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الزبن: منح المكافآت الممتازة
أمر يخضع لشروط كل جهة حكومية

وفد الصداقة البرلمانية  يعزز دور السياسة الخارجية
بوخارستـ  كونا: وصف نائب رئيس مجلس 
االمة ورئيس وفد مجموعـــة الصداقة الكويتية 
اخلامسة عبداهلل الرومي زيارة الوفد الى رومانيا 
بأنها كانت »ناجحة بجميع املقاييس« وذلك من 
خالل اللقاءات رفيعة املستوى التي عقدها الوفد 
مع كبار املســـؤولني البرملانيني واحلكوميني في 

رومانيا.
وقال الرومي في حديث لـ »كونا« قبيل مغادرته 
العاصمة الرومانية بوخارســـت اول من امس 
متوجها الى العاصمة االوكرانية كييڤ ان الوفد 
أجرى سلسلة من اللقاءات املثمرة مع كل من رئيس 
مجلس الشيوخ ووزير الدولة للتجارة والصناعة 
وعمدة بوخارســـت ورئيس الوزراء الروماني 
حيث مت بحث سبل تطوير التعاون والتنسيق 
بني اجلانبني عبر اقامة مؤمترات دولية وبرملانية 

مبا يخدم مصلحة البلدين الصديقني.
واضاف »ال شك ان رومانيا وبعد التحول الذي 
شهدته من النظام الشيوعي الى النظام الرأسمالي 
وانفتاحهـــا على االقتصـــاد العاملي عالوة على 
عضويتها في االحتاد االوروبي اصبحت لديها 
مشاريع عديدة في مختلف املجاالت تتطلب املزيد 
من االستثمارات ما جعل املسؤولني الرومانيني 
يؤكدون للوفد الكويتي ضرورة تعزيز التعاون 
بني البلدين. وتطرق الرومي في حديثه الى املنتدى 
االقتصادي اخلليجـــي ـ الروماني املزمع عقده 

في شهر مارس املقبل، مشيرا الى ان املسؤولني 
الرومانيني ابدوا اهتمامهم الكبير بهذا املنتدى 
ألن لديهم مشاريع عدة في حاجة الى مستثمرين 
أجانب، معربا عن امله في ان تســـهم مثل هذه 

اجلهود في تعزيز العالقات بني اجلانبني.
وفيما يتعلق بلقاء الوفد مع رئيس مجلس 
الشيوخ قال انه مت احلديث حول ضرورة تعزيز 
التعاون البرملاني بني املجلسني وتبادل اخلبرات 

والتنسيق خالل املؤمترات الدولية.
وختم الرومي حديثه باإلشارة الى ان الوفد 
سيجتمع في اوكرانيا مع كبار املسؤولني بهدف 
تعزيز عالقات الصداقة والتنسيق بني البلدين 

في احملافل الدولية.
من جهته، قال نائب رئيس مجموعة الصداقة 
البرملانية الكويتية اخلامســـة النائب حســـني 
احلريتي ان زيارة وفد مجموعة الصداقة الكويتية 
ـ الرومانية عكست موقف الديبلوماسية الكويتية 
البرملانية الذي يعد جزءا مكمال للديبلوماسية 
السياسية، مشيرا الى ان الوفد البرملاني حرص 
على توضيح املعوقات التي تواجه سبل تطوير 
العالقات التجارية واالقتصادية بني بالده والكويت 
في شتى املجاالت. واضاف ان الهدف من تشكيل 
جلان الصداقـــة البرملانية الكويتية هو تعزيز 
وإكمال دور الديبلوماسية السياسية اخلارجية 

باعتبارها السلطة التنفيذية.

في رده على مقترح للطبطبائي بعدم حرمان الموظف منها إذا قام بإجازة حج

بعد اطمئنان األطباء على صحته

فهد سالم العلي نقل
من المالحظة إلى جناح خاص

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه ليام فوكس

)كرم ذياب(رئيس اجلالية السورية إبراهيم احلجل والزميل بديع بنوت

جانب من احلضور في القداس

األب بطرس غريب خالل القداس

عبدالعزيز الزبن

الشيخ فهد سالم العلي

ماضي الهاجري
أفاد رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن بأن اجلهات احلكومية 

لها مطلق احلرية في منح املكافآت املمتازة وفق أي شروط تراها.
جاء ذلك في رده على املقترح الذي تقدم به النائب د.وليد الطبطبائي، 
وطلب فيه عدم حرمان املوظف الذي يســــتحق مكافأة األعمال املمتازة 
من هذه املكافأة في حال  قيامه بإجازة حج. وقال الزبن ان منح مكافأة 
األعمال املمتازة ملوظفي اجلهات احلكوميــــة كان يتم وفقا لقرار وزير 
املاليــــة رقم 1977/13، الفتا إلى أن مجلــــس اخلدمة املدنية أصدر القرار 
رقم 2010/9 في مايو املاضــــي متضمنا تفويض اجلهات احلكومية في 
منح مكافآت مالية للموظف مقابل اخلدمات املمتازة التي يؤديها، وفقا 
للفئــــات الواردة في القرار كحد أقصى في الســــنة املالية، ويجوز لهذه 
اجلهات منحها بفئات أقل أو عدم منحها وفقا لضوابط محددة يتم وضعها 
بقرار من الوزير املختص وعليه تكون اجلهات احلكومية مفوضة مبنح 

املكافآت املمتازة بأي شروط تراها.

أكدت مصادر مقربة من الشــــيخ فهد سالم العلي انه بخير ويتمتع 
بصحة جيدة ووضعه الصحي مســــتقر. وقالت املصادر لـ »األنباء« ان 
الشيخ فهد خرج من غرفة املالحظة وانتقل الى جناح خاص بعد اطمئنان 
الهيئة الطبية على صحته. وأشارت الى امكانية خروجه من املستشفى 
الذي يتلقى فيه العالج خالل يومني أو ثالثة، موضحة انه تلقى العديد 
من االتصاالت من أبناء األسرة وأهل الكويت الذين اطمأنوا على صحته 

وحتمدوا له بالسالمة.
وكان الشيخ فهد قد تعرض الى محاولة اعتداء مسلح من مجهول في 

العاصمة الفرنسية مساء امس االول وجنا منها بحفظ اهلل ورعايته.

ندى أبونصر 
حتت رعاية السفارة البابوية أقامت كنيسة 
الروم الكاثوليك قداسا احتفاليا مبناسبة عيد 
الصليب وعيد تأسيس الكنيسة والذي يصادف 
عيدها الذهبي في السنة القادمة. وأقيم القداس 
االحتفالي بحضــــور نائب البطريرك للروم 
الكاثوليك في الكويت واخلليج االرشمندريت 
بطرس غريب ومشاركة األب يوسف فخري 
ممثال عن الطائفة املارونية، وبحضور السفير 
البابوي بيتر رايتش وممثل عن طائفة الروم 
االثوذوكس االرشمندريت فرام طعمة، وممثل 
عن الطائفة القبطية االنبا بيغول والقنصل 
اللبناني طوني عيد ورئيس اجلالية السورية 
إبراهيم احلجل وحشــــد من السفراء وأبناء 
الرعية الكاثوليكية. تخلل القداس االحتفالي 
قراءة اإلجنيل املقدس وشرح عن قصة عيد 
الصليب. ثم قدم القربان املقدس للرعية مع 
أصوات املرمنني الذين رمنوا وهللوا للرب. 
وأكــــد االب بطرس غريب ضرورة حوار 
األديان، وقال: بهذه املناســــبة العظيمة على 
قلوبنــــا جميعا من هنا مــــن ارض الكويت 

احلبيبة التي هي بلدنا الثاني أريد ان أؤكد 
اننا كمســــيحيني يشهد لنا التاريخ على مر 
العصور أننا عشنا مبحبة وإخاء وتسامح 
مع إخوتنا املسلمني وشكلنا في بالد املشرق 
لوحة فسيفساء كما أرادها اهلل لنا، نتشارك 
مع بعضنا األفراح واألحزان ونتقاسم همومنا 
ولقمة عيشنا فيما بيننا، وأضاف أن هذا الشرق 
يشبه الطائر الذي ال يستطيع الطيران بدون 
جناحني، واإلسالم واملسيحية هما اجلناحان، 
مضيفا أن وجودنا مع بعضنا على مر القرون 
املاضية واستمرارنا مع بعضنا هو أقوى دليل 
على أننا أحببنا بعضنا وعشنا كأخوة متحابني 
في اهلل ومؤمنني به، فلطاملا كان إمياننا ثابتا 
بأن اهلل خالقنــــا جميعا وإليه نرفع قلوبنا 
وعقولنا فلن يكون العيش املشترك وحده فقط 

الذي يجمعنا بل اإلميان املشترك باهلل.
وفي ختام كلمته متنى االب غريب السالم 
للكويــــت والعالم أجمع، ومتنى من صاحب 
الســــمو األمير النظــــر والتعطف على أبناء 
الطائفة الكاثوليكية مبكان أوسع لبناء كنيسة 

عليها.

المبارك بحث مع وزير الدفاع البريطاني مكافحة اإلرهاب 
وإجراءات التأشيرة وتزويد الكويت بمنظومات دفاعية

معرض االختراعات الثالث ينطلق 7 نوفمبر
أكد النائب م.ناجي العبدالهادي، ان التطور العلمي املتسارع الذي 
يشــــهده العالم من حولنا، يتطلب منا املضــــي قدما نحو مجاراة هذا 

التطور واللحاق بركب االمم املتطورة.
وأشار الى ان املعرض الدولي الثالث لالختراعات في الشرق األوسط 
والذي ينظمه النادي العلمي برعاية ســــامية من قبل صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، خير دليل على دعم الدولة للعلم والعلماء 

واملخترعني وهذه الرعاية من أعلى سلطة في الدولة.
وأضاف: ال شــــك ان املعرض الذي سينطلق في السابع من نوفمبر 
املقبل، ومبشــــاركة واســــعة من العديد من دول العالم لعرض أحدث 
االختراعــــات العلمية، لهو فرصة طيبة لرجال املال واألعمال، لالطالع 

على تلك االختراعات، ودعم املفيد منها خلدمة البشرية.
وأشار م.العبدالهادي الى اإلعالن اخلاص باستخدام التقدم العلمي 
والتكنولوجي لصالح الســــلم وخير البشرية والصادر عن اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة التي ترى أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد أصبح 
أحد أهم العوامل في تطور املجتمع اإلنســــاني، اذ تضع في اعتبارها 
التطورات العلمية والتكنولوجية، كونها تتيح باستمرار فرصا متزايدة 
لتحسني أحوال معيشة الشعوب واألمم. وأكد على احلاجة امللحة إلى 
االستفادة كليا من التطورات العلمية والتكنولوجية من أجل رفاهية 
اإلنسان، الفتا الى أن التقدم العلمي والتكنولوجي ذو شأن بالغ األهمية 
في التعجيــــل باإلمناء االجتماعي واالقتصــــادي للبلدان النامية، وأن 
نقل العلم والتكنولوجيا هو أحد الســــبل األساسية للتعجيل باإلمناء 
االقتصادي للبلــــدان. وثمن م.العبدالهادي اجلهــــود املبذولة من قبل 
اللجنة العليا املنظمة، لالعداد لهذا املعرض العاملي الذي يشــــارك فيه 
مخترعون من أكثر من 40 دولة من جميع أنحاء العالم، والذي اصبح 
عالمة بارزة في جبني الكويت بعد أن أصبح ثاني أكبر معرض علمي 

لالختراعات على مستوى العالم بعد معرض جنيڤ.

غريب: المحبة والتسامح عنوان للتعايش في الكويت

السلطان: إسبانيا يمكن أن تسهم في تنفيذ خطة التنمية
مدريدـ  كونا: أعرب اعضاء وفدنا البرملاني الذي يزور 
اسبانيا عن ارتياحهم لنتائج الزيارة التي قاموا بها الى 
مدريد والتقوا خاللها رئيس البرملان االسباني خوسيه 
بونو مارتينيز ورئيس مجلس الشيوخ خابيير روخو 
وعدد من النواب، داعـــني الى تعزيز التعاون والعالقات 
بني الكويت واســـبانيا. وقال رئيس الوفد النائب خالد 

الســـلطان لـ »كونا« امس ان هـــذه الزيارة كانت مثمرة 
جدا وحققت االهداف املرجـــوة منها في تعزيز التعاون 
السياسي والديبلوماسي بني البلدين واستمرار التواصل 
بني مجلس االمة والبرملان االســـباني، السيما في سياق 
الدعوة التـــي وجهها مجلس االمة العـــادة احياء جلنة 

الصداقة االسبانية الكويتية.

ودعا السلطان الى تكثيف التواصل والزيارات املتبادلة 
بني الطرفني وتنمية العالقات االقتصادية والتجارية، مؤكدا 
ان اسبانيا ميكن أن يكون لها دور كبير في حتقيق اخلطة 
االمنائية الطموحة التي ســـتطبقها الكويت وخاصة في 
مجال الطاقات البديلة والبنى التحتية نظرا للتنافسية 

الكبيرة التي تتميز بها اسبانيا.

أجهــــزة االســــتخبارات في هذا 
الشأن حيث شدد الوزيران على 
أهمية التنســــيق في هذا األمر. 
وقال املبارك ان احملادثات تطرقت 
أيضا الــــى بعض »املنظومات« 
التي يحتاجها اجليش الكويتي 

وميتلكها اجليش البريطاني.
وأشار أيضا الى أنه تناول مع 
فوكس بعض املوضوعات التي 
تهم بعض املواطنني الكويتيني 
التــــي اتخذتها  مثل االجراءات 
احلكومة البريطانية فيما يتعلق 
بتأشيرات الدخول الى بريطانيا 

واالقامة فيها.
وأعرب النائب األول لرئيس 
مجلس الــــوزراء ووزير الدفاع 
الذي يقــــوم بزيارة خاصة الى 
بريطانيا عن شــــكره للحكومة 
البريطانيــــة على مشــــاركتها 
الكبيرة في االحتفاالت مبناسبة 
مــــرور 50 عاما على اســــتقالل 
الكويت وكذلك مرور 20 عاما على 
التحرير. ووجه املبارك الدعوة 

الى فوكس لزيارة الكويت.

لندنـ  كونا: أشاد النائب األول 
الــــوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك امس 
الوطيدة بني  الدفاعية  بالعالقات 
الكويت واململكة املتحدة منذ أمد 
بعيد. جــــاءت تصريحات النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع بعد اجتماع صباح امس مع 
وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس 
مبقر وزارة الدفاع البريطانية في 
وسط لندن حضره سفيرنا وعميد 
السلك الديبلوماسي األجنبي في 

بريطانيا خالد الدويسان.
وأعرب املبارك في تصريحات 
الذي  اللقــــاء  لـ »كونــــا« عقــــب 
استغرق نحو ساعة عن ارتياحه 
البالغ للمحادثات التي أجراها مع 
فوكس مشيرا الى أن زيارته الى 
الوزير البريطاني كانت للتعارف 
والتهنئة مبناسبة توليه منصبه 
بعد االنتخابات البرملانية التي جرت 

في شهر مايو املاضي.
وقال انه تبادل وجهات النظر 
مع وزير الدفاع البريطاني حول 

الكويتي.
انــــه ناقــــش أيضا مع  وذكر 
فوكس قضايا أخرى ذات اهتمام 
مشــــترك ومنها مكافحة االرهاب 
والدور الكبيــــر الذي تضطلع به 

والكويتي موضحا ان هذه الروابط 
بدأت منذ تأسيس اجليش الكويتي 
خاصة ان القوات املسلحة الكويتية 
متلك أســــلحة بريطانية متقدمة 
ولها أهميتها بالنســــبة للجيش 

القضايا التي تهم منطقة اخلليج 
وخاصــــة الكويت. وأكــــد النائب 
األول لرئيــــس مجلــــس الوزراء 
ووزيــــر الدفاع أهميــــة العالقات 
العميقة بني اجليشني البريطاني 

النائب األول أشاد بالعالقات الدفاعية الوطيدة بين البلدين

ينظمه النادي العلمي بمشاركة 40 دولة

خالل احتفال كنيسة الروم الكاثوليك بعيد الصليب وذكرى تأسيسها

ناجي العبدالهادي

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

البتريي وال�شانع والن�شار وامل�شاري الكرام

عائالت

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــهـــا بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

�شبيحة حممد البتريي

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان


