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روضان الروضان

الرئيس فيليب كالديرون وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل مراسم االستقبال الرسمية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل تسليمه رسالة صاحب السمو إلى الرئيس املكسيكي فيليب كالديرون

وفد غرفة التجارة املرافق لسمو رئيس الوزراء خالل زيارته لغرفة التجارة املكسيكية الشيخ د.محمد الصباح ونظيره املكسيكي يوقعان اإلعالن املشترك

أودت بعشرات القتلى في مسجد بمدينة زاهدان

أكد أن »الترسيم« محسوم بقرار مجلس األمن

األمير عزى نجاد بضحايا االنفجارات:
الكويت تستنكر استهداف األبرياء

الروضان: األوضاع على الحدود
مع العراق »هادئة وطبيعية جدًا«

الحمد افتتح مجمع النقي بالدقهلية 
بتكلفة 1.250 مليون جنيه

قرض من الصندوق الكويتي
إلنشاء محطة كهرباء في بنغالديش

وّقع وف����د من الصندوق الكويتي للتنمية العربية أمس باألحرف 
األولى لتقدمي قرض الى بنغالديش النشاء محطة كهربائية.

وقال سفيرنا لدى بنغالديش عبداللطيف املواش في اتصال هاتفي 
مع »كونا« انه مبوجب االتفاقية فإن القرض س����يوجه النشاء محطة 
ش����يكالبها مبدينة شيتاجوجن، مؤكدا ان هذا املشروع يعتبر من أهم 
املش����اريع التي يدعمها الصندوق في بنغالديش. وأضاف املواش انه 
اجتمع الى الرئيس البنغال����ي محمد ظل الرحمن وذلك النتهاء فترة 
عمله في بنغالديش، مؤكدا ان ظل الرحمن عبر عن ش����كره وتقديره 
للكويت حكومة وشعبا وحمله حتياته لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو  رئيس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد. وقال ان الرئيس البنغالي جدد شكره 
وتقديره حلكومة الكويت وش����عبها على حسن الضيافة التي حتظى 
بها اجلالية البنغالية، مؤكدا استعداد بالده للمساهمة بجميع خبراتها 

وامكانياتها خلدمة الكويت.

هاتفي���ا مع وزي���ر اخلارجية 
العراقي استعرضا فيه خلفية 
التصريح املنسوب الى املندوب 
العراقي الدائم لدى جامعة الدول 
العربية قيس العزاوي واملتعلق 
مبوضوع احلدود بني البلدين.

واكد زيباري خالل االتصال 
الهاتف���ي عدم صحة التصريح 
املنسوب للسفير قيس العزاوي 
مشددا في الوقت ذاته على التزام 
العراق الكامل بالقرارات االممية 
»وعلى رأس���ها تل���ك املتعلقة 
باحل���دود ب���ني البلدين وان ال 

رجعة عن ذلك«.

الدولة لش���ؤون  اكد وزير 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
باإلناب���ة روضان الروضان ان 
االوضاع على احلدود الكويتية 
العراقي���ة »هادئة وطبيعية   �

جدا«.
وق���ال الوزير الروضان في 
تصريح ل� »كونا« ان العراق اكد 
التزامه الكامل بقرارات مجلس 
االمن ذات الصلة، مش���يرا الى 
التصريح ال���ذي ادلى به امس 
وزير خارجية العراق هوشيار 
زيباري فيما يخص التزام العراق 
بقرار مجلس االمن الدولي بشأن 

احلدود بني الكويت والعراق.
واكد الوزي���ر الروضان ان 
مس���ألة ترس���يم احلدود بني 
امر حس���مه  الكويت والعراق 
قرار مجلس االمن الدولي رقم 
833 وهو قرار ملزم للطرفني، 
داعيا اجلميع الى »عدم اثارة ما 
تردد اخيرا عن موضوع احلدود 
بصورة تسيء الى العالقات بني 

البلدين الشقيقني«.
وكان نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
ق���د اجرى  د.محم���د الصباح 
في وقت س���ابق اليوم اتصاال 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
الى الرئيس محمود احمدي جناد رئيس اجلمهورية اإلس���المية 
اإليرانية الصديقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا االنفجارات التي استهدفت مسجدا مبدينة زاهدان جنوب 
شرق إيران والتي أودت بحياة العشرات من الضحايا واملصابني 
مؤكدا سموه � رعاه اهلل � استنكار الكويت لهذه األعمال اإلرهابية 
الت���ي اس���تهدفت أرواح األبرياء اآلمنني والت���ي تتنافى مع القيم 
اإلس���المية واألعراف واملبادئ اإلنسانية متمنيا سموه للضحايا 

املغفرة والرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد حفظهما اهلل ببرقيتي تعزية مماثلتني.

القاهرة ـ هناء السيد
افتتح سفيرنا بالقاهرة د.رش����يد احلمد واملستشار عبداللطيف 
محمد املنصور املشرف العام على املشروعات اخليرية ومدير املكتب 
الصحي السابق وم.محمد علي النقي املتبرع جنل املغفور له وم.ممدوح 
عبداحلليم واحملاس����ب اس����امة رابع منفذوا املشاريع ووكيل االزهر 
بالدقهلية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالدقهلية، مجمع املغفور 
ل����ه علي النقي الذي مت تنفيذه عل����ى نفقة جنله م.محمد علي النقي 
وتبلغ مس����احة املجمع 320 مترا مربعا وهو مكون من طابقني االول 
دار مناس����بات على 200 متر ودورة مياه ومكان للوضوء مبساحة 
100 متر والثاني مسجد على مساحة 300 متر مربع ومئذنة بارتفاع 
33 مترا بتكلفة مليون و250 الف جنيه ويأتي افتتاح املجمع ضمن 
سلس����لة من املشاريع اخليرية التي يتم تنفيذها باشراف املستشار 

عبداللطيف املنصور مبصر.
واكد س����فيرنا بالقاهرة د.رش����يد احلمد عم����ق ومتانة العالقات 
املصرية، موضحا ان ما يتم تنفيذه من مشاريع خيرية تنموية امنا 
هو دليل على العالقات االخوية التي جتمع الدولتني، مش����يدا بحجم 

املشاريع التي يتم تنفيذها خلدمة ابناء تلك املناطق.
ومن جانبه ثمن املستش����ار املش����رف على املشروع عبداللطيف 
املنصور دور سفيرنا بالقاهرة د.رش����يد احلمد واهتمامه وحرصه 
على افتتاح املشاريع وكذلك دعمه املستمر، ووسط حشد من أهالي 

الدقهلية مت افتتاح املشروع.

)ناصر عبدالسيد(د.رشيد احلمد مفتتحا مجمع النقي بالدقهلية

الجانبان بحثا مسألة التزام العراق بالقرارات الدولية وقضايا التغير المناخي واالستقرار في الشرق األوسط

توقيع مذكرة تفاهم وإعالن مشترك بين الكويت والمكسيك

ووزير اخلارجي���ة الى انه جرى 
التي  اللقاء بحث املواضيع  خالل 
تنتظر مناقشتها في مؤمتر التغير 
املناخي الذي ستستضيفه املكسيك 
في نهاية الع���ام احلالي وقال ان 
موضوع التغير املناخي موضوع 
يهم البلدين بشكل خاص »فنحن من 
الدول املنتجة واملصدرة للنفط ومن 
ثم فهناك أثر للطاقة النفطية على 
استقرار املناخ وما هي االجراءات 
التي ميك���ن اتخاذها فنحن كدول 
نفطي���ة يجب أن يك���ون لنا رأي 
واضح في هذه املسألة«. وبنّي انه 
مت التطرق إلى موضوع االستثمارات 
املشتركة وما يستطيع االستثمار 
املكسيكي أن يوفره للقطاع اخلاص 

وللكويت بشكل عام.
من جانبه، وصف وزير املالية 
مصطف���ى الش���مالي املباحث���ات 
التي جرت بني اجلانبني الكويتي 
واملكسيكي بأنها بناءة ومفيدة لكال 

الطرفني.

من جهة أخ���رى اجتمع نائب 
رئي���س مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
مع نظيرته املكس���يكية الس���يدة 

كانتيجانو.
ووصف الشيخ د.محمد الصباح 
اجتماعه م����ع وزي����رة خارجية 
املكسيك بأنه اجتماع مثمر، وتوصل 
اجلانبان الى تفاهم جتاه العديد 
من القضايا التي نوقشت، مضيفا: 
ان املكسيك عضو في مجلس األمن 
الدولي وهن����اك مواضيع متعلقة 
وذات أهمية خاصة بالكويت وفي 
مقدمتها مس����ألة الت����زام العراق 
بالق����رارات الدولية الصادرة عن 
مجلس األمن الدولي. وأضاف »كما 
استعرضنا خالل االجتماع الوضع 
في الش����رق األوس����ط واجلرائم 
املتكررة وخصوصا  االسرائيلية 
على الش����عب الفلسطيني اضافة 

الى امللف النووي االيراني«.
الوزراء  وأش���ار نائب رئيس 

مكسيكو سيتي � كونا: عقدت 
جلسة مباحثات رسمية بني الكويت 
والواليات املكسيكية املتحدة مساء 
امس في قصر لوس بينوس الرئاسي 
في العاصمة مكسيكو سيتي ترأسها 
عن اجلانب الكويتي سمو رئيس 
الش���يخ ناصر  ال���وزراء  مجلس 
احملمد فيما ترأس���ها عن اجلانب 
املكسيكي - رئيس الوزراء فيليب 
كالديرون. وجرى خالل املباحثات 
التي سادتها أجواء ودية استعراض 
للعالق���ات الثنائية ب���ني البلدين 
الصديقني في املجاالت السياسية 
واالقتصادية والتجارية والثقافية 
وسبل تعزيزها وتطويرها مبا يعود 
على البلدين والشعبني الصديقني 

بالنماء واالزدهار.
املباحث���ات احتف���ل  وعق���ب 
بالتوقي���ع عل���ى مذكرة بش���أن 
آلية مشاورات في املسائل  انشاء 
ذات االهتمام املش���ترك بني وزارة 
خارجية الكويت ووزارة خارجية 
الواليات املكسيكية املتحدة، كما 
مت التوقيع على اعالن مشترك بني 
حكومة الكويت وحكومة الواليات 
املكسيكية املتحدة وقعه عن اجلانب 
الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح بينما وقعه عن اجلانب 
املكسيكي وزيرة خارجية الواليات 
املكسيكية املتحدة السيدة باتريسيا 

اسبيوسا كانتيجانو.
وعبر س���مو رئي���س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس 
الواليات املكسيكية املتحدة - رئيس 
الوزراء عن س���عادتهما لألجواء 
الرحبة التي سادت املباحثات بني 
اجلانبني مؤكدين ان ما مت التوقيع 
عليه من اتفاقيات ثنائية ستعزز 
وترس���خ العالق���ات الوطيدة بني 

البلدين الصديقني.

أكد أن بالده كالكويت تعرف كيف تدافع عن نفسها

الرئيس كالديرون: زيارة المحمد إلى المكسيك
بداية لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين

مكسيكو س����يتي � كونا: اجتمع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد الليلة قبل 
املاضية في قصر لوس بينوس الرئاسي الى رئيس 
الواليات املكسيكية املتحدة � رئيس الوزراء فيليب 

كالديرون.
ونقل س����موه خالل اللقاء رس����الة خطية من 
صاحب السمو األمير الى الرئيس كالديرون تتناول 
العالقات الوطيدة بني البلدين وس����بل تطويرها 
وتعزيزها في ش����تى املجاالت مبا يحقق مصالح 

البلدين والشعبني الصديقني.
كما نقل اليه حتيات صاحب السمو وسمو ولي 
العهد ومتنياتهما للشعب املكسيكي الصديق مبزيد 

من التقدم والرفاه.
وكانت قد جرت مراسم استقبال رسمية لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في القصر 
الرئاسي حيث أدى حرس الشرف التحية وعزف 
السالمان الوطنيان للكويت والواليات املكسيكية 
املتحدة بحضور أعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه 

وكبار املسؤولني في احلكومة املكسيكية.
ورحب رئيس الواليات املكس���يكية املتحدة � 
رئيس الوزراء فيليب كالديرون في كلمة أعقبت 
مراس���م االستقبال بس���مو رئيس الوزراء باسم 
الشعب واحلكومة املكسيكية، مؤكدا ان هذه الزيارة 
تعني الكثير للشعب املكسيكي كونها أول زيارة 
لرئيس وزراء كويتي وثانيا ان الزيارة تأتي في 
الذكري السنوية ال� 35 لبدء العالقات الديبلوماسية 

بني البلدين.
وقال الرئيس كالديرون ان زيارة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد جتيء خالل احتفال 
املكسيك بعيد االستقالل وعيد الثورة، مشيرا الى 
أن املكسيك كالكويت تعرف كيف تدافع عن سيادة 

أراضيها وحريتها ودستورها.
وأضاف ان ما يجمع الشعبني املكسيكي والكويتي 
وهو انهما ش���عبان يدعوان دائما للسالم واألمن 
وااللتزام بالقوانني الدولية »نحن مجتمع يؤمن 

مببدأ تطبيق القانون وليس مببدأ القوة«.
وأشار الرئيس كالديرون الى أن زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء تعد بداية ملرحلة جديدة 
من التعاون والش���راكة ب���ني البلدين، داعيا الى 
انتهاز هذه الفرصة لتطوير التعاون في مختلف 
املجاالت وأهمها التعاون في املجاالت االقتصادية 
وقال »ان املكسيك تدعم االستثمارات اخلارجية 
ومتأكد ان الشعب الكويتي سيعرف كيف يستفيد 
من ذلك وان أهم جزء من تاريخ البلدين سيسجل 

بعد هذه الزيارة التاريخية«.
من جهته، عبر س���مو رئيس مجلس الوزراء 
في كلمته خالل مراسم االس���تقبال، عن تقديره 
للدعوة التي تلقاها من رئيس الواليات املكسيكية 

� رئيس الوزراء لزيارة املكسيك وللحفاوة وحسن 
االس���تقبال الذي لقيه وأعضاء الوفد املرافق منذ 

حلظة وصوله.
وأكد س���موه انه مهما كانت املكس���يك بعيدة 
جغرافيا عن الكويت اال أنها قريبة من قلب الكويت، 
مستذكرا في هذا الشأن الزيارة التاريخية التي قام 
بها املغفور له األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
عام 1992 الى املكسيك ضمن جولة حملته الى عدد 
من دول أميركا الالتينية كانت بداية مرحلة جديدة 
للعالقات بني البلدين، مشيرا الى ان هذه الزيارة 
كانت لإلعراب عن ش���كر الكويت قيادة وشعبا 
للموقف الثابت والراس���خ الذي اتخذته املكسيك 

ابان العدوان العراقي الغاشم على الكويت.

وأشار سموه الى أن موقف احلكومة املكسيكية 
وشعبها سجله الكويتيون في تاريخهم وحملوه 
في قلوبهم وقال »لن ننس���ى موقفكم وتأييدكم 

للحق الكويتي«.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته ان 
الكويت واملكس���يك تشتركان في بعض الصفات 
منه���ا انتاج النفط اال أن الكويت ليس���ت عضوا 
في منظمة النافتا )وهي منظمة لتسهيل التبادل 
التجاري لدول أميركا الش���مالية وهي: الواليات 
املتحدة األميركية وكندا واملكسيك(، معربا سموه 
عن أس���ف الكويت لآلثار التي سيخلفها حادث 
تسرب النفط في خليج املكسيك على الشواطئ 

املكسيكية.
وبني سمو رئيس مجلس الوزراء ان صاحب 
السمو األمير حمله رسالة شخصية الى الرئيس 
� رئيس الوزراء املكس���يكي بأن الكويت ستقوم 
بافتتاح سفارة لها وستسمي سفيرها في القريب 

العاجل.
ووجه سموه في كلمته الدعوة للرئيس كالديرون 
رئيس الواليات املكسيكية املتحدة � رئيس الوزراء 
لزيارة الكويت بغية مزيد من التواصل والتعاون 

بني البلدين الصديقني.
هذا وأقام الرئيس فيليب كالديرون مأدبة عشاء 
على شرف س���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد في قصر شابولتيبك.
وقد تبادل الرئيس كالديرون وس���مو رئيس 

مجلس الوزراء كلمات الترحيب والشكر.
حضر املأدبة الوفد الرس���مي املرافق لسموه 

وأعضاء احلكومة املكسيكية وكبار املسؤولني.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد قد وصل والوفد الرس���مي املرافق لسموه 
الى مكسيكو سيتي عاصمة الواليات املكسيكية 
املتحدة أول من أمس )بتوقيت مكسيكو سيتي( 
وهي احملطة الثانية في جولته التي تشمل عددا 

من دول أميركا الالتينية.

رئيس الوزراء يدعو كالديرون لزيارة الكويت ويؤكد: سـنفتتح سفارة في المكسـيك وتسمية السفير في القريب العاجل

الرئيس املكسيكي مستقبال الوفد املرافق لسمو الشيخ ناصر احملمد ويبدو وكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل

الساير: بحثنا فرص تنمية الحركة االقتصادية بين البلدين
مكسيكو س����يتي � كونا: أكد عضو مجلس إدارة 
غرفة جتارة وصناعة الكويت ساير الساير خالل لقائه 
مع ممثلي غرفة التجارة املكسيكية أهمية العالقات 
االقتصادية بني البلدين مشيرا الى أن حجم التبادل 

التجاري قابل للنمو.
وأوضح الس����اير في تصريح ل� »كونا« أمس ان 
هذا اللقاء يأتي في إطار جهود غرفة جتارة وصناعة 
الكويت ف����ي توثيق العالقات التجارية والبحث عن 
فرص استثمارية مناسبة للقطاع اخلاص وذلك ضمن 
جولة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
القارة األميركية. وأشاد بالعالقات التاريخية التي تربط 
دولة الكويت وحكومة الواليات املكسيكية املتحدة في 
كافة املجاالت وخاصة ما يتعلق بالنواحي االقتصادية 

والتجارية التي بدأت منذ عام 1976.
ولفت الى ان هذه الزي����ارة تأتي بهدف التعارف 
وبحث فرص تنمية احلرك����ة االقتصادية من خالل 
الوفود املتبادلة التي تتيح الفرصة اللتقاء أصحاب 

األعمال من الدولتني.
وأضاف قائال: »تعد هذه الزيارة السادس����ة بني 

الطرفني وميكن أن تتطور في املستقبل لتوافر فرص 
استثمارية عديدة ولوجود الرغبة في تطوير العالقات 
االقتصادية« مشيرا الى أن الشيخ مشعل جابر األحمد 
رئيس مكتب االستثمار األجنبي في وزارة التجارة 
والصناعة مع وفد الغرفة قاموا بزيارة مصنع مكسيكي 
متخصص في مجال املعدات الكهربائية لبحث فرص 

االستثمار ضمن إطار املهمة.
وأوضح الساير ان من أبرز التحديات التي تؤثر 
على التبادل التجاري عدم وجود خط مالحي منتظم بني 
البلدين وعدم إقامة معارض أو نشاطات لتعريف التاجر 

واملستهلك الكويتي مبختلف منتجات املكسيك.
يذك����ر ان وفد الغرفة يضم كال من طالل جاس����م 
اخلرافي عضو مجلس اإلدارة وأسعد أحمد البنوان 
رئيس احتاد الش����ركات االس����تثمارية وخالد محمد 
احلمد رئيس احتاد مكاتب السياحة والسفر وماجد 
عيسى العجيل نائب رئيس احتاد املصارف وناصر 
بدر الشرهان ممثل احتاد الصناعات الكويتية وحامد 
محمد األنصاري مساعد مدير إدارة العالقات العامة 

واإلعالم بالغرفة.


