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التقى رئيس املجلس األعلى 
للقضاء في الكويت رئيس احملكمة 
الدستورية رئيس محكمة التمييز 
املستشـــار يوسف الرشيد أمس 
وزير العدل السوري احمد حمود 
يونس وبحث معه عالقات التعاون 
بني البلدين وبخاصة في املجال 

القضائي وسبل تطويرها.
الرشيد  وحتدث املستشـــار 
في بداية اللقـــاء الذي عقد على 
هامش زيارته اخلاصة الى دمشق 
القائم بأعمال السفارة  وحضره 
في دمشق باالنابة املستشار خالد 
الفضلي وعدد من املسؤولني في 

وزارة العدل السورية عن سبل تعزيز آفاق التعاون القضائي بني 
الكويت وسورية، متمنيا ان يكون هذا اللقاء امتدادا لزيارات ولقاءات 

متبادلة بني السلطتني القضائيتني في البلدين الشقيقني.
وتطرق الرشيد الى عمق عالقات التعاون بني السلطتني واملتجذرة 
منذ القدم، مشـــيرا بهذا الصدد الى دور القضاة الســـوريني الذين 
عملوا في الســـلك القضائي وتركوا بصمات خالل فترة مزاولتهم 
للمهنة، مؤكدا على مواصلة واســـتمرارية هذا التعاون من خالل 
اجراء التعاقد الشـــخصي مع قضاة سوريني متميزين خاصة في 

القضاء املدني.

نائب األمير استقبل المبارك وتلقى كتابًا من الصرعاوي
سموه تسّلم رسالة دكتوراه من العازمي وكتابًا من الهاجري

سمو نائب األمير يتسلم كتاباً من د.محمد الصرعاوي سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه محمد القبندي ود.سالم القبندي

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى عودته إلى البالد وفي استقباله عبداهللا الرومي والشيخ جابر املبارك وروضان 
الروضان وعبدالعزيز العدساني وعدد من الشيوخ والوزراء واملسؤولني

صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز خالل استقباله السفير الشيخ حمد جابر العلي

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمـــد بقصر بيان صبـــاح امس رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
كما اســـتقبل سموه نايف هذال الهاجري الذي 
اهدى ســـموه نســـخة من كتاب بعنوان «مسيرة 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية» وقد شكره 

سموه متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
واستقبل سموه االستاذ بكلية العلومـ  قسم علوم 
األرض والبيئة د.محمد الصرعاوي الذي اهدى سموه 
نسخة من كتاب «جيولوجية وجيومورفوجلية 
والوضع البيئي بالكويت» وقد شكره سموه متمنيا 

له دوام التوفيق والنجاح.
كما استقبل ســـموه د.مخيط عوض العازمي 
الذي اهدى ســـموه نسخة من رســـالة الدكتوراه 
بعنوان «ابن ســـهدل االندلسي منهجه واثره في 
الفقه املالكي» وقد شـــكره سموه متمنيا له دوام 

التوفيق النجاح.

ممثل األمير شارك في مراسم 
تنصيب رئيس األكوادور المنتخب

كويتو ـ كونا: شـــارك ســـفيرنا لدى البرازيل وليد 
الكندري ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في مراسم تنصيب رئيس االكوادور رافاييل كوريا لفترة 

رئاسية ثانية.
وقال السفير الكندري في اتصال هاتفي مع «كونا» انه 
نقل خالل حفل االستقبال الذي اقيم في القصر الرئاسي 
على شرف احلضور من قادة دول العالم وممثليهم حتيات 
صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد الى رئيس 

االكوادور مبناسبة تنصيبه لفترة رئاسية ثانية.
واضاف انه نقل ايضا حتيات سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد لنائب رئيس االكوادور لينني 

مورينو مبناسبة توليه كذلك منصبه للمرة الثانية.
واعرب الكندري عن امله في ان يحقق رئيس االكوادور 
النجاح خالل فترة رئاســـته اجلديدة متمنيا للشـــعب 

االكوادوري املزيد من التطور واالزدهار خاللها.
كما اعرب عـــن رغبة الكويت فـــي تعزيز العالقات 

الثنائية بني البلدين في جميع املجاالت.

محمد الصباح استقبل القبندي
لحصوله على الدكتوراه

رئيس الوزراء عاد إلى البالد

عاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى أرض الوطن مســـاء أمـــس قادما من 
الواليات املتحدة األميركية بعد أن أجرى فحوصات 
طبيـــة معتادة تكللت بفضل مـــن اهللا عز وجل 

بالنجاح.
وكان في اســـتقبال سموه لدى وصوله مطار 
الكويت الدولي رئيس مجلس األمة باالنابة عبداهللا 
الرومي والنائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وعدد من الشيوخ والوزراء واحملافظني 

وقادة اجليش والشرطة واحلرس الوطني وكبار 
املسؤولني في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء وعدد من سفراء الدول االفريقية املعتمدين 

لدى الكويت.
هذا وكان سمو الشـــيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء قد قام بجولة رســـمية لعدد من 
الدول االفريقية في اخلامس عشر من شهر يوليو 
املاضي زار خاللها جمهوريـــة بنني وجمهورية 
الغابون وجمهورية جيبوتي وجمهورية اثيوبيا 
الفيدرالية الدميوقراطية وجمهورية القمر املتحدة 

ومملكة سوازيالند وجمهورية السنغال.

اســـــتقـبل نائب رئيـس مجـلس الـوزراء 
ووزيـــر الخارجية الشـــيخ د.محـمد الصـباح 
اللــواء متقاعد محمد القبندي ود.سـالم محمد 

القبندي بمناســـبة حصــول د.سالم القبندي 
على درجة الدكتـــوراه من جامعة هارفارد في 

طب األسنان.

نايف بن عبدالعزيز: ما يمس الكويت يمسنا
وعلينا مواجهة المخاطر األمنية المحيطة بدول التعاون

أكد خالل لقائه سفيرنا بالرياض ضرورة التشاور والتنسيق الثنائي في جميع المجاالت

العطية: تكثيف التعاون اإلقليمي
والدولي للقضاء على اإلرهاب

الرياضـ  كونا: أشاد األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
عبدالرحمـــن العطية بنجاح جهود االجهـــزة االمنية بالكويت في احباط 
الهجـــوم االرهابي الذي كان يهدف الى تفجير معســـكر عريفجان ومبنى 

جهاز امن الدولة ومنشآت أخرى.
ونوه العطية في بيان صحافي صدر امس باجلهود املتميزة التي تبذلها 
االجهزة األمنية بالكويت في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الســـمو االمير 
الشيخ صباح االحمد حلماية املنجزات الوطنية وأرواح املواطنني واملقيمني 

على ارض الكويت من عبث العابثني وخطر االرهاب.
وأكد العطية املواقف الثابتة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
التي تنبذ االرهاب مبختلف أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وشدد على 
التعاون املثمر بني األجهزة االمنية اخلليجية للتنسيق وتبادل املعلومات 

خلدمة أمن واستقرار املنطقة.
ودعا العطية الـــى ضرورة تكثيف التعاون االقليمي والدولي للقضاء 

على آفة االرهاب حلماية البشرية من جرائمها.
ومتنى أن يدمي اهللا نعمة األمن واألمان واالستقرار على الكويت ودول 

مجلس التعاون وان يحفظها وشعوبها من كل مكروه.

وزارة الدفاع األميركية: نقّدر جهود الكويت 
العتقال الشبكة المتهمة باإلرهاب

الكويتـ  أ.ش.أ: هنأت الواليات املتحدة احلكومة الكويتية وقوات األمن 
إلحباط مخطط إرهابي يهدف إلى تفجير قاعدة «عريفجان» العسكرية التي 
يستخدمها اجليش األميركي ومنشآت أمنية أخرى واعتقال خلية تتبع تنظيم 
القاعدة مكونة من ٦ أشخاص. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع األميركية 
جيوف موريل - في بيان صحافي امس - إنه مت القبض مؤخرا على ستة 
من املشـــتبه بهم بتهمة التخطيط لشن هجوم على معسكر «عريفجان» 
وهو القاعدة العسكرية األميركية الرئيسية في الكويت ومبنى أمن الدولة 
وغيره من املباني احلكومية. وأضاف أن ذلك «دليل على الشراكة املمتازة 
التي بنيناها مع الكويتيني على مر السنني وخصوصا تلك التي تربط بني 

قوات األمن الكويتية والقوات املسلحة األميركية املقيمة في الكويت».
وأبدى موريل شكره للكويت بالقول «نحن ممتنون لقوات األمن الكويتية 
واملسؤولني القضائيني الذين تصرفوا بسرعة لتفكيك اخللية»، معربا عن 
أملـــه في أن يكون «اخلطر قد زال». ولم يؤكد موريل ما إذا كان املتآمرون 
يسعون الستهداف معسكر «عريفجان» على وجه التحديد أو املرافق في 
الكويت بشكل عام، لكنه قال إنه «استنادا إلى تقييم أولي فمن الواضح أن 

القوات األميركية كانت من بني األهداف التي كانوا يريدون ضربها».

نقل له حتيات وتقدير سمو ولى 
العهد الشيخ نواف الصباح وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد. ورافق الشيخ حمد اجلابر 
خالل زيارته لالمير نايف كل من 
املستشــــار بســــفارتنا بالرياض 
ناصر العنزي واملستشار صالح 
الصقعبي والقائــــم باالعمال في 
القنصلية الكويتية بجدة سلطان 

السبيعي.

وسبل تعزيزها وتطويرها.
واضاف الشيخ حمد اجلابر انه 
نقل كذلك لالميــــر نايف متنيات 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بعودة ولي العهد السعودي 
االمير سلطان بن عبدالعزيز قريبا 
الى اململكة ساملا معافى ليواصل 
الى جنب  العطاء جنبا  مســــيرة 
مع أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز. كما 

اهللا. من جانبه قال سفيرنا لدى 
اململكة العربية السعودية الشيخ 
حمد جابر العلي انه نقل للنائب 
الوزراء  الثاني لرئيس مجلــــس 
الســــعودي وزير الداخلية االمير 
نايف بن عبدالعزيز رســــالة من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد. واشار الى ان الرسالة تتعلق 
التي  املتميزة  الثنائية  بالعالقات 
تربط البلدين والشعبني الشقيقني 

ودعا الى «ضرورة االستمرار في 
التعاون على تقوية اواصر العالقات 
بني دول املنطقــــة ملواجهة جميع 

التحديات االقليمية االمنية».
وطمأن النائب الثاني لرئيس 
الداخلية  الوزراء وزيــــر  مجلس 
االمير نايف بن عبدالعزيز الشيخ 
حمد اجلابر على صحة وسالمة ولي 
العهد االمير سلطان بن عبدالعزيز 
وقرب عودته الى اململكة قريبا باذن 

جدة ـ كونا: اكد النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء السعودي 
وزير الداخليــــة االمير نايف بن 
عبدالعزيز ال سعود «ان ما ميس 

الكويت ميس اململكة والعكس».
جاء ذلك خالل استقبال االمير 
نايف مبكتبــــه مبدينة جدة امس 
العربية  اململكــــة  ســــفيرنا لدى 
السعودية الشيخ حمد جابر العلي 
والوفد املرافــــق له والذي نقل له 
خاللها رسالة من صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح االحمد.
ونــــوه االمير نايف بالعالقات 
السعودية الكويتية ووصفها «بانها 
عالقات متينة ومميزة تربط بني 
البلديــــن والقيادتني والشــــعبني 
الشقيقني». وشدد على «ضرورة 
مواجهة املخاطر االمنية احمليطة 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية مؤكدا على اهمية التعرف 
علــــى احلقائق وتبادل املعلومات 
التي تخدم البلدين الشقيقني وبقية 

دول مجلس التعاون امنيا».
واكد االميــــر نايــــف «اهمية 
التشاور والتنســــيق الثنائي في 
كل املجاالت وكذلك اهمية مؤمترات 
دول املجلس في سبيل خدمة امن 
املنطقة واســــتقرارها واحلد من 

املشكالت املتعلقة باالرهاب».

املستشار يوسف الرشيد

هّنأ رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
فالح العســــكر العمال الكويتيني العاملني مبنطقة العمليات املشتركة 
في مدينة اخلفجي في اقليم اململكة العربية السعودية بصدور احلكم 
في القضية املرفوعة من النقابة ضد الشركة رقم ٢٠٠٩/١ حتكيم عمالي 
والتي حسمت فيها هيئة التحكيم مبحكمة االستئناف العليا اخلالف 
الدائر بني النقابة وإدارة الشركة حول القانون الواجب التطبيق، وقال 
العسكر انه وبعد ان فشلت كل محاوالت التقريب واملفاوضات املباشرة 
وغير املباشرة بني الطرفني ملدة ستة اعوام متتالية فيما يخص حقوق 
عمال اخلفجي منذ تأسيس الشركة في ٢٠٠٣/١/٥ بسبب تباين وتباعد 
وجهات النظر بني الطرفني ما جعل نقابة العاملني تلجأ للتحكيم بعد ان 
رفضت الشركة آراء كل اجلهات املسؤولة والتي ايدت مساعي ومطالب 
النقابة حول حاكمية القانون مثل ادارة الفتوى والتشريع التابعة ملجلس 
الوزراء ومؤسسة البترول الكويتية وصحيح القانون واحكام القضاء 
مجتمعني، وقد صدر عن جلنة التحكيم بعد ان فشلت جلنة التوفيق في 
وزارة الشؤون في حل القضايا موضوع اخلالف وكان حاصل ومحور 
قرار التحكيم: وجوب تطبيق القانون الكويتي بشأن العمل في القطاع 
النفطي رقم ١٩٦٩/٢٨ على عمال الشركة مبوقع العمليات املشتركة في 
اخلفجي بإقليم اململكة العربية السعودية وغني عن البيان ان تطبيق 
احكام هذا القانون ال يخل باملزايا األكثر فائدة التي اكتسبها العمال من 
عقــــود عملهم او مبوجب اتفاقيات العمل اجلماعية او مبوجب النظم 
واللوائح املعمول بها، ووجوب تطبيق لوائح نفط اخلليج على عمالها 

الكويتيني باخلفجي واملسماة بدليل العامل.

عبدالرحمن العون

نقابة نفط الخليج كسبت حكمًا 
أنهى خالفًا دام ٦ أعوام

الرشيد بحث مع وزير العدل السوري
دعم التعاون في المجال القضائي الهالل األحمر: مساعدة ٥ آالف أسرة في رمضان

رندى مرعي
الهــــالل األحمر  بدأت جمعية 
بتوزيع املعونات الرمضانية على 
األسر احملتاجة التي زاد عددها في 
هذا املوسم ليصل الى نحو ٥ آالف 
أسرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف 
التي لم يتوقف التعاون معها طيلة 

العام من خالل الوقفية.
وقال نائب املدير العام ومدير 
العالقــــات العامــــة فــــي جمعية 
الهالل األحمر عبدالرحمن العون 
ان املعونــــات الغذائيــــة متوافرة 
العام وحتــــرص اجلمعية  طيلة 
على مساعدة أكبر عدد من األسر 
غير انه في شــــهر رمضان هناك 
أسر موســــمية حتصل على هذه 
املعونات فقط في شــــهر رمضان 
الذي تختلف فيه احلصة املوزعة 
عن باقي أيام السنة بزيادة بعض 
املواد الغذائية الرمضانية كالتمور 

املســــاعدة لهم من دون احراجهم 
ويتم ذلك عن طريق املعارف وأهل 
اخلير. وحتدث العون عن النشاطات 
الرمضانية التي اعتادت اجلمعية 
على القيام بها ففي كل عام تقيم 
اجلمعية في نصف شهر رمضان 
حفل قرقيعان لنزالء دور الرعاية 
بجميع الفئات وذلك ملشــــاركتهم 
فرحة رمضان واإلحساس باجلو 
األسري الذي يحتاجه كل فرد في 
هذا الشهر الفضيل، ولكن هذا العام 
ســــيقام هذا احلفل فــــي مقر دور 
الرعاية بالقاعة املتعددة األغراض 
وذلك ألسباب تتعلق بأمور صيانة 
اجلمعية. كما حتافظ اجلمعية على 
عادة كسوة العيد التي تقدمها مع 
اقتراب نهاية شهر رمضان املبارك 
لألســــر احملتاجة إلضفــــاء بهجة 
العيد عليهم ومساعدتهم في تأمني 
كسوة جديدة للعيد والعمل يتم 
بالتنسيق مع بيت الزكاة للتأكيد 

على ان األسر املستفيدة من هذه 
املعونات ال تتكرر. وقال ان نشاط 
املتطوعني في العشر األواخر الذي 
يتم بالتنسيق مع املسجد الكبير 
يحمل الكثير من احلماس. كما اكد 
ان نشاط املساعدات الداخلية لم 
يوقف عمل اجلمعية اخلارجي اذ 
ان املساعدات اخلارجية لباكستان 
تتم بالتعاون مع اللجنة الدولية 
للصليــــب األحمر والهالل األحمر 
الباكســــتاني ولم تتوقف اضافة 
الى مساعدات لسريالنكا والسودان 

وفلسطني.
من جانب آخر، قال العون ان 
التعديــــل الذي طــــرأ على النظام 
األساســــي للهالل األحمر يتعلق 
بالعضوية بشكل كبير وذلك حلث 
األعضاء اجلدد الراغبني في االلتحاق 
بجمعية الهالل األحمر على العمل 
االنساني ملا فيه من أهمية ولتحقيقه 

أهداف اجلمعية الرئيسية.

املنتجات  والعصائر وغيرها من 
املرتبطة بهذا الشهر الفضيل.

 وأكد العون حرص مجلس ادارة 
اجلمعية ورئيسها برجس البرجس 
بصفة شخصية على البحث عن 
األســــر املتعففة عــــن القدوم الى 
اجلمعية وطلب املساعدات وتقدمي 

العون يؤكد أن أعمال الجمعية الداخلية ال تؤثر على المساعدات الخارجية


