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سمو نائب االمير وولي العهد مستقبال مخلد العازميسمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال د.عبداهلل املعتوق

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه عايض السهلي وجمال السويفان ود.جاسم اجلاسم

فاروق الزنكي وم.طالل القحطاني في لقطة جماعية مع جلنة مهندسي النفط

نائب األمير استقبل المبارك والعبداهلل والمعتوق

استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحم���د بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء 

باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 

احمد العبداهلل.
واستقبل سموه املستشار بالديوان االميري د.عبداهلل 

املعتوق.
كما استقبل س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 

ن���واف االحمد رئيس مجلس االدارة املدير العام لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك الدعيج.

واستقبل سموه حفظه اهلل ورعاه عضو مجلس االمة 
النائب مخلد العازمي.

سموه التقى الدعيج والعازمي

األمير عزى الرئيس اإليراني بضحايا انفجار 
مدينة مهاباد: نستنكر استهداف أرواح األبرياء

المنصور: »الديوان« و»الدفاع« حريصان
على تطوير تشريعات الخدمة المدنية

العتيبي لتنفيذ توصيات قمة الكويت
حول األمن المائي العربي

أك���د الرئي���س التنفي���ذي 
ملؤسس���ة البت���رول الكويتية 
م.فاروق الزنكي اهتمامه مبطالب 
مهندسي القطاع النفطي وجميع 
القطاع، جاء ذلك  العاملني في 
خالل استقباله رئيس جمعية 
املهندس���ني م.طالل القحطاني 
ورئيس جلنة مهندسي النفط 
باجلمعية م.محمد الرش���يدي 
وأعضاء اللجنة م.أنور النعار 
وم.حس���ام اخلرافي وم.مسفر 
العدوان���ي وم.هديان العجمي 
وذل���ك مبقر ش���ركة البترول 

الوطنية الكويتية.
التهاني  الزنك���ي  وتلق���ى 
القيادة  مبناس���بة نيله ثق���ة 
السياسية وتوليه مهام عمله 
كرئيس تنفيذي للمؤسس���ة، 
التي  مؤكدي���ن ان اخلب���رات 
يتمت���ع به���ا م.الزنكي وعمله 
في شركات املؤسسة وحرصه 
البشرية  التنمية  على حتقيق 
الوطنية ستس���اهم كثيرا في 
حتقيق اإلجنازات التي ينشدها 

املوضوعة له، واضعني جميع 
امكانياتهم وجهودهم التطوعية 
حتت تصرف إدارة املؤسس���ة 

وشركاتها.

وأس���س مطالبه���م القانونية 
واإلدارية، واألنظمة والقرارات 
التي تساند هذه املطالب، وقد 
أبدى املهندس���ون استعدادهم 

القطاع النفطي والعاملون فيه 
من املهندسني.

املهندس���ون للزنكي  وقدم 
الئح���ة تتضم���ن مب���ررات 

للتعاون م���ع الرئيس اجلديد 
ومديري اإلدارات والش���ركات 
املختلفة مبا يحقق تطور القطاع 
وتنميت���ه وحتقي���ق األهداف 

القاهرة � كون����ا: أكد الوكيل 
املساعد ملشاريع املياه والتخطيط 
بوزارة الكهرباء واملاء د.مشعان 
العتيبي امس ضرورة العمل على 
تنفيذ التوصي����ات التي صدرت 
عن القمة العربي����ة االقتصادية 
التي عقدت ف����ي الكويت مؤخرا 
السيما ما يتعلق منها مبوضوع 

االمن املائي.
وقال العتيبي الذي يترأس وفد 
الكويت الى االجتماع االستثنائي 
للجنة الفنية العلمية االستشارية 
للمجلس الوزاري العربي للمياه 
في تصريح ل� »كونا« ان اللجنة 

بحثت خالل اجتماعها مراجعة االستراتيجية العربية 
لألمن املائي في املنطقة العربية ملواجهة التحديات 

واملتطلبات املستقبلية للتنمية املستدامة.
واضاف ان اللجنة سترفع مشروع االستراتيجية 
ف����ي صيغتها النهائية الى املجلس الوزاري العربي 

للمياه في دورته االستثنائية املقرر 
عقدها اليوم اخلميس العتمادها 
خاصة بعد دراسة املالحظات التي 
وردت من بعض الدول العربية 

واملنظمات املعنية.
وأوضح العتيبي ان الكويت لها 
رؤيتها حول هذه االستراتيجية 
التي تقوم على حتقيق االهداف 
املرجوة منها لالسترشاد بها بني 
الدول العربية في العمل العربي 
املش����ترك املس����تقبلي وكيفية 
االس����تفادة القصوى من املوارد 

املائية املوجودة في تلك الدول.
واش����ار الى ان جميع الدول 
العربية تعاني من شح وندرة املياه الطبيعية حيث 
ان نصيب الفرد في املنطقة العربية يقارب 500 متر 
مكعب من املياه سنويا، مضيفا ان »هذه أقل نسبة 
في العالم حيث تصنف الدول العربية بالدول اجلافة 

أو شبه اجلافة«.

الكويت تطالب بانضمام إسرائيل
لمعاهدة منع االنتشار النووي

ڤيينا � كونا: طالب����ت الكويت أمس الوكالة 
الدولي����ة للطاق����ة الذرية مبضاعف����ة جهودها 
جتاه ضم����ان التحقق من أن جميع املنش����آت 
والبرامج النووية حول العالم مكرسة لألغراض 

السلمية.
وأكد رئيس وف����د الكويت الى املؤمتر العام 
للوكالة السفير محمد الصالل في كلمة ان الكويت 
تعلق أهمية كبرى عل����ى تعميم تطبيق نظام 
الضمان����ات التابع للوكالة في منطقة الش����رق 
األوسط على جميع األنشطة النووية باعتبار ان 
الوكالة هي اجلهة املتخصصة والقادرة على تقدمي 
التطمينات بالتزام الدول باتفاقيات الضمانات 
باملنطقة. اال أن السفير الصالل أعرب عن أسف 
الكويت ألنه عل����ى الرغم من التزام جميع دول 
املنطقة مبعاهدة عدم االنتشار النووي وتطبيق 
اتفاقية الضمانات الشاملة والسعي نحو تنفيذ 
جميع اإلجراءات والنظ����م املتعلقة باالتفاقية، 

تستمر إسرائيل في موقفها الرافض للتوقيع على 
اتفاقية عدم االنتشار النووي أو اخضاع منشآتها 
لنظام ضمانات الوكالة األمر الذي يشكل عائقا 
أساسيا نحو جعل منطقة الشرق األوسط خالية 
من األسلحة النووية وما من شأنه أن يترك أثرا 

سلبيا على أمن واستقرار املنطقة والعالم.
وقال الس����فير الصالل ان الكويت تؤيد قرار 
املؤمتر العام للوكالة في دورته الثالثة واخلمسني 
بشأن »القدرات النووية اإلسرائيلية والوثيقة 
اخلتامية الصادرة عن مؤمتر معاهدة عدم االنتشار 
في شهر مايو املاضي التي تضمنت الدعوة لعقد 
مؤمت����ر دولي بحلول العام 2012 من أجل إخالء 
منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية«.

وأضاف ان الكويت تطالب إسرائيل باالنضمام 
للمعاهدة كدولة غي����ر نووية وإخضاع جميع 
منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

المبارك استقبل وفدًا من »المعلمين«

استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك في قصر بيان أمس كال 
من رئيس مجلس ادارة جمعية املعلمني عايض 

الس���هلي وأمني صندوق جمعية املعلمني جمال 
السويفان وعضو مجلس إدارة اجلمعية د.جاسم 

اجلاسم.

عقدت وزارة الدفاع اجللس���ة الثانية للحوار 
املفتوح »ديوانية احلوار« حول بعض اجلوانب 
املهمة في قانون ونظ���ام اخلدمة املدنية برعاية 
رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
وقال الوكيل املساعد للشؤون االدارية بالوزارة 
الشيخ احمد املنصور ان اجللسة الثانية جاءت 
نظرا الهمية استمرار احلوار والنقاش املوضوعي 
والبناء بني املسؤولني والقياديني باجلهات احلكومية 
واستكماال ملا سبق طرحه في اجللسة االولى من 

ديوانية احلوار التي عقدت في يونيو 2010.
واضاف ان اجللسة الثانية حول بعض اجلوانب 
املهمة في قانون ونظام اخلدمة املدنية حتى يكون 
مواكبا للواقع والطموح وذلك من منطلق احلرص 

على اتب���اع النهج واالس���لوب العلمي املتطور 
للتح���اور والتفاعل مع اه���م اجلوانب املرتبطة 
باحلياة الوظيفية للموظفني واملتمثلة في االداة 
التشريعية االساسية الدارة وتنظيم شؤون اخلدمة 

املدنية بالكويت.
واشار الى ان احلوار يأتي من منطلق اهتمام كل 
من ديوان اخلدمة املدنية ووزارة الدفاع بالتشاور 
والتحاور بهدف تطوير وحتديث تشريعات اخلدمة 

املدنية واالرتقاء مبستوى اداء اجلهاز االداري.
وتناول املجتمعون اهمية النظر الى تشريعات 
اخلدمة املدنية، السيما املرتبطة ببعض اجلوانب 
واهمها تقييم االداء والترقيات واالجازات بأنواعها 
وقرارات النقل والندب وشروط الوظائف العامة 

والقيادية.

بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمود احمدي 
جناد رئيس اجلمهورية اإلس���المية اإليرانية 
الصديقة عبر فيها س���موه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا االنفجار الذي وقع 
في مدينة مهاباد، س���ائال سموه املولى تعالى 
ان يتغمد الضحايا بواس���ع رحمته ويسكنهم 
فس���يح جناته وان مين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها لهذا 
العمل اإلرهابي الذي اس���تهدف أرواح األبرياء 
اآلمنني ما يتنافى مع مبادئ الدين اإلس���المي 

احلنيف والقيم اإلنسانية.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحم���د ببرقية تعزية للرئيس محمود 
احمدي جن���اد رئيس اجلمهورية اإلس���المية 
اإليراني���ة الصديقة ضمنه���ا تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا االنفجار الذي وقع في مدينة 

مهاباد.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تعزية مماثلة.
إلى ذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس امادو 
توماني توريه رئيس جمهورية مالي الصديقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه مبناس���بة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه لفخامته موفور 

الصحة ودوام العافية.

وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة للرئيس امادو توماني 
توريه رئيس جمهورية مالي الصديقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا س���موه موفور الصحة ودوام العافية. 
كما بعث س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيس مالي بالعيد الوطني

خالل حوار مفتوح حول قانون نظام الخدمة المدنية

الزنكي: سأدعم مطالب مهندسي القطاع النفطي

الهارون يرجئ قرارات اإلحالة 
للتقاعد في »التجارة«

الصندوق الكويتي وّقع اتفاقيتي قرض 
ومنحة بـ 17 مليون دوالر ألوغندا

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية عن توقيعه 
ف����ي مدينة كمباال األوغندية اتفاقيتي ق����رض أوالهما بقيمة ثالثة 
ماليني دين����ار )10.2 ماليني دوالر( والثانية اتفاقية منحة مببلغ 7 
مالي����ني دوالر. وقال الصندوق في بي����ان صحافي امس ان اتفاقية 
القرض جاءت لإلس����هام في متويل مش����روع برنامج عمليات بنك 
أوغندا للتنمية احملدود للسنوات بني )2011/2010 � 2014/2013( الى 
جانب التوقيع على »اتفاقية مشروع« بني الصندوق والبنك تتعلق 

بترتيبات تنفيذ املشروع املذكور وإدارته.
ووقع عل����ى اتفاقية القرض نيابة عن حكومة جمهورية أوغندا 
وزيرة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية س����يده بامبا ووقع 
على اتفاقية املشروع نيابة عن بنك أوغندا للتنمية احملدود مديره 
التنفي����ذي غابريل ايتو مويبي بينما وق����ع على اتفاقيتي القرض 
واملشروع نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية نائب مديره العام 

هشام الوقيان.
وذك����ر الصندوق ان املش����روع يهدف الى االس����هام في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في أوغندا من خالل توفير املوارد لتمويل 
مش����اريع انتاجية وخدمية صغيرة ومتوسطة احلجم في قطاعات 
مختلفة الس����يما املشاريع االنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة 
مبا في ذلك تصنيع املنتجات الزراعية ومن ش����أنه املس����اهمة في 
زيادة فرص العمل في البالد فضال عن مس����اهمته في زيادة الناجت 

احمللي االجمالي.
وبالنسبة التفاقية املنحة قال الصندوق ان قيمة املنحة حلكومة 
جمهورية أوغندا 7 ماليني دوالر ستقدم من موارد صندوق احلياة 

الكرمية في الدول االسالمية لالسهام في زيادة انتاج الغذاء فيها.

عاطف رمضان
أكد مصدر مسؤول في وزارة 
التجارة والصناعة ل� »األنباء« أن 
الوزارة خاطب����ت ديوان اخلدمة 
املدنية بشأن إحالة ممن جتاوزت 
خدماتهم 30 سنة إلى التقاعد وأن 
الديوان أك����د للوزارة عدم وجود 
كتب رسمية لديه من قبل مجلس 
الوزراء بهذا الشأن، مما جعل الوزير 
أحمد الهارون يرجئ قرارات اإلحالة 
للتقاعد إلى حني ورود كتب رسمية 

للوزارة بهذا اخلصوص.
وأع����رب املص����در عن حرص 
»التج����ارة« على تطبيق القوانني 

على جميع القيادي����ني واملوظفني بالوزارة، مضيفا أن مخاطبة الوزارة 
للديوان جاءت بعد التصريحات احلكومية التي تشير إلى جدية احلكومة 
إلحالة من جتاوزت خدماته����م 30 عاما إلى التقاعد إضافة إلى ما تردد 
عن أن الديوان س����يحصر أعداد من جتاوزت خدمتهم 30 عاما، ويحدد 
القطاعات التي يشغلونها وتخصصاتهم ومدى ندرتها وحاجة الوزارات 
إليها، وأعداد القياديني منهم واملوظفني العاديني، وأنه سيرفع دراسته 

إلى مجلس الوزراء لتحديد مصير هذه الفئة.

لحين ورود كتب رسمية للوزارة

أحمد الهارون

د.مشعان العتيبي

إندونيسيا أوقفت إرسال عمالتها إلى الكويت

عريقات لـ »األنباء«: الكويت جادة في حل
مشاكل العمالة اإلندونيسية وتحسين وضعها

بشرى الزين
جددت احلكومة اإلندونيسية 
قرار حظر إرسال العمالة املنزلية 
إلى الكويت بعد القرار الذي صدر 
أكتوبر املاضي، مسببة ذلك  في 
بأن للكويت سجال سيئا في حماية 
العمالة. وف����ي تعليق حول هذا 
القرار قال����ت القائم باألعمال في 
املنظمة الدولية للهجرة في الكويت 
إميان عريقات ان جهود املنظمة 
تتجه إليجاد خطوط متوازية بني 
احلكومة اإلندونيسية والكويت 
حول ه����ذا املوض����وع وتقريب 
الطرفني.  ب����ني  النظر  وجه����ات 

وأشارت عريقات في تصريح ل� »األنباء« الى احلوار 
الذي عقد في أكتوبر املاضي في الكويت بهدف تعزيز 
الشراكة واحلوار بني إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة 
وعدد من دول اخلليج، الفتة الى ان احلكومة الكويتية 
جادة في حل هذه املشكلة وحتسني الوضع من خالل 
جتاوبها وانفتاحها عبر االجتماعات التي عقدت بني 

اجلانبني.
وفيما أوضحت ان هذا القرار من شأنه ان يؤثر 
في سوق »اخلدم« ذكرت ان أغلب املشاكل تكمن في 

جاكرتا وليس الكويت، موضحة 
ان بعض السياس����ات تؤدي الى 
اس����تغالل فئ����ات م����ن العمالة 
اإلندونيسية في البلد األم واحتيال 
عدد من الدول لنقل هذه العمالة 
الى دول����ة مجاورة، ومن ثم الى 
اإلمارات العربية املتحدة ونقلها 

الى الكويت.
وحول انع����دام توفير مركز 
إيواء للخادمات اإلندونيس����يات 
أس����وة بأخريات م����ن دول مثل 
الفلبني وسريالنكا وغيرهما بينت 
عريقات ان السفارة وفرت مركزا 
السفارة  للجوء اخلادمات داخل 
والذي يأوي اآلن 600 خادمة، مش����يرة الى ان ذلك 

يعتبر أمرا مخالفا من الناحية القانونية.
واضافت عريقات ان عددا من اخلادمات ال توجد 
لهن ملفات في السفارة إال ان إقامة مراكز إيواء يجب 
ان تخضع ملعايير دولية. جتدر اإلشارة الى ان نحو 
60 ألف خادمة إندونيس����ية تعمل في الكويت، وان 
احلكومة اإلندونيسية قررت منتصف أكتوبر املاضي 
وقف إرسال اخلادمات الى الكويت بشكل مؤقت نظرا 

ألنهن يعانني من مشاكل مع مخدوميهن.

إميان عريقات

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد


