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سفيرنا لدى الفلبين يؤكد سالمة المواطنين من العاصفة المدارية كيستانا

كواالملبور ـ كونا: اكد سفيرنا لدى الفلبني بدر احلوطي سالمة جميع املواطنني 
الكويتيـــني املقيمني في الفلبني من الدمار الذي تســـببت فيـــه العاصفة املدارية 

كيستانا.
وقال احلوطي في تصــريح لـ»كونا« في اتصال هاتفي امس »ان اركان السفارة 

والطلبة الكويتيني الدارسني في الفلبني لم يصابوا بأي مكروه«.
واضاف ان السفارة التزال مستمرة في التواصل مع الطلبة الكويتيني لالطمئنان 

عليهم ولتذليل العقبات التي يواجهونها من جراء هذه العاصفة املدمرة.

عبدالعزيز املشاري

الشيخ د.محمد الصباح

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال السفير يعقوب العتيقيسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال حسني احلريتي

الشيخ جابر املبارك والشيخ احمد الفهد واملستشار راشد احلماد والشيخ احمد العبداهلل خالل اجللسة 

نائب األمير استقبل سفيرينا 
في سريالنكا وصربيا والحريتي

استقبل ســـمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس سفيرنا لدى 
جمهورية صربيا السفير فوزي اجلاسم. 
كما استقبل ســـمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
الســـيف صباح امس سفيرنا  بقصر 
لدى جمهورية سريالنكا الدميوقراطية 

االشتراكية السفير يعقوب العتيقي.
واســـتقبل ســـموه بديوانه بقصر 
الســـيف عضو مجلس األمة حســـني 

احلريتي.

وزير الخارجية غادر نيويورك عائدًا إلى البالدلمعالجتها وتالفي آثارها السلبية على الطالب

مجلس الوزراء: تكليف لجنة وزارية بدراسة 
مشكلة المعاهد والجامعات غير المعترف بها 

محمد الصباح: على أميركا إغالق معتقل غوانتانامو 
والسماح للجمعيات الخيرية بمساعدة المحتاجين

الصباح بأن على العراق استكمال 
تطبيق القرارات ذات الصلة و»هذا 
هو املخرج الوحيد وسنســــاعده 

في ذلك«.
كمــــا اجتمــــع نائــــب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمــــد الصبــــاح فــــي لقاءين 
منفصلــــني مع وزيــــري خارجية 
ســــنغافورة وأوزبكستان لبحث 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 

وتطويرها.
وقال وزير خارجية سنغافورة 
جورج يو عقب اللقاء »ان العالقات 
بني البلدين ممتازة وناقشنا ماذا 
ميكن اتخاذه من اجراءات لتطوير 

هذه العالقة«.
وأكــــد ان رابطــــة دول جنوب 
شرق آسيا )آسيان( ودول مجلس 
التعاون اخلليجي ستعقد اجتماعا 
وزاريا العام املقبل في سنغافورة 
في أعقاب االجتماع »الناجح جدا« 
الذي عقد في البحرين قبل بضعة 

أشهر.
وذكــــر ان الكويت ســــتترأس 
هذا االجتماع و»أتطلع للترحيب 
بالشــــيخ د.محمــــد الصباح في 
ســــنغافورة ملناقشة كيفية اعداد 
جــــدول األعمــــال«. وفيما يتعلق 
بالعالقات الثنائية قال يو »لدينا 
جلنة مشتركة تتعامل في مجاالت 
واسعة من العالقات بني البلدين 
واتفقنا علــــى أن يكون اجتماعنا 

األول في الكويت العام املقبل«.
يذكر ان دول االســــيان تضم 
بروناي ودار الســــالم وكمبوديا 
واندونيســــيا والوس وماليزيــــا 
وميامنار والفلبني وســــنغافورة 
الشــــيخ  وتايلند وڤيتنام. وكان 
د.محمــــد الصباح التقى في وقت 
سابق وزير خارجية أوزبكستان 
فالدميير نوروف ملناقشة العالقات 
الثنائية حيث بني نوروف للشيخ 
محمد ان بالده متتلك الكثير من 
االمكانات لالستثمارات املتنوعة.

وحتصينها ضد استغالل املنظمات 
االرهابية لهذا العوز واحلاجة هي 
السماح ملؤسسات العمل اخليري 
بالعودة والعمل وبقوة لتحصني 
هذه املجتمعات الفقيرة احملتاجة 
من الســــقوط في أيدي العناصر 

االرهابية«.
وقــــال انه أكد في االجتماع أن 
اجلمعيات اخليرية الكويتية كانت 
رائدة في الوصول الى مجتمعات 
وقرى في أدغال افريقيا وحمتها 
من أن تكــــون مرتعــــا للحركات 
االرهابية ومنبعــــا لتمويلها وان 
محاربة هذه اجلمعيات اخليرية 
وتقليص عملها يخلق فراغا ميكن 

أن تسده اجلماعات االرهابية.
وبني أنه يجب لذلك »مكافحة 
االرهــــاب بتجفيــــف املســــتنقع 
الــــذي يســــتمد منه قوتــــه وهو 
العوز واحلاجــــة عند املجتمعات 

الفقيرة«.
وذكر الشيخ محمد في االجتماع 
بالدور الــــذي تقوم به اجلمعيات 
اخليرية الكويتية التي حتظى بثقة 
املســــؤولني في الكويت وتتعاون 
بشكل كامل مع احلكومة وتعمل 

حتت رقابتها.
وردا على سؤال حول مسعى 
العراق للخروج من حتت الفصل 
الســــابع أجاب الشــــيخ د.محمد 

الصبــــاح لــــدي مغادرته مندوب 
الدائم لدى االمم املتحدة  الكويت 
الســــفير عبداهلل املراد وعدد من 
الديبلوماســــيني واعضاء البعثة 

الكويتية لدى االمم املتحدة.
وأثــــار نائب رئيــــس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح خالل اجتماع ضم نظراءه 
من مجلس التعاون اخلليجي مع 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون عددا من القضايا شملت 
العالقــــات بني الواليــــات املتحدة 
والعالم اإلسالمي ومكافحة االرهاب 

وأنشطة اجلمعيات اخليرية.
وقال الشيخ د.محمد الصباح لـ 
»كونا« اليوم انه ركز خالل االجتماع 
الذي يعقد سنويا بني وزراء خارجية 
التعاون ونظيرتهم  دول مجلس 
األميركية على هامش اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة على 
»ان ما حتتاجه الواليات املتحدة 
هو خلق نظرة ايجابية في العالم 
االسالمي للطرح اجلديد الذي طرحه 
الرئيس األميركي باراك اوباما وذلك 
بإغالق معتقل غوانتانامو والسماح 
للجمعيات اخليرية بأن تســــاعد 
املجتمعات املعوزة والفقيرة ألن 
في ذلك حتصينا لها ضد اجلماعات 

االرهابية«.
وأوضــــح »أن ذلــــك يتطلــــب 
بشكل أساسي أوال اغالق معتقل 
غوانتانامو الذي يشــــكل نقيضا 
جلميع القيم األميركية التي تدعو 
الى العدالة وترجمة نظرة الرئيس 
أوباما الى واقع باالسراع باغالق 

ذلك املعتقل سيئ الذكر«.
وأضــــاف انه ينبغي للواليات 
املتحدة في الوقت نفسه »ان تكسب 
عقول وقلوب الشعوب االسالمية 
التعاون معها وتقدمي  عن طريق 
املساعدات االنسانية للمجتمعات 

الفقيرة«.
ورأى »أن أقوى وأبلغ وسيلة 
الفقيرة  للتواصل مع املجتمعات 

نيويــــورك ـ كونا : غادر وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
مدينة نيويورك مساء امس األول 
عائدا الى البالد بعد مشاركته ضمن 
انشــــطة  الكويتي في عدة  الوفد 
ديبلوماسية متصلة بالدورة الـ 64 

للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وشارك الشيخ د.محمد الصباح 
ضمن الوفد الكويتي الذي ترأسه 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في عدد من االجتماعات 
الثنائية واملتعددة االطراف طوال 
االســــبوع املاضي مثل االجتماع 
مع السكرتير العام لالمم املتحدة 
بان كي مــــون والرئيس العراقي 
الطاولة  جالل طالباني واجتماع 
املستديرة التي شارك في رئاستها 

الشيخ ناصر احملمد.
كما شارك وزير اخلارجية في 
عدد من االجتماعات االقليمية منها 
اجتمــــاع وزراء خارجية مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية مع 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون واجتمــــاع ترويكا دول 
مجلس التعــــاون اخلليجي وهي 
الكويت وسلطنة عمان واالمني العام 
لدول مجلــــس التعاون اخلليجي 
العطيــــة مع اعضاء  عبدالرحمن 
احتاد دول جنوب شــــرق اســــيا 

)اسيان(.
وعقد الشيخ د.محمد الصباح 
اجتماعات عدة مع وزراء خارجية 
دول اوروبية وآسيوية وأميركية 
التينية وافريقية صديقة باالضافة 
الى اجتماعه بعدد من املسؤولني 
فــــي هيئة االمم املتحــــدة رفيعي 
املستوى مثل مفوض عام وكالة 
االمم املتحــــدة لغوث وتشــــغيل 
الالجئني الفلسطينيني في الشرق 
ابوزيد  االدنى )اونــــروا( كارين 
واملستشار اخلاص لالمم املتحدة 
العراق  الدولي مع  العهد  بشــــان 

ابراهيم غمباري.
وكان في وداع الشيخ د.محمد 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي 
صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
وقال وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء باالنابة د.هالل الساير في 
تصريح صحافي ان املجلس اطلع في مستهل 
اجتماعه على الرسالة املوجهة لصاحب السمو 
األمير من امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة والتي تأتي في اطار 
التشاور املستمر بني قيادتي البلدين الشقيقني 

حول مختلف القضايا واملوضوعات.
واضاف الوزير الساير ان املجلس اطلع 
كذلك على الرســـالة التي تلقاها سموه من 
رئيس اجلمهورية اللبنانية والتي تعلقت 
بالروابط الثنائية وســـبل تقوية التعاون 
القائم بني البلدين الشـــقيقني في مختلف 

املجاالت.
كما اطلع املجلس على الرسالة التي تلقاها 
صاحب السمو األمير من رئيس جمهورية 
بنني واملتضمنة االشادة بالعالقات الطيبة 
بني البلدين الصديقـــني وبالنتائج املثمرة 
التي أسفرت عنها زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء جلمهورية بنني وما أسفرت عنه من 
توقيع عدد مـــن االتفاقيات وتقديره لدعم 

ومؤازرة دولة الكويت.
ثم اطلع املجلس على الرسالة املوجهة 
لصاحب الســـمو األمير مـــن الرئيس جاك 
شـــيراك رئيس جمعية شيراك للحوار بني 
الثقافات والتي تعلقت بالدعوة الى التواصل 
والتعاون مع اجلمعية بهدف نشر ثقافات 

احلوار بني مختلف شعوب العالم.
وقـــال الوزير الســـاير ان املجلس تابع 
مشاركة ســـمو رئيس مجلس الوزراء في 
أعمال اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ولقاءاته مع القادة واملسؤولني على هامش 
االجتماعات حيث أشاد املجلس مبضامني كلمة 
سمو رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها في 
األمم املتحدة نيابة عن صاحب السمو األمير 
والتي جاءت مؤكدة على حرص الكويت على 
نهجهـــا الثابت في دعم التواصل والتقارب 
بني الشـــعوب والتعاون لتجاوز املشكالت 

العاملية.
وقـــد عبر مجلس الـــوزراء عن التقدير 
واالعتزاز باجلهود الطيبة التي بذلها سمو 
رئيس مجلس الوزراء في األمم املتحدة وما قام 
به من دور ايجابي فعال في تفعيل التواصل 
مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق املصالح 
املشتركة ودعم السالم والتنمية في العالم 

ملا فيه خير االنسانية جمعاء.

كما عرضت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود تقريرا بشأن مشكلة 
املدارس واملعاهد واجلامعات غير املعترف 
بها وما مت اتخاذه من خطوات حلماية أبنائنا 
الطـــالب من االلتحاق بهـــا وذلك في ضوء 
تقارير الوفود األكادميية التي زارت عددا من 
الدول لالطالع عن كثب على هذه املؤسسات 
واجراء تقييم دقيق ملستوياتها التعليمية 

وفق املعايير العاملية.
وقال الوزير الساير ان املجلس قرر تكليف 
التعليمية واالجتماعية والصحية  اللجنة 
مبشاركة ممثلني عن وزارة اخلارجية ووزارة 
التربية وديوان اخلدمة املدنية وجامعة الكويت 
ومجلس اجلامعات اخلاصة واجلهات األخرى 
ذات العالقة بهذا األمر وذلك لتتولى تقدمي 
تقرير شامل يتناول كافة جوانب املوضوع 
واقتراح اخلطوات واآلليات العملية املناسبة 
ملعاجلة هذه املشكلة وتالفي آثارها السلبية 
على أبنائنـــا الطالب وعرضه على مجلس 
الوزراء التخاذ االجـــراءات الكفيلة بايجاد 

احلل اجلذري احلاسم لهذه القضية.
كما بحث املجلس الشؤون السياسية في 
ضـــوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات 
الراهنـــة على الســـاحة السياســـية على 

الصعيدين العربي والدولي.

تحذير إحدى شركات النظافة بوضع الرمز 74 إن لم تعدل وضع سكن عمالها مفتيا روسيا والشيشان: كلمة األمير
»الشؤون«: تقاعد الياسين والشايعأمام المؤتمر اإلسالمي تركت صدى إيجابياً

وحل مجلس إدارة تعاونية صباح الناصر اليوم

الحمود استنكر اقتحام إسرائيل للمسجد األقصى
الكويت تشارك في مؤتمر التأهيل األمني بتونس

موسكو ـ كونا: أشــــاد مفتيا روسيا والشيشان 
بكلمة صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح االحمد 
أمام مؤمتر »روســــيا والعالم االسالمي شراكة من 

اجل االستقرار«.
وقال رئيس مجلس االفتاء الروسي املفتي راويل 
عني الدين في تصريح لـ »كونا« »ان كلمة صاحب 
السمو االمير تركت صدى ايجابيا واسعا ليس فقط 
في أروقة املؤمتر بل في الدوائر احلكومية والسياسية 

واالجتماعية في روسيا«.
وأضاف ان ديوان الرئاســــة الروســــي ووزارة 
اخلارجية تلقت نسخة من كلمة سموه التي ألقاها 
نيابة عنه وكيل وزير االوقاف والشؤون االسالمية 
د.عادل الفالح أمام املؤمتر الذي عقد في موســــكو 

نهاية االسبوع املاضي.

وقال »اننا نشعر بالفخر الن صاحب السمو األمير 
يبذل الكثير من اجلهود لتطوير العالقة بني روسيا 
من جهة والكويت والعالم االسالمي من جهة اخرى«. 
واعرب عني الدين عن تقديره العميق لسموه على 
دعوته الســــتضافة اللقاء اخلامس ملنتدى »الرؤية 
االستراتيجية روسيا والعالم االسالمي« في الكويت 
في ديسمبر املقبل. من جانبه قال مفتي جمهورية 
الشيشان سلطان حجي ميرزايف في تصريح مماثل 
ان كلمة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
في املؤمتر أعطت بعدا دوليا ورسميا مهما لهذا اللقاء. 
وأعرب عن ارتياحه لتأكيد سموه على اهمية الدور 
الذي يلعبه املســــلمون الروس في تطوير الروابط 
بني روســــيا من جهة والعاملني العربي واالســــالمي 

من جهة اخرى.

بشرى شعبان
علمــــت »األنباء« من مصــــادر مطلعة في وزارة 
الشؤون ان مدير ادارة عمل اجلهراء احمد الياسني قدم 
طلب تقاعد مبكر لوزير الشؤون د.محمد العفاسي. 
ورجحت املصادر ان اسباب طلب التقاعد رمبا اتت 
على خلفيــــة الزيارة التي قام بها وزير الشــــؤون 
د.العفاســــي الى ادارة عمل اجلهــــراء ولم يجد بها 

موظفني ملتابعة معامالت املراجعني.
وأشارت املصادر الى تقدمي مدير ادارة الشؤون 
االدارية صالح الشــــايع طلب تقاعد طبي ألسباب 
صحية. وعلى صعيد آخر، توقعت املصادر ان يصدر 
الوزير العفاسي قرارا اليوم بحل مجلس ادارة جمعية 

صباح الناصر التعاونية.
وكشف مصدر مســــؤول في وزارة الشؤون ان 

فريق متابعة القضايا العمالية استمر لليوم الثاني 
على التوالي في تســــديد الرواتب املتأخرة للعمالة 
كاشفا عن معاينة مخالفات واضحة في مباني السكن 
العمالية لعمالة تلك الشركة، األمر الذي دفع بالفريق 
لالنتقال الى مقر الشركة الرئيسي واستدعاء العمالة 

اليها لدفع الرواتب.
وأكد ان ادارة تفتيش العمل وهي املسؤولة عن 
التفتيش على سكن العمال سجلت مخالفة للشركة 
ووجهــــت لها انذارا بتعديل اوضاع ســــكن العمالة 
خالل اسبوعني وفي حال عدم التزام الشركة وقيامها 
بتعديل الوضع سيتم وضع رمز 74 على ملف الشركة 
وهــــو الذي مينع عليها اســــتقدام اي عمالة جديدة 
ويســــمح فقط بتجديد اقامة العمالة املسجلة على 

امللف وحتويلها الى شركات اخرى.

عّمانـ  كونا: استنكر سفيرنا لدى األردن الشيخ 
فيصل احلمود محاولة قوات االحتالل اإلسرائيلي 
اقتحام املسجد االقصى املبارك. وقال الشيخ فيصل 
في تصريح لـ »كونا« ان هذه احملاولة املدانة تأتي 
في سياق االنتهاكات االسرائيلية املتكررة حلرمة 
املقدسات في االراضي الفلسطينية احملتلة والهادفة 
الى طمس املعالم العربية واالسالمية ملدينة القدس. 

واكد املكانة التي يحظى بها املسجد االقصى ومدينة 
القدس لدى العرب واملسلمني مشيدا في الوقت ذاته 
بالدور الذي يضطلع به اهالي املدينة املقدسة في 
احلفاظ على هذه املقدسات وهوية املدينة. وقال 
الشيخ فيصل ان اهالي مدينة القدس ضربوا مثاال 
في الصمود والدفاع عن مقدسات االمتني العربية 

واالسالمية.

تونس ـ كونا: شدد األمني العام ملجلس وزراء 
الداخلية العرب د.محمد بن علي كومان على ضرورة 
مراجعة وتقييم أي عملية تدريبية لكشف ثغرات 
التنفيذ، مؤكدا اهمية ان تكون اهداف أي برنامج 
واقعية ومنســـجمة مع احتياجات العمل. وقال 
د.كومان في كلمة خالل اجللسة االفتتاحية للمؤمتر 
العربي السادس لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل 
األمني ان السنوات األخيرة أفرزت أنواعا جديدة 
من جرائم اإلرهاب املتطورة. واضاف ان اجلرائم 

التي ترتكب بواســـطة تقنية املعلومات وجرائم 
اإلرهاب املنظم التي يتم التخطيط لها وادارتها عن 
بعد فضال عن جرائم غســـيل األموال واختالسها 
عن طريق الكمبيوتر وبطاقات االئتمان تستدعي 
برامج تدريبية فعالة ومتطورة لفائدة رجال األمن. 
ويرأس وفد الكويت في االجتماعات وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون التعليم والتدريب الشرطي 
باإلنابة ومدير عام اكادميية سعد العبداهلل للعلوم 

األمنية اللواء يوسف املضاحكة.

صحافي الى ان د.هدى الدويسان 
مشـــكورة قامت بوضع جدول 
إللقـــاء محاضـــرات ونـــدوات 
للهيئـــة التدريســـية وطلبـــة 
املدارس وذلك على النحو التالي: 
ثانوية اليرمـــوك للبنات 28-

2009/9/29، مدرسة عبداللطيف 
النصف املتوسطة 2009/10/6-5، 
مدرسة ليلى القرشية املتوسطة 
للبنات 5-2009/10/6، مدرسة 
بدر الســـيد الرفاعي االبتدائية 
بنـــني 7-2009/10/8، مدرســـة 
بنـــني  ـ  االبتدائيـــة  بحـــرة 

.2009/10/8-7

تزامنًا مع بدء العام الدراسي

المشاري: توفير مستلزمات الوقاية
من إنفلونزا الخنازير بتعاونية اليرموك

أشاد مختار منطقة اليرموك 
عبدالعزيز املشـــاري بتجاوب 
جمعيـــة اليرمـــوك التعاونية 
وقيامهـــا على توفيـــر جميع 
املستلزمات اخلاصة بالتصدي 
ملرض انفلونزا اخلنازير تزامنا 
الدراسي، مشيرا  العام  مع بدء 
الـــى ان مجلس حـــي اليرموك 
عقد اجتماعا يـــوم 18 اجلاري 
وحضره بعض مديري املدارس 
التعاونية  اليرمـــوك  وجمعية 
الدويســـان رئيســـة  ود.هدى 
اليرموك الصحي لوضع  مركز 
الترتيبات واخلطط ملنع انتشار 

هذا املرض بني طلبة املدارس.
ومت عقد عدة اجتماعات في 
ثانوية اليرموك بنات ومختارية 
اليرمـــوك، وانحصرت طلبات 
مديـــري املـــدارس فيمـــا يلي: 
كلينكـــس، مطهـــر، عربانات 
لنقل األكل في أجنحة املدارس، 
كلوركس، كمامات، سالل جلمع 

القمامة.
وقد بادرت جمعية اليرموك 
التعاونية مشكورة بتوفير هذه 
الذي  املستلزمات ماعدا املطهر 

وفرته وزارة التربية.
واشار املشاري في تصريح 


