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األمير تسّلم رسالة من خادم الحرمين حول العالقات الثنائية والقضايا المشتركة
صاحب السمو التقى الخرافي والمحمد والنائب األول ووزير الخارجية السعودي وهنأ رئيس اتحاد ميانمار بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير مستقبال وزير اخلارجية السعودي صاحب السمو امللكي األمير سعود الفيصل بحضور سمو ولي العهد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ علي اجلراحصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

»الشؤون«: تأجيل تطبيق نسبة العمالة 
الوطنية حتى بداية مارس

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون 
عن توجه لتأخير بدء تطبيق نس���ب العمالة الوطنية 
الص���ادرة في أواخر عام 2008 عن مجلس الوزراء إلى 

بداية مارس من العام احلالي.

وبينت انه كان املفروض ان يبدأ العمل بهذه النسب 
بداية ع���ام 2010 ولكن نتيجة تأخ���ر القيام باحلملة 
اإلعالنية املفترض ان تس���بق التطبيق وعدم االنتهاء 
من وضع آلية للتنفيذ اقترحت اجلهات املعنية تأجيل 

تنفيذ القرار حتى بداية مارس من العام احلالي.

الموافقة على تملك السنغال قسيمة
في غرب مشرف إلقامة مقر السفارة

»التجارة« تنتهي من دراسة ومراجعة 
القانون الخليجي لحماية المستهلك

ولي العهد استقبل المحمد و4 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس األمة جاسم 

اخلرافي.
كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه بقصر بيان أمس وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووزير النفط ووزير 
اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل ووزير الدولة 
لش���ؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز 

الروضان.
صدر في جريدة الكويت اليوم مرسوما برقم 
395 لس���نة 2009 باستبدال نص املادة 49 من 
املرس���وم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام 
اخلدمة املدنية جاء فيه: مادة أولى: يس���تبدل 
بنص املادة 49 من املرس���وم الصادر في شأن 
نظام اخلدمة املدنية املشار اليه النص التالي: 
مادة 49: يجوز للوزير ان مينح املوظفة اجازة 
خاصة مبرتب كامل او مخفض او دون مرتب 
ملرافقة زوجه���ا املوظف في اخلارج اذا نقل او 
أوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة 
رسمية او اعارة وذلك وفقا للقواعد واالحكام 

التي يقررها مجلس اخلدمة املدنية.
مادة ثانية: على الوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ 

هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة 
الرس����مية. كما صدر مرسوم رقم 396 لسنة 2009 
بتعديل املرسوم رقم 313 لسنة 2007 باإلذن لسفارة 
جمهورية السنغال بتملك عقار في الكويت جاء فيه: 
يس����تبدل بنص املادة األولى من املرسوم رقم 313 
لس����نة 2007 النص اآلتي: يؤذن لسفارة جمهورية 
الس����نغال بتملك القس����يمة رقم 42 من القطعة )أ( 
مبنطقة غرب مشرف الديبلوماسية وذلك إلقامة مقر 
لسفارة جمهورية السنغال مبساحة إجمالية 3000م2 

وفق مبدأ املعاملة باملثل دون مقابل.
مادة ثانية: على الوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ 
هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخه صدوره، وينشر 

قالت وزارة التجارة والصناعة أمس انها انتهت في اجلريدة الرسمية.
من دراسة ومراجعة القانون اخلليجي املوحد حلماية 
املستهلك وقمع الغش التجاري ومن ثم مت رفعه الى 

اجلهات العليا.
وأكد مدير إدارة الرقاب����ة التجارية في الوزارة 
راشد الهاجري في تصريح ل� »كونا« قبيل مغادرته 
أمس الى الرياض مترئسا وفد الكويت املشارك في 
اجتماعات أمانة دول مجلس التعاون اخلاصة بإعداد 
القانون اخلليجي املوحد للمنافسة التجارية ان وزارة 

التج����ارة تعمل جاهدة على متهيد األجواء لتطبيق 
القوانني التجارية املوحدة إميانا منها بأهمية العمل 

اخلليجي املشترك.
وأوضح الهاجري ان مثل هذه القوانني من شأنها 
دعم التعاون االقتصادي والتجاري بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي وتهيئة األجواء لتنفيذ املشاريع 
اخلليجية الكبرى ذات املردودات االقتصادية والتجارية 
الكبيرة على دول املجلس مشيرا الى جدية الوزارة 

في متابعة جميع هذه امللفات.

منح الموظفة إجازة خاصة لمرافقة زوجها

الرئيس الفلسطيني يصل
إلى البالد اليوم في زيارة رسمية

يصل الى البالد اليوم الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية 
والوفد الرس����مي املرافق له في زيارة تس����تغرق يومني يجري خاللها 

مباحثات رسمية مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
من جانبه، اكد س����فيرنا لدى األردن الش����يخ فيصل احلمود حرص 

القيادة الكويتية على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
واشار الشيخ فيصل عشية وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

الكويت الى حساسية الظروف التي متر بها القضية الفلسطينية.
وقال في تصريح صحافي عل����ى هامش زيارة الرئيس عباس التي 
تبدأ اليوم )الثالثاء( »ان الكويت كما كانت على الدوام تقف الى جانب 

االخوة الفلسطينيني لتجاوز هذه الظروف«.
كما اشار في هذا السياق الى حرص الكويت على جتاوز الفلسطينيني 

خلالفاتهم الداخلية.
ومتنى على االطراف الفلسطينية توحيد صفوفها ملواجهة التحديات 

قائال ان وحدة االشقاء طوق النجاة لقضيتهم الوطنية.
وذكر الش����يخ فيصل في تصريحه ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد سيبحث مع اخيه الرئيس الفلسطيني العالقات الثنائية 

بني الكويت والسلطة الوطنية الفلسطينية.
واضاف ان الزيارة ستس����تمر يومني وتأتي في سياق التشاور على 

أعلى املستويات بني الكويت والسلطة الوطنية الفلسطينية.

الحمود: الكويت حريصة على دعم الفلسطينيين

الشيخ فيصل احلمود محمود عباس

الصندوق الكويتي يقدم لباكستان
14.3 مليون دينار إلعادة اإلعمار

اعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية امس عن توقيعه 
في العاصمة الباكستان اسالم آباد اتفاقية قرض بقيمة 14.300 مليون 
دينار )ما يعادل حوالي 50 مليون دوالر( لالس����هام في متويل مشروع 
اعادة اعمار مرافق مؤسس����ات التعليم العالي املتضررة من الزلزال في 
ازاد جامو وكش����مير. وقال بيان صادر عن الصندوق انه وقع اتفاقية 
القرض نيابة عن جمهورية باكس����تان االسالمية وكيل وزارة االقتصاد 
سيبتاين فضل حليم ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي نائب املدير 
العام هشام ابراهيم الوقيان. وذكر البيان ان املشروع يهدف الى اعادة 
اعمار عدد من مؤسسات التعليم العالي التي تضررت اثر الزلزال الذي 
وقع في ش����هر اكتوبر عام 2005 في مناطق اقليم آزاد جامو وكش����مير 
باستخدام تصاميم أكثر أمنا ومقاومة لهزات الزالزل وذلك بهدف اعادة 

تأهيل خدمات التعليم العالي بشكل عادل.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر بيان بعد 
ظهر امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.

كما اس����تقبل سموه بقصر بيان بعد ظهر امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

واس����تقبل س����موه بقصر بيان بعد ظهر امس النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، صاحب السمو 
امللكي األمير سعود الفيصل وزير اخلارجية باململكة العربية السعودية 
الشقيقة والوفد املرافق لس����موه، حيث نقل لسموه رسالة شفوية من 
أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية الش����قيقة تتعلق بالعالقات األخوية املتميزة التي 

تربط بني البلدين والشعبني الشقيقني والقضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.

حضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزير ش����ؤون الديوان األميري باإلنابة الشيخ علي 

اجلراح.
الى ذلك، بعث صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 

تهنئة الى الرئيس اجلنرال االول ثان ش����وي � رئيس مجلس الس����الم 
والتنمية رئيس الدولة � احتاد ميامنار الصديقة عبر فيها س����موه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

سموه التقى رئيس مجلس األمة

»الخارجية المصرية« تناشد مواطنيها
االلتزام بإجراءات وضوابط اإلقامة

القاهرة � كونا: ناشدت وزارة اخلارجية املصرية 
امس جميع رعاياها من مخالفي االقامة في الكويت 
ضرورة االلتزام باإلجراءات والضوابط اجلديدة 
لتس���وية أوضاعهم بهدف تفادي وقوعهم حتت 

طائلة القانون ومنعا لتعرضهم ألي متاعب.
وذكر نائب مساعد وزير اخلارجية للشؤون 
القنصلية السفير د.مصطفى جندي في تصريح 
صحافي، ان اجلهات املعنية في الكويت أصدرت 
مؤخ���را قرارا يقضي مبنح مهلة ثالثة أش���هر 
ملخالفي قانون االقامة للعاملني املسجلني على 
الش���ركات الوهمية. وأوضح جن���دي ان هذا 
القرار جرى العمل به اعتبارا من 14 ديس���مبر 
املاضي ويبقى س���اري املفعول حتى 15 مارس 

 املقبل وذل���ك التاحة الفرصة أم���ام أكبر عدد
م���ن املخالفني لتقن���ني أوضاعه���م أو مغادرة 

البالد.
وأش���ار الى أن املخالفني املستفيدين من تلك 
املهلة هم املوقوفون بسجن االبعاد واملخافر والذين 
سيتم اطالق س���راحهم والصادرة بحقهم أوامر 
ضبط واحضار ولديه���م اقامة صاحلة بحضور 
الكفالء اجلدد للتعهد باصدار أذونات العمل لهم. 
ولفت جندي ف���ي هذا االطار الى انه بالنس���بة 
للمخالف���ني الذين لم تتوافر لهم الكفالة اجلديدة 
فإن اجلهات املعنية تقوم باصدار تذاكر سفر لهم 
وحتصيلها الحقا م���ن كفالئهم لكي يتمكنوا من 

مغادرة البالد.

»الفروانية« تكرم متقاعديها اليوم
حتت رعاية وحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، تقي���م االدارة العامة ملنطقة الفروانية التعليمية حفل تكرمي 
املتقاعدين للعامني الدراس���يني 2007 – 2009 في الساعة السابعة من 
مساء اليوم. وبهذه املناسبة اكد مدير االنشطة التربوية ومدير الشؤون 
االدارية باالنابة ناجي الزامل ان هذا احلفل مبنزلة ملسة وفاء للعاملني 
باحلقل التربوي والذين ادوا الرسالة على اكمل وجه طوال فترة عطائهم 
وعرفان باجلهود التي بذلت واسهمت في ايصال الرسالة العداد جيل 
املس���تقبل للوطن، موضحا ان احملتفى بهم اضاءوا مبا بذلوا من تفان 

ناجي الزاملخالل مسيرتهم وان هذا التكرمي لن يفي حقهم.


