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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مهنئا بالعيد الوطني لعمان

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز والسفيرة األميركية ديبورا جونز ود. هند الشومرسمو الشيخ ناصر احملمد متوسطا السفير العماني وقرينته

الزميل عدنان الراشد والقائم باألعمال اإليراني املستشار سيد محمد شهابيجواد بوخمسني وأحمد بهبهاني وعدد من احلضور

سفراء السعودية وقطر واإلماراتالسفير املعشني متوسطا عددا من املهنئات

جانب من اجتماع وفد »الفرنسية« مع »كونا«

الشيخ حمد جابر العلي وم.عبداهلل رحيمي والرشيدي وأبوشيبة في لقطة تذكارية

الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني )فريال حماد(الشيخ د.محمد الصباح والسفير املعشني يقطعان كيكة االحتفال

ناصر المحمد: أعياد ُعمان هي أعياد الكويت
رئيس الوزراء أكد على متانة العالقات األخوية التي تربط الكويت بالسلطنة

ثقتنا كاملة ومطلقة بقدرة المملكة على ضبط األمن وإحباط مخططات العناصر الشريرة

محمد الصباح ردًا على كشف شبكة إرهابية في السعودية:  كلنا سعوديون وكما نقول بالكويتي »كلنا إخوان نوره«

بيان عاكوم
ليلة عمانية بنكهة كويتية زينت قاعة اجلهراء في اجلي 
دبليو ماريوت أول من أمس مبناسبة العيد الوطني األربعني 
للسلطنة، عكست عمق الترابط ووحدة املشاعر اخلليجية، 
خصوصا بني الكويت وعمان وهذا ما جسده التمثيل الكويتي 
على أرفع املستويات بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصب���اح، إضافة الى لفيف من 
الشيوخ وأعضاء السلك الديبلوماسي وشخصيات اجتماعية 

واقتصادية مسؤولة.
وأعرب سمو  الشيخ ناصر احملمد  عن أمله في استمرار 
االزدهار والتنمية للشعب العماني الشقيق حتت ظل وقيادة 
السلطان قابوس مؤكدًا متانة العالقات األخوية التي تربط 
الكويت بالسلطنة، وقال: أعياد ُعمان هي أعياد الكويت وفي 
تصريح لنائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح خالل م شاركته في االحتفال وفي 
إطار رده على س���ؤال بخصوص الكشف عن شبكة إرهابية 
في اململكة الس���عودية ومدى تخ���وف الكويت من مثل هذه 
الش���بكات االرهابية أكد الشيخ د.محمد الصباح على الثقة 
الكاملة واملطلقة بقدرة اململكة السعودية على ضبط األمن 
وإحباط مخططات العناصر الش���ريرة، وقال »ان اهلل معهم 
واهلل مع املؤمنني واململكة، وخادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز منذ البداية دعا الى الوس���طية والى 
محاربة من يريد ان يختطف االسالم ألغراض شريرة«، وأضاف 
الش���يخ د.محمد الصباح »لذلك نحن اليوم كلنا سعوديون 
في محاربة اإلرهاب« مس���تدركا بالقول »كما نقول نحن في 

الكويت كلنا اخوان نوره«.

يدنا ممدودة للسودان وألشقائنا العرب

وبخصوص مؤمتر املانحني لشرق السودان والذي تستضيفه 
الكويت اليوم قال الشيخ د.محمد الصباح »نحن نرى ان هناك 
وطنا عربيا يعاني من مخاطر حقيقية، وال ميكن للكويت ان 
تقف وتتفرج«، مش���يرا الى ان السودان مقبل على مفاصل 
مهمة في تاريخه، وبالتالي علينا مد يد العون ملساعدة الشعب 
السوداني وإرسال رسالة ان هناك أشقاء إلخواننا في السودان 
يقفون معهم عند الشدة، مؤكدا ان الكويت داعمة لهذه املواقف 
عبر التاريخ ولديها جتربة في مساعدة جنوب السودان من 
خالل الوحدة الكويتية التي أنشئت في جوبا عاصمة اجلنوب، 

مشيرا الى ان هذا االمر يدل على انه بالنسبة للكويت ليس 
لديها نظرة جغرافية بل نظرة محبة جلميع ابناء السودان 
في الشمال واجلنوب والشرق والغرب. وبني الشيخ د.محمد 
الصباح ان املؤمتر يأتي لدعم التنمية واالستثمار في شرق 
السودان اس���تكماال ملا كانت تقوم به الكويت وقدمته ألهل 
اجلنوب، مؤكدا على اس���تمرار الكويت في هذا األمر ومد يد 

العون ألشقائنا العرب أينما كانوا.

شعب واحد وعيد واحد

أما عن االحتفال بالعيد ال� 40 لس���لطنة عمان فقد اعتبر 
الشيخ د.محمد الصباح االحتفاالت العمانية احتفاالت كويتية 
باألس���اس، وقال: نحن ش���عب واحد وهذه حقيقة نحتفي 
اليوم بالذكرى ال� 40 للسلطنة والتي تأتي في نفس االجواء  
االحتفالية لذكرى استقالل الكويت وكلها مناسبات عزيزة على 
قلوبنا، خصوصا ان القيادتني احلكيمتني ترتبطان بعالقات 
مميزة، حيث إن صاحب السمو يقضي إجازته في السلطنة 
وعاد لتوه منها مشاركا في هذه املناسبة على أرض الواقع، 
مشيرا الى ان الكويت وعمان ليسا سوى مكملني لهذا الرابط 
األساس���ي الذي يجمع بني القيادتني والشعبني مباركا لهما 

ومتمنيا لهما الصحة والعزة.

الكويتيون عودونا على التميز

من جهته هنأ السفير العماني في الكويت سالم املعشني، 
السلطان قابوس والشعب العماني بذكرى مرور 40 عاما على 
الس���لطنة، مشيرا الى ان ما حصل اليوم )أول من امس( في 
الكويت خالل االحتفال بهذه املناسبة ليس بجديد على األشقاء 
الكويتيني الذين عودونا على التميز، وهذا إن دل على شيء 

فيدل على عمق املشاعر والروابط بني الشعبني.
وفيما يخص العالقات الثنائية بني السلطنة والكويت قال 
السفير املعشني ان ذلك ينطلق من احلرص الدائم واملستمر من 
قبل الزعيمني الكبيرين السلطان قابوس بن سعيد وصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد خللق عالقة فريدة ملؤها 
اإلخاء واملودة بعيدا عن املجامالت املعتادة بني الدول والشعوب، 
مؤكدا على رق���ي العالقات الثنائية العمانية � الكويتية الى 
املستوى املنشود، وانها حققت تطورا الفتا في كل املجاالت 
ووصلت الى ذروة نشاطها، وذلك بفضل توجيهاتهما السديدة 
في العمل على كل ما من شأنه تعزيز وتفعيل مختلف اجلوانب 

التي تهم البلدين والشعبني الشقيقني.

المعش�ني: مشاركة الكويتيين في احتفاالتنا ليس�ت بجديدة فهم عّودونا على التميز

حمد جابر العلي: سوء الطقس وراء مشكلة حجاج الكويت في جدة
التقى سفيرنا لدى اململكة 
الس���عودية الشيخ  العربية 
حم���د جاب���ر العل���ي رئيس 
الهيئة العامة للطيران املدني 
السعودي م.عبداهلل بن محمد 

رحيمي.
وأعرب الشيخ حمد جابر 
ل� »كونا«  العلي في تصريح 
عقب اللقاء عن خالص التهنئة 
حلكوم���ة خ���ادم احلرم���ني 
الش���ريفني على جناح موسم 
حج ه���ذا الع���ام، مضيفا ان 
»احلجاج الكويتيني يشعرون 
بكل الرضا والتقدير ملا تقوم 
به السلطات السعودية خلدمة 
ضيوف الرحمن من شتى بقاع 

األرض«.
وثمن عاليا اجلهود الكبيرة 
واملتمي���زة التي بذلها رئيس 
الهيئة م.رحيمي وأسهمت في 
عودة احلجاج الكويتيني بأسرع 
وقت ممكن الى ديارهم بعد ان 

وأوضح »ان سوء األحوال 
اجلوية ذلك اليوم تسبب في 
احداث بطء في حركة تفويج 

طرأ على رحالت عودتهم الى 
البالد تأخير جنم عن س���وء 

األحوال اجلوية.

احلجيج من مكة الى مطار امللك 
عبدالعزيز الدولي في جدة، ما 
أسفر عن تأخر إقالع الرحالت 

الداخلية واخلارجية«.
الش���يخ حمد جابر  وذكر 
العلي »ان التأخر في رحالت 
اإلقالع لم يكن مقتصرا على 
الكويتيني  رحالت احلج���اج 
فقط بل أصاب جميع خطوط 
الطي���ران احمللية والدولية«، 
مؤكدا »ان تعاون الس���لطات 
السعودية كان له ابلغ األثر في 
التخفيف من معاناة احلجاج 
الكويتيني إذ حرصت على إمتام 
رحالت عودتهم الى البالد عند 
توافر الس���بل دون إبطاء او 

تأخير«.
وأش���اد في الس���ياق ذاته 
مبستوى التع��اون والتنسي���ق 
الدائمني بني سلطات الطيران 
املدني الس���عودي ونظيرتها 
انه���ا  الكويتي���ة، مؤك������دا 
تعك���س اح���د أوج���ه متانة 
العالقات الثنائية بني البلدين 

الشقيقني.

وفد »الفرنسية« و»كونا« بحثا التعاون التقني سفيرنا في الرياض التقى رئيس هيئة الطيران السعودية

بحث رئيس حترير وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
باإلنابة جاسم الصراف مع وفد من وكالة الصحافة 
الفرنسية )ا.ف.پ( هنا اليوم سبل تعزيز التعاون 

املهني والتقني بني الوكالتني.
وضم الوفد الفرنسي الذي وصل الى البالد الليلة 
قبل املاضية بدعوة رسمية من »كونا« كال من مدير 
النظ����م املعلوماتية جون فرانس����وا ويتس ومدير 

شؤون التقنيات الدولية استيفان غيرلو.
وناقش الطرفان أثناء االجتم�����اع الذي حضره 
مديرو ومسؤولو ادارات قطاع التحرير في »كونا« 
اجلوانب الفنية املتعلقة بنظام شبكة وكالة األنباء 

الكويتية االخبارية )الدلتا( الذي تستخدمه »كونا« في 
بث أخبارها بالتعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية. 
ورحب الصراف بالوف�����د الفرنس����ي مؤكدا حرص 
»كونا« على تبادل اخلب�����رات الصحافية والتقنية 
مع وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه أشاد جون 
فرانسوا ويتس مبستوى التعاون بني وكالة الصحافة 
الفرنسية و»كونا« ووصفها بأنها مت�ث����ل عالقات 
شراك����ة إعالمية متج����ذرة متتد لسنوات مضيف����ا ان 
وكالته تفتخر بعالقات التعاون التي تربطها ب� »كونا« 
مؤكدا استعداد الوكالة الفرنسية لتسخير خبراتها 

التقنية والصحافية لتعزيز هذه العالقات.

السفيرة األميركية: إذا كانت تقاريرنا غير دقيقة 
فنحن مستعدون لمناقشتها وتصحيحها

ردا على سؤال بخصوص التقرير األخير لوزارة اخلارجية 
األميركية عن الكويت والذي طال مسألة حرية االديان قالت 
السفيرة االميركية ديبورا جونز ان هذه التقارير سنوية ولم 
تختلف بشكل كبير عن التقارير السابقة ولكنها ناجتة عن 
حوارات جتري في احلكومة مع أشخاص مختلفني، مشيرة 
الى انه ان كان هناك أي عدم دقة في التقرير، فنحن نرحب 
مبناقشته واجللوس مع احلكومة أو أي كان. وأشارت الى 
ان هناك آراء مختلفة حول التقرير فالبعض اعتبره دقيقا 

والبع����ض ال. وأضافت »بالنهاية ه����ذا التقرير مبني على 
معلومات دقيقة، وإذا كانت غير دقيقة فنحن مس����تعدون 
لتصحيحها واالعتماد على احلقائق االخرى«. وحول اتهام 
بعض الصحف السفارة االميركية بنقل هذا التقرير قالت: 
عمل الس����فارة األميركية وأي سفارة أميركية عبر احمليط 
ان ترس����ل تقريرها لبالدها حول البلد وتعتمد على تبادل 
األخبار مع األشخاص في البلد هذا. وقالت »سنكون سعداء 

لتغيير املعلومات ولكن بشرط إظهار احلقائق لنا«.


