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الرئيس بشار األسد خالل تسلمه رسالة صاحب السمو األمير من املستشار محمد أبواحلسن

األمير تبادل برقيات التهنئة بحلول شهر رمضان: أدام اهلل نعمة األمن 
واألمان على ربوع وطننا وحقق لألمتين العربية واإلسالمية العزة والنماء

الرئيس السوري تسّلم رسالة من صاحب السمو
حول العالقات الثنائية واألوضاع في المنطقة

دمشق � كونا: تس���لم الرئيس السوري بشار 
االسد رسالة من صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد امس تتعلق بالعالقات االخوية بني البلدين 
الش���قيقني وآخر تطورات االوض���اع في املنطقة 

واملواضي���ع ذات االهتم���ام املشت��رك.
واشار بيان رئاسي ان املستشار بالديوان االميري 
محمد ابواحلسن نقل الرسالة خالل استقبال الرئيس 

االسد له امس.
واشار البيان الى ان اجلانبني عبرا عن ارتياحهما 
ملا وصلت اليه العالقات االخوية بني البلدين سورية 
والكوي���ت وعزمهما على تعزيزها وتوطيدها في 

جميع املجاالت.
حضر اللقاء مدير ادارة الشؤون اخلارجية في 
الديوان االميري والقائم بأعمال سفارتنا باالنابة 

في سورية املستشار خالد الفضلي.
وغادر مبعوث صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد املستشار بالديوان األميري محمد 
أبواحلسن أمس العاصمة السورية دمشق بعد ان 

سلم رسالة صاحب السمو األمير.
وأكد ل� »كونا« ان هذه املهمة بحد ذاتها هي تعزيز 
وتعبير عن التبادل املستمر بني األشقاء العرب في 
القضايا الراهنة التي متر بها األمة العربية وتعبير 

عن متانة العالقات الثنائية بني البلدين.
وكان ف���ي وداعه على أرض املطار مدير ادارة 
الوطن العربي بوزارة اخلارجية السورية السفير 
محمد سعيد البني والقائم باألعمال باإلنابة بالسفارة 
في دمشق املستشار خالد يتيم الفضلي وأعضاء 

السفارة.

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
برقيات تهاني بحلول شهر رمضان املبارك من اخيه 
سمو ولي العهد الش����يخ نواف االحمد ومن رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي ومن سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي ومن نائب رئيس احلرس 
الوطني الش����يخ مش����عل االحمد ومن سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناص����ر احملمد ومن النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك اعربوا فيها عن اخلص التهاني واصدق 
التمنيات لس����موه رعاه اهلل بهذه املناسبة العطرة 
والدعاء لسموه بدوام الصحة والعافية ملواصلة قيادة 
مسيرة اخلير والعطاء للوطن العزيز نحو كل ما فيه 
عزته وازدهاره، مبتهلني الى الباري تعالى ان يعيد 
هذا الش����هر الفضيل على الكويت وشعبها باخلير 
واليمن والعزة وعلى األمتني العربية واإلس����المية 

بالرفعة والسؤدد.

وقد بعث صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح 
االحمد ببرقيات شكر جوابية ضمنها شكره وتقديره 
على ما اعربوا عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة 
سائال املولى تعالى ان يعيد هذا الشهر الكرمي على 
الوطن العزيز واملواطنني الكرام باخلير والبركات وان 
يدمي نعمة األمن واألمان والرخاء على ربوع الوطن 
الغالي ويحفظه من كل سوء ويحقق لألمتني العربية 
واإلسالمية كل ما تتطلعان اليه من عزة ورفعة ومناء 

وان يسود األمن والسالم شعوب العالم كافة.
كما تبادل صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد برقيات التهاني مع اخوانه قادة الدول العربية 
الشقيقة والدول االس����المية الصديقة بحلول شهر 
رمضان املبارك سائال سموه املولى تعالى ان يعيد 
هذا الشهر الفضيل على األمتني العربية واإلسالمية 

بوافر اليمن واخلير والبركات.
إلى ذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس الزلو س����وليوم � 
رئيس جمهورية هنغاريا الصديقة عّبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناس����بة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه موفور الصحة والعافية ولبلده الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس����مو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي����ة تعزية الى الرئيس ل����ي ميونغ باك رئيس 
جمهورية كوريا الصديقة عّبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته له وللشعب الصديق بوفاة 

الرئيس األسبق جلمهورية كوريا كيم دي جونغ.
كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

األمير تلقى عدة برقيات تعزية بضحايا حريق الجهراء
تلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد برقية تعزية من امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اعرب 
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 

بضحايا حادث حريق اجلهراء املؤسف.
وقد بعث صاحب السمو االمير ببرقية 
ش���كر جوابية له ضمنها خالص ش���كره 
وتقدي���ره على ما ابداه من صادق التعازي 
واملواساة بهذا املصاب االليم، متمنيا سموه 

له موفور الصحة والعافية.
وتلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد برقيات تعزية من كل من: سمو الشيخ 
د.سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 
االعلى حاكم امارة الشارقة، وسمو الشيخ 
سعود بن راشد املعال عضو املجلس االعلى 
حاكم امارة ام القيوين، وسمو الشيخ حمد 
بن محمد الش���رقي عض���و املجلس االعلى 
حاكم الفجيرة، وس���مو الش���يخ حميد بن 
راشد النعيمي عضو املجلس االعلى حاكم 
عجمان، وسمو الش���يخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد االعلى 
للقوات املسلحة، وس���مو الشيخ عمار بن 
حميد بن راش���د النعيمي ول���ي عهد امارة 
عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود املعال 
ولي عهد امارة ام القيوين، وس���مو الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب 
حاكم رأس اخليمة، وسمو الشيخ سلطان 
بن محمد بن س���لطان القاس���مي ولي عهد 
ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ احمد 
بن س���لطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، 
وسمو الش���يخ عبداهلل بن سالم القاسمي 
نائب حاكم الشارقة، أعربوا فيها سموهم عن 
خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بضحايا 
حادث حريق اجلهراء املؤسف، سائلني املولى 
تعالى ان يتغمد الضحايا بواس���ع رحمته 

ويسكنهم فسيح جناته.

 وقد بعث صاحب السمو االمير ببرقية 
شكر جوابية لسموهم ضمنها خالص شكره 
وتقديره على ما أبدوه من صادق التعازي 
واملواساة بهذا املصاب االليم، متمنيا سموه 

لهم موفور الصحة والعافية.
وتلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد برقية تعزية م���ن الرئيس نيكوال 
الفرنسية  س���اركوزي رئيس اجلمهورية 
الصديق���ة اعرب فيها ع���ن خالص تعازيه 
وصادق مواس���اته بضحايا حادث حريق 

اجلهراء املؤسف.
وقد بعث صاحب السمو االمير ببرقية 
ش���كر جوابية له ضمنها خالص ش���كره 
وتقدي���ره على ما ابداه من صادق التعازي 
واملواساة بهذا املصاب االليم، متمنيا سموه 

له موفور الصحة والعافية.
وتلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد برقية تعزية من امللك خوان كارلوس 
ملك مملكة اسبانيا الصديقة اعرب فيها له 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 

حادث حريق اجلهراء املؤسف.
وقد بعث صاحب السمو االمير ببرقية 
ش���كر جوابية له ضمنها خالص ش���كره 
وتقدي���ره على ما ابداه من صادق التعازي 
واملواساة بهذا املصاب االليم، متمنيا سموه 

له موفور الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد برقية تعزية من طارق الهاشمي 
نائب رئيس جمهورية العراق اعرب فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 

حادث حريق اجلهراء املؤسف.
وقد بعث صاحب السمو االمير ببرقية 
ش���كر جوابية له ضمنها خالص ش���كره 
وتقدي���ره على ما ابداه من صادق التعازي 
واملواساة بهذا املصاب االليم، متمنيا سموه 

له موفور الصحة والعافية.

د.محمد البصيري

المطيري: اعتماد تعيين مرشحي »الخدمة المدنية« في »المواصالت«

البصيري: إيقاف القطع المبرمج
للهواتف المنزلية خالل شهر رمضان

المجدلي: قرار شامل لصرف المبالغ للمستحقين من المسرّحين اإلثنين
محمد هالل الخالدي

اعلن امني عام برنامج اعادة الهيكلة انه سيتم صرف 
املبالغ للمس���تحقني من املس���رحني من القطاع اخلاص 
ودراس���ة التوصيات بذلك ليصدر بها قرار شامل يوم 

االثنني املقبل.
واش���اد امني عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة باإلنابة فوزي املجدلي بجهود 
اعضاء مجلس األمة مبوضوع املسرحني واملستقيلني من 

القطاع اخلاص واهتمامهم بالعمل في القطاع اخلاص.
واضاف املجدلي ان دور االنعقاد غير العادي ملجلس 
االمة بخصوص قضيتي املس���رحني وقانون العمل في 
القطاع األهلي قدم توصياته بشأن تعديل قرار مجلس 

الوزراء رقم 613 املعني باملوضوع.

واوضح ان العديد من األعضاء قدموا اقتراحات مهمة 
الى جهات االختصاص إلصدار القرارات املناس���بة التي 
حتمي حقوق املس���رحني، مش���يدا بحرصهم على دعم 

العمالة الوطنية.
وق���ال ان التوصيات اكدت ض���رورة معاجلة جميع 
املتابعات القضائية للمسرحني املترتبة على تسريحهم 
من العمل ومن خاللها يتم رفع اس���ماء املس���رحني من 
القائمة اخلاصة باملتخلفني عن سداد األقساط اضافة الى 
صرف دعم العمالة بالكامل اضافة الى 60 % من املرتب 
الذي كان يتقاضاه املسرح على ان حتتسب ال� 60% من 
اجمالي الراتب ملدة 6 اشهر قابلة للتجديد 6 اشهر اخرى 

او حلني التحاق املسرح بالعمل.
وبني املجدلي ان التوصيات دعت الى تشكيل جلنة عليا 

من جهاز اعادة الهيكلة والتأمينات االجتماعية للحاالت 
املسرحة وان حتتسب فترة التسريح ضمن فترة اخلدمة 
لدى التأمينات االجتماعية وان يتم سداد املبالغ املستحقة 
للتأمينات م���ن ميزانية جهاز اعادة الهيكلة وان تعطى 
للمسرح األولوية لدى ديوان اخلدمة املدنية والبرنامج 
لاللتحاق بالوظائف سواء احلكومية او االهلية. واضاف 
املجدلي ان هناك توصية تدعو الى ان يستفيد من القرار 
كل من استقال من العمل في القطاع اخلاص خالل الفترة 

من 1 من نوفمبر 2008 الى 31 من ديسمبر 2009.
واوض���ح ان احدى التوصيات طالبت بإعادة جدولة 
القروض التي حصل عليها املستفيد الذي مت توفير عمل 
له يتماش���ى مع قرار البنك املركزي بشأن احلد األقصى 

من االستقطاع من الراتب.

فرج ناصر وكونا
اعلن وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري ايق����اف برنامج القطع 
اآلل����ي املبرمج للخدم����ة الهاتفية 
خالل شهر رمضان لتخفيف األعباء 
املالية عن املواطنني. وقال الوزير 
البصيري ف����ي تصريح صحافي 
امس ان برنامج القطع اآللي الذي 
تعمل به الوزارة طوال السنة من 
املالية  اجل حتصيل مستحقاتها 
املترتب����ة على اخلدم����ة الهاتفية 
س����يتم إيقافه مؤقتا خالل الشهر 
الفضيل وعل����ى الهواتف املنزلية 
دون غيره����ا. وأوضح ان برنامج 
القطع اآللي يتم تطبيقه ش����هريا 
حي����ث يبدأ ببث رس����الة هاتفية 
التاسع  اليوم  حتذيرية أولى في 
من كل ش����هر ثم بث رسالة ثانية 
واخي����رة يتم بثها ال����ى الهواتف 
صاحبة العالقة في ال� 16 من الشهر 
فيما يتم تطبيق قطع اخلدمة عن 
الهواتف املتخل����ف اصحابها عن 
السداد في ال� 23 من الشهر. وذكر 
الوزير البصيري ان السقف املالي 
الذي يقوم احلاسب اآللي بناء عليه 
بضم الرقم الهاتفي الى قائمة القطع 
املبرمج عند بلوغه هو 50 دينارا 
للهوات����ف املنزلي����ة و100 دينار 
بالنس����بة للهواتف التجارية. من 
جانبه صرح وكيل وزارة املواصالت 
املساعد للشؤون القانونية والرقابة 
ورئيس اللجنة الدائمة لدراس����ة 
التعي����ني والنقل والندب  طلبات 
والتظلمات عبداحملسن املطيري 
بأن اللجنة قررت التوصية باعتماد 
تعيني جميع املرشحني للعمل في 
املواصالت من قبل ديوان اخلدمة 
املدنية، كما تدارست حتى اجتماعها 
الثامن جميع الطلبات املقدمة لها 
بشأن التعيني او النقل او الندب 

سواء من العاملني في الوزارة او من 
خارجها فيما يدخل في اختصاص 
اعمال اللجنة، والتي انتهت بإصدار 
التوصيات املناسبة حول أوضاع 
ما مجموعه 107 من طلبات التعيني 
املقدمة من قبل الراغبني في العمل 
لدى الوزارة من الكويتيني، وكذلك 
41 طلبا مقدما من غير الكويتيني، 
وفقا الحتياجات الوزارة وحسب 
التخصص����ات املطلوبة. واضاف 
رئيس اللجنة الدائمة، ان اللجنة 
ال تنظر ف����ي الطلبات املقدمة لها 
وفقا ألسماء مقدمي تلك الطلبات، 
وامنا لالحتياجات والتخصصات، 
بع����د ان تلقت اللجن����ة من اغلب 
القطاعات بالوزارة دراسة كل قطاع 
الحتياجاته من القوى البشرية وفقا 

للتخصصات املطلوبة.
اللجنة  ان  واضاف املطي����ري 
الدائمة لدراس����ة طلبات التعيني 
والنقل والندب والتظلمات تدارست 
جمي����ع طلب����ات النق����ل الداخلي 
واخلارجي، وكذلك طلبات الندب 
الداخلي واخلارجي املقدمة للجنة 
ف����ي مجموعها 150  والتي بلغت 
طلب نقل موزعة حسب الرغبات 
الواردة في هذه الطلبات والتي مت 

تصنيفها الى 119 طلب نقل داخلي 
و24 طلب نقل خارجي )من او الى 
الوزارة( اضافة الى 7 طلبات ندب 
في داخل وخارج الوزارة. وأكد انه 
وبتعليمات من وزير املواصالت 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون مجلس 
األم����ة د.محمد البصي����ري تفتح 
امام جميع االخوة  اللجنة  ابواب 
الوزارة  العامل����ني في  واالخوات 
التي  لتقدمي طلباتهم وتظلماتهم 
تدخل ضم����ن اختصاص اللجنة، 
ومن اجل حتقق ذلك الهدف، فقد 
س����مح جلميع العاملني بالوزارة 
بتقدمي طلباتهم، إما للوزير مباشرة 
او لوكيل الوزارة او عبر رؤساء 
الى رئيس  او مباشرة  القطاعات 
اللجن����ة من خالل تق����دمي الطلب 
إلدارة التسجيل العام في الوزارة، 
وبالنسبة لغير العاملني بالوزارة 
فقد مت تكليف مكتب خدمة املواطن 
لتلقي طلباتهم سواء اكانت تعيينا 
او ندب����ا لعرضها عل����ى اللجنة، 
وتكلي����ف املكتب كذل����ك مبتابعة 
الطلب����ات وإب����الغ مقدميها  تلك 
سواء من العاملني في الوزارة او 
من خارجها مبا يتم بشأن طلباتهم 
عبر الهاتف او بأي وسيلة مناسبة 
دومنا حاجة ملراجعتهم ملعرفة ما 
مت بشأن طلباتهم املقدمة. وأضاف 
ان وزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة اعتمد مؤخرا 
مقترح اللجنة بتحديد فترات النقل 
بال����وزارة لتكون على فترتني في 
الع����ام: االولى في ش����هر مارس 
والثانية في شهر سبتمبر من كل 
عام باستثناء ما تقتضيه مصلحة 
العمل، وهو األمر الذي سيؤدي الى 
استقرار اعمال الوحدات التنظيمية 
ويخف����ف العبء على الش����ؤون 
الوقت  اللجنة  االدارية ويعط����ي 

الكافي لدراسة طلبات النقل.

العبداهلل استقبل السفير الروسي

»الداخلية«: غرامة 100 دينار أو السجن 
شهرًا لمن يجاهر باإلفطار في رمضان

صرح مدير ادارة االعالم األمني والناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلي���ة العقيد محمد هاش���م الصبر بأنه بن���اء على توجيهات 
وزير الداخلية الفريق الركن الش���يخ جابر اخلالد مت اتخاذ جميع 
االستعدادات واإلجراءات األمنية في جميع قطاعات وأجهزة وزارة 
الداخلي���ة واكتمال جميع التدابير األمني���ة الوقائية واالحترازية 

واملرورية الالزمة الستقبال شهر رمضان املبارك.
وأكد الصبر على ان اجهزة األمن املعنية ستتخذ جميع االجراءات 
الرادعة الفورية جتاه الس���لوكيات التي تنتج عنها ظواهر امنية 
سلبية منافية لآلداب العامة مثل ايذاء العائالت واستخدام األلعاب 

النارية اخلطرة خالل الشهر الفضيل.
واضاف الصبر انه مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك وحرصا 
من وزارة الداخلية على جالل هذا الش���هر الكرمي من خالل مراعاة 
النظام العام واحترام املشاعر واآلداب العامة والتمسك بآداب الدين 
االس���المي احلنيف والقيم االسالمية السمحة فإن الوزارة تود ان 
توجه عناية االخوة املواطنني واملقيمني الى ان القانون رقم 44 لسنة 
1968 نص على املعاقبة بغرامة ال تتجاوز 100 دينار وباحلبس مدة 
ال تتجاوز ش���هرا او بإحدى هاتني العقوبتني على كل من جاهر في 
مكان عام باإلفطار في نهار رمضان وكل من أجبر او حرض او ساعد 
على تلك املجاهرة م���ع جواز اضافة عقوبة غلق احملل العام الذي 
يستخدم لهذا الغرض ملدة ال جتاوز شهرين، كما نصت املادة الثانية 
م���ن القانون على انه يجوز لوزير الداخلية اصدار قرار باغالق ما 

يرى ضرورة اغالقه من احملال العامة في نهار رمضان.

اس���تقبل رئيس املراسم والتش���ريفات األميرية الشيخ خالد 
العبداهلل مبكتبه في قصر الس���يف صباح امس سفير جمهورية 

روسيا االحتادية لدى الكويت الكساندر كينشاك.

الشيخ خالد العبداهلل مستقبال السفير الكساندر كينشاك

محمد الصباح تسلّم أوراق اعتماد 3 سفراء

الجاراهلل استقبل عددًا من أعضاء
اتحادات الطلبة في الكويت والخليج

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه سفير بنغالديش

خالد اجلاراهلل متوسطا أعضاء احتادات الطلبة

احتف���ل صباح أم���س في ديوان ع���ام وزارة 
اخلارجية بقبول نس���خ من أوراق اعتماد ثالثة 
سفراء جدد لدى البالد حيث استقبل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وعلى التوالي كال من س���فير جمهورية 
تركيا مهمت حلمي وسفير مملكة تايلند تشيت 
ديراباتانا وسفير جمهورية بنغالديش الشعبية 
س���يد ش���اهد رضا حيث قدموا نسخا من أوراق 

اعتمادهم كسفراء لدولهم لدى الكويت.
وحضر مراسم االحتفال وكيل وزارة اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل ومدير ادارة مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

السفير د.أحمد ناصر احملمد ومدير إدارة املراسم 
السفير ضاري العجران.

هذا واس���تقبل نائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية في اجتماع مش���ترك س���فير 
اجلمهورية الفرنس���ية لدى الكويت جان رينيه 
جيان والقائمني بأعمال سفارة الواليات املتحدة 
وس���فارة اململكة املتحدة ف���ي الكويت. وحضر 
االجتماع مدي���ر إدارة املنظمات الوزير املفوض 

منصور عياد العتيبي.
كما استقبل الشيخ د.محمد الصباح في وقت 
الحق املدي���ر التنفيذي في البنك الدولي د.ميرزا 

حسن.

التقى وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
الي���وم برئيس االحتاد الوطن���ي لطلبة الكويت 
أوس الشاهني وباحتادات الطلبة في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية باإلضافة الى اليمن 
مبناسبة انعقاد املؤمتر األول الحتادات الطلبة في 

دول اخلليج واليمن.
وقد أش���ار اجلاراهلل إلى أهمية عقد مثل هذه 

املؤمترات الطالبية على مس���توى دول اخلليج 
والتي تساهم في خدمة الطلبة وتعزيز مسيرتهم 

الدراسية.
وذكر اجل���اراهلل ان التواص���ل بني احلركات 
الطالبية على مستوى دول اخلليج من شأنه ان 
يرتقي بالعملية الطالبية ويحقق األهداف املرجوة 

من التعليم خلدمة بلدان وشعوب اخلليج.


