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تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد برقيات 
تهاني بحلول عيد االضحى املبارك من اخوانه كل من س���مو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، ورئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ورئيس احلرس الوطني س���مو الشيخ سالم العلي 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد، والنائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
وقد اعربوا فيها عن مشاعر الوالء للوطن العزيز والوفاء 

للش���عب الكويتي الكرمي وخالص الدعوات لصاحب السمو 
األمي���ر بدوام الصحة والعافية وان تنعم الكويت واهلها في 

ظل قيادته ورعايته باملزيد من التقدم والرخاء.
هذا وقد بادلهم س���موه التهاني بالعيد السعيد مقدرا لهم 
ما اعربوا عنه من كرمي املشاعر نحو الوطن العزيز والشعب 
الوفي مع الدعاء للكويت وش���عبها باملجد ولالمتني العربية 

واإلسالمية بالعزة والرفعة.
إلى ذلك تبادل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

برقيات التهاني والتبريكات مع اشقائه واخوانه ملوك ورؤساء 
الدول العربية واالسالمية وذلك مبناسبة حلول عيداالضحى 

املبارك.
هذا وقد ضمن س���موه برقيات���ه االخوية اطيب التمنيات 
املقرونة بدع���وات خالصة هلل س���بحانه وتعالى بأن يعيد 
هذه املناسبة املباركة على االمة العربية واالسالمية جمعاء 
باخلير واليمن والب���ركات وان يفيء عليها بفضله بنعمتي 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمداالمن واالستقرار.

األمير تبادل برقيات التهاني بعيد األضحى المبارك:
المجد للكويت وشعبها والعزة والرفعة لألمتين العربية واإلسالمية

مع ملوك ورؤساء الدول العربية واإلسالمية وكبار المسؤولين في الكويت

ولي العهد: نسأل اهلل أن يديم على وطننا 
الغالي نعمة األمن والتقدم واالزدهار

المال: نرفض تعّرض المدونات والمنتديات 
إلى المراقبة من جهاز أمن الدولة

العراقية حت����وك مؤامرتها ضد 
الكويت، وزرعت عمالءها في البلد، 
حتى انته����ى بنا االمر الى كارثة 
الغزو التي لم يش����هد لها العالم 
مثيال«. ولفت املال الى »ضرورة 
ان تصان حرية الرأي، فال ميكن 
ان يحجر عل����ى آراء الكويتيني، 
وفي الوقت نفسه نحن لن نقبل 
املساس بأمن البلد حتت اي ظرف، 
ولكننا لن نقبل بالغاء احلريات 
حتت اي ذرائ����ع، هي في الغالب 
من نسج خيال بعض املسؤولني 
الذين يضيقون ذرعا من اتساع 

رقعة حرية الرأي«.
وبني املال ان����ه يكن االحترام 
كله لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد، ولقياديي الوزارة، ونأمل 
ان يكون تصرف مراقبة املدونات 
جرى من غير علم الوزير، ولكن 
ان اكتش����فنا انه مت بأوامر عليا، 
فسيكون لنا موقف صارم، ولن 

نترك االمر دون مساءلة.

وش����به املال »االج����واء التي 
نعيش����ها اآلن باالج����واء الت����ي 
اعقبت ح����ل مجلس 86 حال غير 
التهى جهاز  دستوري، فوقتذاك 
أمن الدولة مبراقبة اهل الكويت 
الشرفاء واعتقالهم، وجرت مالحقة 
كل شريف استنكر حل البرملان، 
املقابل ُتركت االستخبارات  وفي 

استغرب النائب صالح املال ما 
يثار في الوقت الراهن من تعرض 
املدونات واملنتديات على الشبكة 
العنكبوتية الى املراقبة من جهاز 
أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، 
الفتا الى ان بعض اصحاب املدونات 
تعرضوا الى التهديد املباشر، من 
اجل التوقف عن الكتابة، والكف عن 
ابداء الرأي. وقال املال في تصريح 
اذا  الداخلية  صحافي »ان وزارة 
ثبت قيامها مبثل ه����ذا االجراء، 
فإنها تكون قد انتهكت الدستور، 
ونحن نحذرها من مغبة ارتكابها 
هذا الفع����ل، خصوصا انه ينافي 
الباب الثالث من الدس����تور، وال 
يتوافق مع املسلمات التي آمن بها 
الشعب الكويتي، الذي اعتاد على 
حرية التعبير، وحرية ابداء الرأي، 
فضال عن حرية املعتقد، وكل ذلك 
ترجم ووثق في دستور 62، ولن 
نس����مح لكائن من كان باملساس 

مبواد الدستور«.

والبركات وان يدمي على وطننا الغالي الكويت نعمة 
االمن والتقدم واالزدهار وعلى سموه بالصحة والعافية 

وان يسدد خطاه ملا فيه خير ومصلحة الكويت.
كما تبادل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
برقيات التهاني بعيد االضحى املبارك مع رؤساء الدول 
واحلكومات في البلدان العربية واالسالمية الشقيقة. 
وتلقى سموه العديد من برقيات التهنئة بعيد االضحى 
املبارك من الش����خصيات العربية واالسالمية ومن 
االخوة املواطنني خارج البالد. وقد بعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ببرقيات تهنئة جوابية 
ضمنها سموه خالص شكره ومتنياته الطيبة للجميع 
داعي����ا املولى العلي القدير ان يعيد هذه املناس����بة 
املباركة على وطنن����ا الغالي وعلى االمتني العربية 

واالسالمية باخلير واليمن والبركات.

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ضمنها س����موه اصدق التهاني واخلص التبريكات 
مبناس����بة حلول عيد األضحى املبارك س����ائال اهلل 
العلي القدير ان يعيده على سموه مبوفور الصحة 
والعافية وعلى األمتني العربية واإلسالمية باخلير 
واليم����ن والبركات وان يدمي عل����ى دولتنا الغالية 
الكويت واهلها الكرام نعمة األمن واألمان واالستقرار 
حتت ظل قائد مس����يرتنا وراع����ي نهضتنا صاحب 
السمو األمير املفدى الشيخ صباح االحمد. كما بعث 
س����موه ببرقيات تهنئة الى رئيس احلرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبداهلل 
مبناسبة عيد االضحى املبارك. وقد تلقى سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد برقيات تهنئة جوابية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي والشيخ 
مبارك العبداهلل ضمنوها خالص التهاني واصدق 

التبريكات مبناسبة عيد االضحى املبارك.
كما تلقى س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
برقيات تهنئة من رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك مبناسبة عيد 
االضحى املبارك. وتلقى سموه برقيات تهنئة مبناسبة 
عيد االضحى املبارك من الوزراء واحملافظني واعضاء 
مجلس األمة وكبار القياديني واملس����ؤولني بالدولة 
وأعضاء السلك الديبلوماسي وعدد كبير من املواطنني 
الكرام واملقيمني األوفي����اء ضمنوها اطيب التهاني 
واصدق التبريكات مبناس����بة حلول عيد االضحى 
املبارك سائلني املولى العلي القدير ان يعيده علينا 
وعلى األمتني العربية واإلس����المية باخلير واليمن 

سموه تبادل برقيات التهاني مع القيادة السياسية ورؤساء الدول العربية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه الرئيس الصربي بوريس تاديتش رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو بيرلسكوني مرحبا بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

صالح املال

سمو رئيس الوزراء خالل لقائه رئيسة البرملان الصربي

رئيس الوزراء سّلم رئيس صربيا رسالة من صاحب السمو 
تضمنت تعزيز العالقات الثنائية في شتى المجاالت

روما � كونا: وصل س����مو الش����يخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء الى روما صباح امس على رأس وفد رفيع 
املستوى في زيارة رسمية الى اجلمهورية اإليطالية للقاء 
رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني في ختام جولة شملت 

عددا من العواصم األوروبية.
وكان في استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء في مطار 
تش����امبينو لكبار الزوار مدير املراسم في رئاسة الوزراء 
وسفيرنا لدى إيطاليا الشيخ جابر الدعيج وأعضاء السلك 

الديبلوماسي في روما.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد غادر 

أمس العاصمة الصربية بلغراد متوجها الى روما.
وكان في وداع س���موه كل من وزير العمل والشؤون 
االجتماعية في حكومة صربيا راسم ليايتش وسفيرنا لدى 
صربيا السفير فوزي اجلاسم، وذلك بعد ان اختتم سموه 
زيارة رسمية جلمهورية صربيا استمرت يومني التقى خاللها 
مع نظيره رئيس وزراء صربيا ميركو تس���فيتكوفيتش 
والرئي���س الصربي بوريس تاديتش ورئيس���ة البرملان 
سالفيتسا جوكيتش ديانوفيتش وعددا من كبار املسؤولني 

الصرب.
وقد مت خالل هذه الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات تتعلق 
بتطوير التعاون بني البلدين الصديقني في املجاالت االقتصادية 

والفنية والسياحية والثقافية، هذا باالضافة الى توقيع مذكرة 
تتعلق بالتعاون في مجال الطيران املدني.

وكان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد استقبل قبيل 
مغادرته في مقر اقامته في العاصمة الصربية بلغراد سماحة 

مفتي صربيا الشيخ محمد صباحيتش والوفد املرافق له.
واستمع سموه الى شرح من سماحته عن احوال املسلمني 
في صربيا واالنشطة الدينية والثقافية التي توفرها اجلمعيات 

االسالمية للمسلمني في صربيا.
حضر املقابلة اعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه وسفيرنا 

لدى جمهورية صربيا فوزي اجلاسم.
كما اجتمع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مساء 
ام���س االول في القصر الرئاس���ي بالعاصمة الصربية بلغراد 

برئيس جمهورية صربيا بوريس تاديتش.
ونقل سموه الى الرئيس تاديتش رسالة خطية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد تتعلق بالعالقات الثنائية 

بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها في شتى املجاالت.
كما نقل س���موه حتيات ومتنيات صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
للرئيس تاديتش وللشعب الصربي الصديق باملزيد من التقدم 

واالزدهار.
كما التقى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد رئيسة 

البرملان الصربي سالفيتس���ا جوكيتش ديانوفيتش في مقر 
البرملان الصربي بالعاصمة بلغراد.

ونقل س���موه اثناء اللقاء حتيات ومتنيات رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي لزمالئه اعضاء البرملان والشعب الصربي 

باالزدهار.
كما جرى خالل اللقاء الذي حضره أيضا اعضاء الوفد الرسمي 
املرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء بحث العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني وسبل تعزيزها في شتى املجاالت.
من جانبه، اكد وزير العمل والشؤون االجتماعية في حكومة 
صربيا راس���م ليايتش امس ان زيارة س���مو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد لصربيا هي ثمرة جهود البلدين في تطوير 

العالقات الثنائية والتي تعود الى زمن بعيد.
واعتبر ليايتش في تصريح خاص ل� »كونا« ان زيارة سمو 
الشيخ ناصر احملمد والتي جاءت تلبية لدعوة من رئيس وزراء 
حكومة صربيا ميركو تسفيتكوفيتش تشكل »نقطة انطالق 
جديدة في رفع مس���توى التعاون االقتصادي والتجاري بني 
البلدين«، واصفا العالقات السياسية بني البلدين ب� »املمتازة 

واملرضية«.
وتوقع ليايتش ان يتمك���ن البلدان الصديقان من حتقيق 
اجنازات اقتصادية مشتركة كثمرة لزيارة سمو رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد والوفد الرسمي املرافق له لصربيا.

سموه بدأ زيارة رسمية إلى روما

بلغراد ـ كونا: قال سفيرنا في صربيا 
ــر خارجية  ــم امس ان وزي ــوزي اجلاس ف
صربيا فوك يرميتش سيزور الكويت في 
ــهر املقبل لتوقيع  ــف الثاني من الش النص
اتفاقيات بني البلدين تتعلق بتعزيز التعاون 

الثنائي في مختلف املجاالت.
ــفير اجلاسم في تصريح  واضاف الس
لـ »كونا« انه مت االتفاق على تشكيل جلنة 

ــتركة للتعاون االقتصادي والفني بني  مش
الكويت وجمهورية صربيا.

ــم ان اللجنة التي سيتم  واوضح اجلاس
تشكيلها مت االتفاق عليها خالل زيارة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والتي 
ــاط  كان لها صدى ايجابي كبير لدى االوس
في  والتجارية  ــة  واالقتصادي ــية  السياس

بلغراد.

ــي الدميوقراطي أعضاء  دعا التحالف الوطن
ــات  ــية ومؤسس ــس األمة والقوى السياس مجل
ــي حلماية احلريات  ــي الى التداع ــع املدن املجتم
ــر والرأي  ــة التعبي ــي الكويت وحري ــة ف العام
ــتوى احلريات  ــورة خاصة، بعد ان بدأ مس بص
ــاوزا خطيرا على  ــا، وجت ــهد تراجعا مخيف يش
الكافلة للحريات وانقالبا  النصوص الدستورية 

على املواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير.
ــس ان توافر  ــال التحالف في بيان له ام وق
ــن الدولة لبعض  ــن تهديد جهاز أم املعلومات ع
ــاكا غير  ــم، ميثل انته ــني بهدف ترهيبه املدون
ــول حلرية املواطنني في التعبير عن آرائهم،  مقب
مؤكدا وقوفه مع املدونني في الدفاع عن حقوقهم 
الدستورية. وأكد التحالف انه يتابع بقلق إغالق 
ــية املعارضة للحكومة  ــات السياس بعض املدون

ــائال  ــر التهديدات التي تلقاها أصحابها، متس اث
ــة اإلدارة اجلديدة جلهاز  ــذه سياس إن كانت ه
ــن ان تصل مثل  ــن الدولة والى أي مدى ميك أم
هذه التهديدات في املستقبل. وأشار الى ان هذا 
التوجه اجلديد للحكومة وأجهزتها األمنية يؤكد 
ــدر احلكومة في مواجهة احلقائق التي  ضيق ص
ــية في  ــون عن األوضاع السياس يكتبها املدون
الدولة، األمر الذي وصل حدا باتت معه احلكومة 
تقمع حريات التعبير عن الرأي لتخفي احلقائق.

ــة  ــتمرار محاول ــن اس ــف م ــذر التحال وح
ــى املدونني وأصحاب  ــب التي متارس عل الترهي
ــيمة  ــرأي، مؤكدا ان مثل تلك املخالفات اجلس ال
ــرور الكرام  ــتورية لن متر م ــوص الدس للنص
ــف أي وقفة ضدها  ــيكون التحالف في ص وس

انتصارا حلرية التعبير والرأي في الكويت.

وزير خارجية صربيا يزور
الكويت الشهر المقبل

»التحالف الوطني«: نحّذر من استمرار
محاوالت ترهيب المدونين وأصحاب الرأي

ليايتش: الزيارة تش�ّكل نقطة انطالق جديدة في رفع مس�توى التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين

العنيزي سّلم هدية من صاحب السمو 
إلى مساجد البوسنة والهرسك

بلغراد � كونا: قدم س���فيرنا لدى هولندا احملال لدى البوسنة 
والهرسك يوسف العنيزي أمس هدية من صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ش���ملت جتهيزات مختلفة للمساجد في 

البوسنة والهرسك.
وقال الس���فير العنيزي في تصريح ل� »كونا« ان مفتي الديار 
البوسنية د.مصطفى تسيريتش الذي تسلم الهدية عبر عن شكره 
وامتنانه لصاحب السمو األمير، داعيا اهلل بحفظ سموه وشعب 

الكويت من كل مكروه.
ولقيت الهدية التي قدمها الس���فير بحضور السكرتير الثالث 
في س���فارتنا في هولندا فهد املس���عود عقب زيارة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد للبوس���نة والهرسك التي 
اختتمها أمس، صدى ايجابيا كبيرا في االوساط البوسنية، وعلى 

كل املستويات.

الرئيس المنغولي قّلد السفير الغيص 
وسام الصداقة بمناسبة انتهاء مهامه

كواالملبور � كونا: قلد الرئيس 
املنغولي البيغدور غ تساهياغني 
س����فيرنا لدى منغولي����ا فيصل 
الغي����ص وس����ام الصداقة وذلك 
مبناس����بة انتهاء مهامه كس����فير 

محال لدولة منغوليا.
وقال الرئيس تساهياغني في 
كلمة له بهذه املناسبة »ان احلكومة 
املنغولية قررت منح هذا الوسام 
للس����فير الغيص تقديرا منها ملا 
اجنزه خلدمة العالقات املنغولية 
� الكويتية التي وصلت الى درجة 

متميزة من التعاون توج باعالن 
البلدين عن افتتاح س����فارة على 
مستوى سفير لكل منهما في البلد 

اآلخر نهاية العام احلالي«.
ل�  الغيص  الس����فير  واوضح 
»كونا« في اتص����ال هاتفي امس 
املنغول����ي حمل����ه  الرئي����س  ان 
حتياته الى صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح احلمد ومتنياته 
لشعب الكويت باملزيد من التقدم 
واالزدهار والرفعة. واشاد السفير 
بدوره مبس����توى العالقات التي 

جتمع البلدين وعبر عن شعوره 
بالفخر لتسلم هذا الوسام املنغولي 
الرفيع معربا عن شكره للرئيس 
واملس����ؤولني املنغولي����ني عل����ى 
تعاونهم معه ومع طاقم سفارتنا 
لدى منغوليا مما سهل مهمتهم في 
خدمة عالقات الصداقة والتعاون 
بني البلدي����ن الصديقني. كما نقل 
الرئيس  ال����ى  الغيص  الس����فير 
املنغولي حتيات صاحب السمو 
االمير وجدد دعوة سموه له لزيارة 
الكويت في الوقت الذي يناسبه.


