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الديوان األميري

ينعى شيخة صباح الدعيج
الخالد التقى المال وجونز

نعى الديوان األميري املغفور لها 
بإذن اهلل تعالى شيخة صباح الدعيج 
والدة الشيخ علي جراح الصباح عن 
عمر يناهز 82 عاما، ووري جثمانها 

الثرى الساعة 3.45 عصر امس. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

اس���تقبل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد 
سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا نبيلة املال.

كما استقبل سفيرة الواليات املتحدة األميركية لدى البالد 
ديبورا جونز ومت خالل اللقاء اس���تعراض وبحث العالقات 
الثنائي���ة بني البلدين الصديقني اضاف���ة الى آخر التطورات 
واملستجدات على الس���احتني اإلقليمية والدولية والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال توني بلير والوفد املرافق له

نائب األمير استقبل فهد السالم
والخنفور وتوني بلير والهاجري

استقبل س���مو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 
رئيس احتاد القنوات العربية اخلاصة الش���يخ فهد 

سالم العلي.
كما اس���تقبل س���موه بقصر السيف أمس عضو 

مجلس األمة النائب سعد خنفور.

واستقبل سموه بدر احلميدي.
واس���تقبل سموه بقصر الس���يف امس د.رشيد 

العميري.

كما اس���تقبل سموه بقصر الس���يف امس علي 
الهاجري.

هذا واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 
رئيس وزراء بريطانيا االس���بق توني بلير والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء د.اسماعيل الشطي ورئيس ديوان سمو ولي 

العهد الشيخ مبارك الفيصل.

سموه التقى الحميدي والعميري

المبارك التقى رئيس وأعضاء »أنا كويتي«

العلي اطلع على جهاز حماية المنشآت باإلمارات

استقبل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك امس وزير االبتكار والصناعة 
والعلوم والبحوث في استراليا السيناتور كيم كار 
يرافقه سفير استراليا لدى الكويت غلني مايز والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
مت خالل اللقاء تناول االحاديث الودية بني اجلانبني 
ومناقشة االمور ذات االهتمام املشترك وبحث اوجه 

التعاون في شتى املجاالت. 
كما استقبل الشيخ جابر املبارك رئيس واعضاء 
اللجنة العليا املنظمة للمش����روع االعالمي لتعزيز 
الروح الوطنية )انا كويتي( وتعد هذه احلملة االولى 
في بلدنا الكويت وذلك لنش����ر هذا النوع من الوعي 
الوطني ب����ني افراد املجتمع وغرس روح املنافس����ة 

بأرواح ابنائنا.
واستمع اعضاء اللجنة الى توجيهات الشيخ جابر 
املب����ارك لتمنحهم الدافع القوي للمش����اريع والدعم 

الالمحدود ألبناء وشباب الكويت حتت راية صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد.

كما استقبل الشيخ جابر املبارك رئيس واعضاء 
مجلس نقابة العاملني بوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
وذلك لوضعه بأجواء نتائج الدورة الثانية ملسابقة 
الش����يخ مبارك احلمد الصباح والت����ي نظمت العام 
املاضي وش����هدت جناحا كبيرا اضافة الى االستماع 
لتوجيه����ات الوزير ومالحظاته حول الدورة الثالثة 

املقرر تنظيمها هذا العام.
واستقبل الشيخ جابر املبارك رئيس واعضاء نادي 
الصم الرياضي وذلك ملناقشة واالستماع لتوجيهاته 
باالمور التي تخص النادي وجميع اعضاء النادي الصم 
وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه النادي وشكر 
رئيس واعضاء النادي الشيخ جابر املبارك وتهنئته 
لتوليه منصب رئيس املجلس االعلى للهيئة العامة 

لشؤون ذوي االعاقة.

اللجنة للتعرف على اخلبرات التي 
تتمتع بها الدول الشقيقة والصديقة 
ف����ى حماي����ة املنش����آت احليوية 
كمحطات الكهرباء ومصافي املياه 

والطاقة.
الزيارة  انهم خ����الل  واوضح 
اطلعوا على جهاز حماية املنشآت 
في االمارات »الذى يعد من االجهزة 
الرائع����ة التي نفتخ����ر بها نحن 
اخلليجيني والذى استطاع خالل 
مرور فترة قصيرة على انش����ائه 
ف����ي ابوظبي ان يصل الى مرحلة 
متقدمة م����ن التطور واالنضباط 
االمني واالستخدام االمثل لالجهزة 
االمنية احلديثة«.وقال انهم تلمسوا 
في جهاز حماية املنشآت االماراتي 
وجود النظ����رة الثاقبة واملنظور 
االمني الواسع الذي وضعه رئيس 
اجلهاز الشيخ احمد في الدمج بني 

االدارة العسكرية واملدنية.

الكوي����ت »ان الزيارة في الكويت 
كانت للوقوف على االستعدادات 
االمنية املتخذة فيها والتعرف عليها 

عن قرب«.
واضاف ان الزيارة احلالية تأتي 
ضمن اطار السياس����ة املتبعة في 

ابوظب����ي � كونا: اجتمع نائب 
رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي والوفد املرافق له امس 
مع رئيس جهاز حماية املنش����آت 
في  االم����ارات العميد ركن طيار 
الشيخ احمد بن طحنون بن محمد 
آل نهيان في اطار زيارة رس����مية 

لالمارات.
الش����يخ ثامر  وتأتي زي����ارة 
ف����ي اطار عمله كرئي����س اللجنة 
التنسيقية العليا حلماية منشآت 
الطاقة واملنشآت احليوية التي مت 
انش����اؤها في العام 2008 من قبل 

مجلس الوزراء بالكويت.
وقال الش����يخ ثام����ر في رده 
ل� »كونا« حول اس����باب توقيت 
الزيارة التي تس����تمر يومني بعد 
الكويتية  نشر الصحافة احمللية 
قيامه مؤخرا بعدة زيارة وجوالت 
على املراف����ق احليوية الهامة في 

الشيخ ثامر العلي

مجلس الوزراء: استحداث هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان 
وسحب تراخيص المصانع غير الملتزمة بالتوصيات

ص����ورة الكوي����ت احلقيقية امام 
ال����رأي العام الدولي وممثليه في 
مجلس حقوق االنسان في حرصها 
وس����عيها الدائم من اجل حماية 
حقوق االنسان واحترام كرامته 
انطالقا من اميانها الصادق بتلك 
القيم واملبادئ االنسانية السامية 
وتكريس����ا ملا جبل عليه املجتمع 
الكويتي من قيم وثوابت راسخة 
مبا ال يترك مج����اال الي مزايدات 
في هذا الشأن. كما اشاد املجلس 
التي بذلت في  املتميزة  باجلهود 
تفنيد املالحظات والتساؤالت التي 
اثيرت حول العدي����د من امللفات 
والتي دعمت بالوثائق واالدلة التي 
جسدت السجل املشرف للكويت 

جتاه القضايا االنسانية.
واس����تعرض املجلس تقريرا 
قدمه وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
صفر ع����رض فيه الوضع الراهن 
جلزيرة فيلكا وقد استمع املجلس 
بهذا الشأن الى شرح تفصيلي من 
كبار املسؤولني في بلدية الكويت 
تن����اول عرض مجم����ل تفاصيل 
الوضع القائ����م في جزيرة فيلكا 
ادعاءات  التي عليه����ا  واالراضي 
ملكية حيث قامت البلدية باعداد 
مخطط ودراسة متكاملة اجلوانب 
حول ما آلت اليه اجلزيرة وحالة 
العمران واالثار وامللكيات العامة 
واخلاصة فيها. كما اوضح للمجلس 
النتائج والتوصيات التي توصلت 
اليها هذه الدراسة والتي تستهدف 
دعم القرار احلكومي بشأن مشاريع 
تطوير اجلزيرة واعداد مس����ودة 
املخطط الهيكلي املناسب لها مع 
مراعاة متطلب����ات احملافظة على 
آثار اجلزي����رة وبيئتها وتهيئتها 
لألغراض السياحية والترويحية 
والثقافي����ة وغيره����ا وتعظي����م 
االس����تفادة من املوق����ع احليوي 

للجزيرة وطبيعتها.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
االم����ة واطلع به����ذا الصدد على 
املدرجة على جدول  املوضوعات 

اعمال جلسة مجلس االمة.
الش����ؤون  كما بحث املجلس 
السياس����ية في ض����وء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الس����احة السياس����ية على 

الصعيدين العربي والدولي.
وم����ن جانب آخر عبر مجلس 
الوزراء عن خالص التهنئة لرئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
مبناس����بة فوزه في االنتخابات 
التي ج����رت مؤخرا  البريطانية 
وبتكليفه برئاسة احلكومة اجلديدة 
متمنيا له النجاح في مهمته معربا 
عن امله في ان تتواصل عالقات 
الصداقة التاريخية الوثيقة القائمة 
بني الكوي����ت واململك����ة املتحدة 
الصديق����ة ملا فيه خير ومصلحة 

البلدين الصديقني.
كما اعرب املجلس عن تعازيه 
ومواساته حلكومة اجلماهيرية 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
العظمى الشقيقة وحكومة مملكة 
هولندا الصديقة معبرا عن بالغ 
احلزن واأللم للحادث املفجع الذي 
تعرضت له احدى الطائرات التابعة 
للخطوط اجلوية الليبية االفريقية 
وراح ضحيته العديد من الضحايا 
مؤكدا مش����اركتهم مشاعر االسى 
واالس����ف لهذا احلادث املأساوي 

األليم.

االجتماعية والعمل الفريق د.محمد 
العفاس����ي املجلس علما بنتائج 
مشاركته في اعمال الدورة الثامنة 
الدوري  للمؤمتر االس����تعراضي 
الشامل حلقوق االنسان التي عقدت 
في جنيڤ مؤخرا حيث قدم وفد 
الكويت تقريره املتميز امام مجلس 
حقوق االنسان في اطار التقرير 
الدوري الشامل للكويت بشأن ملفها 

اخلاص بحقوق االنسان.
النقاط املهمة  ومت استعراض 
التي تطرقت اليها الدول االعضاء 
في معرض تقييمها لتقرير الكويت 
والردود املعززة بالوثائق التي ترد 
على كل املغالط����ات واملالحظات 
التي متت اثارتها حيث مت اعتماد 
تقرير الكويت م����ن قبل مجلس 
حقوق االنسان. وقد اعرب مجلس 
ال����وزراء عن اعت����زازه وتقديره 
للدور االيجابي املهم الذي قام به 
وفد الكويت مبؤسساته املختلفة 
برئاسة وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاسي 
ف����ي عرض موق����ف الدولة جتاه 
مختل����ف القضايا املطروحة امام 
مجلس حقوق االنس����ان وابراز 

املقرر اقامته خالل الفترة من 23 � 26 
يونيو 2010 في بروكسل وتكليف 
سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء 

بحضور املنتدى.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
التي تلقاها صاحب السمو االمير 
من االم����ني العام ل����المم املتحدة 
واملتضمنة الدعوة للمشاركة في 
الس����نوي للتوقيع على  احلدث 
املعاهدات الدولية متعددة االطراف 
حتت عنوان »حدث اتفاقيات عام 
2010.. نحو حتقيق مشاركة وتنفيذ 
عامليني« واملقرر اقامته خالل الفترة 

من 27 � 29 سبتمبر 2010.
ثم اطلع املجلس على الرسالة 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
م����ن الرئيس جورج بوش االب � 
الرئيس االسبق للواليات املتحدة 
األميركي����ة واملتضمن����ة الدعوة 
للمش����اركة في االحتف����ال املزمع 
اقامته مبناسبة الذكرى العشرين 
لتحرير الكويت وذلك يوم 19 يناير 
2011 في مدرسة بوش للدراسات 
احلكومية واخلدمات العامة التابعة 

جلامعة تكساس.
ث����م اح����اط وزير الش����ؤون 

املبارك في تصريح بعد االجتماع 
ان املجلس استعرض في مستهل 
اعمال����ه الرس����ائل الت����ي تلقاها 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح االحمد من كل من رئيس 
اجلمهورية االس����المية االيرانية 
الس����نغال  ورئي����س جمهورية 
ورئي����س جمهوري����ة املالدي����ف 
ورئي����س جمهوري����ة كولومبيا 
والرئيس د.ليونيل فاناردير رئيس 
جمهورية الدومنيكان � وقد تعلقت 
هذه الرسائل بالعالقات الثنائية 
والقضايا واملسائل موضع االهتمام 
املشترك. كما اطلع املجلس على 
الرسالة التي تلقاها صاحب السمو 
االمير من االمني العام ملنظمة املؤمتر 
االسالمي واملتضمنة االشادة مبا 
تقوم به الكويت من دور للنهوض 
بالعالم االسالمي وتوطيد عالقات 
التضامن والتكافل بني الشعوب 

االسالمية.
واطل����ع املجل����س ايضا على 
الرسالتني اللتني تلقاهما صاحب 
السمو االمير وسمو رئيس مجلس 
الوزراء من مؤسس منتدى كران 
مونتانا السنوي احلادي والعشرين 

مريم بندق
كش����فت مص����ادر حكومية ل� 
»األنب����اء« ان مجل����س ال����وزراء 
شكل جلنة من وزارتي الداخلية 
والعدل ودي����وان اخلدمة املدنية 
وادارة الفتوى والتشريع لتفنيد 
األس����باب التي تدعو الى تنظيم 
بعض االضرابات عن العمل ودراسة 
مدى قانونيتها واتخاذ ما يلزم من 

اجراءات وقائية ملنع ذلك.
وقال����ت املص����ادر ان اللجنة 
كلفت مبهمة محددة وهي االعداد 
والتجهيز والتحضير للمتطلبات 
الت����ي حتد من الدع����وة الى هذه 

االضرابات.
وأضافت ان احلكومة ال حتبذ 
تطبي����ق اإلج����راءات واللوائ����ح 
والقوانني التي تنص على معاقبة 
املشاركني في هذه االضرابات اال اذا 
استدعت األمور ذلك، مشيرة الى 
ان بعض هذه اللوائح يصل الى 

درجة الفصل من العمل.
وأوضحت املصادر ان القانون 
الذين  كفل حق االضراب للعمال 
يعملون في ش����ركات قد تستغل 
بش����كل او بآخر ه����ؤالء العمال، 
مشيرة الى ان الوضع يختلف متاما 
ف����ي احلكومة التي تلتزم بتنفيذ 
حقوق املوظفني لديها ضمن األطر 
القانونية الت����ي متنع نهائيا اي 

صورة من صور االستغالل.
وزادت قائلة كلفت اللجنة في 
حال حدوث اي اضراب بتجميع 
معلومات عن املتسببني فيه ومدى 
االض����رار التي حلق����ت مبصالح 
املواطنني.على صعيد قضية التلوث 
في أم الهيمان اكدت مصادر وزارية 
القضية  ان املجلس اس����تعرض 
مجددا، مشددة على ان احلكومة لن 
تتراجع عن تنفيذ قرارات املجلس 
األعلى للبيئة انطالقا من احلرص 
على صحة األهالي وضرورة التزام 
مصانع املنطقة بالقرارات الصادرة 
جلهة تنفي����ذ معايير ومتطلبات 
الس����المة البيئية واال فلن تتردد 
احلكوم����ة في مواصل����ة تطبيق 
التي  التوصيات والقرارات  بقية 
يتضمن بعضها سحب تراخيص 
بعض هذه املصانع بشرط انتهاء 
املهلة املمنوحة لها. على صعيد 
التي سيحيلها املجلس  القوانني 
الى البرملان كشفت املصادر عن ان 
احلكومة أوشكت على احالة قانون 
املناقصات بعد ان اجنزت اللجنة 
التعديالت  الوزاري����ة  القانونية 
املطلوبة على املذكرة التفسيرية، 
مشيرة الى توجه حكومي باملوافقة 
على قانوني مكافحة الفساد والذمة 
املالية وان التعديالت التي تراها 
احلكوم����ة ضرورية س����تحيلها 
قريب����ا الى اللجنة التش����ريعية 

البرملانية.
هذا وقد واف����ق املجلس على 
مقترح مقدم من وزير الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محم����د 
العفاسي باستحداث هيئة مستقلة 

حلقوق اإلنسان في الكويت.
وكان مجل����س ال����وزراء عقد 
اجتماعه االس����بوعي مساء امس 
األول في قصر بيان برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
واعلن النائ����ب االول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الدولة لش����ؤون مجلس  ووزير 
ال����وزراء باالنابة الش����يخ جابر 

إنجاز المذكرة التفسيرية للمناقصات وتعديالت الفساد والذمة المالية قريباً إلى »التشريعية البرلمانية«

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء

و»الفت�وى«  و»الدي�وان«  و»الع�دل«  »الداخلي�ة«  م�ن  لجن�ة  تش�كيل 
العم�ل ع�ن  لإلض�راب  الدع�وة  م�ن  تح�د  وقائي�ة  إج�راءات  لوض�ع 

اس��تقبل س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس رئيس حترير 
جريدة »النهار« عماد بوخمسني يرافقه الصحافي 
م��رزوق العجمي مبناس��بة حصول��ه على جائزة 
الصحافة العربية في دورتها الثامنة لفئة الصحافة 
الرياضية املقدمة من نادي دبي للصحافة العربية. 
كما استقبل س��موه رئيس جمعية أهالي الشهداء 
واألسرى واملفقودين الكويتية فايز العنزي حيث 
أعرب لس��موه عن ش��كره وتقديره على رعايته 
الكرمي��ة حلفل الوف��اء األول في م��ارس املاضي 
وال��ذي أقيم لتكرمي مجموعة من ش��هداء الكويت 
والعديد من الش��خصيات الت��ي خدمت قضيتي 

األسرى والشهداء.
حضر املقابلة وكيل الش��ؤون احمللية بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي.
كما اس��تقبل س��مو رئيس مجل��س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف امس رئيس 
وزراء بريطانيا السابق توني بلير مبناسبة زيارته 
للبالد. حض��ر املقابلة املستش��ار بديوان رئيس 
مجلس الوزراء د.إس��ماعيل الش��طي واملستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي 
واملستشار بديوان س��مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ د.س��الم اجلابر ووكيل ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش��يخة اعتم��اد اخلالد والوكيل 
املس��اعد بديوان س��مو رئيس مجل��س الوزراء 

الشيخ فهد جابر املبارك الصباح.

رئيس الوزراء التقى بوخمسين 
والعجمي والعنزي وبلير

مريم بندق
وافق مجلس الوزراء على اش��هار جمعية 
االس��رة املثالية طبقا ملقترح مقدم من وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
واعتم��اد توصية بذلك م��ن اللجنة القانونية 
الوزارية. وناقش املجلس باستفاضة مالبسات 
وبدائل محطة الزور الكهربائية وكذلك مقترح 
املالية البرملانية بالتدرج في نس��ب التسجيل 
في صندوق املعسرين بحسب اجمالي الراتب 
الذي يحصل عليه املقترض، وارتأى املجلس 
انتظار حضور وزير املالية مصطفى الشمالي 

اجللسة املقبلة.

إشهار جمعية
األسرة المثالية

الرشيد: تبادل الزيارات بين رجال القضاء
الخليجيين لمتابعة المستجدات القضائية

أكد رئي����س املجلس االعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز 
واحملكمة الدستورية املستشار 
الرش����يد أهمية تبادل  يوسف 
الزي����ارات بني رج����ال القضاء 
واعضاء النيابة العامة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي لتبادل 
الرأي واملشورة في كل ما يخدم 
العمل القضائي ويعضد مسيرته 
ويدعم التعاون القائم ويسهم في 
تفعيل اخلبرات القضائية على 
صعيد شتى دول مجلس التعاون. 
جاء ذلك خالل لقاء املستش����ار 

الرشيد برؤساء وأعضاء النيابات 
العامة ورؤساء هيئات التحقيق 
واالدعاء الع����ام الذين يزورون 
الب����الد حاليا ضم����ن البرنامج 
املعتمد من قبل النواب العموم 
واملدعني العامني ورؤساء هيئات 
التحقي����ق واالدعاء العام بدول 
التعاون في اجتماعهم  مجلس 
الثاني بالدوحة نوفمبر 2008، 
الرش����يد  ورح����ب املستش����ار 
به����ذه الزيارة متمني����ا للوفود 
املشاركة حتقيق األهداف املرجوة 

املستشار يوسف الرشيدمنها.

100 مليون دينار
لتطوير جزيرة فيلكا

مريم بندق
تق��وم احلكوم��ة الي��وم مبرافقة س��مو 
رئيس مجلس الوزراء الش��يخ ناصر احملمد 
ب� »كش��تة« اليوم الى جزي��رة فيلكا ملتابعة 

مشروع تطوير اجلزيرة على الطبيعة.
وعلمت »األنب��اء« ان النية تتجه العتماد 

100 مليون دينار لتطوير اجلزيرة.
هذا ومت تكليف املجلس االعلى للتخطيط 
التعاون مع وزارتي املالي��ة والتجارة وادارة 
الفتوى والتش��ريع لوضع النظام االساس��ي 

للمجلس االعلى للتخطيط.


