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الشيخة فريحة األحمد في زيارة حلضانة األطفال املتخلى عنهم

أبلغت مصادر مطلعة في الوفد املرافق لسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بأن الوفد مازال موجودا في باريس ولم 
يتقرر موعد سفره الى لندن بسبب استمرار إغالق املطارات 
األوروبية بعد ثورة بركان آيسلندا، وأضافت ان الوفد لن يغادر 
الى لندن عبر القطار الستحالة تأمني أماكن لكل أعضاء الوفد 
دفعة واحدة، مضيفة انهم بانتظار إذن الس����لطات الفرنسية 

والبريطانية للوفد بالسفر.
من جهة أخرى استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد مبقر اقامته في العاصمة باريس مساء اول من امس 
سفراء الدول العربية املعتمدين لدى اجلمهورية الفرنسية. كما 
استقبل سموه رئيس واعضاء الرابطة الفرنسية لرجال االعمال 

وحضر املقابلة اعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه.
وبدوره، اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان زيارة 
سمو الشيخ ناصر احملمد لفرنسا تعزز التعاون االقتصادي 

بني البلدين.
وقال ان س����مو رئيس مجلس الوزراء اكد خالل استقباله 
العضاء من الرابطة الفرنسية لرجال االعمال ان الكويت بلد 
مفتوح وتدعو كل املهتمني لتعزيز استثماراتهم في الكويت 
وخلق شراكات كويتية � فرنسية. واضاف ان سموه اوضح ان 
هناك فرصا كبيرة للشركات الفرنسية للعمل في الكويت والبد 
ان يكون هناك تنوعا في االس����تثمار ليس فقط في االنشطة 

االقتصادية بل يجب ايضا االستثمار في املجاالت الثقافية.
واوضح ان الرابطة الفرنس����ية لرج����ال االعمال تعد من 

املؤسسات الكبيرة في فرنس����ا وتضم نحو 800 الف عضو 
معظمهم من الشركات الكبيرة التي تعمل في فرنسا وخارجها.  
واشار الهارون الى ان اعضاء الرابطة وهم مجموعة من ممثلي 
مجلس ادارة الرابطة وشركات تعمل معظمها في الكويت ولها 
مصالح فيها اعربوا عن املهم في دعم وتعزيز تواجدهم في 

الكويت واملزيد من الرعاية.
من جانبه اشاد عضو الرابطة الفرنسية نائب رئيس االحتاد 
الفرنسي لرجال االعمال الفرنسيني تيري كورتايني بالدور 
الكبي����ر الذي تقوم به دولة الكويت في التنمية االقتصادية. 
وذكر كورتايني ان الرابطة تعرف هذا الدور الذي ال يقتصر 
على الكويت فقط بل ميتد الى الدول املجاورة ودول املنطقة 
حيث ان الشركات االعضاء في الرابطة تعمل في الكويت منذ 

35 عاما وشاركت في اعادة االعمار بعد الغزو العراقي.
وق���ال »نعتقد ان للكويت قيمة عظيمة حيث تأخذ على 
عاتقها التنمية ليس فقط من اجل شعبها بل ملجلس التعاون 
اخلليجي واملنطقة من خالل مؤسس���اتها املدهشة املعروفة 
جدا في العالم«. واضاف ان الكويت تستثمر في العديد من 
الدول وفي شركات متنوعة ومؤسسات استثمارية مختلفة 
»ونعتقد ان هناك فرصة جيدة لنمو االقتصاد الكويتي من 
خالل مؤسساته اجلادة«. واعرب عن تقدير الرابطة الشديد 
لسمو الشيخ ناصر احملمد لتشرفه باستقبال اعضاء الرابطة 
قائ���ال ان مثل ه���ذه االجتماعات هي الت���ي تدفع الى اجناز 

املشروعات.

سمو رئيس الوزراء خالل استقباله السفراء العرب املعتمدين في فرنسا بحضور الوفد املرافق لسموه

وفد رئيس الوزراء باٍق في باريس حتى الحصول
 على إذن بالطيران إلى المملكة المتحدة

المحمد التقى السفراء العرب المعتمدين في فرنسا.. والهارون: الزيارة عززت التعاون االقتصادي بين البلدين

مجلس الوزراء: إنجاز قوانين التنمية خالل شهر
وعليه فإن اإلدارة تعرض املوضوع 
على مجلس الوزراء للموافقة على 
تعدي����ل البنود 1، 2، 3 من الفقرة 
خامس����ا من قرار مجلس الوزراء 
املشار إليه، واصدر املجلس قراره 

رقم 411 التالي:
املوافقة على تعديل البنود 1، 
2، 3 من الفقرة خامس����ا من قرار 
مجلس ال����وزراء رقم 801 املتخذ 
ف����ي اجتماعه رق����م 2003/2-37 
املنعقد بتاريخ 2003/8/24 بشأن 
مقترحات إدارة الفتوى التشريع 
حول االجراءات الواجب اتباعها في 
القانونية املختلفة وفقا  املسائل 
الدس����تور لتصبح على  الحكام 

النحو السابق ذكره.
تتولى إدارة الفتوى والتشريع 
مبج����رد اخطاره����ا مبش����روع 
القانون املطلوب الرأي القانوني 
والدستوري بشأنه مخاطبة جميع 
اجلهات التي ترى ضرورة استطالع 

رأيها بصورة مباشرة.
على ه����ذه اجلهات احلكومية 
املطلوب منها الرأي ان توافي االدارة 
بالرأي املطلوب في موعد غايته 
اسبوعان من تاريخ تسلم الطلب. 
ويجب على هذه اجلهات التنسيق 
م����ع ادارة الفت����وى والتش����ريع 
التقني����ات احلديثة  الس����تخدام 
والوسائل االلكترونية واملعلوماتية 
لتسهيل توفير املعلومات والبيانات 
املطلوبة، مبا ف����ي ذلك قيام هذه 
اجلهات تعيني ضباط اتصال مع 
الفتوى والتشريع لضمان  إدارة 
التنسيق وسرعته. تقوم  حسن 
إدارة الفتوى والتش����ريع باعداد 
الرأي القانوني الالزم وعرضه على 
مجلس الوزراء خالل االسبوعني 
التاليني لتسلم ردود اجلهات عليها 

متهيدا التخاذ ما يراه في شأنه.

االدارة بالرأي املطلوب في موعد 
محدد غايته اسبوعان من تاريخ 
الطلب، ويجب على هذه اجلهات 
ضرورة التنسيق مع إدارة الفتوى 
التقنيات  والتشريع الس����تخدام 
احلديثة والوس����ائل االلكترونية 
واملعلوماتي����ة لتس����هيل توفير 
املعلومات والبيانات املطلوبة، كما 
يجوز لهذه اجلهات تعيني ضباط 
اتصال لدى إدارة الفتوى والتشريع 
لإلسراع في تلبية احتياجات ادارة 

الفتوى والتشريع.
3 � تقوم إدارة الفتوى والتشريع 
فور تلقيه����ا اآلراء املطلوبة عن 
الرأي  املشروع املعروض باعداد 
القانوني الالزم وعرضه على مجلس 
الوزراء املوقر خالل االس����بوعني 
التاليني لورود رد اجلهات عليها 
متهيدا التخاذ ما يراه في ش����أنه. 

مش����روعات املراس����يم واللوائح 
والقرارات التنفيذية للقوانني.

كما يتضمن الكتاب آلية جديدة 
فعالة ومتميزة وتختصر الكثير من 
الوقت واجلهد من ناحية وتعمل 
على توفير املزيد من االلتزام لدى 
اجلهات احلكومية في سرعة موافاة 
إدارة الفتوى والتشريع برأيها فيما 
يطلب منها الرأي فيه ارتقاء باالداء 
احلكومي ف����ي مجاالته املختلفة، 

والتي ميكن اجنازها فيما يلي:
الفت����وى  إدارة  تتول����ى   �  1
والتش����ريع مبج����رد اخطاره����ا 
مبشروع القانون املطلوب الرأي 
القانوني والدس����توري بش����أنه 
مخاطبة جميع اجلهات التي ترى 

ضرورة استطالع رأيها.
2 � على جميع اجلهات احلكومية 
املطل����وب منها ال����رأي ان توافي 

آراء اجلهات  القانونية في ضوء 
املعنية وابداء رأيها حول االقتراح 
بقانون وترس����له لالمانة العامة 

ملجلس الوزراء«.
الوزراء في  فقد اطلع مجلس 
اجتماعه رق����م )2010/12( املنعقد 
بتاريخ 2010/2/21 على التوصية 
الواردة ضمن محضر االجتماع رقم 
2010/6 للجنة الشؤون القانونية 
املنعقد بتاريخ 2010/2/14 بشأن 
تفعيل االجراءات الالزمة الستطالع 
رأي اجلهات احلكومية في مشروع 
القوان����ني املعروضة حيث تنص 
املادة 2 من املرسوم األميري رقم 
12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة 
الفتوى والتشريع على ان تتولى 
الفتوى والتشريع صياغة  إدارة 
التي تقدمها  القوانني  مشروعات 
الدوائر واملصالح، وكذلك صياغة 

وذلك وفقا ملا يلي:
خامس����ا: االقتراحات بقوانني 

املقدمة من أعضاء مجلس األمة:
1 � تقوم االمانة العامة ملجلس 
الوزراء عندما تتلق����ى االقتراح 
كل  رأي  باس����تطالع  بقان����ون 
اجلهات احلكومية املعنية حوله 
قبل أن ترسله إلى إدارة الفتوى 

والتشريع.
2 � تتولى األمانة العامة جتميع 
اآلراء الت����ي ترد إليه����ا تباعا من 
اجلهات املشار إليها وترسلها مع 
االقتراح بقانون إلى إدارة الفتوى 
والتشريع. ولهذه االدارة ان تطلب 
العامة موافاتها برأي  من األمانة 
أي جه����ة حكومية أخرى إذا رأت 

لزوما لذلك.
3 � تقوم إدارة الفتوى والتشريع 
بدراسة االقتراح بقانون من الناحية 

مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء تعديالت 
جذرية على آلية عمل ادارة الفتوى 
والتش����ريع لالس����راع في اجناز 
مش����اريع قوانني خط����ة التنمية 
وحتريك عجلة االقتصاد الوطني 
والبدء بإجناز املشروعات التنموية 
واالستثمارية واالسكانية الواردة 
ف����ي برنامج عمل احلكومة للعام 

املالي 2010/2009.
وكش����فت مصادر وزارية في 
ل����� »األنباء«  تصريحات خاصة 
ان املجلس اعط����ى صالحيات ل� 
»الفت����وى« مبخاطب����ة اجلهات 
احلكومية مباش����رة الس����تطالع 
القانوني والدستوري في  الرأي 
مشاريع القوانني املطلوب اجنازها، 
في الوقت الذي الزم هذه اجلهات 
بإعداد ردودها خالل اسبوعني فقط 
على أن تنجز »الفتوى« التقرير 
املطلوب للمجلس خالل اسبوعني 
تاليني فقط ليتسنى ملجلس الوزراء 
س����رعة اعتماد مشاريع القوانني 

واحالتها إلى مجلس األمة.
هذا وحصل����ت »األنباء« على 
املذكرة التي كانت قد رفعتها إدارة 
الى مجلس  الفتوى والتش����ريع 
الوزراء في شأن تفعيل االجراءات 
الالزمة الس����تطالع رأي اجلهات 
احلكومية في مشروعات القوانني 

املعروضة والتي جاء فيها:
بناء على قرار مجلس الوزراء 
رق����م 801 املتخ����ذ ف����ي اجتماعه 
املنعقد بتاريخ  رقم 2002/2-27 
2003/8/24 القاض����ي ب����� »العلم 
مبقترحات إدارة الفتوى والتشريع 
حول اإلجراءات الواجب اتباعها في 
القانونية املختلفة وفقا  املسائل 
ألحكام الدستور، وقرر احالتها إلى 
اجلهات احلكومية للعمل مبقتضاها 

اعتمد صالحيات جديدة لـ »الفتوى والتشريع« وإلزام الجهات الحكومية بإعداد الردود القانونية والدستورية خالل أسبوعين

الشمالي لـ »األنباء«: »المالية البرلمانية« لم تحدد 
اجتماعًا مع الحكومة لمناقشة تعديالت »المعسرين«

مريم بندق
أوضح وزير املالية مصطفى الشمالي ان اللجنة املالية البرملانية لم تبلغ احلكومة 

مبوعد اجتماع ملناقشة تعديالت بشأن قانون صندوق املعسرين.
وقال الوزير الشمالي ردا على سؤال لـ »األنباء« بشأن موعد اجتماع مناقشة 
التعديالت املرفوعة من احلكومة »لم يبلغني احد للحضور ملناقشة التعديالت مع 

اللجنة املالية البرملانية«.
وأضاف قائال: انا موجود اآلن ضمن الوفد الرسمي املرافق لسمو رئيس الوزراء 

في باريس وعندما نعود ننتظر ان يتم ترتيب االجتماع.
ــة التعديالت بصفة  ــا في مناقش ــت اللجنة برغبته ــر ان احلكومة أحاط يذك

االستعجال.

..و»الغرفة« تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها في فرنسا
 باريس ـ كونا: بحث وفد غرفة جتارة 
وصناعة الكويت امس سبل تعزيز التعاون 

مع نظيرتها في باريس.
ــال أنس الصالح رئيس وفد الغرفة  وق
ــارك بالزيارة الرسمية لسمو رئيس  املش
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( ان االجتماع استعرض 
ــات االقتصادية التي جتمع  طبيعة العالق
البلدين الصديقني وحجم التبادل التجاري 
حيث احتلت فرنسا املرتبة العاشرة من بني 

اهم الدول املصدرة للكويت.
واضاف الصالح ان االقتصاد الكويتي 
يعد واحدا من اكثر االقتصادات الواعدة في 
املنطقة خصوصا بعد اقرار خطة التنمية 

ودخولها حيز التنفيذ حيث تعتزم احلكومة 
الكويتية في املستقبل القريب البدء بإنشاء 
مشاريع كبرى تشمل البنى التحتية وتطوير 

املوانئ واملستشفيات وغيرها.
ــد اهمية دور الغرف التجارية في   واك
تعزيز وتنمية التبادل التجاري خصوصا ان 
هناك بروتوكول تعاون موقعا بني الغرفتني 

عام 2004.
ومن جانبه، قدم مدير العالقات الدولية 
ــية جيل دابسيز حملة  في الغرفة الباريس
ــطة الغرفة مبينا ان غرفة  عن مهام وانش
باريس تعد واحدة من اكبر واعرق الغرف 
في فرنسا ويبلغ عدد االعضاء املنتسبني 
ــاب  فيها 380 الف عضو ملزمني باالنتس

اليها بقوة القانون.
ــيز ان غرفة باريس متلك  وقال دابس
ــارض املتخصصة  ــر العديد من املع وتدي
في العاصمة الفرنسية كما قامت بتدريب 
ــر من 14 الف طالب من خالل املدارس  اكث
ــة التي متتلكها وتديرها داخل  املتخصص

فرنسا وخارجها.
ــدد على اهمية التعاون بني غرفة   وش
باريس وغرفة الكويت لتعريف الشركات 
ــي والفرص  ــوق الكويت ــية بالس الفرنس

االستثمارية املتاحة فيه.
 من جانبه قدم رئيس مكتب االستثمار 
االجنبي الشيخ مشعل جابر االحمد املشارك 
باالجتماع عرضا موجزا عن القانون رقم 

ــأن االستثمار االجنبي  8 لسنة 2001 بش
واملزايا التي يتمتع بها املستثمر االجنبي 
ــذا القانون والقطاعات التي  حتت مظلة ه

يغطيها.
ــان الهدف من هذا القانون هو   وبني ب
نقل التكنولوجيا واالدارة احلديثة وليس 
رؤوس االموال، معربا عن امله ان تستفيد 

الشركات الفرنسية من هذا القانون.
ــة عضوي مجلس   ويضم وفد الغرف
ــليمان  ــاير واحمد س ــاير الس االدارة س
ــركات  القضيبي ونائب رئيس احتاد الش
االستثمارية صالح السلمي وممثل احتاد 
املصارف الكويتية ماجد العجيل ومدير ادارة 

العالقات التجارية بالغرفة صالح عيادة.
أنس الصالح

مصطفى الشمالي

صاحب السمو يبدأ زيارة رسمية 
إلى ألمانيا 25 الجاري

فريحة األحمد جالت على  المراكز 
اإلنسانية خالل زيارتها للمغرب

الكندري يقدم أوراق اعتماده لدى غويانا

يبدأ صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 25 اجلاري زيارة رسمية 
ألملانيا تستغرق عدة أيام يجري خاللها مباحثات رسمية مع كبار املسؤولني 

األملان.
ومن املنتظر ان تتناول تلك املباحثات العالقات الثنائية بني البلدين وسبل 

تعزيزها في كل املجاالت إضافة الى القضايا ذات االهتمام املشترك.
وتأتي زيارة صاحب الس����مو األمير الى برل����ني تتويجا للعالقات القوية 

واملتميزة التي تربط الكويت وأملانيا في مختلف املجاالت.
ويصف الكثير من املسؤولني األملان في مناسبات متعددة العالقات الكويتية 
مع بالدهم بأنها جيدة جدا في جميع امليادين السياس����ية والديبلوماس����ية 
واالقتصادية، مشيرين في الوقت ذاته الى ان عالقات الصداقة املتينة بني البلدين 
لها جذور تاريخية عريقة تقوم على االحترام املتبادل واملصالح املش����تركة.

ويؤكد املسؤولون على األهمية الكبيرة التي تلقيها بالدهم على رعاية عالقات 
متينة في مختلف امليادين بني البلدين من خالل الزيارات املتبادلة سواء على 
املس����توى احلكومي او البرملاني او مختلف القطاعات األخرى. يذكر ان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قام في شهر سبتمبر من عام 2006 
بزيارة الى أملانيا التقى خاللها املستشارة اجنيال ميركل وبحث معها األوضاع 
ذات االهتمام املشترك كما التقى وزير اخلارجية واالقتصاد األملانيني.وترتبط 
الكويت وأملانيا بعالقات اقتصادية جيدة حيث تش����ير اإلحصاءات الرسمية 
الى ان حجم االستثمارات الكويتية احلكومية واخلاصة في أملانيا يصل الى 
حوالي مليار دوالر وأهمها األسهم الكويتية في شركة )داميلر(، حيث تتصدر 
قائمة املساهمني وميكن اعتبارها هي االولى باالضافة الى شركات اخرى مثل 
)س����يمنز( وغيرها.ويشيد الكثير من املس����ؤولني الكويتيني بعمق العالقات 
االقتصادية مع أملانيا، مؤكدين ان االس����تثمارات الكويتية في أملانيا مرحب 
بها، فاحلكومة األملانية التي تعمل على نظام الصناديق الس����يادية ترى في 
الكويت ودول اخلليج العربي أش����د الدول املستثمرة احلريصة على قوانني 

هذا النظام وما يحدده من نسب استثمارية مسموحة.
كم����ا تتميز العالقات االقتصادية بني البلدي����ن باملتانة والثبات من خالل 
االتفاقيات املوقعة بني الطرفني وف����ي هذا االجتاه وقع البلدان في نهاية عام 
1987 اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي اضافة الى اتفاقية لتشجيع وحماية 
االس����تثمارات عام 2005. كما ترتبط الكويت مع أملانيا منذ شهر نوفمبر عام 

2008 باتفاقية لتعزيز التعاون املشترك في املجاالت التجارية والصناعية.
وكان املستشار األملاني السابق غيرهارد شرويدر زار الكويت في عام 2005 
ومت خالل زيارته إنشاء اللجنة االقتصادية الكويتية � األملانية املشتركة التي 
عقدت اجتماعها األول في برلني عام 2008. وتعتبر أملانيا واحدة من الشركاء 
التجاريني الرئيس����يني للكويت واستنادا الى إحصاءات عام 2009 انخفضت 
نس����بة الصادرات األملانية الى الكويت بنس����بة 25.6% من 1.286 مليار دوالر 

الى ما يقارب املليار دوالر.
على صعيد آخر، فإن العالقات بني البلدين تشمل أيضا الناحية الصحية 
فأملانيا توفر عناية طبية متقدمة، وقد مت مؤخرا افتتاح مكتب صحي كويتي 
في أملانيا يعنى باملرضى املرسلني من الكويت للعالج في فرانكفورت كما مت 
افتتاح قنصلية كويتية في هذه املدينة لتسهيل امور الكويتيني املتواجدين 
هناك ألن مبنى السفارة الرئيسي موجود في برلني. يذكر ان صاحب السمو 
األمير ش����ديد احلرص على دعم عالق����ات الكويت مع مختلف دول العالم من 
خالل الزيارات العديدة واملتكررة التي قام بها منذ بداية توليه مس����ؤولياته 
في خمسينيات القرن املاضي، حيث حمل خاللها قضايا الكويت العادلة وقام 
بطرحها على الرأي العام العاملي. كما عزز سموه خالل هذه الزيارات عالقات 
الكويت مع تلك الدول التي زارها في مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية 
واإلعالمية والثقافية وغيرها، إضافة الى مش����اركته في العديد من املؤمترات 

واللقاءات الدولية.

الرباط � كونا: غادرت الرباط أمس رئيس����ة اللجنة العليا جلائزة األم 
املثالية د.فريحة األحمد في ختام زيارة رسمية للمغرب بدعوة كرمية من 

شقيقة العاهل املغربي األميرة لال مرمي استمرت اسبوعا.
وودعت الشيخة فريحة مبطار الرباط � سال وزيرة التنمية االجتماعية 
واألسرة والتضامن املغربية نزهة الصقلي وسفيرنا لدى اململكة املغربية 
محمد صالح الذويخ وأعضاء س����فارتنا وعدد من الش����خصيات املدنية 
والعسكرية. ومتيزت زيارة الشيخة فريحة األحمد الى املغرب باملباحثات 
التي اجرتها مع الوزيرة الصقل����ي وبالزيارات التفقدية لعدد من املراكز 
االجتماعية ومالجئ املسنني واملؤسسات اخلاصة برعاية األطفال احملرومني 
والنس����اء الالئي يعانني من أوضاع صعب����ة وذوي االحتياجات اخلاصة 

ومرضى السرطان في مدن الرباط وسال والدار البيضاء ومراكش.
كما حضرت الشيخة فريحة األحمد حفل عشاء أقامته سفارتنا تكرميا 

لها والوفد املرافق متيز بحضور عدد من األميرات املغربيات.

ج����ورج ت����اون 
� كون����ا:  )غويان����ا( 
ق����دم الس����فير وليد 
أحمد الكندري أوراق 
اعتم����اده الى رئيس 
جمهوري����ة غويان����ا 
بهارات جاغديو حيث 
نقل له حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد متمنيا 
ولش����عب  لفخامته 
غويانا الصديقة كل 

التقدم واالزدهار.
أبلغ  من جهت����ه 
به����ارات  الرئي����س 
الكن����دري  الس����فير 

حتياته الى صاحب السمو األمير وأعرب عن متنياته للسفير بالتوفيق والنجاح 
في مهامه اجلديدة. وبحث الكندري خالل لقائه مع رئيس غويانا سبل تطوير 
وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين. وكان الكندري قدم نس����خة من أوراق 
اعتماده الى وزيرة خارجية غويانا كارولني رودريغيرز في اليوم السابق حيث 
نقل اليها حتيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وناقش معها أوجه العالقات الثنائية بني الكويت وجمهورية غويانا. 
وأعرب الكندري لدى لقائه رودريغيرز عن األمل في تعزيز العالقات بني البلدين 
خالل الفترة القادمة على ضوء االتفاقيات الثنائية التي وقعت خالل زيارة رئيس 
غويان����ا الى الكويت في يناير املاضي. من جهة أخرى اس����تقبل رئيس وزراء 
جمهورية غويانا صامويل هندوس س����فيرنا وليد الكندري بعد تقدميه أوراق 
اعتماده اذ نقل اليه الس����فير حتيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم����د وبحث معه آفاق التعاون بني البلدين في جميع املجاالت، مؤكدا أهمية 
تعزيز أواصر العالقات الثنائية ملا فيه مصلحة البلدين وشعبيهما. وأبلغ رئيس 
وزراء غويانا السفير الكندري حتياته الى سمو الشيخ ناصر احملمد مثنيا على 

جهود دولة الكويت في حتقيق التقارب مع جمهورية غويانا الصديقة.

رئيس غويانا مستقبال السفير وليد الكندري

صرف مخصصات مالية لمرضانا العالقين في لندن
لن����دن � كونا: أكد مكتبنا الصحي في لندن انه لن يدخر جهدا في مس����اعدة 
املرضى الكويتيني العالقني في بريطانيا بس����بب إغالق مطار هيثرو ملدة يومني 
وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بضرورة 

متابعة شؤون وأحوال جميع املواطنني املتواجدين في اخلارج.
وقال مدير املكتب د.يعق����وب التمار في تصريح ل� »كونا« ان هناك 3 الى 4 
حاالت أنهت فترة عالجها في بريطانيا ولكن إغالق املطار حال دون عودتهم الى 
البالد، مشيرا الى انه قام بصرف مخصصات مالية تكفيهم لأليام القليلة املقبلة 

حتى فتح املطار وعودتهم ساملني الى البالد.
م����ن جهته قال مدير املكتب الثقافي في لندن املستش����ار د.بندر الرقاص انه 
وبناء على التعليمات السامية فقد خصص املكتب الثقافي خطا ساخنا للرد على 

مالحظات واستفسارات الطلبة وتقدمي اي دعم يحتاجونه.
وأوضح د.الرقاص ان عددا من الطلبة متواجدون حاليا في الكويت ويواجهون 
صعوب����ات في العودة الى بريطانيا بعد انتهاء عطلة عيد الفصح، مش����يرا الى 
ان اغلب اجلامعات ستعقد اختباراتها بعد العطلة بفترة قصيرة األمر الذي من 

شأنه ان يؤثر على اداء الطلبة.
وطمأن د.الرقاص الطلبة بأن املكتب الثقافي س����يقوم باالتصال باجلامعات 
وسيش����رح أس����باب تأخر الطلبة في االلتحاق باجلامعة، معربا عن أمله في ان 

تتفهم ادارة اجلامعات البريطانية هذا الظرف الطارئ.


