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العنزي يدعو للتعامل بجدية مع منح الجنسية لبعض الفئات

الهيفي قّدم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا لدى »المؤتمر اإلسالمي«

 »المعلمين« تسعى لالرتقاء بالكوادر الوطنية

وصول سفن وزوارق مشاركة في تمرين »تضامن 12«

مؤتمر صحافي لـ 7 كّتاب كويتيين ليعلنوا عن مؤلفاتهم الجديدة
تزامنًا مع انطالق معرض الكتاب الدولي الـ 34

الرياضـ  كونا: قدم قنصلنا 
العام في مدينة جدة السعودية 
علي الهيفي أمس اوراق اعتماده 
مندوبا دائ ما للكويت لدى منظمة 

املؤمتر االسالمي.
الهيفـــي في تصريح  واكد 
لـ »كونا« عقـــب تقدمي اوراق 
اعتماده لالمـــن العام ملنظمة 
املؤمتر االســـالمي أكمل الدين 
الكويت  احســـان أوغلو دعم 

للمنظمة وأجهزتها املختلفة.
وأضاف الهيفي ان الكويت 
تعد من أوليات الدول االسالمية 

الداعمة للمنظمة منذ تأسيسها 
عام 1969 حيث انها تشـــارك 
بأنشطتها واجتماعات أجهزتها 
بفعالية. ونقل الهيفي ألوغلو 
حتيات وتقدير صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وســـمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما نقل اليه حتيات وتقدير 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح.

أسامة دياب
اشاد رئيس جمعية اهالي الشهداء االسرى 
واملفقودين الكويتية فايز العنزي باالقتراح 
بقانــــون املقدم من 5 من أعضاء مجلس األمة 
مبنح اجلنسية الكويتية لبعض الفئات التي 
شــــملها االقتراح ومن ضمنها املشاركون في 
احلروب العربية ضد اسرائيل وحرب حترير 
الكويت وأسرى وشــــهداء الكويت من الغزو 
العراقي الغاشــــم وشهداء موكب سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد وشهداء الواجب 

العســــكري. وقال العنزي في بيان صحافي: 
تشــــيد اجلمعية بهذا االقتراح وتدعو مجلس 
األمة للتعامل معه باجلدية الالزمة ملا ميثله من 
وفاء لشهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم 
من أجلهــــا، هذه الفئة العزيــــزة على قلوبنا 
والتي طــــال انتظار ابنائها وذويها للحصول 
على حقوقهم املشروعة. وزاد: ونحن إذ نثمن 
لألعضاء اخلمســــة مقدمي االقتراح ـ مســــلم 
البراك، حســــن جوهر، علي الدقباسي، خالد 
الطاحــــوس والصيفي مبــــارك الصيفيـ  هذا 

املوقف الذي يترجم أقوالهم السابقة، لنتمنى 
عليهم املتابعة احلثيثة لالقتراح وعدم االكتفاء 
بتقدميه مثل كثير من االقتراحات الســــابقة، 
ونحن كنا ومازلنا نطالب بأبعد من جتنيس 
ابناء الشهداء، بل بتجنيس »مشاريع الشهداء« 
وهم االحياء الذين حملوا الســــالح ووضعوا 
االرواح على االكف دفاعا عن استقالل الكويت 
وكانت أنفسهم رهن التضحية اال ان اهلل تعالى 
لم يكتب لهم الشهادة كما حصل الخوانهم في 

السالح من غير محددي اجلنسية.

محمد هالل الخالدي
أشاد نائب مدير اجلامعة للخدمات األكادميية املساندة بجامعة الكويت د.أحمد املنيس 
مبشــــروع أكادميية إعداد القادة الذي قامت بتأسيســــه جمعية املعلمن لتدريب الكوادر 
الوطنية على أحدث أساليب القيادة واإلدارة التربوية، وقال د.املنيس ان جمعية املعلمن 
الكويتية تلعب دورا كبيرا في توعية املجتمع وهي سباقة دائما ملثل هذه املشاريع الوطنية 
التــــي يحق لنا جميعا أن نفخر بها. جاء ذلك خــــالل اللقاء التنويري الذي أقامته جمعية 
املعلمن ملنتســــبي األكادميية اجلدد من دفعة 2010/2009 برعاية رئيس اجلمعية عايض 
الســــهلي وحضور مدير عام األكادميية عبدالرحمن اجلاســــر وعدد من أعضاء اجلمعية 
واألكادميين. ومن جانبه رحب السهلي بالدفعة اجلديدة من منتسبي األكادميية. وأضاف 
الســــهلي انه من حســــن الطالع أن يصاحب هذا اللقاء التنويري حضور د.أحمد املنيس 
وكذلك حضور منتسبي الدفعة السابقة وهي فرصة مناسبة لتكرمي فريق عمل األكادميية 

خالل العام املاضي.

بدأت الســـفن والزوارق احلربية اخلليجية املشاركة في مترين 
»تضامن 12« بالوصول والتحرك استعدادا لتنفيذ التمرين البحري 
»تضامن 12« الذي سينفذ في الكويت في الفترة من 24 اكتوبر حتى 
4 نوفمبـــر 2009. هذا ويعتبر مترين »تضامـــن 12« مترينا بحريا 
مشتركا يتم تنفيذه على عدة مراحل بن القوات البحرية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث يأتي هذا التمرين من منطلق تفعيل اتفاقية 

الدفاع املشـــترك لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وفي 
ظل الرغبة في تطوير وتوحيد مفاهيم العمليات البحرية املشتركة 
ولرفع القدرات والكفاءة القتالية لدى القوات البحرية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي، وجتدر اإلشـــارة الى ان هذا النوع من التمارين 
بدأ منذ عام 1985 ويتـــم تنفيذه مرة كل عامن وبالتناوب بن دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

تزامنا مع انطــــالق معرض الكتاب الدولي الرابع والثالثن، يســــر 
شركة بالتينيوم بوك للنشر والتوزيع اقامة مؤمتر صحافي مبشاركة 
كّتابها الكويتين الشباب ليعلنوا من خالله عن مؤلفاتهم اجلديدة، وذلك 

تشجيعا للطاقات الشبابية الوطنية.
ويشــــارك في املؤمتــــر الصحافي بكلمة مقتضبــــة كل من املؤلفن: 
عبدالوهاب الســــيد الرفاعي عن كتابيه »رسائل اخلوفـ  جزآن«، احمد 

عبداحلميد احليدر عن كتابيه »خنفروشـ  حياتنا«، شهد علي بوشهري 
ـ عن كتابها »مشــــاعر ال تنام«، سحر غلوم بن علي عن كتابها »العشق 
االبدي«، طارق عبداهلل العيدان عن كتابه »حكايتي مع القاهرة«، عذاري 
آل دخنة الشــــريفي عن كتابها »واالشيا«، ومنال االنصاري عن كتابها 
»جلن«. ويقام املؤمتر في القاعة رقم 4ـ  الدور الثالث في فندق الكورت 

يارد )الراية( في متام السابعة من مساء اليوم الثالثاء.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد اخلالد سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.فاطمة يوسف العلي

القنصل علي الهيفي يقدم أوراق اعتماده إلى أكمل الدين إحسان أوغلو

جانب من السفن الواصلة

سموه التقى جمال بوناشي وابنه وفاطمة العلي والمخلد والبعيجان

ولي العهد استقبل الحريتي ودميثير
ورئيس جهاز األمن الوطني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد امس جمال علي بوناشي 
والطالب حمد جمال بوناشـــي حيث ألقى الطالب حمد بوناشي قصيدة 

حتمل معاني احلب والوفاء للكويت ولسمو ولي العهد.
واســـتقبل ســـموه رئيس جهاز األمـــــن الوطــني الشـــــيخ محمد 

اخلالد.
كما استقبل سموه عضو مجلس االمة النائب حسن احلريتي وعضو 

مجلس االمة النائب خلف دميثير.
واستقبل د.فاطمة يوسف العلي.

كما استقبل سموه كال من يوسف املخلد وبدر البعيجان وعبداللطيف 
البعيجان.

الجاراهلل بحث 
استعدادات زيارة 

الرئيس األرميني للبالد

الكويت و10 دول تقرر إنشاء 
قوة مشتركة لمكافحة القرصنة

الكويت تستضيف 
االجتماع المقبل لوزراء 

الثقافة الخليجيين

استقبل وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل نائب وزير خارجية 
ارمينيا ارمان كيراكوسيان والوفد 
املرافق حيـــث جرت مفاوضات 
رســـمية تتصـــل مواضيعهـــا 
املزمع ان  بالتحضير للزيـــارة 
يقوم بها الرئيس األرميني سيرج 
ساركاسيان الى الكويت في الفترة 
من 3 الى 4 نوفمبر املقبل تلبية 
لدعوة كرمية من صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

الرياضـ  يو.بي.آي: قرر قادة القوات البحرية 
في 11 دولة عربية في ختــــام اجتماعهم في جدة 
بالسعودية تشكيل فريق عمل لإلعداد إلنشاء قوة 
ملكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج 
عدن وبحر العرب. وذكرت وكالة األنباء السعودية 
الرســــمية )واس( أن »قادة القوات البحرية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية 
املطلــــة على البحر األحمــــر اختتموا اجتماعهم 

الثاني بقصر املؤمترات بجدة.

قال وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ان الكويت 
ستســـتضيف االجتمـــاع املقبـــل 
للـــوزراء ومســـؤولي الثقافة في 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيـــة. وأضاف الشـــيخ احمد 
في تصريح لــــ »كونا« وتلفزيون 
الكويت عقب مشاركته في اجتماع 
الثقافة في دول  وزراء ومسؤولي 
املجلس ان االجتماع ناقش بنودا 
عدة فيما يخص الشأن الثقافي منها 
مـــا يتعلق بدول املجلس ومنها ما 
يتعلق بتركيا ورابطة اآلسيان ومعهد 
العالم العربي في باريس وغيرها. 
وأوضح ان املجتمعن بحثوا موضوع 
انشاء صندوق يطلق عليه »صندوق 
التنمية الثقافية«، مشـــيرا الى ان 
مناقشة آلية تنفيذ هذا الصندوق 
حتتاج املزيد من الدراســـة. وذكر 
الشـــيخ احمد العبداهلل ان األمانة 
العامـــة لدول املجلـــس واجلهات 
املختصة في ذلك ســـتعيد دراسة 
هذا املوضوع حتى يخرج بطريقة 

مناسبة وقابلة للتطبيق.

مجلس الوزراء: إقرار قوانين المعامالت اإللكترونية ومكافحة 
غسيل األموال وتعديل مسمى شركة مجموعة النقل والتخزين 
الكويـت تسـتنكر العمليـة اإلرهابيـة في بغـداد وتؤكـد دعمها 
للجهـود الدوليـة الراميـة إلـى مكافحـة اإلرهـاب بجميع أشـكاله

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي صباح 
أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وبعد االجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضــــان بأن املجلس اطلع في 
مستهل اجتماعه على الرسالة املوجهة إلى صاحب 
الســــمو األمير من الرئيس جيمي كارتر الرئيس 
السابق للواليات املتحدة األميركية والتي تعلقت 
بدعم اجلهود التي يقوم بها مركز كارتر إلنهاء ما 
يعانيه الشــــعب السوداني من وباءي دودة غينيا 
ومرض التراكوما ومنع انتشار هذين الوباءين، كما 
تضمنت تقدير الرئيس كارتر لعالقة الشراكة مع 

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
كما أطلع النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــــيخ جابر املبارك املجلس على 
نتائج زيارته إلى جمهورية فرنسا الصديقة ولقائه 
مــــع وزير الدفاع الفرنســــي هيرفي مورين والتي 
اســــتهدفت تعزيز العالقات بن البلدين الصديقن 
في إطار جديد للتعاون الثنائي في ميادين التدريب 
وجتهيز القوات املسلحة، كما اطلع املجلس كذلك 
على توقيع االتفاقية الدفاعية العسكرية بن البلدين 
الصديقن في إطار التعاون بن البلدين في املجالن 

الدفاعي والعسكري.
ثم استعرض املجلس توصيات جلنة الشؤون 
القانونية رقم )25-2009( بشأن املوافقة على مشروع 
قانون بإصدار قانون املعامالت اإللكترونية، وقرر 
املجلس املوافقة عليه ورفعه إلى صاحب الســــمو 

األمير متهيدا إلحالته ملجلس األمة.
كما اطلع املجلس على مشروع مرسوم باملوافقة 
على تعديل اسم شركة مجموعة النقل والتخزين 
)ش. م. ك( وقرر املجلس املوافقة على مشــــروع 

املرسوم ورفعه إلى صاحب السمو األمير.
كما اســــتعرض املجلس كذلك مشروع قانون 
في شأن مكافحة غسيل األموال ومشروع مرسوم 
باملوافقة على اتفاقية تعاون في املجال السياحي بن 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية الو الدميوقراطية 
الشعبية، ومشروع مرسوم باملوافقة على اتفاقية 

تعاون في املجال الســــياحي بن حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية أذربيجان، ومشــــروع مرسوم 
باملوافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي 
النفط والغاز بن حكومة الكويت وحكومة سلطنة 
بروناي دار السالم، ومشــــروع مرسوم باملوافقة 
على مذكرة تفاهم بــــن حكومة الكويت وحكومة 
اجلمهورية التونسية في مجال تنمية الصادرات 
الصناعية، وقرر مجلس الوزراء املوافقة على هذه 

املشروعات ورفعها لصاحب السمو األمير.
كمــــا بحث املجلس الشــــؤون السياســــية في 
ضوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الساحة السياســــية على الصعيدين العربي 

والدولي.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ االستياء والقلق 
إزاء جرمية اقتحام القوات اإلسرائيلية احلرم القدسي 
وتدنيس حرمة املسجد األقصى الشريف وضرب 

واعتقال املصلن األبرياء العزل.
وإذ تدين الكويت هذه اجلرمية الشــــنعاء التي 
متثل مساسا بكرامة كل املسلمن وإهانة ملشاعرهم 
لتدعــــو مجلــــس األمــــن للتدخل الفــــوري لوقف 
االعتداءات املتكررة على املسجد األقصى وعملية 
تهديد القدس وإيقاف عمليات االستيطان املتواصلة 
فيها واتخاذ جميــــع التدابير الالزمة حلماية أبناء 
الشعب الفلسطيني من جرائم اإلرهاب املنظمة التي 
متارسها إســــرائيل ضدهم والعمل بجدية إلحالل 

السالم العادل والشامل والدائم في املنطقة.
كما أدانت الكويت العمل اإلجرامي الذي تعرضت 
له مدينة بغداد يوم أمس األول على خلفية انفجار 
شــــاحنتن مفخختن استهدفتا مبنى وزارة العدل 
ومجلس ومحافظة بغداد والذي راح ضحيته العديد 
من القتلى واجلرحى، وإذ تســــتنكر الكويت هذه 
العملية اإلرهابية املنافية للقيم األخالقية واإلنسانية 
لتؤكــــد موقفها املبدئي في رفــــض جميع األعمال 
اإلرهابية ودعمها للجهود الدولية الرامية ملكافحة 
اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره مهما كانت أسبابه 
ومبرراته، معبرة في الوقت ذاته عن خالص تعازيها 

ومواساتها للشعب العراقي الشقيق.

دعا مجلس األمن إلى التدخل الفوري لوقف االعتداءات المتكررة على المسجد األقصى


