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عند تقدمي أي طلب 
لترخيص مسيرة 

وفقًا للقانون سيتم 
التعامل معه فوراً

صاحب السمو األمير مستقبال أحمد بهبهاني ومؤيد الالميصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه رئيس جمعية الصحافيني ونقيب الصحافيني العراقيني وأعضاء الوفد الصحافي العراقي بحضور الشيخ محمد العبداهلل

الشيخ مبارك الدعيج خالل لقائه مؤيد الالمي والوفد الصحافي العراقي

نقيب الصحافيني العراقيني: شعرنا بأننا أمام قائد كبير وشخصية مهمة وشعرنا باطمئنان عندما تكلم عن العراق

خالل حفل غداء على شرف الوفد اإلعالمي العراقي الزائر للبالد

الالمي عقب لقاء صاحب السمو: األمير ضمانة للعراقيني والكويتيني ولكل املنطقة العربية

الس���مو  اس���تقبل صاحب 
الش���يخ صباح األحمد  األمير 
بقصر بي���ان ظهر أمس رئيس 
جمعية الصحافيني أحمد يوسف 
بهبهاني ونقي���ب الصحافيني 
العراقيني مؤيد الالمي وأعضاء 

عقب اللقاء »شعرنا بأننا أمام 
قائد كبير وأمام شخصية مهمة 
ليس فقط ف���ي الكويت أو في 
الوطن العربي شخصية كبيرة 
جدا« مضيفا »شعرنا باطمئنان 
وسعادة عندما تكلم عن العراق 

الوفد الصحافي العراقي، وذلك 
مبناسبة زيارتهم للبالد.

وحضر املقابلة نائب وزير 
ش���ؤون الديوان األميري علي 
اجلراح ووزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

القضائية على شركة اخلطوط 
اجلوية العراقية. ووصف ذلك 
بأنه يعني أن سمو األمير ميثل 
ضمانة للعراقيني والكويتيني 

ولكل املنطقة العربية.
وأعرب عن متنياته بأن يحمي 

وعن مستقبل العالقات العراقية 
� الكويتية«.

ولفت ال���ى أنه نقل حتيات 
احلكوم���ة والش���عب العراقي 
الى س���موه، خصوص���ا بعد 
قراره االخوي بإلغاء الدعاوى 

الشيخ محمد العبداهلل. ووصف 
نقيب الصحافيني العراقيني مؤيد 
الالمي لقاءه مع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد أمس 

بأنه كان إيجابيا متاما.
الالمي ف���ي تصريح  وقال 

اهلل سمو األمير والكويت، وأن 
تبقى واحة للسالم واحملبة، فيما 
وجه الشكر والتقدير لكل اإلعالم 
الكويتي ول���كل الزمالء الذين 
عملوا خالل زيارة الوفد العراقي، 

متمنيا لهم كامل التوفيق.

العبداهلل: استطعنا بحكمة األمير تخطي الصعاب في عالقتنا مع العراق
تلفزيون الكويت.

م���ن جانب���ه، ق���ال نقيب 
الصحافي���ني العراقيني مؤيد 
الوفد يعتبر  الالمي ان ه���ذا 
ارف���ع وفد إعالمي عراقي منذ 
ع���ام 1990 وحتى اآلن، حيث 
الوفد لقاءات مع كبار  اجرى 
املسؤولني وعلى رأسهم صاحب 
الس���مو االمير وسمو رئيس 
مجل���س ال���وزراء واملعنيني 
بالشأن االعالمي من جمعيات 
اللقاءات  واحتادات، وكان���ت 
ايجابية ومثمرة ووصلنا الى 
نقطة لقاء واتفاق بإن املستقبل 
البد ان يكون مزدهرا لشعبي 
العالقة  البلدين، فالقضاي���ا 
الى  النظر  انته���ت وعلين���ا 
العالقات  املس���تقبل لتقوية 
بني الكويت والعراق مع بناء 
البلدين،  اعالمي مشترك بني 
والتنسيق في احملافل الدولية 
والعربية مب���ا يحقق الفائدة 
للطرفني، فالزيارة كانت ناجحة 
بامتياز. وأش���ار إلى التوقيع 
للعدي���د م���ن االتفاقيات بني 
اجلانبني، حي���ث مت االتفاق 
الكويتية  االنب���اء  بني وكالة 
العراقية،  )كونا( والوكال���ة 
ومت حتديد مسارات االسابيع 
الثقافية املس���تقبلية في كل 
م���ن الكويت والعراق، كما مت 
االتفاق املجلس الوطني للثقافة 
والفنون على ان تكون هناك 
سلسلة من االصدارات مشتركة، 
وحضور وفود نخبوية ألنشطة 
املجلس، ومت عمل العديد من 
اللقاءات للصحف اليومية، ومت 
االتفاق مع عدد من الصحف 
للطباعة في البلدين، كما طالب 
كتاب من الكويت للكتابة في 
العراقية والعكس،  الصحافة 
وهناك العديد من املشاريع بني 
البلدين املفيدة لهم، ولألسرة 
الصحافية، وأضاف: ان حرية 
الصحافة في الكويت معروفة، 
وبصراحة كان���ت الصحافة 
اللبنانية هي االولى عربيا من 
حيث حرية الصحافة، ولكن مع 
التأخر الذي يحدث في لبنان 
الكويتية  أصبحت الصحافة 
االه���م للصحافة العربية من 
حيث قضايا احلرية والنشر 
وقضايا التي تؤثر في الرأي 
الع���ام، ومازال���ت الصحافة 
الكويتية كما عهدناها جريئة 
بكتابه���ا وجريئ���ة بإداراتها 

ورؤساء حتريرها.
 ٭أسامة أبو السعود

العبداهلل انه مت تشكيل جلنة 
الكويت ومعهد  تضم جامعة 
األبحاث ووزارتي املواصالت 
واإلع���الم واجله���ات االمنية 
املفروض تواجدها ومت وضع 
الشروط الس���تقدام مستشار 
لكي ميكننا من وضع اخلرائط 
التنفيذية التي ميكن من خاللها 
طرح املشروع على الشركات 
ومن ثم يت���م التنفيذ، مؤكدا 
أن املشوار طويل، ولألسف مت 
اختزال تصريح سابق له، بأن 

نفي الشائعات واألكاذيب ليس 
من وظيفته���ا، وأننا نحتاج 
وزارة إعالم أخرى تقوم بهذه 
املهمة حلل هذه القضية، لكن 
بالفعل فإن ما يشاع اآلن من 
أكاذيب والتي تؤدي الى زعزعة 
االس���تقرار جعلنا ندرس هذا 
املوضوع جديا، وإن شاء اهلل 

سنتواجد.
وح���ول مش���روع إطالق 
قم���ر صناعي كويت���ي وآخر 
ما مت في هذا الش���أن، أوضح 

الدستور، اكد انه حدث تاريخي، 
حيث ان الدستور يرسم طريق 
حي���اة كل الكويتي���ني، ويتم 
االحتف���ال به بالش���كل الذي 
يليق بهذه املناسبة، داعيا كل 
اه���ل الكويت الى التواجد في 
امل���كان املخصص لالحتفالية 
ال���ذي س���يكون ب���ني ابراج 
الكويت واجلزيرة اخلضراء، 
حيث ستكون هناك الكثير من 
املفاجآت واالنشطة التي ال مثيل 
لها وسيم نقلها مباشرة على 

القمر جاهز لإلطالق، مشيرا 
الى ان ما مت فعليا هو بدء اولى 
اخلطوات التنفيذية إلطالق هذا 
القمر، ومازلنا في طور الدراسة، 
وقضية التنفي���ذ حتتاج إلى 
سنوات، ومن سبقنا في دول 
اخلليج في هذه اخلطوات مازال 
أمامهم 5 سنوات إلطالق القمر، 
فقضية القمر الصناعي ال تتم 
في يوم وليلة. وحول االحتفال 
الذي س���يقام يوم 10 اجلاري 
مبناسبة مرور 50 عاما على 

قال العبداهلل ان احلكومة جاهزة 
بالتأكي���د حلماية املس���يرات 
املرخصة، وعند تقدمي أي طلب 
لترخيص مسيرة وفقا للقانون 

سيتم التعامل معه فورا.
وعن تواجد وزارة اإلعالم 
الرسمي على شبكات التواصل 
االجتماعي وخاصة تويتر لنشر 
انتش���ار  حقائق خاصة بعد 
بعض األكاذيب، قال العبداهلل: 
كنت أرى في السابق ان تواجد 
وزارة اإلعالم على تويتر ملجرد 

أكد وزي���ر اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الش���يخ محم���د العبداهلل ان 
زيارة الوفد اإلعالمي العراقي 
للكويت هي زيارة مستحقة 
وقد تأخرت كثيرا، موضحا أن 
التأخير سببه شخصي، حيث 
كانت لديه رغبة في ان تكون 
الزيارة في وقت مناسب، وفي 

أفضل الظروف.
وقال الوزير العبداهلل � في 
تصريحات للصحافيني على 
هامش حف���ل غداء اقامه على 
شرف الوفد العراقي ظهر امس 
مبطعم لونوتر على ش���ارع 
اخللي���ج العرب���ي � ان موعد 
الزي���ارة كان مح���ددا له في 
الصيف املاضي، ومت تأجيله إلى 
الشهر اجلاري دون أن تكون 
لدينا معرفة مسبقة ملا نعيش 
فيه من أجواء اآلن، لكن واحلمد 
هلل الكويت في جميع أوضاعها 
جميلة، وحتترم كل ضيوفها، 
حيث وجد الوفد كل احلفاوة 
والترحيب، ليس على املستوى 
الرسمي فقط، لكن على مستوى 
الدواوين، والبيوت اخلاصة 
التي زاروه���ا« متمنيا تنمية 
العالق���ات ب���ني البلدين على 

جميع االصعدة.
وردا على سؤال للصحافيني 
عن وجود فجوة مازالت تعتري 
العالقات الكويتية � العراقية 
الى اآلن، قال العبداهلل »ما مرت 
به الكويت إبان الغزو الصدامي 
الغاشم عام 1990، قضية من 
الصعب أن ينس���اها الشعب 
الكويتي بسهولة، لكن بحكمة 
صاحب السمو األمير، ورئيس 
العراق ورؤساء احلكومات من 
اجلانبني، اس���تطعنا تخطي 
الصعاب، وتبادل الزيارات على 
مستوى القادة، وزيارة صاحب 
السمو االمير للعراق األخيرة، 
كسرت الكثير من اجلليد الذي 
كان يحوم بحميمية البلدين، 
آمال توطيد هذه العالقة على 
الرسمي واإلعالمي  املستوى 

لكي تعود ألفضل حاالتها«.
وأكد العبداهلل ان صاحب 
السمو األمير في كلمته امس 
دائما يؤكد ويضع النقاط على 
احلروف، وقد متي���ز وأبدع 
كعادته به���ذه العبارات التي 
تعد نبراسا للعمل احلكومي، 
وكذلك نبراس له ش���خصيا 

كوزير.
وحول ترخيص املسيرات، 

الشيخ محمد العبداهلل متحدثا للصحافينيالشيخ محمد العبداهلل والشيخ سلمان احلمود يتوسطان الزمالء أحمد بهبهاني وعدنان الراشد وفيصل القناعي والوفد الصحافي العراقي بحضور السفير العراقي ويوسف مصطفى

الدعيج يؤكد أهمية التواصل اإلعالمي 
بني العراق والكويت خلدمة مصاحلهما املشتركة

أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام لـ »كونا« 
الشيخ مبارك الدعيج أهمية التواصل االعالمي بني 

العراق والكويت مبا يخدم مصاحلهما املشتركة 
ويلبي توجهات قيادتي البلدين والشعبني الشقيقني.

وقال الشيخ مبارك خالل استقباله وفدا عراقيا 
إعالميا زائرا يرأسه رئيس نقابة الصحافيني 

العراقيني مؤيد الالمي إن ما يربط البلدين الشقيقني 
ليس فقط العالقات السياسية، بل العالقات االخوية 

واالجتماعية واالقتصادية والدينية التي تعود الى 
عقود عدة.

وأعرب عن ترحيبه بزيارة الوفد العراقي ،مبينا ان 
من يريد حتقيق مصلحة الكويت والعراق يجب 

ان ينظر الى ما يفيد البلدين من خالل تعزيز تلك 
العالقات على كل املستويات.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به وسائل 
االعالم في تعزيز التواصل والتقارب بني الدول 

وخدمة القضايا التي تهم أبناءها مبا يحقق التطور 
والرقي والرفاهية لشعوبها.

من جانبه قال رئيس الوفد العراقي مؤيد الالمي ان 
وكالة االنباء الكويتية )كونا( من الوكاالت العربية 

املؤثرة ليس على املستوى احمللي بل على املستويني 
العربي والدولي.

وأشار الى الدور الذي قام به االعالم الكويتي »الذي 
كان سباقا«، السيما في فترة حرب حرية العراق 

وسقوط النظام الصدامي في تسليط الضوء على ما 
عاناه الشعب العراقي من ويالت النظام البائد.

وأشاد الالمي بحفاوة الترحيب الذي لقيه الوفد 
العراقي على كل املستويات في لقاءاته الرسمية مع 

كبار املسؤولني احلكوميني وزياراته التي شملت 
عددا من املؤسسات االعالمية في القطاعني العام 

واخلاص والتقى خاللها عددا من املعنيني باإلعالم.
ودعا اجلانب الكويتي الى عدم االلتفات الى 

االصوات والتصريحات غير الرسمية أو املسؤولة 
التي يدلي بها بعض الشخصيات في العراق والتي 
قد تؤدي الى توتير العالقات بني البلدين والشعبني 

الشقيقني، مبينا ان العراق ينظر في عالقته مع 
الكويت الى األمام.

وقال الالمي إن »هناك الكثير من النوايا احلسنة 
التي البد من ترجمتها وتنفيذها للوصول الى ما 

نريده« في إشارة الى ضرورة تبادل الزيارات 
لوفود إعالمية وثقافية وغيرها مبا يخدم هذا 

التوجه.

)هاني الشمري(الشيخ محمد العبداهلل مصافحا الزميل عدنان الراشد الشيخ مبارك الدعيج ووليد النصف والسفير العراقي خالل اللقاء 


