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سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال عبداهلل الرومي سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

سموه استقبل المبارك والرومي والروضان ووزير الديوان باإلنابه ووفدًا من مكتب الشهيد

نائب األمير: غرس روح الوحدة الوطنية بين أبناء الكويت

استقبل س���مو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
ام���س رئيس مجل���س الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك، كما استقبل سموه 
بقصر السيف رئيس مجلس االمة 

باالنابة عبداهلل الرومي.
واستقبل سمو نائب االمير 
الس���يف  العه���د بقصر  وولي 

امس امني ع���ام مجلس الوزراء 
عبداللطيف الروضان.

كما استقبل سمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر السيف امس وزير شؤون 
الديوان االمي���ري باالنابة خالد 
بودي برفقته رئيس امناء مكتب 
تكرمي الشهداء د.جاسم الكندري 
ومدير عام مكتب الشهيد فاطمة 
االمير ومدير التكرمي باالنابة في 

مكتب الش���هيد صالح العوفان 
وذلك مبناسبة ذكرى يوم الشهداء 
الذي يصادف الثاني من اغسطس 

من كل عام.
وقد اثنى سموه على اجلهود 
املبذولة من القائمني على املكتب 
في تقدمي جميع وسائل الرعاية 
واالهتمام وتذليل الصعاب البناء 
الذين يستحقون كل  الش���هداء 
الدعم من الدولة تخليدا لذكرى 

الش���هداء الذين قدموا ارواحهم 
وضحوا بأنفسهم من اجل الدفاع 
عن الوطن الغالي وكرامته مؤكدا 
س���موه ان يوم 2 اغسطس يوم 
ال ينس���ى في تاري���خ الكويت 
والكويتي���ني والب���د من غرس 
روح الوحدة الوطنية والعطاء 
الكويت، س���ائال اهلل  ابناء  بني 
العلي القدير ان يرحم شهداءنا 
ويسكنهم فسيح جناته وقدموا 

لسموه هدية تذكارية تضمنت 
كتيبا فيه صور واسماء شهداء 

الكويت.
املقابلة رئيس ديوان  حضر 
س���مو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفيصل والوكيل املساعد للشؤون 
االعالمية بديوان سمو ولي العهد 
الشيخ مبارك احلمود ومدير مكتب 
وزير ش���ؤون الديوان االميري 

الشيخ حمد خالد املالك.

 سلم سفيرنا لدى األردن الشيخ 
فيصل احلمود ممثلني عن الهيئة 
اخليرية األردنية الهاشمية امس 
قافلة مساعدات انسانية مقدمة من 
اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة 
الى الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال الشيخ فيصل في تصريح 
الغذائية  ل� »كونا« ان املساعدات 
املقدم����ة م����ن الهيئ����ات اخليرية 
الكويتية »هي عبارة عن 155 طنا 
من املساعدات الغذائية احململة على 
20 شاحنة قدمها الشعب الكويتي 
الى الشعب الفلسطيني احملاصر 
ان املساعدات  في غزة«. واضاف 
التي تتزامن مع احتفاالت األمتني 
العربية واالس����المية بقدوم شهر 
رمضان املبارك تأتي للمس����اهمة 
في سد جزء من احتياجات الشعب 
الفلسطيني في غزة. وتابع قائال 
»ان الكويت وبتوجيهات من صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
دائمة احلضور والتواجد في اي 
عمل خيري يس����هم في التخفيف 
عن األشقاء العرب واملسلمني في 

اي مكان«.
واضاف ان قافلة املساعدات التي 
ستتوجه الى غزة »تأتي في اطار 

العام للجنة الكويتية املش����تركة 
لإلغاثة فيصل اجليران ل� »كونا« ان 
القافلة املقدمة من الشعب الكويتي 
لألشقاء في غزة »هي ملساعدتهم 
ف����ي مواجهة األوض����اع الصعبة 
الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي 

على القطاع«.
وأشار الى ان املساعدات مقدمة 
من اللجنة املش����تركة لإلغاثة في 
الكوي����ت وبيت ال����زكاة الكويتي 

واألمانة العامة لألوقاف.
اللجن����ة اعتمدت  ان  واضاف 
في إرسال املساعدات على الهيئة 
التي  الهاشمية  اخليرية األردنية 
س����تقوم بدورها بتس����ليمها الى 
وكالة الغ����وث الدولية )االنروا( 
التي س����توزع املس����اعدات على 
مس����تحقيها في القط����اع. وثمن 
اجليران دور القيادة الكويتية في 
دعم الشعب الفلسطيني وتسهيل 
مهمة اللجنة حيث قال »نثمن عاليا 
دور القيادة الكويتية وعلى رأسها 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وولي عهده االمني ورئيس 
مجلس الوزراء على دعمهم للجهود 
الكويتي����ة الهادفة الى مس����اعدة 

الشعب الفلسطيني الشقيق«.

جسر كويتي يتواصل ملد االشقاء 
في فلسطني ومساعدتهم واغاثتهم 
للتخفيف من محنتهم التي خلفها 
االحتالل االس����رائيلي«، مؤكدا ان 
الكويتي للفلس����طينيني  الدع����م 

سيتواصل.
واثن����ى الش����يخ فيصل على 
الرعاية والدعم الذي حتظى بهما 
املساعدات الكويتية والعربية من 
قبل االردن بتوجيهات من العاهل 
االردني امللك عبداهلل الثاني لتوفير 
كل سبل النجاح لوصول املساعدات 
الى مستحقيها. من جانبه قال األمني 

الشيخ فيصل احلمود

هنأت مقدونيا بالعيد الوطني

القيادة السياسية عّزت الفلبين
بوفاة رئيسة الجمهورية السابقة

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تعزية الى الرئيس���ة غلوريا ماكاباغال 
ارويو رئيس���ة جمهورية الفلبني الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
وللشعب الفلبيني الصديق بوفاة الرئيسة السابقة 

جلمهورية الفلبني كورازون اكينو.
وبعث س���مو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية الى الرئيسة غلوريا 
ماكاباغال ارويو رئيسة جمهورية الفلبني الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة الرئيسة السابقة جلمهورية الفلبني كورازون 

اكينو.
كما بعث سمو الش���يخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جورج افانوف 
رئيس جمهورية مقدونيا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
ن���واف األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جورج 
افانوف رئيس جمهورية مقدونيا الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.
وبعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

د.كينيث كاتزمانديڤيد بولك انتوني كوردسمان

قّدموا تصورًا عن أجندة لقاء واشنطن بين سمو األمير والرئيس أوباما

خبراء أميركيون: القمة الكويتية ـ األميركية 
خطوة لتحقيق االستقرار في المنطقة

 واشنطن ـ أحمد عبداهلل
اتفق خبراء اميركيون س����بق ان شغلوا مواقع 
مختلفة في إدارات متعاقبة في تصريحات ل� »األنباء« 
على أن لقاء صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد والرئيس االميركي باراك أوباما يعد خطوة 
مهم����ة على درب البحث عن االس����تقرار واألمن في 
املنطقة. وقال الباحث الرئيسي في معهد الدراسات 
االستراتيجية والدولية انتوني كوردسمان ان اللقاء 
سيتناول قضايا حساسة تتعلق بأمن اخلليج وحل 
قضية امللف النووي االيراني وعملية الس����الم بني 

العرب وإسرائيل.
واضاف كوردسمان »عالقتنا مع الكويت قدمية 
وقوية منذ ما قبل حرب 1991 وقد برهن الكويتيون 
دائما عل����ى انهم اصدقاء ميكن الركون اليهم.. وفي 
اللحظة الراهنة التشاور بني صاحب السمو األمير 
والرئيس اوباما هو امر مفيد للجانبني بالنظر إلى 
القضايا احلساسة التي تواجه اخلليج فاالدارة تسعى 
ال����ى فهم اراء قادة اخلليج بصورة ادق فيما يتصل 
باوضاع العراق واي����ران واملفاوضات املتوقعة بني 
العرب وإسرائيل«. وتابع »يتبنى الكويتيون مواقف 
معتدلة بصورة تلقائية تقريبا. إنهم ال مييلون الى 
التطرف او الى السعي وراء اجندات سياسية خارج 
حدودهم. لقد زرت الكويت عش����رات املرات وكنت 
انصت دائما آلراء ترمي في املقام األول الى حتقيق 
األمن واالس����تقرار في املنطقة. ولهذا السبب فإنني 
اعتقد ان نتائج لقاء اوباما وصاحب الس����مو األمير 
س����تكون ايجابية من زاوية اط����الع كل جانب على 

رؤية اجلانب اآلخر بصورة مباشرة«.
وقال كوردسمان الذي سبق ان عمل في وزارتي 
الدفاع واخلارجية ان الكويت تراقب تصاعد التوتر 
بشأن امللف النووي االيراني بقلق بالغ. وتابع »اعتقد 
انهم محقون في ذلك. انهم ال يريدون حربا ضد ايران 

الن النتائج لن تكون في مصلحة احد«.
وق����ال ديڤيد بولك الباحث في معهد واش����نطن 
لسياسة الشرق االدنى انه يعتقد ان هناك ثالث قضايا 
اساسية شغلت اجندة القمة الكويتية � االميركية. وكان 
بولك قد شغل عام 2002 موقع مستشار السياسات 
ملبادرة الشرق األوسط الكبير في ادارة الرئيس بوش 
كما انه عمل قبل ذلك لنحو ست سنوات مستشارا 

لوزير اخلارجية لشؤون جنوب آسيا.
وحدد بولك القضايا الثالث االساسية بقوله »انها 
ايران والعراق وعملية السالم بني العرب واسرائيل. 
هناك قضايا أخ����رى بالتأكيد فثمة ملف من االمور 
الثنائية السيما في اجلوانب التجارية واالقتصادية 
ولكنني ارى أن تلك القضايا الثالث ستشغل اغلب 

شاشة املباحثات الكويتية � االميركية«.
وتابع بولك »الكويتيون قلقون من احتمال امتالك 
ايران لس����الح نووي ملا سيعني ذلك من بدء سباق 

تسلح من شأنه ان يزيد التوتر في منطقة متوترة 
من االصل. اال انهم قلقون اكثر من التلويح بتوجيه 
ضربة اليران، انهم باختصار ال يريدون حربا بأي 
صورة من الصور. واعتقد ان صاحب السمو األمير 

هنا ليقول ذلك بعبارات واضحة«.
وحول العراق قال بولك »ال يش����عر الكويتيون 
باالطمئنان جتاه بعض التصريحات التي تصدر احيانا 
من بعض املسؤولني في بغداد، وعلى الرغم من ان 
قضية التعويضات وخروج العراق من البند السابع 
مهمة للكويت فإنني بصراحة اعتقد ان العالقات بني 
البلدين ميكن ان تصبح عالقات طيبة للغاية اذا ما 
متكن الطرفان من حل بعض القضايا املعلقة بصورة 
مقبولة منهما معا. وتلك القضايا قابلة للحل ببعض 
اجلهد إذا ما بدأت عملية سياس����ية رمبا بوس����اطة 
دولية من نقطة مقبولة. واملهم هنا هو أنه ال توجد 
قضايا حدودية بني اجلانبني فاحلدود باتت معروفة 
ومقرة دوليا وال يستطيع اي طرف كان ان يغيرها. 
وانا واثق ان صاحب السمو األمير عرض هنا موقف 
الكويت بوضوح وفي احلقيقة فإنني ال اجد مشكلة 

كبيرة تستعصي على احلل في هذا املجال«.
وقال د.كينيث كاتزمان االستاذ في معهد الدراسات 
االستراتيجية التابع لكلية احلرب االميركية ان عالقات 
الواليات املتحدة والكويت »كانت وستظل عالقات 
مميزة من الزاوية التاريخي����ة«. وكان كاتزمان قد 
عمل مستشارا للجنة العالقات اخلارجية في مجلس 
الشيوخ االميركي ومستشارا ملكتب السياسات في 
وزارة الدفاع ثم تفرغ لالبحاث االكادميية والتدريس 

السيما في شؤون اخلليج.
وقال كاتزمان ان من املفيد للمسؤولني في واشنطن 
التعرف على آراء صاحب السمو األمير صباح األحمد 
» الذي تابع عن كثب جميع التطورات التاريخية التي 
شكلت الشرق األوسط خالل العقود األخيرة«. وقال 
كاتزمان انه ال يعرف اجندة املباحثات بني صاحب 
السمو األمير والرئيس اوباما بيد انه اضاف »هناك 
ملفات عديدة مفتوحة في الشرق االوسط اآلن. وال ابالغ 
اذا قلت ان املنطقة مقبلة على مرحلة انتقالية مهمة 
وهي مرحلة متس منطقة اخلليج ايضا بل وبصورة 
رئيسية، هناك احتياج حلل سلمي للقضية النووية 
االيرانية ولقضية الصراع العربي � االس����رائيلي. 
والعام احلالي سيكون عاما حاسما على املسارين. 
فااليرانيون لديهم حتى سبتمبر للرد على عروضنا 
باحلوار وحتى نهاية العام لتقدمي ما ميكن ان يعد 
تقدما ملموسا على هذا الصعيد. واالدارة ترغب في بدء 
املفاوضات على املسارين الفلسطيني والسوري هذا 
العام. ومن املفيد ان تتبادل االدارة اآلراء مع صاحب 
السمو األمير وقادة اخلليج خالل الفترة القصيرة 
املقبلة، إذ إن ذلك س����يزيد من فرصة جناح اجلهود 

احلالية للعثور على حل لهاتني القضيتني«.

17 دولة تتنافس على جائزة الشيخ زايد للكتاب

الهالل األحمر قّدم مساعدات لسريالنكا

أبوظبي � أ.ش.أ: شهدت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
تدفقا متواصال للترشيحات منذ اإلعالن عن فتح باب 
الترشيح للجائزة في دورتها الرابعة للعام 2010/2009 
والذي سيمتد حتى منتصف سبتمبر 2009، واستقبل 
مكتب اجلائزة عددا كبيرا من األعمال واإلجنازات التي 
استكملت الشروط العامة فاقت 230 عمال حتى اليوم.

وتلقت اجلائزة ترشيحات من 17 دولة عربية شملت 
اإلمارات والس����عودية والكويت والبحرين واليمن 
وتونس واملغرب واجلزائر والصومال والس����ودان 

وليبيا وسورية ولبنان وفلسطني واألردن والعراق، 
باإلضافة الى أعمال من ثالث دول غربية هي الواليات 

املتحدة وأملانيا وتركيا.
وتأسست جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2006 
وهي جائزة مستقلة ومحايدة متنح بشكل سنوي 
للمبدعني من املفكرين والناشرين والشباب تكرميا 
ملساهماتهم في مجاالت التأليف والترجمة في العلوم 
اإلنسانية، وحتمل اسم مؤسس دولة االمارات املتحدة 

الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

قدمت جمعية الهالل االحمر 
مس���اعدات عاجل���ة للش���عب 
السريالنكي املتضرر من جراء 

احلرب االهلية االخيرة.
وسلمت املساعدات التي قدمتها 
اجلمعية من قبل متطوعي الهالل 
االحمر الى وزارة البناء الوطني 

في جمهورية سريالنكا بحضور 
القائم بأعمال سفارة الكويت في 

كولومبو محمد العريفان.
واش���رف املتط���وع احم���د 
عبداجلب���ار عل���ى توزيع هذه 
املس���اعدات بناء على تعليمات 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية وقام 

برصد االحتياجات الضرورية 
وكيفية توزيعها على املتضررين، 
واحتوت هذه املس���اعدات على 
4000 خيم���ة + 4000 بطانية 
+ 4000 حصة غذائية + 4000 
كرتون يحتوي على ادوات مطبخ 

اساسية.

سبيكة العبدالرزاق مديرًا عامًا 
لهيئة تقدير التعويضات

لجنة متابعة العمالة الوطنية 
بالجهات غير الحكومية

صدر في جريدة »الكويت اليوم« امس مرسوم رقم 179 لسنة 2009 
بتعيني سفير فوق العادة مفوض، جاء فيه، مادة اولى: يعني محمد 
سعد العودة الصالل بدرجة سفير فوق العادة مفوض، ويتولى وظيفة 

سفير فوق العادة مفوض لدولة الكويت لدى جمهورية النمسا.
م���ادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 180 لس���نة 2009 بتعيني نائب ملدير عام 
الهيئة العامة لشؤون القصر، جاء فيه اآلتي، مادة أولى: يعني مبارك 
فالح غنيم القويضي نائبا ملدير عام الهيئة العامة لش���ؤون القصر 

بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 

ووزير العدل، تنفيذ هذا املرسوم، وينشر في اجلريدة الرسمية.
وصدر مرس���وم رقم 181 لس���نة 2009 بتعيني مدير عام الهيئة 
العامة لتقدير التعويضات عن خس���ائر العدوان العراقي، جاء فيه، 
مادة اولى: تعني د.س���بيكة خالد العبدال���رزاق – بوظيفة مدير عام 
الهيئة العام���ة لتقدير التعويضات عن خس���ائر العدوان العراقي 

بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية: على وزير الدولة لش���ؤون مجل���س الوزراء تنفيذ 
هذا املرس���وم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينش���ر في اجلريدة 

الرسمية.
وصدر مرسوم رقم 185 لس���نة 2009 باملوافقة على اتفاق بني 
حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية الفرنسية بشأن االعفاء 
املتبادل من تأشيرة االقامة القصيرة حلملة جواز سفر ديبلوماسي 
)لرعايا البلدين( واخلاص )للكويتيني فقط( واخلدمة )للفرنسيني 
فقط(، نص على: مادة اولى: املوافقة على اتفاق بني حكومة الكويت 
وحكومة اجلمهورية الفرنسية بشأن االعفاء املتبادل من تأشيرة 
االقامة القصيرة حلملة جواز س���فر ديبلوماسي )لرعايا البلدين( 
واخلاص )للكويتيني فقط( واخلدمة )للفرنس���يني فقط( واملوقع 
مبدينة الكوي���ت بتاريخ 11 فبراير 2009، واملرافقة نصوصها لهذا 

املرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا املرسوم 
وعلى رئيس مجلس الوزراء ابالغه الى مجلس االمة، ويعمل به من 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

صدر في اجلريدة الرس����مية 
امس قرار مجل����س الوزراء رقم 
)571( لسنة 2009 بتشكيل جلنة 
متابعة العمالة الوطنية باجلهات 

غير احلكومية. جاء فيه: 
مادة 1: تش����كل جلنة ملتابعة 
العمال����ة الوطنية باجلهات غير 
احلكومية برئاسة امني عام برنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة، وعضوية ممثلني 

عن: 
� وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل � نائب الرئيس وعضوية 
كل من: � وزارة التجارة والصناعة. 
� وزارة التعليم العالي .� برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة. � املؤسسة العامة 
للتأمين����ات االجتماعية. � غرفة 

جتارة وصناعة الكويت.
ويج����ب اال تقل وظيفة ممثل 

اجلهة عن درجة مدير.
مادة2: تختص اللجنة بالنظر 
فيما يلي: 1� التنسيق مع اجلهات 
املختلف����ة ذات العالقة بتطبيق 
القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن 
دعم العمالة الوطنية بهدف وضع 
آليات العمل املتعلقة بدعم العمالة 
الوطنية للوصول لتطبيق امثل 

ألهداف القانون.
2� التنسيق مع اجلهات املعنية 
الش����ؤون االجتماعية  ب����وزارة 
والعمل في ش����أن التفتيش على 
اجلهات غير احلكومية للتحقق 
من قيام العمالة الوطنية بالعمل 

بصورة فعلية.
3� حتدي����د املقصود بانتظام 
وجود العمالة الوطنية باجلهات 
املسجلني عليها وحتديد االسس 

والضواب����ط واملعايير والنماذج 
التي  التفتيش  املتعلقة بتقارير 
تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل بشأنهم.
4� وض����ع ضواب����ط لصرف 
العمل لتتناس����ب مع  اذون����ات 
املؤه����الت والفئ����ات العمري����ة 
وإمكانية عمل اإلناث بأنش����طة 
معينة مع حتديد األنشطة التي 
يحظر تشغيل اإلناث بها او صرف 
اذونات عمل لهن عليها، مع مراعاة 
ضرورة حتديد اذن العمل مبدة 

معينة.
5� دراس����ة وض����ع العمال����ة 
الوطنية لدى اجلمعيات التعاونية 
ووضع احللول واملقترحات بشأنها 
على نحو من شأنه حتقيق التوازن 
بني عدد العاملني واحلاجة الفعلية 

للجمعية.
6� وض����ع آلي����ة للنظ����ر في 
اعتراضات ذوي الشأن على نتائج 
التفتيش تتضمن مواعيد تقدمي 
االعتراض ومعايي����ر القبول او 
الرفض، وحتديد تاريخ الصرف 
ف����ي ح����ال القبول، واالس����باب 
املقترحة السترداد ما مت صرفه 

دون وجه حق.
7� حتديد االجراءات � بخالف 
العقوب����ات اجلزائية املنصوص 
عليها في القانون رقم 19 لسنة 
2000 � التي يتعني اتخاذها جتاه 
العامل واجلهة صاحبة العمل حال 

ثبوت التعيني الصوري.
مادة 3: للجنة ان تستعني مبن 
تراه في معاونتها في حتقيق املهام 
املنوط بها، ولها كذلك تش����كيل 
جلان فرعية ملساعدتها في تسيير 

اعماله.

الحمود سّلم دفعة مساعدات جديدة
إلى الشعب الفلسطيني


