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األمير هنأ المكسيك وتشيلي

وغينيا باألعياد الوطنية

اللنقاوي: إعادة فتح باب االستفادة من قانون 
إسقاط الـ 2000 دينار حتى نهاية العام

بمبادرة من الشريعان وبعد إيجاد الغطاء القانوني الالزم

دارين العلي
أعلن الوكيل املس���اعد لشؤون املستهلكني 
في وزارة الكهرباء واملاء م.جاس���م اللنقاوي 
انه بناء على تعليمات وزي���ر الكهرباء د.بدر 
الشريعان ستتم إعادة فتح باب االستفادة من 
قانون 2005/48 القاضي بإس���قاط مبلغ 2000 
دينار من مديونية الوزارة على املواطنني، وذلك 
ملن لم يس���بق لهم االس���تفادة من القانون او 
ممن تقدموا بطلبات االستفادة ولم يستكملوا 

اإلجراءات حتى نهايتها.
وقال اللنقاوي ان قرار إعادة االستفادة من 
القانون مستمر حتى 30 ديسمبر 2010، مطالبا 
جميع من فاتتهم االستفادة من القانون املسارعة 
لتقدمي طلباتهم قبل التاريخ املذكور حرصا على 

ضمان استفادتهم منه مجددا.

ول�ف����ت الى ان�����ه ب�ن��اء عل���ى تعليمات 
صادرة ع���ن  ال�وك�يل م.أحم��د اجل��س���ار مت 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير الغطاء القانوني 
مبوافقة إدارة الفتوى والتشريع، مشيرا الى ان 
اللجنة املتخصصة بدأت باالستعدادات لتلقي 
الطلبات وجار العمل على نش���ر إعالنات في 
الصحف اليومية واجلريدة الرسمية، مؤكدا انه 
ميكن للمواطنني التقدم بالطلبات فور صدور 
اإلعالن���ات في الصحف ولغاية 30 ديس���مبر 

املقبل.
وأوضح اللنقاوي ان إعادة فتح باب االستفادة 
من القانون سالف الذكر تعتبر بادرة طيبة من 
الوزير الشريعان جتاه املواطنني املستفيدين 
من القانون الذين لم يتقدموا بطلبات االستفادة 

منه في املرحلة السابقة.

بعث صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقي���ة تهنئة ال���ى الرئيس فيليبي 
كالديرون اينوخوسا رئيس الواليات املتحدة 
املكسيكية الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 

له موفور الصحة ودوام العافية.
وبعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيسي فيليبي 
كالديرون اينوخوسا رئيس الواليات املتحدة 
املكسيكية الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 

له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس سبس���تيان 
بينيرا ايتش���ينيك رئيس جمهورية تش���يلي 
الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة ودوام العافية.

وبعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس سبستيان 
بينيرا ايتش���ينيك رئيس جمهورية تش���يلي 
الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى باوليوس ماتان حاكم 
عام بابوا غينيا اجلديدة عبر فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة ودوام العافية. وبعث 
سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى باوليوس ماتان حاكم عام بابوا 
غينيا اجلديدة الصديقة عبر فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

سموه له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

م.جاسم اللنقاوي م.أحمد اجلسارد.بدر الشريعان

رئيس الوزراء: الكويت حريصة على دعم أنشطة األمم المتحدة
وسنعرض خطط الكويت التنموية لألعوام الخمسة المقبلة

خمسة عقود مس���اعدات ومنحا 
ألكثر من 100 دولة.

وبني سموه ان الكويت تعمل 
علي زيادة مس����اهماتها الطوعية 
السنوية لعدد من وكاالت وبرامج 
وصناديق األمم املتحدة مبا يقارب 
خمسة أضعاف مساهماتها السابقة 
رغبة منها في دعم هذه األنشطة 
االنس����انية وتعمي����ق تعاونه����ا 
املشترك مع املنظمة الدولية. وكان 
ممثل صاحب السمو االمير سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد قد حضر احتفاالت الواليات 
املكس����يكية املتحدة مبناس����بة 
االحتفال مبرور 200 عام على اعالن 
الدستور واالستقالل التي أقيمت 

في العاصمة مكسيكو سيتي.

وأضاف سموه أن هذه التحديات 
تتطلب اصالحات مستمرة ألجهزة 
األمم املتح���دة وبرامجها ملواكبة 
املتغيرات ف���ي العالقات الدولية 

واالرتقاء بأدائها.
وقال سموه ان دولة الكويت 
حريصة على دعم جهود ونشاطات 
األمم املتحدة لتحقيق األهداف التي 
تسعى اليها شعوب العالم لترسيخ 
مفاهيم التعاون الدولي واحترام 
الشرعية الدولية وتعزيز مبادئ 

ميثاق األمم املتحدة.
وأش���ار في هذا املج���ال الى 
العون  الكويت م���د يد  مواصلة 
للمحتاجني ف���ي مختلف مناطق 
العال���م موضح���ا أن الصندوق 
الكويتي للتنمية قدم على مدى 

وأكد س���موه حرص الكويت 
عل���ى املش���اركة الفعالة في قمة 
مراجعة األهداف االمنائية لأللفية 
لط���رح رؤيتها ووجه���ة نظرها 
جتاه القضايا املعني���ة بها، كما 
ستكون مناس���بة طيبة ملناقشة 
الهامة وعرض  هذه املوضوعات 
جتربة الكويت في التنمية وخطتها 

التنموية لألعوام 2010 � 2014.
أمله في  وأعرب س���موه عن 
مواصلة األمم املتح���دة لدورها 
آلي���ة دولية  باعتباره���ا أفضل 
متعددة األطراف واألكثر شرعية 
وحيادية ومصداقية، مشيرا الى 
تعاظم دور املنظمة الدولية في ظل 
التحديات والتهديدات واألزمات 

والكوارث التي تواجه العالم.

واحلكومات.
وكان في استقبال سموه والوفد 
املرافق ل���دى وصوله مطار جي 
اف كيندي الدولي س���فيرنا لدى 
الواليات املتحدة األميركية الشيخ 
سالم العبداهلل ومندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور عياد 
العتيبي وعدد من الديبلوماسيني 

مبقر الكويت الدائم.
وأش���اد س���موه في تصريح 
صحافي بعالقات التعاون املتميزة 
بني الكويت واألمم املتحدة، مشيدا 
بالدور الكبير الذي تقوم به املنظمة 
الدولية ووكاالتها من أجل حتقيق 
التنمية واالستقرار ومواجهة ما 
تتعرض له البشرية من كوارث 

واشاعة السالم في العالم.

نيويورك � كونا: وصل ممثل 
صاحب الس���مو االمير الش���يخ 
صب���اح األحم���د س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد والوفد الرسمي املرافق الى 
مدينة نيويورك بالواليات املتحدة 
األميركي���ة قادما م���ن العاصمة 
املكسيكية مكسيكو سيتي لترؤس 
وفد الكويت املشارك في اجتماعات 
الدورة ال� 65 للجمعية العامة لألمم 
املتحدة والقمة الرفيعة املستوى 
الثانية ملراجعة األهداف االمنائية 
لأللفي���ة التي تعقد في مقر األمم 
املائدة  املتحدة وترؤس اجتماع 
املستديرة حول الصحة والتعليم 
الذي تنظمه اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة على مستوى رؤساء الدول 

سموه وصل إلى نيويورك لترؤس وفد الكويت في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح واملستشار عبدالرحمن العتيقي واملستشار محمد أبواحلسن قبيل مغادرة املكسيك

املستشار عبدالرحمن العتيقي مرحبا مبستقبليه لدى وصوله إلى نيويورك ويبدو الشيخ د.محمد الصباح سمو رئيس الوزراء لدى وصوله إلى نيويورك

محمد الصباح 
تلقى رسائل من 

نظرائه بجزر القمر 
وبنغالديش وغواتيماال

المشعان بحث
مع سفير األرجنتين 

القضايا المشتركة

تلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصباح 
رس���الة خطي���ة م���ن وزير 
العالقات اخلارجية والتعاون 
ف���ي جمهورية ج���زر القمر 
املتحدة فهمي ابراهيم تتعلق 
بالعالقات بني البلدين وبحث 

سبل تطويرها.
كما تلقى الشيخ د.محمد 
الصباح رس���التني مماثلتني 
من كل م���ن وزيرة خارجية 
جمهورية بنغالديش الشعبية 
ديبو موني ووزير خارجية 
جمهورية غواتيماال هارولد 

روداس ميجار.

اس���تقبل فيصل املشعان 
وكيل وزارة اخلارجية باالنابة 
صباح امس سفير جمهورية 
االرجنتني خورخ���ي بيغا، 
وتناول االجتماع بحث عدد 
من االمور املتصلة بالعالقات 
الثنائية والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.

الروضان يرأس وفد الكويت في اجتماعات
المجلس الوزاري بالجامعة العربية

بينها مقترح مصري حول العالقات 
العربي����ة � االفغاني����ة وتطورات 
االوضاع ف����ي الصومال ومقترح 
بانشاء مكتب تنفيذي ملجلس وزراء 

االعالم العرب.
وذكر الغنيم ان وزراء اخلارجية 
العرب سيعقدون جلسة خاصة 
ملناقشة التحضيرات اخلاصة بعقد 
القمة العربية االستثنائية في مدينة 
سرت الليبية في 9 اكتوبر املقبل 
التي س����تناقش تطوير منظومة 
العم����ل العربي املش����ترك واملدة 
الزمنية الالزمة لعملية التطوير، 
وكذلك مقترح االمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى انشاء رابطة 

دول اجلوار العربي.
الى ذلك، رحبت اللجنة الوزارية 
العربية اخلاصة بالسودان أمس 
مببادرة الكويت استضافة مؤمتر 
دولي العادة اعمار وتنمية شرق 
السودان يومي االول والثاني من 
ديسمبر املقبل، وباجلهود املبذولة 
من الصن����دوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية.
واعرب����ت اللجنة، التي عقدت 
مبقر جامعة الدول العربية برئاسة 
االم����ني العام للجامع����ة العربية 
عمرو موسى عن ترحيبها بجهود 
الصندوق العربي لالمناء االقتصادي 
واالجتماعي وبرنامج االمم املتحدة 

االمنائي بهذا اخلصوص.

الى تبرع الكويت مببلغ 34 مليون 
دوالر بخالف حصتها في املوازنة 
الس����نوية لالونروا، مش����يرا الى 
مداخالت الوفد الكويتي ازاء الوضع 
في اجلوالن والسودان والصومال. 
وذكر ان املندوبني الدائمني انتهوا 
من مناقشة اغلب البنود املدرجة 
على ج����دول االعم����ال، حيث مت 
اعداد مش����اريع القرارات ورفعها 
الى اجتماع الوزراء اليوم )امس( 
للنظر في اقرارها، واضاف الغنيم 
ان عددا قليال من املوضوعات لم 
يحصل حوله����ا توافق مت رفعها 
الى وزراء اخلارجية ملناقشتها من 

االعالم العرب.
الى ذلك، اكد مندوبنا الدائم لدى 
جامعة الدول العربية السفير جمال 
الغنيم ان الوفد الكويتي ركز في 
مداخالته خالل اجتماعات املندوبني 
الدائمني على جميع القضايا العربية 
 املدرجة على جدول اعمال الدورة
ال� 134 ملجلس اجلامعة العربية.

واوض����ح ان الوفد ابدى دعمه 
ملش����روع القرار املتعلق بالعراق 
ال����ذي يؤكد احلرص العربي على 
دعمه واستقراره الى جانب دعم 
القضية الفلسطينية ودعم وكالة 
الغوث الدولية )االونروا(، مشيرا 

القاهرة - هناء السيد
ب����دأت أعمال ال����دورة ال� 134 
ملجلس جامعة الدول العربية على 
مستوى وزراء اخلارجية امس مبقر 
جامعة الدول العربية لبحث عدد 
من القضايا املتعلقة بالعمل العربي 
املش����ترك في مقدمتها مستجدات 
عملية السالم في الشرق األوسط 

وآفاقها املستقبلية.
وي����رأس وف����د الكوي����ت الى 
اجتماعات ال����دورة العادية وزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
روضان الروضان الذي كان وصل 

الى القاهرة لهذه الغاية.
وألق����ى رئيس ال����دورة وزير 
اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
ونظيره السوداني رئيس الدورة 
ابراهيم  السابقة يوسف حس����ن 
كلمتني في اجللس����ة االفتتاحية 
اضافة الى كلمة لألمني العام جلامعة 

الدول العربية عمرو موسى.
اخلارجي����ة  وزي����ر  وق����دم 
الفلسطيني رياض املالكي تقريرا 
للوزراء حول املفاوضات احلالية 
مع اجلانب االسرائيلي فيما جترى 
مناقشة التحضيرات اخلاصة بعقد 
القمة العربية االقتصادية الثانية 
في مصر بداية العام املقبل والنظر 
في مقترح مصري حول العالقات 
العربية � األفغانية وسبل تعزيزها 
وانشاء مكتب تنفيذي ملجلس وزراء 

الغنيم: الكويت تبرعت بـ 34 مليون دوالر لـ »األونروا«

روضان الروضان خالل مشاركته في االجتماع الوزاري باجلامعة العربية

استنكر ما ورد في الرسالة التي جاءت في شريط الرسائل بقناة »السور« الفضائية

العويهان يحذر من تعمد الزّج باسم عائلته 
لخدمة أطراف تحاول زعزعة الوحدة الوطنية

وبعد ان حتولت الى كيان سياسي 
مستقل يجمع في محيطه مختلف 

األطياف والتيارات واملذاهب.
ودعا العويهان الى االلتزام 
مبا جاء في خطاب صاحب السمو 
األمير في العش���ر األواخر من 
رمضان املاضي وفي اخلطابات 
السابقة والتي حذرت من اللعب 
بنار الفتنة والتمس���ك مببادئ 
الوحدة مب���ا يضمن س���المة 
الكويت من االنقسامات الفئوية 

والطائفية.
وختم العويهان محذرا من 
الزج بأسماء القبائل على هذا 
النحو املسيء وبالشكل الذي 
يهدف الى خدمة أطراف ال تريد 
اخلير لهذا البلد وتسعى الى 
نش���ر الفوضى فيه، مبينا ان 
عائلت���ه حتتف���ظ بحقها في 
مقاضاة تلك القناة ومالحقتها 

قانونيا.

الكويتي،  بالنسيج االجتماعي 
مؤكدا رفضه القاطع لكل ما يسهم 
في تش���تيت املجتمع ويضرب 
أركانه التي قام عليها الش���يء 
الذي يؤدي ال���ى متزيق كيانه 
الواحد الذي متيز به عن سائر 
املجتمعات منذ نش���أة الكويت 

رفض عضو املجلس البلدي 
السابق فالح العويهان ما اعتبره 
اقحاما السم عائلته في شريط 
الرسائل القصيرة لقناة »السور« 
الفضائية، مشيرا الى ان هناك 
من تعمد ارسال رسالة الى تلك 
القناة حتمل تأييد العائلة لنهج 
صاحبها املعادي للوحدة الوطنية 
وتعلن عن دعمها له في حربه 
ضد القبائ���ل الكويتية، مؤكدا 
على ان تلك الرسالة منكرة ولم 
حتمل اي اسم الشيء الذي يقطع 
الشك بعدم صحتها وان هناك 
من استغل اسم العائلة ألغراضه 

الشخصية.
وأضاف العويهان ان عائلته 
ليس���ت لها عالقة من قريب او 
بعيد بالرسالة التي جاءت ضمن 
شريط الرسائل في تلك القناة 
والتي انتهجت منذ اطالقها نهجا 
معاديا للوحدة الوطنية وضارا 

فالح العويهان

»المعلومات المدنية« تحتفل بالعيد
الذي يقوم به الصندوق من 
خدمات اجتماعية وتكافلية 
مما يساهم في تأصيل اواصر 
األلفة بني املوظفني. كما بني 
الشمالي أن الصندوق يقوم 
بعدة انشطة اجتماعية على 
م���دار العام منها االنش���طة 
الرياضية بإقامة العديد من 
الرياضية وكذلك  ال���دورات 
االنشطة الترفيهية كالرحالت 
العائلي���ة ال���ى املنتزه���ات 
والش���اليهات وغيرها. وفي 
ختام تصريحه وجه الشمالي 
كل الشكر والتقدير للمدير 
العام على اهتمامه املباش���ر 
ورعايته الدائمة لألنش���طة 
التي يقيمها صندوق التكافل 

االجتماعي بالهيئة.

يحرص دائما على إقامة مثل 
هذه األنشطة االجتماعية التي 
العليا  الهيئة  جتمع قيادات 
بكل العاملني بالهيئة ويأتي 
هذا احلفل اس���تكماال للدور 

أسامة دياب
بحضور ورعاية مدير عام 
العام���ة للمعلومات  الهيئ���ة 
املدنية مس���اعد العسعوسي 
أقام صندوق التكافل االجتماعي 
العام���ة للمعلومات  بالهيئة 
املدنية حفل استقبال للمهنئني 
مبناسبة عيد الفطر السعيد وقد 
حضر احلفل نائب املدير العام 
لشؤون االحصاء وتراخيص 
املعلومات الشيخ خالد املبارك 
ونائب املدير العام للش���ؤون 
النوت  اإلدارية واملالية فالح 
ومديرو اإلدارات وكل العاملني 

بالهيئة.
وص���رح أم���ني صندوق 
التكاف���ل االجتماعي محمد 
ب���أن الصندوق  الش���مالي 

مساعد العسعوسي

سـنزيد المسـاهمات الطوعيـة السـنوية لعـدد مـن وكاالت وبرامـج وصناديـق 
االنسـانية األنشـطة  هـذه  لدعـم  أضعـاف  خمسـة  يقـارب  بمـا  المتحـدة  األمـم 


