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صاحب السمو التقى ولي العهد وتلقى رسالة خطية من رئيس پولندا

وآفاق توسيع اطر التعاون بينهما 
في كافة املجاالت وآخر املستجدات 
على الساحتني االقليمية والدولية. 
وقام بتسليم الرسالة لوزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ ناصر صباح 
االحمد سفير جمهورية پولندا لدى 

البالد يانوش شفيدو.

عشاء على شرف الرئيس ميخائيل 
ساكاشفيلي. من جهة أخرى، تلقى 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد رسالة خطية من الرئيس 
ليخ كاتشينسكي رئيس جمهورية 
پولندا الصديقة تتعلق بالعالقات 
الثنائية ب����ني البلدين الصديقني 

الصديقة وقعها عن اجلانب الكويتي 
الش����مالي  املالية مصطفى  وزير 
ووقعها عن اجلان����ب اجلورجي 
وزير التنمية االقتصادية زوراب 

بولوليكاشفيلي.
كما أقام صاحب السمو األمير 
بقصر بيان مس����اء أم����س مأدبة 

حكومة الكويت وحكومة جورجيا 
وقعها عن اجلانب الكويتي وزير 
املالية مصطفى الشمالي ووقعها 
عن اجلانب اجلورجي وزير التنمية 
االقتصادية زوراب بولوليكاشفيلي. 
واتفاقية جتنب االزدواج الضريبي 
الكويت وجورجيا  بني حكومتي 

ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بقصر بيان مس����اء 
امس توقي����ع اتفاقيتني ثنائيتني 
بني الكويت وجمهورية جورجيا 
اتفاقية  الصديقة هما كما يل����ي: 
تشجيع وحماية االستثمارات بني 

الرئيس  وعن اجلانب اجلورجي 
ميخائي����ل ساكاش����فيلي رئيس 
جورجيا الصديقة وكبار املسؤولني 
في حكومة جورجيا. هذا وقد مت 
الس����مو األمير  بحضور صاحب 
والرئيس ميخائيل ساكاش����فيلي 
رئيس جورجيا الصديقة وسمو 

رئيس جورجيا الصديقة والوفد 
الرسمي املرافق. وعقدت املباحثات 
الرس����مية بني اجلانب����ني، ترأس 
اجلانب الكويتي صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وكبار املسؤولني بالدولة، 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد. 
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سفيرنا لدى جمهورية 
ايطالي����ا الصديقة الش����يخ جابر 
الدعيج وسفيرنا لدى جمهورية 
اذربيجان الصديقة غسان الزواوي 
وذلك لالس����تئذان بالسفر لتسلم 

مهام منصبيهما اجلديدين.
إلى ذلك، وصل مطار الكويت 
الدولي ظهر امس الرئيس ميخائيل 
ساكاش����فيلي رئي����س جورجيا 
املرافق  الرسمي  الصديقة والوفد 
له في زيارة رسمية للبالد تستغرق 
ثالثة ايام يجري خاللها مباحثات 
رسمية مع صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد.
هذا واستقبل صاحب السمو 
األمي����ر بقصر بيان مس����اء أمس 
الرئيس ميخائيل ساكاش����فيلي 

األمير استقبل رئيس جورجيا وسفيرينا في أذربيجان وإيطاليا
صاحب السمو اطلع على رؤية عدد من المواطنين حول الثروة الوطنية

تشّرف عدد من املواطنني بلقاء صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في دار سلوى في 
الساعة السادسة والنصف مساء امس االول، وشرحوا لسموه اهتمامهم مبستقبل الثروة الوطنية 
ومسؤولية اجليل احلاضر عن احلفاظ عليها وديعة لألجيال املقبلة. وأوضحت املجموعة لسموه 
انها ستصدر الحقا بيانا تفصيليا يتضمن رؤاها املتكاملة حول هذه القضية، آملة التفاف جميع 
األطراف البرملانية واحلكومية والش����عبية حول تلك الرؤى مب����ا يحقق منعة احلاضر وازدهار 
املستقبل في ظل التنمية الشاملة واملستدامة. وقد بارك سموه مساعي املجموعة ومتنى جلهودها 
التوفيق، مؤكدا حرصه على حاضر ومس����تقبل اجيال الكويت الذين هم أمانة في عنقه وأعناق 
جميع املخلصني من ابناء الش����عب. وتقدمت املجموعة لسموه بوافر الشكر والعرفان على اتاحة 

الفرصة لاللتقاء به، متمنية لسموه ولسمو ولي العهد طول العمر وموفور الصحة.

ولي العهد بحث مع فاروق الشرع
المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية

الربيعة يطالب باإلفراج عنه خالل 15 يومًا
»الكويت والمنظمات اإلقليمية والدولية« 

كتاب جديد لـ »الخارجية«

الخالد: أحكمنا السيطرة على حدودنا مع العراق

العودة: المطيري قد ُيحجز 6 أشهر
العائد من غوانتانامو أكد أنه اعتقل في باكستان عقب أحداث سبتمبر ألنه عربي

 مؤمن المصري - بيان عاكوم
قال رئيس اللجنة الشعبية 
الهالي معتقلينا في غوانتنامو 
خالد العودة ان االجراءات النيابية 
تأخذ مسارها في التحقيق مع 
انه  الى  خالد املطيري، مشيرا 
سيصدر امر بحبسه احتياطيا 
حت���ت التحقيق مل���دة 21 يوما 
وميكن ان يجدد له حتى ستة 
اشهر حس���ب حاجة التحقيق 
لذلك، الفتا الى انه بعدها سيتم 
نقله الى املركز التأهيلي. ولفت 
العودة الى ان احلكومة االميركية 
تراق���ب عملية كيفي���ة تعامل 

احلكومة الكويتية مع املطيري وستبني قرارها 
في اطالق البقية على هذا االساس.

وبني العودة ان اجلهود التزال قائمة في اطالق 
سراح بقية املعتقلني، الفتا الى ان االدارة االميركية 
تنتظر بعض الضمانات االضافية وسيتم تسليمها 

اليها خالل االسابيع املقبلة.
وع���ن اجلدي���د بخصوص 
فؤاد الربيعة بعد حكم براءته 
قال: رفعت قضية امام احملاكم 
االميركية لع���دم تنفيذ القرار. 
م���ن جهت���ه أك���د العائ���د من 
غوانتانامو خالد املطيري أمس 
خالل التحقيق معه في النيابة 
العامة أنه قد مت القبض عليه 
في أعقاب أحداث 11 سبتمبر ألنه 
عربي اجلنسية، موضحًا أنه لم 
يذهب إلى أفغانستان أبدا، بل إلى 
باكستان بغرض تقدمي املساعدة 

لألسر الفقيرة هناك.
وقال املطيري ان���ه كان يعامل معاملة جيدة 
طوال السنوات الس���بع التي قضاها في املعتقل 

ولم يتعرض ألي تعذيب من أي نوع.
وقد أم���رت النيابة العامة باس���تمرار حجزه 

للعرض عليها مرة أخرى اليوم.

مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
الهاجري  االمة باالنابة دليهي 
والوزراء ووزي���ر املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الش���رف  االم���ة رئيس بعثة 
د.محمد البصيري  واحملافظون 
القادة من  املستشارون وكبار 
اجليش والش���رطة واحلرس 
الوطني وسفيرا البلدين وكبار 

املسؤولني بالدولة.

التطورات في املنطقة واملواضيع 
ذات االهتمام املش���ترك وسبل 
تعزيزه���ا وتوطيده���ا في كل 

املجاالت.
وقد كان في مقدمة مودعيه 
على ارض املطار س���مو ولي 
العهد الش���يخ ن���واف االحمد 
ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد  وسمو 
الش���يخ ناصر احملمد رئيس 

� أ.ف.پ: تق����دم  واش����نطن 
املعتقل في س����جن غوانتانامو 
فؤاد الربيعة امس بالتماس امام 
احملكمة لالفراج عنه خالل 15 يوما 
بعد تبرئته من كل شبهة باالرهاب 
في 17 سبتمبر، واتهم وزير الدفاع 
روبرت غيتس »باحتقار« احملكمة. 
وفي التماسه املقدم امام محكمة 
واش����نطن الفيدرالية التي برأته 

وامرت باالفراج عنه قال الربيعة 
)50 عام����ا( ان احلكومة لم تبدأ 
اي اجراءات لتنظيم ترحيله الى 
الكويت على اساس احلجة الواهية 
بأنها التزال تدرس استئناف القرار. 
وقال محاميه ديڤيد س����ينامون 
املتكررة،  الطلبات  انه على رغم 
ان  رفضت احلكوم����ة االميركية 
يغادر الربيعة قاعدة غوانتانامو 

التي يعتقل فيها منذ اكثر من سبع 
سنوات على منت الطائرة نفسها 
التي اقلت الكويتي خالد املطيري 
الذي عاد الى البالد في 8 اجلاري. 
وأسف احملامي ألن وضع موكله 
اجلديد لم يتح نقله الى معسكر 
ايغوانا حيث يتمتع السجناء الذين 
تنطبق عليهم شروط االفراج عنهم 

بحرية نسبية.

تلقى نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزير خارجية اجلمهورية اليمنية 
أبوبكر عب����داهلل القربي تتعلق 
بالعالقات بني البلدين الشقيقني 
والقضايا محل االهتمام املشترك. 
كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح 

رسالة مماثلة من وزير اخلارجية 
الدولي في جمهورية  والتعاون 
جيبوتي محمود علي يوس����ف. 
الى ذلك، أصدرت ادارة البحوث 
واإلعالم بوزارة اخلارجية كتابا 
جديدا بعنوان »الكويت واملنظمات 
اإلقليمية والدولية« يتضمن شرحا 
موجزا عن أهم املنظمات اإلقليمية 

والدولية.
وقالت ادارة البحوث واالعالم 
في بيان صحافي امس ان الكتاب 
يتحدث عن الدور االقليمي والدولي 
على املستوى العاملي ألهم املنظمات 
التي  االقليمية والدولية السيما 
تتمتع الكويت بعضويتها واتخاذ 

القرار فيها.

شرم الشيخ � كونا: أكد وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد ان الكويت أحكمت 
السيطرة على حدودها مع العراق، 
مش���يرا إلى ان اجتماعات دول 
اجلوار سهلت الكثير لهذه الدول 
حيث مت ضبط احلدود ملنع تهريب 
أي نوع من األسلحة او املتطرفني. 

واضاف في تصريح للصحافيني 
»بالنسبة لنا نحن في الكويت فقد 
أحكمنا السيطرة على حدودنا مع 
العراق، اذ قد تكون هناك مخالفة 
أو مخالفتان على احلدود امنا ال 
ترتقي الى تهديد أمن العراق«. 
وأكد أن أمن العراق هو من أمن 
االمة العربية ويهم دول اجلوار. 

واوضح الشيخ جابر اخلالد ان 
العراق يحتاج دعم الدول العربية 
»ونحن جاه���زون نلبي الطلب 
للعرب ككل وليس العراق فقط« 
مضيفا القول »الشعب العراقي 
ش���عب عربي ونحن مجتمعون 
كدول عربي���ة يهمنا أمر العراق 

وليس الكويت فقط«.

قام سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بزيارة الى نائب 
رئي���س اجلمهوري���ة العربية 
الس���ورية الش���قيقة  فاروق 
الش���رع وذلك في مقر اقامته 

بقصر بيان.
حيث مت تب���ادل األحاديث 
الودي���ة الت���ي عكس���ت عمق 
العالقات األخوية بني البلدين 
الش���قيقني وسبل  والشعبني 
توس���يع أطر التعاون بجميع 
املجاالت مبا يخدم مصاحلهما 
املشتركة كما مت بحث عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
بعده���ا غادر الب���الد نائب 
رئي���س اجلمهوري���ة العربية 
الش���قيقة فاروق  الس���ورية 
الش���رع والوفد املرافق له بعد 
زيارة رسمية استغرقت يومني 
اجري خاللها مباحثات رسمية 
مع القيادة السياس���ية تتعلق 
بالعالقات الثنائية التي تربط 
البلدين الشقيقني وبحث آخر 

تأكيدًا لما انفردت بنشره »األنباء« في 15 سبتمبر

مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية لتحّمل مسؤولياتها
عند دراسة وتأهيل وطرح وتمديد وترسية المناقصات

مريم بندق
تأكي����دا مل����ا انفردت بنش����ره 
»األنباء« في 15 س����بتمبر املاضي 
حتت عنوان »مجلس الوزراء اكد 
عدم االختصاص بالنظر في توصية 
جلنة اخلدم����ات العامة الوزارية 
لبحث طلب االشغال املوافقة على 
مناقصتي ميناء بوبيان وجس����ر 
جابر وضرورة العرض على جلنة 
املناقصات وادارة الفتوى والتشريع 
وديوان احملاسبة كشرط لتنفيذ 

املشاريع الكبرى«.
وتأكيدا لذلك طلب سمو رئيس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد من 
الوزراء في جلسة امس االول احالة 
كل املشاريع احلكومية الى اجلهات 
الثالث لتق����وم بدورها املطلوب، 
وحول اهمية القرار اكدت مصادر 
حكومية رفيع����ة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان قرار مجلس 
الوزراء يحمل الوزراء الى جانب 
ال����وزارات واجله����ات احلكومية 
مسؤولياتها املطلوبة منها بعرض 
املناقصات على اجلهات املختصة 
الفني����ة داخ����ل كل منه����ا لتنفيذ 

االجراءات املطلوبة.
واضافت ان مجلس الوزراء يهدف 
الى ان اجله����از الفني املتخصص 
في اعداد املناقصة بأي وزارة هو 
الذي يتحمل اتخاذ القرار سواء كان 
بالدراسة والترسية او فتح مجال 
تأهيل الشركات والطرح او بالتمديد 
للمناقص����ة او الغائها والس����بب 
الرئيسي في اتخاذ مجلس الوزراء 
هذا الق����رار هو ان بعض اجلهات 
تلجأ ال����ى مجلس الوزراء التخاذ 
القرار املطل����وب ولكن كان قراره 
صريحا ومبنزلة توجيه جلميع 
املناقصات  الوزراء بأن موضوع 
من اختصاص الوزارات التي يجب 
عليها اللجوء الى اجلهات املعنية 
وهي جلنة املناقصات املركزية عند 
طرح املناقصة، وديوان احملاسبة 
من الناحية الرقابية على االجراءات 
والش����روط الواردة في املناقصة 
وذلك بعد موافقة جلنة املناقصات، 
وبالتأكيد ادارة الفتوى والتشريع 
او عند توقيع  العق����ود  ملراجعة 
العقود لدراس����ة م����دى مطابقتها 

لشروط املناقصة او ال.
واك����دت املص����ادر ان املجلس 
بهذا القرار اكد على دور الوزارات 
واجله����ات احلكومي����ة في حتمل 
مس����ؤولياتها الفنية والسياسية 
وحتى ال تلجأ الى مجلس الوزراء 
وتتجنب حتمل املسؤولية، وردا 
على سؤال حول تزامن هذه اخلطوة 
مع خطوات اخرى ملجلس الوزراء 
في احملاسبة اجابت املصادر: دور 

العامة ووزير  من وزير االشغال 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
صفر للمش����روعات التي ستقوم 
بلدية الكويت بتنفيذها للمرحلة 
املقبلة كما ق����دم مدير عام بلدية 
الكويت احمد الصبيح ومساعدوه 
عرضا تفصيليا ش����امال ملضامني 
خطة البلدية واستراتيجيتها العادة 
تطوير وتخطيط مناطق الكويت 
وتنظيم وترش����يد اس����تخدامات 
االراضي وحتس����ني جودة احلياة 
والبيئة ومن ابرزها تنفيذ املخطط 
الهيكلي للدولة مبحاوره املختلفة 
وذلك في اطار التوجهات الرامية 
لتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري 
فيما يتصل باخلطة العمرانية ملدينة 
الكويت وتطوير ش����بكة وسائل 
النقل واملواصالت وتطوير املرافق 
واخلدمات واالستعماالت التجارية 
والترفيهية والثقافية وغيرها مبا 
في ذلك تطوير التشريعات وفك 
التش����ابك في االختصاصات بني 
اجلهات احلكومية. وقال ان املجلس 
استعرض كذلك مشروعات البلدية 
الطرق ملعاجلة  املتعلقة بتطوير 
مش����كلة االزدحام امل����روري الى 
جانب تطوير الواجهات الساحلية 
العامة واالستراحات  والشواطئ 
الس����احات واالس����واق  وجتميل 
وتطوير املناطق اخلدمية واحلرفية. 
واضاف ان املس����ؤولني في بلدية 
الكويت شرحوا للمجلس خطط 
حتسني اداء خدمات البلدية وحتديث 
األنظمة واللوائح فيها مبا يهدف 
الى تبسيط االجراءات واختصار 
الدورة املستندية والتسهيل على 
املواطنني والقطاع اخلاص الجناز 

مصاحلهم ومعامالتهم.
وقال ان العرض اش����ار ايضا 
الى توجهات االعتماد على القطاع 
القيام  اخلاص وتعزيز دوره في 
ببعض املشروعات املهمة في اطار 
جهود تنشيط احلركة االقتصادية 
وذلك وفق لوائح مدروسة تتفق 

مع القوانني السارية.
وقال ان املجلس تدارس اجلوانب 
املتعلقة باالعتمادات املالية املطلوبة 
البلدية ومدى  لتنفيذ مشروعات 
توافقها مع مضامني اخلطة التنموية 
الزمني  البرنامج  ال����ى  باالضافة 

الالزم لتنفيذها واجنازها.
وقد عب����ر مجلس الوزراء عن 
تقدي����ره للجه����ود التي ق����ام بها 
املسؤولون في بلدية الكويت في 
اعداد ما يخصها ضمن برنامج عمل 
احلكومة وحثه����م على مضاعفة 
اجلهود لتحقي����ق االجناز الكامل 
للمشاريع املقترحة خلدمة املواطنني 

وتلبية آمالهم.

ال����وزراء األساس����ي هو  مجلس 
القرار لتجنب  احملاس����بة ويأتي 
املالحظ����ات التي تث����ار من وقت 
املناقص����ات ويعتبر  آلخر حول 
هذا القرار »س����ابقة« مهمة للحد 
من اآلثار واخللل الذي قد ينتج من 
عدم االلتزام باإلجراءات واخلطوات 
القانوني����ة. وأك����دت املصادر ان 
خطوات مهم����ة تتم اآلن إلصالح 
اإلجراءات املعمول بها عند طرح 
املناقص����ات وكلها تتم في صمت 

دون إعالن. وكان مجلس الوزراء 
عقد اجتماعا استثنائيا صباح امس 
في مطار الكويت الدولي برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد.  وقال وزير الدولة 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروض����ان بعد االجتماع انه بناء 
عل����ى أمر صاحب الس����مو األمير 
ومشاركة األشقاء في اليمن جراء 
األحداث التي تشهدها منطقة صعدة 
فقد قرر مجل����س الوزراء تكليف 

اجلمعية الكويتية للهالل االحمر 
بتقدمي مساعدات إنسانية ومواد 
اغاثة عاجلة للمتضررين من هذه 
األحداث ملساعدتهم على مواجهة 

اثارها وتخفيفها.
انه استكماال ملتابعة  واضاف 
جهود إعداد برنامج عمل احلكومة 
في صيغته النهائية فقد خصص 
اليوم  ال����وزراء اجتماعه  مجلس 
ملناقشة خطة عمل بلدية الكويت. 
وقال ان املجلس استمع الى شرح 

الفهد بحث مع الخالد تفعيل الخطة التنموية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد مع وزير الداخلية الفريق ركن م الشيخ 
جابر اخلالد س���بل تفعي���ل اخلطة التنموية 
اخلمس���ية للدولة الس���يما م���ا يتعلق منها 

بالسياسات االمنية.
وقال بيان صحافي صادر عن مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية أمس 
ان االجتماع تطرق الى الدور املهم الذي تقوم به 

وزارة الداخلية في دعم خطة التنمية اخلمسية 
التي مت وضعها في سبيل حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري جاذب تسوده روح التنافس 

العادل القائم على سيادة القانون.
وأوضح انه مت في االجتماع مناقشة رؤى 
وزارة الداخلية في شأن اخلطط املستقبلية 
للوزارة واالرتقاء بخطط التأهيل والتدريب 
للك���وادر االمنية وتعزي���ز اخلدمات االمنية 
للمواطنني الكترونيا في اطار اخلطة العامة 

للدولة.

الشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد خالل االجتماع

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السفير الشيخ جابر الدعيجصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس اجلورجي ميخائيل ساكاشفيلي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل زيارته لفاروق الشرع مبقر إقامته

خالد العودة

»األدلة الجنائية« تبدأ المرحلة الثانية 
للربط اآللي مع »الهجرة« أول نوفمبر

اعلنت االدارة العامة لألدلة اجلنائية انها ستبدأ تطبيق املرحلة 
الثانية من مشروع الربط اآللي للمعامالت مع االدارة العامة للهجرة 

بدءا من أول نوفمبر املقبل.
واضافت ان ذلك س���يتمثل في اصدار صح���ف احلالة اجلنائية 
اخلاص���ة لطالبي االقامة مادة »20« فئة الرجال، وربط اس���تقبالها 
باالدارة العامة للهجرة آلي���ا، والغاء جميع املعامالت الورقية التي 
تتعلق بطالبي االقامة من هذه الفئة، وذلك استكماال للمرحلة األولى 
التي مت تطبيقها في بداية العام احلالي بالنس���بة ملعامالت االقامة 

املادة »20« فئة االناث فقط.


