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الخارجية تهيب بالراغبين في السفر إلى النمسا االلتزام باإلجراءات

أهابت االدارة القنصلية بوزارة اخلارجية امس باملواطنني الراغبني في السفر 
الى النمسا بضرورة االلتزام باإلجراءات املتبعة بتلك البالد. وقالت االدارة في بيان 
انه يجب على املواطنني احترام القوانني النمساوية التي مبوجبها مت حتديد ماهية 
األمور التي يحق للمسافر الى النمسا ان يحملها معه. واضافت انه يحق للمسافر 
ان يدخل معه 5 من احليوانات بالشروط املذكورة لدى وزارة الصحة النمساوية. 
واشارت الى انه يحق للمسافر ان يحمل كيلوغرامني من األلبان املجففة وحليب 

األطفال وكيلوغرامني من العسل اضافة الى بعض املأكوالت اخلاصة.

الديحاني بحث مع عطري العالقات الثنائية بين الكويت وسورية
دمشق ـ كونا: بحث سفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني مع رئيس مجلس 
الوزراء الســــوري محمد ناجــــي عطري العالقات الثنائية بني البلدين وســــبل 
تطويرها. وقال الديحاني في تصريح لـ»كونا« عقب اللقاء انه نقل لرئيس وزراء 
سورية حتيات سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء مشيرا الى ان 
عطري حمله حتيات مماثلة لسمو رئيس مجلس الوزراء. واشار الى انه جرى 
خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون االخوية املتميزة بني الكويت وسورية 

واحلرص والرغبة املشتركة في تعزيزها وتطويرها مبختلف املجاالت.

األمير استقبل النائب األول

وزير الديوان التقى رئيس وأعضاء »الصيدلية«

محمد الصباح يشارك في الدورة 
السادسة لمنتدى المستقبل بمراكش

»مدى دستورية القوانين«
في ملتقى نجالء النقي اليوم

يعقـــد ملتقى جنـــالء النقي ندوة »مدى دســـتورية القوانني« 
وذلك في متام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثالثاء 
بحضور الشيخة فريحة األحمد والنائب د.يوسف الزلزلة والنائبة 
د.أسيل العوضي واحملامي صالح الهاشم واحملامي حسني اخلشاوي 

واحملامية ذكرى الرشيدي.
العنوان: ســـلوى قطعة 2 مــــنزل 388 الباب الرئيسي، شارع 
 املســـجد األقصى، الباب اخللفي، شـــارع عبدالرحمـــن الغافقي

 رقم 107.

التقى الرشيد والرزوقي والعجيل وأعضاء جمعية متابعة وتقييم األداء البرلماني

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر الســـيف صباح امس النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ 

جابر املبارك.
الى ذلك، يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد فيشـــمل بحضوره ورعايته حفل 
افتتاح املؤمتر الدولي لتطبيقات الطاقة البديلة 
خيار أم ضرورة وذلك في متام الساعة العاشرة 
والنصف من صباح اليوم، وذلك في فندق ماريوت 

كورت يارد قاعة الراية.

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصـــر صباح األحمد في مكتبه بقصر الســـيف 
امس رئيس اجلمعية الصيدلية د.طارق احلبيب 
واألعضاء د.مي بوشيبة ود.هبة الشايجي ود.سالم 

القحطاني.
كما اســـتقبل في مكتبه بقصر السيف صباح 

امس عائشة الرشيد.

واستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد في مكتبه 
بقصر السيف صباح امس هشام الرزوقي ومالك 

العجيل.
كما اســـتقبل في مكتبه بقصر السيف صباح 
أمس رئيس اجلمعيـــة الكويتية ملتابعة وتقييم 
االداء البرملاني مطلق الســـويط وثامر الشليمي 

وفايز النشوان.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل لقائه د.طارق احلبيب ود.مي بوشيبة ود.هبة الشايجي ود.سالم القحطاني

الشيخ د.محمد الصباح لدى وصوله الى مراكش

مر اكشـ  »كونا«: يشارك نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د. محمد الصباح في 
السادســـة لالجتماع  الـــدورة 
الوزاري ملنتدى املســـتقبل في 
مراكش مبشاركة 30 دولة من 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 

ومجموعة الثماني.
ويـــرأس الشـــيخ د. محمد 
الصباح وفد الكويت الى املنتدى 
الذي حتتضنه املدينة احلمراء 
على مدى يومني ويضم السفير 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد مدير 
ادارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية وخليفة 
اخلرافي وعبدالعزيز اجلاراهلل 
مـــن وزارة اخلارجية ومحمد 
الدويخ سفير الكويت لدى الرباط 
والسفير منصور العتيبي مدير 
ادارة املنظمات الدولية بوزارة 
اخلارجيـــة واملستشـــار فايز 
املطيري املستشار لدى سفارتنا 
بالرباط وعبد احملسن الرفاعي 
ملحق ديبلوماســـي وشـــيخة 

العجيل باحثة سياسية.
ويعقـــد املنتدى برئاســـة 
مشتركة بني املغرب البلد املضيف 
وايطاليا بصفتها رئيسة مجموعة 

الثماني للعام احلالي وينتظر ان 
يناقش قضايا السالم في الشرق 
األوسط وسبل تعزيز التعاون 
االقتصادي بني ضفتي املتوسط 
فـــي أفق تثمني حوار شـــمال ـ 
جنوب، فضال عن تكثيف اجلهود 
بغرض املســـاهمة فـــي عملية 
االصالحات التي انخرطت فيها 
منطقة الشرق األوسط املوسع 
وشـــمال افريقيا. وكان الشيخ 
د.محمـــد الصباح قد وصل الى 

مراكش امـــس االول حيث كان 
في اســـتقباله على أرض مطار 
مراكش املنارة الدولي املدير العام 
للتشريفات اخلارجية بوزارة 
الشـــؤون اخلارجية والتعاون 
البلوطي  الوهاب  املغربية عبد 
واملدير العام للشؤون العربية 
املكي كوان وعدد من املسؤولني 
املغربيني اضافة الى سفير الكويت 
لدى املغرب محمد صالح الدويخ 

وأعضاء السفارة بالرباط.

سموه تسلّم كتباً من مالك جابر الفهد وغلوم وعبدالمحسن جمال

ولي العهد استقبل المبارك والخالد والعنجري
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح امس النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ 

جابر املبارك.
واستقبل سمو ولي العهد رئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد. كما استقبل سموه 
الشيخ مالك جابر فهد املالك حيث اهدى سموه 
كتابا بعنوان »العالقات الكويتية - الفلسطينية« 
وقد شكره سموه متمنيا له التوفيق والسداد. 

واســـتقبل ســـموه بقصر السيف امس علي 
غلوم رئيس حيث اهدى ســـموه كتابا بعنوان 
»الكويـــت في البطاقات البريدية« وقد شـــكره 
ســـموه متمنيا له التوفيق والنجاح. واستقبل 
سموه مشـــاري العنجري، كما استقبل سموه 

عددا من املواطنني.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح د.عبداحملسن 
جمال وبرفقته جاسم عباس اشكناني، حيث اهدى 
سموه كتابا بعنوان »صفحات من الذاكرة« وقد 

شكره سموه متمنيا له التوفيق والنجاح.

بحسب التقارير الصادرة عن اللجنة المشتركة بين »البيئة والصناعة« بعد الربط اآللي بينهما

توافد 5000 حاج عراقي عبر األراضي الكويتية بدءًا من األسبوع المقبل

مجلس الوزراء يقرر إغالق وسحب تراخيص المصانع 
المخالفة لتعليمات السالمة في جميع المناطق

الفالح: إعالن حمالت الرصيف جرأة وتبجح
أسامة ابو السعود

أعرب وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســـالمية د.عادل الفالح عـــن اطمئنانه 
لعملية تسجيل احلجاج التي جتاوزت %80 
في حمالت احلج لهذا العام في ظل بعض 
املخاوف من وجود وباء اتفلونزا اخلنازير، 
جاء ذلك في تصريحات للصحافيني عقب 
اجلولة التي قـــام فيها على حمالت احلج 
في منطقة الســـاملية، رافقه خاللها وكيل 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد 
للعالقات اخلارجية واحلج د.مطلق القراوي، 
ومدير ادارة مكتب احلـــج رومي الرومي 

ومدير ادارة اإلعالم احمد القراوي.
 وأكـــد الفالح ان هذه اجلولة التفقدية 
على أصحاب احلمالت تأتي تقديرا حلمالت 
احلـــج الكويتية التي أجنـــزت اجنازات 
متميزة، وقدمت منوذجا يقتدى به ويحتذى 
ورفعت سمعة الكويت بني الشعوب والدول 
اإلســـالمية، بأدائها املتميز على مستوى 

البعثة وعلى مستوى احلمالت.
واضاف: إننا اليوم منر بأزمة صحية 
انعكست على طبيعة تسجيل احلجاج، الفتا 
الى ان هذه اجلولة تأتي للتأكد من  أوضاع 
احلمالت وحجم التسجيل، الن احلمالت في 
األعوام املاضية أجنزت اجنازات متميزة، ومن 
الواجب علينا ان نقف معها ونساندها بكل 
ما نستطيع ونوجهها الى بعض اإلرشادات 
التي حتافظ بها على قوتها وكيانها وعلى 
إنتاجهـــا واجنازها، بحيـــث ال تهتز بهذه 

األزمة الطارئة ان صح التعبير.
 وأضاف الفالح قائال وجدت اطمئنانا 

نفسيا كبيرا الن نسبة التسجيل معقولة 
ومقبولـــة الـــى حد كبير، حيـــث انها في 
تصاعد وازدياد وهذا مؤشر ايجابي لتغطية 
التزاماتها املالية الننا نخشى حدوث خسائر 
كبيـــره قد تضر مبســـتوى حمالت احلج 
الكويتية ومتيزها ووجودها وقد تخرج من 
امليدان وهذا ينعكس على أوضاع احلجاج 
مبفاجآت أو عجز قد يصيب احلملة، ومن 
ثم تقل اخلدمات التـــي تقدم الى احلجاج 
بالشكل املناســـب، وتكون إشكاليات غير 
محمودة، ولكن بعـــد اجلولة فان الوضع 

مطمئن وهلل احلمد.
 وقـــال ان اللجنة العليا للحج ووزارة 
األوقاف ممثلة بقطـــاع احلج بذلت كل ما 

تســـتطيع من تســـهيالت وقدمت أفكارا 
ومقترحات سواء ما يخدم الدمج أو التكامل 
أو بعض التوزيعات بالتأشيرات، وطريقة 
التسجيل، ولقد ملسنا التعاون من سفارة 
اململكة العربية السعودية وتفهما للظروف، 
وأعطت مجاال أرحب وأفضل وأيضا التعاون 
موصول مع وزارة احلج في اململكة العربية 
السعودية، كل هذه اجلهود تضافرت حلل 
اإلشكاليات، للمحافظة على املستوى الذي 
حتقق على مدى أكثر من 30 سنة والبحوث 
التي أجريناها على مدى 16 عاما وهي بحوث 
ميدانية على احلجاج اعطت مؤشرا يزيد 
على 90% بدرجة االمتياز طوال السنوات 

املاضية للحمالت الكويتية. 

وردا علـــى اســـئلة الصحافيني حول 
انفلونزا اخلنازير  التطعيم ضد مـــرض 
أكد الفالح ان التطعيم للحجاج غير ملزم 
كمـــا صرحت وزارة الصحـــة في اململكة 
العربية الســـعودية ووزارة الصحة في 
الكويت بذلك واللجنة العليا للحج اتخذت 
القرار بعدم إلزامية التطعيم، ولكننا نوصي 

بالتطعيم.
وحول احلجاج العراقيني اعلن الفالح 
عن وصول خطاب من وزارة اخلارجية ومت 
تشـــكيل اللجنة واتخاذ جميع الترتيبات 
واالستعدادات لوصول احلجاج العراقيني، 
وان شاء اهلل األمور تسير على قدم وساق، 
مشيرا الى ان االســـبوع املقبل ستتوافد 
جموع احلجاج العراقيني عبر الكويت بعدد 

5000 حاج. 
وعن احلمـــالت املخالفة أكد ان بعض 
اإلعالنات موجودة حلمالت لألسف الشديد 
ومثل هـــذه االعالنات تعد جرأة وتبجحا، 
ووزارة األوقاف ال يحق لها الضبطية في 
قضية احلمالت غير املرخصة، ولكن يوجد 
تعاون مع وزارة الداخلية، ولقد مت القبض 
على عده احلمالت في األعوام املاضية، ولكن 
لألسف القانون به العقوبات بسيطة، هو 
ما يجـــرئ أصحاب حمالت الرصيف على 

تسيير احلمالت غير املرخصة.
ومن جهة أخـــرى أوضح وكيل وزارة 
األوقاف والشـــؤون اإلســـالمية املساعد 
للعالقات اخلارجية واحلج د.مطلق القراوي 
ان هذه اجلولة هي إحدى املهام التي تقوم 

بها الوزارة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

مريم بندق
كشــــفت مصــــادر وزارية في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« ان 
مجلس الوزراء اعتمد قراراً يتضمن 
سحب تراخيص املصانع املخالفة 
لتعليمات السالمة البيئية واغالقها 

فورا.
وقالت املصادر اعتمد املجلس 
القرار اثناء جلسته املسائية امس 
االول، وتنص بنود القرارعلى ان 
يشمل سحب الترخيص واالغالق 
اي مصنــــع تصدر منــــه أدخنة 
وغازات تؤثر على سالمة وصحة 

املواطنني.
واكدت املصادر ان قرار احلكومة 
بالربط اآللــــي بني جميع مصانع 
العامة للبيئة  الكويت والهيئــــة 
واملعتمد قبل اكثر من 3 اســــابيع 
ســــيمكن فرق العمل املشــــتركة 
من تقدمي تقارير ســــليمة حول 
بنــــاء عليها  هذه املصانــــع يتم 
القراراملعتمد من مجلس  تطبيق 

الوزراء.
الوزراء  وعلى صعيد مجلس 
الذي عقد جلسة مسائية اول من 
ان  القول  امس جددت املصــــادر 
احلكومة ليس لديها مشــــكلة في 
قضية االستجوابات وستواجهها 

وفقا لنصوص الدستور.
واعتمد املجلس قرار استعجال 
وزارة التعليــــم العالــــي بتقييم 
عروض السكن لتأمني سكن خاص 
للطالبات الكويتيات الدارسات في 

جمهورية مصر العربية.
املالية  اللجنة  وكشف رئيس 

ثم استعرض املجلس توصيات 
جلنة الشؤون القانونية رقم »7 
ـ 2009/2« بشأن مشروع مرسوم 
باملوافقة على اتفاقية بني حكومة 
الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي 
للتعاون االقتصادي والفني وعلى 
مشروع مرســــوم باملوافقة على 
اتفاق انشاء جلنة مشتركة للتعاون 
بــــني حكومة الكويــــت وحكومة 
جمهورية السنغال وعلى مشروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاق جلنة 
مشــــتركة للتعــــاون بني حكومة 
الكويت وحكومة مملكة سوازيالند 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
اتفاقيــــة بــــني حكومــــة الكويت 
الســــنغال  وحكومــــة جمهورية 
للتعاون االقتصادي والفني واملالي 
وقرر املجلس املوافقة على مشروع 
املراسيم ورفعها الى صاحب السمو 

األمير.
كما اطلع املجلس على مشروع 
قانــــون باملوافقة علــــى معاهدة 
وبروتوكول بني حكومة الكويت 
وحكومة مملكة اسبانيا لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
املالي فيما يتعلق بالضرائب على 
الدخــــل وعلى رأس املــــال وقرر 
املجلــــس املوافقة عليــــه ورفعه 
لصاحب الســــمو األميــــر متهيدا 

الحالته الى مجلس االمة.
ثم بحــــث املجلس الشــــؤون 
السياســــية في ضــــوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
الســــاحة السياســــية على  على 

الصعيدين العربي والدولي.

النائب د.يوســــف  واالقتصادية 
الزلزلة ان اللجنة وضعت قضية 
قــــروض املواطنني على رأســــها 
التقرير  أولوياتها لالنتهــــاء من 
املطلوب حولها ورفعه الى املجلس 
قبل 17 نوفمبــــر وذلك تأكيدا ملا 
انفردت بنشــــره »األنباء« امس 

االول االحد.
واعلــــن ان هناك 4 مشــــاريع 
قوانني اخرى جاءت في مشروع 
قانون اخلطة اخلمسية وستحظى 
بالدراسة وهي اخلاصة بتنظيم 
البرامج والعمليات االجتماعية، الى 
جانب جميع القوانني واالقتراحات 

اخلاصة بالقطاع النفطي.
وكان مجلـــس الوزراء عقد 
اجتماعه االسبوعي مساء امس 
االول في قصر بيان برئاســـة 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وبعد االجتمــــاع صرح وزير 
الدولة لشــــؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضــــان بأن املجلس 
اســــتعرض في مستهل اجتماعه 
مضامني النطق السامي الذي ألقاه 
صاحب السمو األمير في افتتاح 
دور االنعقاد العادي االول للفصل 
التشــــريعي الثالث عشر ملجلس 
االمة وما اشتمل عليه من توجيهات 
ونصائح حكيمة جدد من خاللها 
الدعــــوة الى التمســــك بالثوابت 
الوطنية الراسخة للمجتمع الكويتي 
الدميوقراطية  وتعزيز املمارسة 
السليمة وصيانة الوحدة الوطنية 
القانون واالخالص في  واحترام 
العمل وحث اجلميع على جتاوز 
كل تبعات املرحلة السابقة وآثارها 
والتفرغ الى العمل البناء للنهوض 

ببلدنا كال من موقعه لدفع مسيرة 
البنــــاء والتنمية وحتقيق االمال 
الكويتي  والطموحات للشــــعب 

الكرمي.
الوزراء عن  وقد عبر مجلس 
عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات 
الســــديدة لصاحب السمو األمير 
والتي تعكس حرص سموه على 
كل ما يكفل حتقيق مصلحة الكويت 

وشعبها الوفي ورفعة شأنهما.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
ضرورة ترجمة هذه التوجيهات 
الســــامية الى واقع عملي لتكون 
نبراسا للعمل احلكومي وتنظيم 
العالقة االيجابية مع مجلس االمة 
لضمان تركيز اجلهود وحشــــد 
الطاقــــات النطالقة جديدة تؤدي 
الى حتقيــــق الغايــــات الوطنية 

املنشودة.

د.عادل الفالح ود.مطلق القراوي خالل اجلولة

جنالء النقي

رئيس أرمينيا يصل
إلى البالد اليوم

يصل الى البالد اليوم الرئيس 
ســـيرج ساركيســـيان رئيـــس 
جمهوريـــة ارمينيـــا الصديقة 
والوفد الرســـمي املرافق له في 
زيارة رســـمية تستغرق يومني 
يجري خاللها مباحثات رسمية 
مع صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد تتركز حول العالقات 
الثنائيـــة بني البلدين الصديقني 
وسبل تعزيزها في كل املجاالت 
إضافة إلى القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
وترتبـــط الكويـــت بعالقات 
صداقة راسخة ومتميزة مع أرمينيا 
قائمة على الثقة واالحترام املتبادل 
وتعود العالقات الديبلوماسية بني 

البلدين إلى عام 1994.
ويتطلع الكثير من املسؤولني 
األرمن إلى تطوير وتعزيز عالقات 
بالدهم مع الكويت إلى مستويات 
أفضـــل فـــي جميـــع املجـــاالت 
الســـيما االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية منها.


