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سمو نائب األمير مستقبال رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى  العاصمة املكسيكية

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال جاسم اخلرافي

نائب األمير استقبل
الخرافي والمبارك

والبصيري والروضان
استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر الس����يف رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي.
كما استقبل س����مو نائب األمير وولي العهد بقصر 
الس����يف رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سموه بقصر السيف أمس وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
ووزي����ر الدول����ة لش����ؤون مجلس ال����وزراء روضان 

الروضان.

»اإلعالم« تطالب وسائل اإلعالم
بالتوقف عن بث أو نشر ما يبث بذور الفتنة

»المالية«: مؤتمر صحافي اليوم
للتعريف بصندوق المعسرين

القناعي: على وسائل اإلعالم التحلي بروح المسؤولية

الحمود: آن األوان ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم

اتفاقية توأمة بين الكويت ومنغوليا

انها لن  اكدت وزارة االع����الم 
تتردد في اتخاذ االجراءات احلازمة 
ضد كل من تسول له نفسه العبث 
باألمن الوطني واملساس بالوحدة 

الوطنية.
ف����ي بيان  الوزارة  وطالب����ت 
املرئية  لها جميع وسائل االعالم 
واملسموعة واملقروءة بعدم نشر أو 
بث ما يسيء الى وحدتنا الوطنية 
ويتسبب في بث بذور الفرقة بني 
أبناء املجتم����ع، وفيما يلي نص 
البيان: نظرا مل����ا تناولته بعض 
وس����ائل االعالم مؤخرا اال انه من 
املؤسف خروج بعض املؤسسات 
االعالمية عن دورها في ارساء النهج 
الدميوقراطي الذي ارتضاه الشعب 
الكويت����ي وجبل على التس����امح 
والتعايش بنشر وبث تصريحات 
وتصريحات مضادة تنطوي على 
مساس مرفوض بوحدتنا الوطنية 

االثارة والشحن وتأجيج  وتعمد 
املشاعر حول مسائل وموضوعات 
شديدة احلساسية. وان ما تتناوله 
بعض وس����ائل االعالم من اثارة 
الفتن����ة الطائفية واثارة النعرات 
ونشر البغضاء بني طوائف املجتمع 
ال يحقق مصلحة الوطن وال يؤدي 
إلى معاجلة موضوعية مدروسة 
ملختلف املس����ائل املثارة، بل على 
العكس يؤدي الى املزيد من االثارة 

والتصعيد واالستفزاز.
لذلك فان وزارة االعالم يؤسفها 
استغالل بعض املؤسسات االعالمية 
للحرية التي كفلها لها الدس����تور 
والقان����ون وتؤكد عل����ى ان اهل 
الكويت عرف����وا بحبهم لوطنهم 
واعتزازهم ومتسكهم والتزامهم 
بوحدته����م وثوابته����م الوطنية، 
وعلى اجلميع ان يعمل على تفويت 
الفرصة على كل من يهدف الى بث 

الفتنة والبغضاء بني أبناء األسرة 
الكويتي����ة الواحدة، وان القوانني 
املعمول بها في الدولة قد تضمنت 
العديد من احملظورات التي ال يجوز 
نشرها او بثها ورتبت على مخالفة 
هذه احملظورات قيام جرائم جزائية. 
لذا فان الوزارة لن تتردد في اتخاذ 
االج����راءات احلازمة لردع كل من 
العبث باألمن  تسوله له نفس����ه 
الوطني واملساس بالوحدة الوطنية 
الراسخة، وعلى جميع  وثوابتنا 
وسائل االعالم املرئية واملسموعة 
واملقروءة التوقف عن نشر او بث 
ما يسيء لوحدتنا وثوابتنا الوطنية 
وبث ب����ذور الفتن����ة والفرقة بني 

صفوف مجتمعنا الكويتي.
القدير ان يدمي  ونسأل املولى 
على وطننا العزي����ز نعمة األمن 
الس����مو  واألمان برعاية صاحب 

األمير وولي عهده األمني.

تعقد وزارة املالية اليوم مؤمترا 
صحافيا للتعريف بصندوق معاجلة 
أوضاع املواطنني املتعثرين في سداد 
القروض االس���تهالكية املقس���طة 
للبنوك والش���ركات االستثمارية. 
واوضحت الوزارة في بيان صحافي 
امس انه س���يتم في املؤمتر تقدمي 
كل املعلوم���ات ذات الصل���ة بهذا 
الصندوق وتوضيح جميع النقاط 

اخلاصة مبستحقي االستفادة منه 
لضمان جناحه وحتقيق األهداف 
املرج���وة منه. وأفادت بأن املؤمتر 
سيعقد مبش���اركة عدد من ممثلي 
اجلهات ذات الصلة بالصندوق وهم 
الوكيل املساعد لشؤون احملاسبة 
العامة بالوزارة املشرف العام على 
الشيتان  املتعثرين براك  صندوق 
ونائب مدير احتاد مصارف الكويت 

نبيل الصقعبي ومدير ادارة التوثيق 
بوزارة العدل خالد الكندري ورئيس 
قسم امليزانية واحلساب اخلتامي 
الدارة احلسابات العامة تهاني املذن. 
وذكرت انها وجهت دعواتها حلضور 
املؤمتر الى جميع وس���ائل اإلعالم 
احمللية للوقوف على جميع ما يخص 
صندوق املتعثرين وبيانه لعموم 

املهتمني واملتابعني.

أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ اإلجراءات الحازمة ضد من تسول له نفسه العبث باألمن الوطني

الشيخ فيصل احلمود

أكد سفيرنا لدى األردن الشيخ 
فيص���ل احلمود دع���م الكويت 

لصمود الشعب الفلسطيني.
اس���ئلة  وف���ي رده عل���ى 
الصحافيني حول موقف الكويت 
من العراقيل التي تضعها احلكومة 
اإلسرائيلية أمام جناح املفاوضات 
املباشرة، قال الشيخ فيصل ان 
للكوي���ت موقفها املبدئي الداعم 
حلقوق الشعب الفلسطيني في 
إقامة دولته املستقلة على ترابه 

الوطني.
وافاد ف���ي تصريحه بأنه آن 
األوان ليحصل الشعب الفلسطيني 
على حقوقه املنصوص عليها في 

قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف ان من حق الشعب 

أش���اد أمني السر العام جلمعية الصحافيني فيصل 
القناعي بتصريح���ات رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك حول ما تش���هده 
الساحة احمللية من عبث ميس بالوحدة الوطنية ويثير 

مسائل تكرس التعصب والشحن والفتنة.
وقال القناعي إن تصريحات املبارك المس���ت الهم 
احلكومي والش���عبي وعبرت عن املخاوف من متادي 
بع���ض االفراد واجلهات في تن���اول قضايا وأمور قد 
تسبب شرخا كبيرا وخطيرا في جدار الوحدة الوطنية 
التي يسعى املخلصون من ابناء الوطن للحفاظ عليها 

من الفتنة وشرورها.
وأكد تأييده لدعوة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
مبناش���دة جميع وس���ائل اإلعالم املرئي���ة واملقروءة 

واملسموعة التحلي بروح املسؤولية الوطنية واالنتباه 
ملا يحاك له���ذا الوطن من مؤام���رات خبيثة لزعزعة 
االستقرار االجتماعي والتوقف عن نشر وبث كل ما من 
شأنه اإلساءة للوحدة الوطنية وزرع الشقاق وبذور 

الفتنة وتهديد الثوابت الوطنية.
وطالب القناعي جميع االخوة الزمالء من رؤس���اء 
حترير ومديري القنوات الفضائية واملسؤولني عن املواقع 
والصحف التي تبث عبر االنترنت باالمتناع عن نشر 
املقاالت والتصريحات واالخبار التي حتمل نفسا قبليا او 
طائفيا او فئويا وكذلك منع نشر املفردات واملصطلحات 
التي تثير الفرقة بني ابناء املجتمع الكويتي وااللتزام 
باحلرية املسؤولة التي تخدم املجتمع وتساهم في نشر 

مبادئ تعميق الروح الوطنية بني أهل الكويت.

بالتخفيف من معاناة الش���عب 
الفلس���طيني ف���ي االراض���ي 

الفلسطينية ومناطق الشتات.
وق���ال الش���يخ فيص���ل ان 
القي���ادة السياس���ية ال تدخ���ر 
جهدا ف���ي التخفيف من املعاناة 

الفلسطينية.
الس���ياق  وتطرق ف���ي هذا 
الى تس���ليم الكويت مساهمتها 
السنوية لوكالة غوث وتشغيل 

الالجئني )االونروا(.
وكان املف���وض العام وممثل 
)االونروا( بيتر فورد قد تسلم 
املساهمة السنوية البالغة 1.500 
مليون دوالر من سفارة الكويت 
الفطر  ل���دى االردن قبل عي���د 

املبارك.

اوالن باتر � كونا: اجتمع الشيخ علي اجلابر محافظ 
العاصمة خالل زيارته الرس���مية ملنغوليا مع رئيس 
البرملان املنغول���ي دامدين دميبيريل ورئيس مجلس 
الوزراء املنغولي سوخت باتاريان باتبولد حيث تطرق 
خالل هذه االجتماعات للعالقات الثنائية بني البلدين. كما 
اجتمع أيضا خالل هذه الزيارة مع نائب محافظ العاصمة 
املنغولية أوالن باتر يوم أمس حيث متت مناقشة أوجه 

التعاون بني املدينتني والتطرق للعالقات الثنائية التي 
جتمع بني البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. ونتج عن 
هذه الزيارة الرسمية توقيع اتفاقية توأمة بني عاصمة 
الكويت مدينة الكويت وعاصمة منغوليا مدينة أوالن 
باتر وحضر هذه االجتماعات من اجلانب الكويتي كل 
من سفيرنا لدى منغوليا مبارك محمد السهيجان ومدير 

عام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح. 

الفلس���طيني ان يتخل���ص من 
االحتالل ويقرر مصيره.

كما اش���ار الى الت���زام بالده 

رئيس الوزراء: الكويت والمكسيك ترتبطان بعالقات وطيدة
وسنفتح سفارة في مكسيكو سيتي خالل األشهر المقبلة

القاهرة � كونا: أعلن مدير إدارة الوطن العربي بوزارة 
اخلارجية السفير جاسم املباركي عن استضافة الكويت 
اجتماعا لوزراء املالية العرب في نوفمبر املقبل لوضع 
آليات تنفيذ مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بشأن توفير املوارد املالية لصندوق متويل مشاريع 

القطاع اخلاص العربي الصغيرة واملتوسطة.
وقال الس���فير املباركي في تصريح ل� »كونا« عقب 
لقائه األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
ومشاركته في اجتماعات الدورة ال� 134 ملجلس اجلامعة 
العربية انه مت توفير أكثر من نصف املبلغ الذي خصص 
لتنفيذ املبادرة السامية بإنشاء صندوق لدعم املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة والبالغ ملياري دوالر والتي أطلقها 
صاحب السمو األمير في القمة االقتصادية التي عقدت 

في الكويت مطلع العام املاضي.
وأضاف »لهذا دعونا إلى عقد اجتماع لوزراء املالية 
العرب بالكوي���ت في نوفمبر املقبل لدراس���ة اآلليات 
التنفيذية لهذه املبادرة وسيكون مبشاركة األمني العام 

جلامعة الدول العربية عمرو موسى«.
وذك���ر ان لقاءه مع موس���ى تطرق ال���ى جملة من 
القضايا واملوضوعات أبرزها التحضيرات للقمة العربية 
االستثنائية املقبلة في مدينة سرت بليبيا في 9 أكتوبر 
املقبل ورؤى األمني العام حول مقترحيه بشأن رابطة 

احلوار العربي وتطوير منظومة العمل العربي واملقرر 
مناقش���تهما خالل اجتماع وزراء اخلارجية العرب غدا 

اخلميس.

وحول القضايا التي ناقشها املندوبون الدائمون أمس 
أوضح السفير املباركي ان املناقشات كانت تدور حول 
القضايا املطروحة على الس���احة العربية واإلقليمية 
والدولية وبخاصة تطورات األوضاع في العراق، مضيفا 
ان االجتماع بحث في مش���روع قرار يحث االخوة في 
العراق على اإلسراع بتش���كيل حكومة وحدة وطنية 

عراقية.
وردا على سؤال حول مشاركة الكويت بالقمة العربية 
املقبلة في العراق، أعرب املباركي عن ترحيبه بعقد أي 
قمة عربية ف���ي العراق في حال تقرر ذلك قائال »نؤيد 

عقد القمة العربية في العراق ولن نتخلف عنها«.
وعن رؤي���ة الكوي���ت للمفاوضات املباش���رة بني 
اإلسرائيليني والفلسطينيني املنعقدة حاليا بشرم الشيخ، 
قال املبارك���ي »نحن نؤيد ما يختاره الفلس���طينيون 
فهم اختاروا أن يذهبوا ملفاوضاتهم مع اإلسرائيليني«، 
مضيفا »دعونا نكون متفائلني حيث يجب أن تس���تند 

هذه املفاوضات الى مرجعيات واضحة«.
وأش���ار في هذا الس���ياق إلى وضوح بيان اللجنة 
الرباعية الدولية وقرار جلنة مبادرة الس���الم العربية 
وخطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية بهذا 
الشأن، معتبرا انه ما لم تكن املفاوضات قائمة على هذه 

األسس فستكون »مجرد مضيعة للوقت«.

العتيبي: رئيس الوزراء يرأس وفد الكويت
في اجتماعات وأنشطة الجمعية العامة لألمم المتحدة

والتعليمي���ة. وم���ن املقرر ان 
املوائد املستديرة نقاشا  تشهد 
موضوعيا وحوارا تفاعليا بني 
رؤساء الدول واحلكومات حول 
الس���بل لبلوغ األهداف  أفضل 
اإلمنائي���ة الثمانية بحلول عام 
2015 واالتفاق على خطط وبرامج 
عمل على مدى السنوات اخلمس 
املقبلة لتذليل الصعوبات التي 
العديد من  اعترضت مس���يرة 

الثنائية وتنس���يق املواقف 
حيال املوضوعات والقضايا 
املطروحة على جدول أعمال 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 
وبصفة الكويت رئيسة الدورة 
احلالية لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية سيرأس 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
الش���يخ  ووزي���ر اخلارجية 
د.محمد الصباح االجتماعات 
الوزارية التنسيقية التي تعقد 
سنويا على هامش اجتماعات 
ب���ني دول  العامة  اجلمعي���ة 
مجلس التعاون واملجموعات 
اإلقليمية األخرى مثل مجموعة 
»ريو« لدول أميركا الالتينية 
والكاريبي ورابطة أمم جنوب 
شرق آسيا »آسيان« واالحتاد 
األوروبي، اضافة الى االجتماع 
بوزيرة اخلارجية األميركية 
وعدد من وزراء خارجية الدول 
دائم���ة العضوية في مجلس 

األمن.

الس���نوات املاضية.  الدول في 
كما سيلقي سموه كلمة أخرى 
باسم الكويت في املناقشة العامة 
لدورة اجلمعية العامة اخلامسة 
والستني يوم اجلمعة 24 اجلاري 
يتطرق فيها الى آخر املستجدات 
اإلقليمية والدولية التي متس أمن 
واستقرار املنطقة والى موقف 
الكويت حيالها، إضافة الى تأكيده 
على دور األمم املتحدة احملوري 
واحليوي في مواجهة التحديات 
واملخاط���ر العاملية مثل ظاهرة 
تغير املناخ واإلرهاب ومخاطر 
انتشار أس���لحة الدمار الشامل 
واألمن الغذائي. من جانب آخر، 
س���يكون جدول مواعيد سموه 
الثنائية مع  باللق���اءات  حافال 
الس���كرتير العام لألمم املتحدة 
بان كي مون وعدد من رؤس���اء 
الدول واحلكومات على هامش 
اجتماعات دورة اجلمعية العامة 
والتي ع���ادة ما يتركز احلديث 
فيه���ا عل���ى تعزي���ز العالقات 

من 20 الى 22 سبتمبر اجلاري 
وس���يتطرق فيها الى منجزات 
الكويت وحتقيقها ملعظم األهداف 
اإلمنائية لأللفية خصوصا في 
مجال���ي الصحة والتعليم وفقا 

ملؤشرات محلية ودولية.
العتيبي  الس���فير  وأضاف 
ان كلمة سموه ستتطرق أيضا 
الى الصعوب���ات التي تعترض 
طريق الدول النامية والدول األقل 
منوا لتحقيق التنمية املستدامة 
وذلك في ضوء ما جاء في تقرير 
العام لألمم املتحدة،  السكرتير 
ال���ى تقاري���ر عدد من  إضافة 

الوكاالت واملنظمات الدولية.
ويرأس س���موه مبش���اركة 
رئيس جمهورية غواتيماال املائدة 
املس���تديرة الثانية وهي احدى 
املوائد املس���تديرة الست التي 
س���تنظم على هامش االجتماع 
الرفيع املستوى وستناقش وتقيم 
ما حتقق من منجزات بالنسبة 
لألهداف اإلمنائي���ة والصحية 

� كونا: يرأس  األمم املتحدة 
الوزراء  س���مو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد وفد الكويت 
الى االجتماع رفيع املستوى لألمم 
املتحدة الس���تعراض وتقييم 
التقدم احملرز في حتقيق األهداف 
اإلمنائية ويرأس إحدى موائدها 
املستديرة. وسيلقي سمو رئيس 
مجلس الوزراء كلمة الكويت في 
املناقشة العامة للجمعية العامة 
في دورتها اخلامس���ة والستني 
باإلضاف���ة الى لق���اءات ثنائية 
يعقده���ا مع الس���كرتير العام 
لألمم املتحدة وعدد من رؤساء 
دول وحكوم���ات دول صديقة 
وشقيقة. وفي تصريح ل� »كونا« 
مع اقتراب موعد االجتماع رفيع 
املستوى وعشية وصول سموه 
الى نيويورك ص���رح مندوبنا 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منص���ور العتيبي بأن س���موه 
سيلقي كلمة الكويت في اليوم 
األول لذلك االجتماع الذي سيعقد 

مكسيكو سيتي � كونا: وصل 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد  والوفد املرافق لسموه 
الى مكس����يكو س����يتي في زيارة 
رسمية للواليات املكسيكية املتحدة 
ممثال لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد في احتفاالت املكسيك 
مبناس����بة مرور مائتي عام على 

اعالن الدستور واالستقالل.
وقال سموه في تصريح صحافي 
لدى وصوله إلى مطار املكس����يك 
الدولي إنه سينقل تهاني صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد 
الرئيس  الى  الكويتي  والش����عب 
فيليب كالديرون رئيس الواليات 
املكسيكية املتحدة بهذه املناسبة 
ومتنياتهما للش����عب املكس����يكي 

الصديق بالتقدم واالزدهار.
وأعرب سموه عن تقديره للدور 
الكبير الذي قامت به املكسيك في 
مساندة حقوق الكويت إبان أزمة 

تنمية وتعزيز عالقاتها مع الدول 
الصديقة مبا يحقق مصلحة الكويت 

ويؤكد مكانتها الدولية.
وأوضح أن الكويت والواليات 

االحتالل الغاشم عام 1990 والوقوف 
بجانبها من أجل حترير أراضيها 

من قوات االحتالل.
وأكد سموه حرص الكويت على 

املكس����يكية املتح����دة ترتبط����ان 
بعالق����ات وطيدة منذ س����نوات 
طويلة وتع����اون وثيق في كثير 
من املج����االت التي تخدم مصالح 
البلدين الصديقني مبينا ان الكويت 
ستفتح خالل االشهر املقبلة سفارة 
لها في العاصمة املكسيكية مكسيكو 
سيتي. وأكد سموه أهمية احلفاظ 
على هذه العالقات املتميزة والعمل 
على فتح آف����اق جديدة للتعاون 
مع دول العالم وتنسيق املواقف 
في مختلف املجاالت االقتصادية 
والسياسية وغيرها مبا يساهم في 
تنفيذ خططنا التنموية الطموحة 
ويحقق هدفنا الرئيسي بتحويل 
إلى مركز مالي وجتاري  الكويت 
دولي. وأشار سموه إلى أن حتقيق 
هذا الهدف يتطلب تعميق العالقات 
والروابط مع مختلف دول العالم 
واالستفادة من جتاربها االقتصادية 
الناجح����ة والتع����اون معه����ا في 

مجال تبادل اخلبرات واألفكار 
إلى أن  واالستثمارات مش����يرا 
الواليات املكسيكية املتحدة تتميز 
بتنوع مصادره����ا االقتصادية 
والطبيعي����ة وحقق����ت جناحا 
ملموسا في جذب االستثمارات 
اخلارجية. وكان س����مو الشيخ 
ناص����ر احملمد رئي����س مجلس 
الوزراء قد اجتم����ع مع رئيس 
وزراء برمودا د.ايوارت براون 
خالل توق����ف الطائرة االميرية 
املقلة لس����موه والوفد الرسمي 
املرافق في العاصمة هاميلتون 
حي����ث مت التطرق ال����ى تعزيز 
الثنائية بني  وتطوير العالقات 
البلدين الصديقني في كل املجاالت 
مبا يخ����دم مصالح الش����عبني 

والبلدين الصديقني.
هذا وق����د عبر رئيس وزراء 
برمودا عن سروره واعتزازه بهذا 

اللقاء والزيارة القصيرة.

ممثل صاحب السمو التقى رئيس وزراء برمودا

المباركي: الكويت ستحضر القمة العربية في حال عقدها ببغداد
الكويت تستضيف اجتماعًا عربيًا لوضع آلية تمويل صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

السفير منصور العتيبي

السفير جاسم املباركي خالل اجتماع مجلس اجلامعة العربية


