����س االمن حول 
السابع من  الفصل  س����لطات 
ميثاق االمم املتحدة«.الى ذلك 
اجرى سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في وقت 
متأخر من مس����اء أمس االول 
محادثات مع املبعوث األميركي 
اخلاص املكلف باغالق معتقل 

غوانتانامو دانيال فريد.

وقال نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح في تصريح 
الكويت  ل� »كونا« وتلفزيون 
عقب اللقاء ان احملادثات كانت 
مهمة، مشيرا الى ان سمو الشيخ 
ناصر اوضح ان صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد 
»يثير شخصيا هذا املوضوع في 
جميع اجتماعاته« مع الرئيس 

األميركي.
واكد الشيخ د.محمد الصباح 
ان »الكوي����ت ال تقبل ان يتم 
التعامل مع هذه القضية بطريقة 
ال حتق����ق العدالة للس����جناء 

الكويتيني«.
واضاف الشيخ محمد »نريد 

ان يطلق سراحهم او محاكمتهم 
ولكن بقاءهم محتجزين من دون 
اي محاكمة فهو امر ال ميكننا 

القبول به«.
واكد ان احملادثات بهذا الشأن 
كانت طويلة، واتفقنا على ان 
يتم تسليم اثنني من السجناء 
الباقني في  الكويتيني االربعة 
املعتقل ذلك ألنهم »بحاجة الى 
اعادة تأهيل« بعد فترة سجنهم 
الطويلة، مشيرا الى ان الكويت 
قامت ببناء مركز للتأهيل حتت 

اشراف وزارة الصحة.
واشار الشيخ د.محمد الى انه 
مت االتفاق ايضا خالل االجتماع 
على اعداد »بروتوكول تعاون 
خاص يتم مبوجبه تسليم اثنني 

نيويورك � كونا: التقى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد مساء أمس األول 
السكرتير العام لألمم املتحدة 
بان كي مون في مكتب االخير 

باألمم املتحدة.
وقال نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم����د الصباح ل����� »كونا« 
والتلفزي����ون الكويت����ي عقب 
االجتم����اع الذي حضره الوفد 
الرسمي املرافق لسمو رئيس 
مجلس الوزراء ان اللقاء تناول 
العديد من القضايا ومن بينها 
االدوار املختلفة لالمم املتحدة 
في املنطقة عموما. وألقى الشيخ 
د.محمد الصباح الضوء على هذه 
االدوار مثل »الدور االمني في 
احلفاظ على االمن واالستقرار 
من خالل تنفيذ قرارات مجلس 
القضايا  الدولي خاصة  االمن 
املتعلقة بالس����الم في الشرق 

االوسط«.
وقال ان من بني القضايا التي 

من املعتقلني على ان يتم بعدها 
بفترة قصيرة تسليم املعتقلني 
االثنني الباقيني ليتم اغالق هذا 

امللف بصورة نهائية«.
يذكر ان القاضية األميركية 
كولني ك����والر كوتيلي امرت 
االسبوع املاضي باطالق سراح 
السجني الكويتي فؤاد الربيعة 
بعد سبع سنوات في املعتقل 
على خلفي����ة اتهامات بالتآمر 
وتقدمي الدع����م املادي حلركة 

طالبان وتنظيم القاعدة.
كما امر قاض فيدرالي أميركي 
في اواخر يوليو املاضي باطالق 
الكويتي خالد  سراح املواطن 

املطيري من املعتقل.
ورفضت س����لطات املعتقل 
الش����هر املاضي التماسا قدمه 
مواطن كويتي ثالث هو فوزي 
العودة لالفراج عنه من املعتقل 
وبذلك يصب����ح العودة وفايز 
الكن����دري الكويتي����ني االثنني 
الباقيني في معتقل غوانتانامو 

حتى االن.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه بان كي مونسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه مع دانيال فريد بحضور الوفد املرافق لسموه


