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الكويت هنأت النيجر بالعيد الوطني

السفارة البريطانية مغلقة لعطالت عيد الميالد

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تهنئة إلى الرئيس مامادو تاتدجا رئيس 
جمهورية النيجر الصديقة عبر فيها س���موه عن 
خالص تهانيه مبناس���بة العي���د الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

تغلق الس����فارة البريطانية ابوابها في االيام 
التالية: من يوم اخلميس املوافق 24 اجلاري حتى 
يوم االثنني املوافق 28 اجلاري )شامل( لعطالت 
عيد امليالد وس����تعاود السفارة فتح ابوابها يوم 

الثالثاء 29 اجلاري.
أما قسم خدمات التأشيرات واخلدمات القنصلية 
فسيغلق مركز طلبات التأشيرات ابوابه في نفس 
االيام اعاله، وستكون ساعات عمل مركز طلبات 
التأشيرات بعد عطالت عيد امليالد من الساعة 09.30 
حتى الس����اعة 16.00 ومناذج طلبات التأشيرات 
www.vfs- :متوافرة على موقع شبكة االنترنت

uk-kw.com وكذلك من مركز طلبات التأشيرات 
الكائن في: 4 ب، الطاب����ق االول، عمارة البنوان 

)مبن����ى فرع بنك برقان( منطق����ة القبلة، مقابل 
بنك الكوي����ت املركزي، مدينة الكويت، ملزيد من 
املعلومات، يرجى االتصال مبركز طلبات التأشيرات: 
www.vfs-uk-kw. املوقع على شبكة االنترنت

 ،info@ vfs-uk-kw.com البريد االلكتروني ،com
هاتف: 22971170.

وسيغلق القسم القنصلي بالسفارة البريطانية 
ابوابه في نفس االيام اعاله، ساعات عمل القسم 
القنصلي هي من الس����اعة 08.00 حتى الساعة 

13.00 من يوم االحد حتى يوم اخلميس.
ملزي����د من املعلومات حول خدمات الس����فارة 
البريطانية  الس����فارة  البريطانية زوروا موقع 

.www.ukinkuwait.fco.gov.uk

ل� »االرابوس���اي« تقرير رئيس 
اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة 
باجلمهوري���ة اليمني���ة، وممثل 
املجموع���ة في جلنة التس���يير 
التابعة للجنة بناء القدرات عن اخر 
نشاطه ونشاط اللجنة، والنظر في 
رغبة جهاز الرقابة املالية للدولة 
بسلطنة عمان في االنضمام الى 
البيئ���ة للمجموعة،  فريق عمل 
وحتديد موع���د االجتماع القادم 
التنفي���ذي واجلمعية  للمجلس 
العام���ة ف���ي دورتها العاش���رة 
واعتماد مش���روع جدول اعمال 
الدورة العاشرة للجمعية العامة 
للمجموعة وقائمة املراقبني الذين 
تتم دعوتهم للمشاركة في هذه 
الدورة. وفي اجللس���ة اخلتامية 
لالجتماع س���يتم تالوة قرارات 

وتوصيات املجلس.

االسوساي، واستعراض التقرير 
حول االس����تعدادت لعقد اجتماع 
اجلمعية العامة في دورتها العاشرة 
في اململكة العربية السعودية سنة 
2010، وع����رض تقارير االجهزة 
عن مش����اركتها في اعمال اللجان 
ومجموعات العم����ل املنبثقة عن 
منظمة انتوساي، وعرض تقرير 
رئي����س ديوان املراقب����ة العامة، 
باململكة العربية السعودية ورئيس 
جلنة الشؤون املالي�����ة واالدارية 
ملنظمة انتوساي ع����ن اخر نشاطه 
ونشاط اللجن����ة، وعرض تقرير 
رئيس املج����لس االعلى للحسابات 
باململكة العربية ورئيس جلن�����ة 
بناء القدرات ملنظمة انتوس����اي 
عن آخر نشاطه ونشاط اللجنة.

كما يستعرض االجتماع الثاني 
التنفيذي  واالربعني للمجل���س 

االجتماع حتديد موضوع امللتقى 
العربي االوروب����ي القادم وفترة 
انعق����اده بدولة االمارات العربية 
املتحدة، وطل����ب انضمام اجلهاز 
الى عضوية منظمة  الفلسطيني 

مشروع جدول االعمال، وتقرير 
رئيس املجلس التنفيذي عن نشاطه 
ونشاط املجلس منذ آخر اجتماع له، 
وتقرير االمانة العامة في نشاطها 
منذ اخر اجتماع للمجلس، وتقرير 
جلنة ملعايير القدرات املؤسسية 
في اجتماعه����ا االول. كما يبحث 
اقتراح تعديل املجلس  االجتماع 
التنفيذي رقم 2008/91 في اجتماعه 
الواحد واالربعني املتعلق باعتماد 
احلس����اب اخلتامي لسنة 2007 
واعتماد احلساب اخلتامي لسنة 
2008، واعتماد املوازنة التقديرية 
لسنة 2010، ودراسة نتائج عمل 
فريق املخطط االستراتيجي العام 
والتعديالت املقترحة على النظام 
االساسي والقواعد املالية والقواعد 

االجرائية للجمعية العامة.
ويتن����اول املش����اركون ف����ي 

يشارك وفد الكويت برئاسة مدير عام 
اجله����از املركزي لتكنولوجي����ا املعلومات 
م.علي الشريدة � في  أعمال املؤمتر اخلليجي 
األول للحكوم����ة اإللكترونية املقرر عقده 
خالل الفترة 21 � 23 من الشهر اجلاري في 
العاصمة العمانية )مسقط( ويحضره رؤساء 
هيئ����ات املعلومات واحلكومة اإللكترونية 
إللق����اء الضوء على تطورات مش����روعات 
التقنية  احلكومة اإللكترونية والتطورات 
والتكنولوجية عبر توفير العديد من اخلدمات 
التي تقدمها الوزارات واملؤسسات والهيئات 

احلكومية بدول مجلس التعاون � مع دراسة 
العقبات وحلولها، ووضع التوصيات الالزمة. 
ويضم الوفد املراف����ق كال من نائب املدير 
العام لقطاع املش����روعات الوطنية، وعدد 
من املسؤولني والفنيني في اجلهاز املركزي 
الى  لتكنولوجي����ا املعلوم����ات، باالضافة 
مسؤولني من جهات حكومية أخرى تشارك 
في املؤمتر وهي: »وزارة الداخلية، وزارة 
املالية، وشركة نفط الكويت، بلدية الكويت، 
وزارة العدل، اخلطوط اجلوية الكويتية، 
الهيئة العام����ة للمعلومات املدنية، األمانة 

العامة لألوقاف« وبعض هذه اجلهات مرشحة 
جلوائز الس����نة 2009.  ويأتي هذا املؤمتر 
بناء عل����ى االتفاق الذي مت خالل االجتماع 
التنس����يقي لهيئات احلكومة اإللكترونية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي الذي عقد في 
البحرين لتعزيز العمل املشترك، واالتفاق 
على عقد هذا املؤمتر وإقامة معرض للدول 
املشاركة، يصحبه تنظيم جائزة احلكومة 
اإللكترونية التي ته����دف الى تقدير األداء 
املتميز في اخلدمات اإللكترونية من خالل 
خل����ق ثقافة املنافس����ة اإليجابية بني دول 

مجل����س التعاون، وقياس عناصر اجلودة 
وتقييم مستوى كفاءة اخلدمات الرسمية 
وإبراز التجارب الناجحة، وبالتالي يرشح 

للجائزة ما يأتي:
أفضل محتوى إلكتروني � أفضل خدمة 
إلكتروني����ة � أفض����ل مش����روع للحكومة 
اإللكترونية � أفضل وزارة متطورة إلكترونيا 
� باإلضافة الى جائزة تقديرية ألفضل مشروع 
أو خدمة رائدة على مستوى كل دولة خليجية 
كنوع من التقدير على متيز املشروع، وجائزة 

االقتصاد اإللكتروني.

يشارك ديوان احملاسبة في اعمال 
االجتماع الثاني واالربعني للمجلس 
التنفيذي لالجهزة العربية العليا 
للرقابة واحملاسبة »االرابوساي« 
واملقرر عقده يومي 20 و21 ديسمبر 
اجلاري ويستضيفه اجلهاز املركزي 

للمحاسبات مبصر.
ويترأس وفد ديوان احملاسبة 
والكويت املش����ارك في االجتماع 
رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدساني وعضوية كل من الوكيل 
املس����اعد للرقابة على االستثمار 
سليمان البصيري، ومدير املكتب 
الفني للرقابة على اجلهات امللحقة 
والشركات عصام املطيري، ومدير 
الدولية فيصل  املنظم����ات  ادارة 

االنصاري.
ويناقش املجتمعون في اجللسة 
االفتتاحية االحد 20 اجلاري اقرار 

كبونهاغن � كونا: عاد س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد إلى البالد مساء أمس قادما 
من العاصمة الدمناركية كوبنهاغن 
بعد زيارة رسمية استغرقت عدة 
ايام للمشاركة في قمة األمم املتحدة 
ال� 15 للتغير املناخي ممثال لصاحب 

السمو األمير.
وكان في وداع سموه على أرض 
املطار في كوبنهاغن سفيرنا لدى 
مملكة السويد واحملال لدى مملكة 
الدمنارك الس����فير علي النخيالن 

وأعضاء السفارة.
يذكر ان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء ألقى كلمة الكويت أمام القمة 
أمس وأكد فيها تأييد ودعم الكويت 
خلفض االنبعاثات الدفيئة، الفتا 
الى ما قطعته الكويت من جهود 
كبيرة في اعادة تأهيل منش����آتها 
النفطية والصناعية من أجل خفض 

االنبعاثات.
وعبر س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد عن 

وأع����رب عن أمل����ه في جناح 
املفاوض����ات التي تش����هدها قمة 
كوبنهاغن غير انه اشار الى رفض 
اي محاول����ة لتغيير املبادئ التي 
قامت عليها االتفاقي����ة االطارية 
وبروتوكول كيوتو او تأسيس آلية 
جديدة قد تؤدي الى فرض التزامات 

جديدة على الدول النامية.
وكان س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد قد 
استقبل مبقر إقامته في العاصمة 
الدمناركية كبونهاغن نيغوين تان 
دونغ رئيس وزراء جمهورية ڤيتنام 

االشتراكية والوفد املرافق.
وجرى خالل اللقاء الذي حضره 
أعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها في شتى 
املجاالت. كما جرى مت استعراض 
املسائل والقضايا املطروحة على 
جدول أعمال قم����ة األمم املتحدة 
املناخي  التغير  اخلامس����ة حول 

وموقف البلدين جتاهها.

تقدم النائب علي الراشد باقتراح باطالق اسم الراحل عبدالعزيز 
علي اخلالد على احد الشوارع في منطقة القادسية وذلك تقديرا 

لدوره واسهاماته الكبيرة على الصعيد الوطني.
 وجاء ف���ي ن���ص االقت���راح ان الكوي���ت فقدت واح���دا من

 اخلص رجاالته���ا الذين واكبوا مس���يرتها احلضارية منذ عام 
 االستقالل والى يومنا هذا وهو املرحوم باذن اهلل تعالى عبدالعزيز
  عل���ي اخلال���د الذي يعتب���ر من الش���خصيات الوطني���ة التي
  تعت���ز الدولة به���ا كثيرا، واق���ل تقدير له ان حتتف���ظ الدولة
  واالجيال املقبل���ة بذكراه حتى يكون امنوذج���ا ينور لألجيال
  طريقها، ولك���ي يبقى التواصل وصورت���ه الناصعة في ذاكرة
  اجلميع، وليكن عطاؤه ش���اهدا على وج���وده، وكما ان الراحل

 يعتبر من الش���خصيات التي حتظى باالحت���رام والتقدير وله 
اس���هامات كثيرة عل���ى جميع االصعدة ومنوذج���ا رائدا للعمل 
السياسي في الدولة، لذا فإنني اتقدم بهذا االقتراح لعرضه على 

مجلس االمة.

جددت وزارة الصحة امس 
تأكيدها ان التطعيم ضد ڤيروس 
»ايه اتش1 ان1« اختياري وغير 

اجباري.
ونفى وكيل وزارة الصحة 
العبداله���ادي في  د.ابراهي���م 
تصريح ل� »كونا« ما مت تداوله 
في وسائل االعالم مؤخرا حول 
توجه الوزارة لتطبيق التطعيم 

بشكل اجباري.
وذك���ر د.العبداله���ادي ان 
التطعيم آمن ومتوافر في مراكز 
الصحة الوقائية للراغبني فيه، 
مؤك���دا ان االوضاع في البالد 
مطمئن���ة وال تدعو للقلق وان 
الوزارة متابعة بجميع قطاعاتها 

للوضع عن كث���ب منذ اعالن 
اول حالة ف���ي ابريل املاضي، 
مشيرا الى ان اعداد االصابات 

تتناق���ص وان هناك انخفاضا 
كبيرا وملحوظا.

يذكر ان الفئات االكثر عرضة 
لالصاب���ة مبضاعفات املرض 
تضم املصابني باالمراض املزمنة 
كالربو والسكر والقلب وكبار 
السن فوق ال� 65 عاما واالطفال 
اقل من خمس سنوات واحلوامل 
ومرضى الرئ���ة والدم والكلى 
والكبد ونقص املناعة املكتسبة 

والسمنة املفرطة.
وسجلت الكويت 8644 حالة 
اصابة بالڤي���روس منذ ابريل 
املاضي معظمها حاالت بسيطة 
الى  وش���فيت متاما وع���ادت 

ممارسة حياتها الطبيعية.

استقبل محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر في مكتبه صباح امس 
االول سفيرنا لدى االرجنتني سعود 

عبدالعزيز الرومي.
وجرى خالل اللقاء بحث بعض 
املوضوع����ات املتعلق����ة بتطوير 
العالق����ات الثنائية ب����ني البلدين 
الصديقني، كما مت البحث في سبل 
التعاون والتواصل بني محافظة 
العاصمة من جهة ومدينة بونيس 
ايرس من جهة اخ����رى، املني ان 
يسهم مثل هذا التعاون في مزيد من 
الفائدة املشتركة للبلدين الصديقني، 
السيما ان االرجنتني ستكون ضمن 
برنامج زيارة سمو رئيس الوزراء 
واحدى محطاته في الوقت القريب 
التعاون والتواصل بني  لتكريس 

البلدين في املجاالت كافة.

كواالملبور � كونا: اجتمع مدير 
إدارة آس���يا بوزارة اخلارجية 
الس���فير محمد املجرن الرومي 
مبع���وث نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، مع كبير وزراء 
الدول���ة للش���ؤون اخلارجي���ة 
العابدين  في س���نغافورة زين 

رشيد.
وذكر بيان صادر من سفارتنا 
لدى سنغافورة أن السفير الرومي 

نقل خ���الل االجتم���اع حتيات 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد إلى الرئيس السنغافوري، 
إضافة إلى حتيات سمو رئيس 
الوزراء وحكومة وشعب الكويت 
إلى حكومة وشعب سنغافورة 

الصديق.
وأضاف البيان أن الرومي نقل 
رسالة من نائب رئيس الوزراء 
إل���ى وزير  ووزي���ر اخلارجية 
خارجية سنغافورة جورج يو 

تتعل���ق بتعزيز أط���ر التعاون 
الوزير  البلدي���ن ودع���وة  بني 

السنغافوري لزيارة الكويت.
وأوضح أن االجتماع تطرق 
إلى أهمي���ة العالقة القائمة بني 
الكويت وس���نغافورة واهتمام 
البلدين بتوطيد هذه  حكومتي 
العالقة وتعزيزه���ا عن طريق 
القطاع  الزي���ارات وحث  تبادل 
اخلاص على البحث عن مجاالت 

جديدة للتعاون.

الراشد إلطالق اسم عبدالعزيز الخالد
على أحد الشوارع في منطقة القادسية

»الصحة«: التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير اختياري
نفت ما تم تداوله في وسائل اإلعالم حول التطعيم اإلجباري

محافظ العاصمة بحث مع سفيرنا في األرجنتين
سبل تكريس التعاون والتواصل بين البلدين

الرومي سّلم وزير خارجية سنغافورة
دعوة من محمد الصباح لزيارة الكويت

علي الراشد

د.إبراهيم العبدالهادي

عبدالعزيز العدساني

سمو رئيس الوزراء خالل استقباله رئيس وزراء ڤيتنام االشتراكية.

الشيخ علي اجلابر خالل لقائه سعود الرومي

المؤتمر الخليجي للحكومة اإللكترونية يعقد في مسقط 21 الجاري

»المحاسبة« يشارك في االجتماع الـ 42 لـ »األرابوساي« بالقاهرة

العفاسي: وزراء الشؤون العرب يبحثون تنفيذ قرارات القمة االقتصادية
القاهرة � كونا: وصل وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي إلى 
القاهرة أمس للمش���اركة في اجتماعات 
ال���دورة ال� 29 ملجلس وزراء الش���ؤون 
االجتماعية العرب الذي س���يبدأ أعماله 
في مقر اجلامعة العربية غدا. وأكد الوزير 

العفاس���ي في تصريح ل���� »كونا« لدى 
وصوله أهمية هذا االجتماع الذي يأتي 
في ظروف استثنائية تتمثل في األزمة 
االقتصادية العاملية التي يعيشها العالم 

والدول العربية التي هي جزء منه.
وقال إن املجلس الوزاري سيس���عى 

إلى العمل على تخفيف وطأة األزمة على 
الش���أن االجتماعي العام وحتقيق جزء 
كبير من طموحات ال���دول العربية في 

هذا املجال.
ويناقش املجلس عل���ى مدى يومني 
مجموعة من القضاي���ا املتعلقة بالعمل 

العربي املش���ترك في مج���االت التنمية 
االجتماعية وفي مقدمتها متابعة تنفيذ 
قرارات القمة العربية االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية التي عقدت في الكويت يناير 
العاملية  املالية  املاضي وتأثيرات األزمة 

على مسارات التنمية االجتماعية.

المجتمعون يناقشون الملتقى العربي - األوروبي القادم

رئيس الوزراء بحث مع نظيره الڤيتنامي
 سبل دعم العالقات الثنائية في شتى المجاالت

الجانبان ناقشا القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة كوبنهاغن

املساعدة املادية ونقل التكنولوجيا 
املتوافرة لديها ومس����اعدة الدول 
النامية للوصول الى الهدف السامي 
الذي تتطلع اليه االتفاقية االطارية 

لتغير املناخ.

يتصدر قائمة أولويات املشاريع 
التنموي����ة للطاق����ة البديل����ة في 

الكويت.
ودعا س����موه املجتمع الدولي 
وخاصة الدول املتقدمة الى تقدمي 

حرص الكويت على ايجاد افضل 
الس����بل للتوصل الى طاقة بديلة 
ميكن جلبها واس����تخدامها بيسر 
وس����هولة مبا في ذلك االستخدام 
الس����لمي للطاقة النووية والذي 

مريم بندق
برعاية وحضور سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد مت أمس افتتاح 
مش����روع خيري في قرية اتقا باملنيا في صعي����د مصر أقيم على نفقة 
املتبرع الكويتي فالح عبدالهادي الكدم وبإشراف املكتب الكويتي لألعمال 

اخليرية املوجود في سفارتنا بالقاهرة التابع لبيت الزكاة.
هذا ويفتتح منتصف هذا االس����بوع نائب رئي����س الوزراء ووزير 
العدل والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 6 مشروعات خيرية 
كويتية في حلوان ومدينة 6 اكتوبر والشرقية الى جانب مشروع آخر 
في محافظة بني سويف االسبوع بعد املقبل. وتتنوع املشروعات التي 
يتكفل بتنفيذها متبرعون كويتيون لتش����مل ما بني تشييد املساجد و 
املعاهد االزهري����ة والوحدات الصحية. وعلمت »األنباء« ان االحتفاالت 
املنظمة الفتتاح هذه املش����اريع اخليرية ستقام ايام الثالثاء واالربعاء 
واخلميس املقبلة بحضور سفيرنا لدى مصر د.رشيد احلمد واملستشار 
راشد احلماد واركان س����فارتنا في مصر. وسيكون نصيب كل منطقة 
ومحافظة اكثر من مشروع في اطار خطة مرتبة يتم تنفيذها بالتنسيق 

راشد احلمادد.محمد العفاسيوالتعاون ما بني املتبرعني الكويتيني وبيت الزكاة. د.رشيد احلمد

7 مشروعات خيرية كويتية تفتتح األسبوع الجاري
في المنيا وحلوان و6 أكتوبر والشرقية وبني سويف

بحضور سفيرنا لدى مصر د. رشيد الحمد وأركان السفارة ووزير العدل


