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موغيريني تشيد بحكمة سمو األمير لتخفيف التوتر في املنطقة

املبارك: نعمل مع االحتاد األوروبي على تعزيز األمن والسالم

ــف الــكــويــت املــنــاصــر لــلــصــن في  ــوق م
ــور في  ــغ ــا التعسفية ضــد اإلي ــه ــراءات إج
تركستان الشرقية احملتلة ميثل سقطة 
وثلمة في املنهج الذي رسمه صاحب السمو 
األمير خالل العقود املاضية في جعل البالد 
دولة السالم املناصرة للشعوب املظلومة 
في كل مكان، ودولة حياد في اخلالفات بن 
الــدول.. هل هذا املوقف النشاز جاء نتيحة 
ارتباطات الكويت في املشاريع مع الصن؟ 

ومنذ متى كانت املصالح فوق املبادئ؟..

بني السطور ــوزراء  أشــاد سمو الشيخ جابر املــبــارك رئيس مجلس ال
ــي  بالعالقات املتميزة بن دولــة الكويت واالحتـــاد األوروب
وحــرص اجلانبن على التنسيق الدائم في مختلف املواقف 

والقضايا التي تعزز األمن والسالم في العالم.
وأشـــار سموه خــالل استقباله املمثل األعــلــى للشؤون 
اخلارجية والسياسية األمنية في االحتــاد األوروبــي ونائب 
رئيس املفوضية األوروبية فيديريكا موغيريني والوفد املرافق 
لها وذلك مبناسبة زيارتها للبالد، إلى أن افتتاح مقر بعثة 
االحتاد األوروبي في الكويت يؤكد حرص االحتاد على توطيد 
عالقته التاريخية وتنميتها في املجاالت التي تخدم مصالح 

شعب الكويت وشعوب االحتاد األوروبي الصديقة.
فيما أكد الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الكويتي أن افتتاح مقر بعثة االحتاد األوروبي 
في البالد أمس األحد يعتبر تتويجا ملسيرة التعاون الناجحة 

بن اجلانبن.

أعلنت رفضها إقحام الكويت في قضايا خالفية

»اإلعالم«: الكويت تسعى
إلى وحدة املوقف اخلليجي 
وجتاوز اخلالف بني األشقاء

 أعربت وزارة اإلعــالم عن رفضها إلقحام 
الكويت بقضايا إعالمية ال دخــل لها فيها 
ــه مــذيــعــة قناة  ــا قــامــت ب مــشــيــرة إلـــى أن م
“العربية” يحمل إســاءة بالغة غير مقبولة 

جتاه الكويت وشعبها.
ــوزارة في بيان صحفي أمس أن  وأكــدت ال
الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة املوقف 
اخلليجي وجتــاوز اخلــالف بن األشقاء كما 
دعــت دائما إلــى وقــف احلمالت اإلعالمية ملا 
متثله من مساس بالعالقات األخوية بن أبناء 
دول املجلس وتأثير سلبي مباشر على روح 

تلك العالقة.

وأشـــارت إلــى حــرص الكويت على النأي 
بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك احلمالت 
وشددت على أنها قد قامت  بإتخاذ إجراءاتها 
الداخلية املعتادة بالتواصل مع املسؤولن في 
قناة العربية ومكتبها في الكويت وطالبتها 

بتصحيح اخلطأ وتدراكه فورا.
ــه على أن  ـــوزارة في الوقت ذات وأكــدت ال
الكويت حتترم حرية التعبير والعمل اإلعالمي 
املهني ال سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات 

النظر وحتقيق وحدة الصف اخلليجي.
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رئيس وزراء الكيان الصهيوني يتوعد حزب الله

نتنياهو

باسل الصباح: مشاريع »الصحة« 
ستغطي جميع احملافظات 
لتحقيق األهداف املرجوة

ـــد وزيــــر الــصــحــة الشيخ  أك
الدكتور باسل الصباح حرص 
ــــوزارة على تطوير الرعاية  ال
الصحية عبر املشاريع التطويرية 
واإلنشائية التي تغطي جميع 
ــات لتحقيق األهــــداف  ــظ ــاف احمل
املــرجــوة لبرنامج عمل الــوزارة 
ضــمــن بــرنــامــج عــمــل احلكومة 
واخلطة اإلمنائية للدولة ورؤية 
كــويــت املستقبل. وقـــال الــوزيــر 
الصباح أمس على هامش افتتاح 
مركز الــوفــرة السكني الصحي 
ـــوزارة لديها حاليا الكثير  إن ال

من املشاريع التنموية الصحية 
التي تنفذها في مناطق اجلهراء 
والعاصمة واألحــمــدي الصحية 
ــى تطوير الرعاية  والــهــادفــة إل
الصحية بالبالد لبلوغ األهــداف 
والــغــايــات الــعــاملــيــة للتنمية 
املستدامة ذات العالقة بالصحة. 
وأضــاف أن مركز الوفرة اجلديد 
ـــذي ســيــقــدم خــدمــاتــه لسكان  ال
املنطقة يتكون من دوريــن ويقع 

على مساحة 2400 متر مربع.

»االتصاالت« تطرح وثيقة تسمح 
بدخول شركة اتصاالت رابعة

أعلنت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 
ــروض لطلبات  ــع الكويتية طرحها وثيقة تــقــدمي ال
احلصول على ترخيص لتقدمي خدمات مشغل شبكات 
االتصاالت املتنقلة االفتراضية مع املشغل املضيف مما 

يسمح بدخول شركة اتصاالت رابعة مشغال افتراضيا.
وقــال رئيس الهيئة سالم األذينة أمس إن ترخيص 
تقدمي خدمات االتــصــاالت املتنقلة االفتراضية إجناز 
يضاف إلــى قطاع االتــصــاالت في الكويت ويهدف إلى 
حتقيق األهداف الواردة في نظام االتصاالت التي تسعى 
إلى إيجاد البيئة املناسبة للمنافسة العادلة وتشجيعها 

في جميع مجاالت االتصاالت.
وأوضح األذينة أن ذلك يتم من خالل توفير خدمات 
اتصاالت متنقلة متطورة وواسعة وبأسعار مناسبة مع 
إتاحة املزيد من اخليارات ملستخدمي خدمات االتصاالت 

وتقنية املعلومات في الكويت.

هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو، 
أمــس، بتوجيه ضربة ساحقة للبنان ولـ”حزب 
الله”، إذا أقــدم األخير على “ارتكاب أيــة حماقة 
ضد إسرائيل”، كما نقلت عنه صحيفة “يديعوت 

أحرونوت” العبرية.
وجــاءت تصريحات نتنياهو، ردا على مقابلة 
بثتها قناة “املنار”، التابعة لـ”حزب الله”، اجلمعة، 
ــدد فيها  مــع أمينه الــعــام “حسن نصر الله”، ه

باستهداف كل إسرائيل.
كما قال “نصر الله”، إنه ليس بحاجة إلى سالح 
نووي أو آالف الصواريخ، فيكفي أن يصيب صاروخ 

واحد خزانات األمونيا اإلسرائيلية في ميناء حيفا.
وقـــال نتنياهو، فــي مستهل جلسة احلكومة 
ــد، “سمعنا نهاية  اإلسرائيلية األسبوعية، األح
األسبوع تصريحات )حسن( نصر الله، عن خطته 
ملهاجمة إسرائيل.. وإن جترأ احلزب على مهاجمتها 

فسنوجه له ولبنان ضربة ساحقة«.

اجلامعة العربية: القضية الفلسطينية 
تواجه حتديات مصيرية غير مسبوقة 

أكد األمن العام املساعد جلامعة الدول 
العربية سعيد أبو علي أمس أن القضية 
الفلسطينية تــواجــه حتــديــات مصيرية 
غير مسبوقة في مقدمتها تصاعد العدوان 

اإلسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة أبو علي الذي يشغل 
ــي  منصب رئيس قطاع فلسطن واألراض
العربية احملتلة في اجلامعة لدى افتتاح 

مؤمتر املشرفن على شؤون الفلسطينين 
ــه  فــي الـــدول العربية املضيفة فــي دورت

العادية )102( والذي يستمر خمسة أيام.
وأوضح أبو علي أن االجتماع يأتي في 
“ظل انحياز اإلدارة األميركية إلسرائيل 
الــذي وصــل حــد التطابق والــشــراكــة في 
العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه” 
مشيرا الــى ان محاولة اجلانبن لفرض 

تسويات قسرية تصل فــي نهايتها الى 
تصفية القضية الفلسطينية«. وأعتبر أن 
“استهداف” االدارة األمريكية لقضايا احلل 
النهائي “بدأ باخراج القدس من طاولة 
املفاوضات باالعتراف األمريكي بالقدس 
عاصمة السرائيل ونقل سفارتها إليها وما 
تــاله من هجمة شرسة على وكالة غوث 
وتشغيل الالجئن الفلسطينين )اونروا(«.

الشيخ صباح اخلالد و فيديريكا موغيريني خالل افتتاح مقر بعثة االحتاد األوروبي في الكويت 
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