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سفيرنا بالرياض بحث مع سعود بن عبداهلل
االستثمارات الكويتية في منطقة رأس الزور

عاد ممثل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح إلى البالد مساء أمس 
قادم���ا من املنامة بعد أن مثل س���موه في افتتاح 
معرض البحرين الدولي للطيران الذي أقيم في 

مملكة البحرين الشقيقة أمس.
وكان في استقبال الشيخ د.محمد الصباح على 
أرض مطار الكويت الدولي سفير مملكة البحرين 
لدى الكويت الش���يخ خليف���ة بن حمد آل خليفة 

وكبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

الكويت تطالب لبنان بدعم موقفها
في »لجنة تعويضات العدوان العراقي«

الرياض � كونا: التقى سفيرنا 
الش���يخ حمد  الس���عودية  لدى 
جابر العلي رئيس الهيئة امللكية 
للجبيل وينب���ع رئيس مجلس 
ادارة »س���ابك« االمير سعود بن 
عب���داهلل بن ثنيان آل س���عود. 
وابلغ الش���يخ حمد جابر العلي 
»كونا« ب���أن اللقاء تناول تاريخ 
واجنازات الهيئة امللكية للجبيل 
وينبع، مش���يدا بحرص االمير 
س���عود على فتح املجال جلميع 
الكويتيني للتنافس  املستثمرين 
على مشاريع الهيئة. وأشار الى 
ان  عددا من املشاريع التي تقوم بها 
الهيئة في منطقة رأس الزور شمال 
منطقة اجلبيل قد تقدمت له عدد 
من الشركات الكويتية التي متثل 
القطاع اخلاص، مبينا ان عددا من 
الشركات الكويتية قد فازت ببعض 
هذه املشاريع. وقال الشيخ حمد 
اجلابر »اننا قدمنا الش���كر كذلك 
الى االمير سعود على ما يقدمه 

بيروت: طلبت الكويت دع����م لبنان ملوقفها في
جلنة االمم املتحدة لتعويضات االحتالل العراقي 
في االجتماعات املقبلة للجنة في جنيڤ، والتي تواجه 
مطالب عراقية بحلها ومتابعة التعويضات في اطار 
جلنة اخرى بعد خفض النسبة السنوية املستقطعة 
من عائدات العراق النفطي���ة لصندوق التعويضات 
من 5% س���نويا الى 1%. وذكرت مصادر ديبلوماسية 
ل� »األنب���اء« ان الطلب الكويتي ورد الى بيروت عبر 
القنوات الديبلوماس���ية وفيه ان احلكومة الكويتية 
تعارض الغاء هذه اللجنة قبل ان تقوم بوضع ما تبقى 

من التعويضات املقررة ماليا وبيئيا، مع احلرص على 
متابعة االتصاالت الثنائية بني البلدين، وكان آخرها 
اجتماعآ في االردن في مارس املاضي اال انها لم تثمر 
بعد. واضافت املصادر ان الكويت ترى ان انهاء مهمة 
جلنة التعويضات مرتبطة بدفع العراق املبالغ املالية 
املتبقية والتي تقدر ب� 24 مليار دوالر، ومن ثم استكمال 
برنامج تأهيل البيئة في الكويت والذي قدرت اللجنة 
الدولية تكاليفه بنحو 2.9 مليار دوالر، علما ان الكويت 
تب���دي مرونة فيما يتعل���ق بالبرنامج االخير، اذا ما 

استكمل العراق دفع التعويضات االساسية.

الشيخ فيصل املالك

الشيخ حمد جابر العلي يقدم هدية تذكارية إلى األمير سعود بن عبداهلل بن ثنيان

خالد اجلاراهلل خالل توقيع احدى االتفاقيات مع نائب وزير اخلارجية اليوناني

كالوغنومس لـ »األنباء«: اليونان والكويت
وقعتا ثالث اتفاقيات اقتصادية وتكنولوجية وخدمات طيران

المالك: الدول العربية تواصل جهودها لمكافحة التطرف واإلرهاب

أكد أن زيارة نائب وزير خارجية بالده كانت ناجحة ومثمرة

اللجنة الدائمة لإلعالم العربي رفعت توصياتها لوزراء اإلعالم

بشرى الزين
وصف القنصل اليوناني لدى 
الكويت اغابيوس كالوغنومس 
التي قام به����ا نائب  الزي����ارة 
وزير خارجية بالده بسيروس 
الكويت باملثمرة  الى  كوفليس 

والناجحة.
واوض����ح كالوغنومس ان 
كوفليس حمل رسالة خطية من 
الى صاحب  اليوناني  الرئيس 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
األحمد تتعلق بتعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
وتوجيه دعوة رسمية لسموه 
لزيارة اليونان والتي سيتحدد 
القنوات  موعده����ا من خ����الل 

الديبلوماسية.
واش����ار الى ان سموه وجه 
دعوة ايضا الى الرئيس اليوناني 

القاهرة ـ هناء السيد
أش���اد وكي���ل وزارة االعالم 
الشيخ فيصل املالك بالتوصيات 
التي صدرت عن اللجنة الدائمة 
لالعالم العرب���ي التي اختتمت 
أعمال دورتها ال� 85 اول من امس 
واملتعلقة بالبنود املدرجة على 
جدول أعمال الدورة االستثنائية 
ملجلس وزراء االعالم العرب التي 
تبدأ األحد املقبل. وقال الش���يخ 
فيصل املال���ك ان اللجنة أكدت 
ان مشروع قرار مجلس النواب 
األميركي بتصنيف مشغلي األقمار 
الصناعية كمنظمات ارهابية في 
حال التعاقد مع القنوات الفضائية 
املصنفة كمنظمات ارهابية يعتبر 
تدخال في الشؤون الداخلية للدول 
املعنية التي تعالج قضايا االعالم 
وفق تشريعاتها الوطنية. وأكد 

املشترك بني البلدين.
كما مت التوقيع على اتفاقية 
في املجال االقتصادي والتقني 
لتشجيع املش����اريع املشتركة 
وتدريب اخلبراء والدفع بعالقات 

التعاون في هذا اخلصوص.
ولفت القنصل اليوناني الى 
ان نائ����ب وزير خارجية بالده 
التقى وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان حيث بحثا سبل تطوير 
التعاون واستثمارها للزيادة في 
تعميق عالقات التعاون في هذا 
القطاع. كما عقد الديبلوماسي 
اليوناني اجتماعات مع مدير عام 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري وكذلك وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
حيث مت التوقيع على االتفاقيات 

الثالث.

هذا املج����ال وتبادل املعلومات 
والوثائق وتنظيم ورش عمل 
ودورات مش����تركة ومعارض 
تشمل املوضوعات ذات االهتمام 

البلدين، اضافة  مباش����رة بني 
الى اتفاقية في مجال التعاون 
العلمي والتكنولوجي وتبادل 
ابتعاث اخلبراء والباحثني في 

لزيارة الكويت، وذكر ان الزيارة 
اسفرت عن توقيع البلدين لثالث 
اتفاقي����ات تتعل����ق باخلدمات 
اجلوية وتدشني رحالت جوية 

تتقدم بخال�ص العزاء وعظيم املوا�ساة من

اآل املرزوق واآل ال�شايع الكرام
لـــوفـــــــاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�شــالح فـهـد املرزوق
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته واألهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلـوان

اأ�شرة جريدة

ان ال���دول العربي���ة تعمل على 
مواصلة جهودها ملكافحة التطرف 
والعنف واالرهاب والتحريض 
عليه، مؤكدا ض���رورة التمييز 
ب���ني االرهاب وحق الش���عوب 
في مقاوم���ة االحتالل األجنبي. 
وأشار الشيخ فيصل املالك الى أن 
التوصيات أكدت ضرورة القيام 
بتحرك ديبلوماس���ي عربي مع 
االدارة األميركي���ة الظهار األثر 
السلبي الذي ميكن أن يحدثه هذا 
املشروع في حال صدوره بفرض 
عقوبات على مش���غلي القنوات 
الفضائية العربية على أن يكون 
ذلك بالتنس���يق مع »عربسات« 
و»نايل سات« و»نورسات«. وذكر 
ان اللجنة طالبت في توصياتها 
أيضا القنوات الفضائية العربية 
بعدم بث برامج اعالمية حترض 

على العنف واالرهاب، موضحا ان 
اللجنة دعت القنوات الفضائية 
األوروبية الى ع���دم بث برامج 
العرب  اعالمية حتريضية ضد 
واملسلمني. وقال ان اللجنة شددت 

ف���ي توصياتها عل���ى ضرورة 
وض���ع خطط اعالمي���ة لتنفيذ 
قرارات القمة العربية واملجلس 
ال���وزاري وتفعيل م���ا جاء في 
الكويت االقتصادية  اعالن قمة 
من أهداف وسياس���ات خاصة 
بالعمل االعالمي العربي املشترك. 
وأض���اف ان اللجنة حثت بعثة 
اجلامعة العربية في واش���نطن 
على مواصلة جهودها في احلوار 
مع االدارة األميركية للحيلولة 
دون تصعي���د املوق���ف ودعم 
جهود مجلس الس���فراء العرب 

في واشنطن بهذا اخلصوص.
وفيما يتعلق بانشاء مفوضية 
اللجنة  العربي أوص����ت  لالعالم 
بتش����كيل جلن����ة م����ن اخلبراء 
القانونيني واالعالميني الستكمال 
الدراس����ة التي قدمها األمني العام 

جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
حول انش����اء مثل هذه املفوضية 
تتضمن مالحظات الدول العربية 
لعرضه على اجتماع وزراء االعالم 
العرب في دورته العادية في يونيو 

.2011
ولفت الى ان اللجنة رأت انه ال 
حاجة النشاء مكتب تنفيذي ملجلس 
وزراء االعالم العرب باعتباره آلية ال 
تالئم طبيعة وحاجة العمل االعالمي 

العربي املشترك.
يذكر ان وزير النفط ووزير 
االعالم الش���يخ احمد العبداهلل 
االحمد الصباح س���يرأس وفد 
الكويت ال���ى اجتماعات الدورة 
االس���تثنائية ملجل���س وزراء 
االعالم العرب والتي ستبدأ في 
مقر جامعة الدول العربية االحد 

املقبل.

محمد الصباح مّثل ولي العهد
في افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران

مستش���فى الهيئة امللكية للجبيل 
وينب���ع في اجلبيل جت���اه اخوانه 
مواطني الكويت خالل تنقلهم داخل 
اململكة والرعاية الصحية املميزة التي 
يقدمها لهم«. وفي ختام اللقاء، قدم 
الشيخ حمد جابر العلي لالمير سعود 
بن عبداهلل بن ثنيان هدية تذكارية 

بهذه املناس���بة. وقد رافق الشيخ 
حمد اجلابر خ���الل زيارته لألمير 
سعود كل من املستشار بسفارتنا 
في الس���عودية صال���ح الصقعبي 
والس���كرتير االول بالسفارة عادل 
الديبلوماس���ي  الغنيمان وامللحق 

بالسفارة محمد العتيبي.


