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املنامةـ  كونا: استقبل مستشار 
عاهل مملكة البحرين لشـــؤون 
اإلعالم ورئيس مجلس أمناء معهد 
البحرين للتنمية السياسية نبيل 
يعقـــوب احلمر في مكتبه أمس 
البحرين  ســـفيرنا لدى مملكة 
الشيخ عزام الصباح الذي أشار 
الى ان استنارة الوعي السياسي 
تسهم في ازدهار املجاالت احليوية 

وتخدم التنمية في الدول.
وأكد الشيخ عزام ان املمارسة 
السياســـية البد ان تكون بلغة 
العصـــر مـــن خـــالل االعتماد 
على الصياغـــة العلمية لألمور 

وعلى الرؤى البعيدة وجعل املمارســـة السياسية مبنية على رؤى 
إستراتيجية.

من جانبه أشاد مستشار عاهل البحرين نبيل احلمر بعمق العالقات 
البحرينيةـ  الكويتية التي تشهد في عهد عاهل مملكة البحرين وأخيه 
صاحب السمو األمير مزيدا من التقدم والتطور لتحقيق طموحات 

وتطلعات شعبي البلدين الشقيقني.
وشدد نبيل احلمر على أهمية التعاون بني الكويت والبحرين في 
املجال االعالمي خاصة بني معهد البحرين للتنمية السياسية واملعاهد 
املتخصصة في هذا املجال في الكويت لتطوير وتنســـيق العمل في 

خدمة البلدين الشقيقني.

اجتمع سفيرنا لدى سلطنة عمان سالم الزمانان 
امس الى وزير األعالم محمد بن حمد الراشـــدي 
وذلك مبناسبة تســـلم منصبه اجلديد. وتناول 
احلديث خالل االجتماع سبل دعم وتعزيز اوجه 
التعاون املشترك بني البلدين في جميع املجاالت. 
كما مت تبادل األحاديث الودية واستعراض آفاق 

العالقات بني البلدين مبا يخدم الشعبني باإلضافة 
الى استعراض العالقات العمانيةـ  الكويتية. واشاد 
السفير الكويتي بالدور احليوي واملهم للسلطنة 
في ترسيخ التفاهم على مستوى البلدين واملنطقة 
من اجل استقرارها وذلك بفضل القيادة املستنيرة 

للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

صاحب السمو تلقى برقية شكر من وزراء العمل الخليجيين

األمير استقبل ولي العهد والمحمد والمبارك ووّدع الرئيس الفلسطيني

رئيس الوزراء استقبل مستشار الرئيس السوداني

رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات في »التعاون« يكتفون بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية

11786 مواطنًا خليجيًا مؤمنًا عليه في »العام« و»الخاص«
وافق االجتماع الـ 10 لرؤســــاء أجهــــزة التقاعد املدني 
والتأمينات االجتماعية في دول مجلس التعاون اخلليجي 
على االكتفاء بالنظام املوحد ملد احلماية التأمينية والعمل 
على تطويره. وقال االجتماع في ختام أعماله أمس الذي بدأ 
أمس األول ان النظام املوحد حقق مبدأ املســــاواة في مجال 
التقاعد املدني والتأمينــــات االجتماعية لكل مواطني دول 

مجلس التعاون العاملني في القطاعني العام واخلاص.
ووافق االجتماع على مشروع الدليل الزمني إلجراءات 
التسجيل وانتهاء اخلدمة خالل مدة زمنية تتراوح بني سبعة 
الى عشرة أيام عمل في دولة مقر العمل ومدة مماثلة لدولة 
موطن املوظف ـ العامل على ان يخضع هذا الدليل للتقييم 

بعد مضي سنة من التنفيذ.
وأوضح ان جميع دول املجلس استكملت إجراءات فتح 
حساباتها البنكية في دول املجلس االخرى ما يدعم سالمة 
تنفيذ أحكام نظام مد احلماية التأمينية وحتصيل االشتراكات. 
كما وافق االجتماع على مشروع النموذج املوحد للتسجيل 

وانتهاء اخلدمة الذي يحقق متطلبات عمليات التســــجيل 
وانتهاء اخلدمة جلميع أجهــــزة التقاعد املدني والتأمينات 
االجتماعيــــة، على ان يتم العمل بــــه اعتبارا من األول من 

شهر ابريل 2011.
وفيما يتعلق بالتصور اخلاص مبيكنة النظام املوحد ملد 
احلماية التأمينية اطلع املجتمعون على التقرير املعد بهذا 
الشأن الذي تضمن إنشاء موقع الكتروني موحد على شبكة 
االنترنت مرتبط بقاعدة بيانات مركزية متصلة باألنظمة 
اآللية بأجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية بدول 
املجلس. واعتمد االجتماع مقترح اللجنة الفنية الدائمة بأن 
تقوم الدولة املستضيفة الجتماع الرؤساء اذا رغبت بتكرمي 
شخصيات من العاملني لديها سواء كانوا على رأس اخلدمة 
او تركوها او من الشخصيات التي كان لها إسهامات جليلة 
في مجال التأمني االجتماعي او من غيرهم. وأقر االجتماع 
موعد عقد الندوة الدورية الثامنة حول »التفتيش التأميني« 
بدولــــة االمارات العربية املتحدة خالل الربع األول من عام 

2011 وكذلك املوافقة على عقد الندوة الدورية التاسعة حول 
»هيكلة املزايا واملنافع في أنظمة التقاعد املدني والتأمينات 

االجتماعية« بالكويت خالل الربع األول من عام 2012.
واطلع االجتماع على التقرير اخلاص بإجمالي االشتراكات 
املستحقة واملبالغ املودعة غير املعرفة منذ تاريخ سريان 
النظام املوحد ملد احلماية التأمينية حتى 30 سبتمبر 2010 
ومت تكليف اللجنة الفنية بدراسة السبل الكفيلة لتحصيل 

االشتراكات غير املسددة واملبالغ غير املعرفة.
من جانب آخر، اطلع االجتماع على االحصائية اخلاصة 
عن اعداد مواطني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
اخلاضعني ألحكام نظام مد احلماية التأمينية والتي أشارت 
الى تطور ملموس ألعــــداد املواطنني بزيادة جتاوز أربعة 

آالف مؤمن عليه عن العام املاضي.
وبينت االحصائية ان عدد العاملني املســــجلني بالقطاع 
احلكومي بلغ حتى يونيو من العام احلالي 7412 مؤمنا عليه 

وبالقطاع اخلاص بلغ 4374 مؤمنا عليه.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس ســـمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واســـتقبل ســـموه بقصر بيان صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
إلى ذلك، غادر البالد ظهر امس رئيس السلطة الوطنية 
الفلســـطينية الرئيس محمود عباس والوفد الرســـمي 
املرافق له بعد زيارة رســـمية للبالد اســـتغرقت يومني 
أجرى خاللها مباحثات رسمية مع صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وكان على رأس مودعيـــه على أرض املطار صاحب 
السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة وكبار القادة في اجليش 

والشرطة واحلرس الوطني.
هذا ورفع الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد أعضاء الوفود املشـــاركة في اجتماعات الدورة 

السابعة والعشرين ملجلس وزراء العمل بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية والتي استضافتها الكويت 
رسالة شكر أعربوا فيها عن جل اعتزازهم بتشرفهم بلقاء 
سموه وتزويد سموه لهم بتوجيهاته السامية حول أهمية 
تطوير نظـــم العمل مبا يعزز من مســـيرة التكامل في 
مختلف املجاالت بني الدول األعضاء في مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
كما ضمنوها شكرهم الستضافة الكويت لهذه الدورة 
وعلى ما حظوا به من حســـن استقبال وكرم الضيافة، 
متمنني لســـموه موفور الصحة والعافية وللكويت كل 

الرفعة واالزدهار في ظل قيادة سموه.

صاحب السمو األمير مودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال مصطفى عثمان إسماعيل بحضور الشيخ د.محمد الصباح والشيخ علي اجلراح

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

عزام الصباح: استنارة الوعي 
السياسي تخدم التنمية في الدول

الزمانان بحث مع وزير اإلعالم العماني
تعزيز  التعاون المشترك بين البلدين

الكويت تؤكد حق الالجئين الفلسطينيين
 في العودة إلى ديارهم

األمم املتحــــدة ـ كونــــا: أكدت 
الكويت حق الالجئني الفلسطينيني 
في العودة الى ديارهم وضرورة 
متكينهم من العيش بسالم، معربة 
عــــن دعمها جلهــــود وكالة األمم 
املتحدة الغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلســــطينيني في الشرق األدنى 

)األنروا(.
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت 
الدائم لــــدى األمم املتحدة ألقاها 
الســــكرتير األول مساعد الكليب 
امــــس االول أمام جلنة املســــائل 
السياســــية اخلاصــــة وانهــــاء 
االستعمار التابعة للجمعية العامة 
في دورتها الـ 65 خالل مناقشتها 
بند »وكالــــة األمم املتحدة الغاثة 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 

في الشرق األدنى«.
ورفض الكليب بهذه املناسبة 
»رفضا قاطعا« التصريحات التي 
أدلى بهــــا مدير مكتــــب الوكالة 
فــــي نيويــــورك أنــــدرو وايتلي 
أمام املجلــــس الوطني للعالقات 
العربية ـ األميركية في واشنطن 

في الشــــهر املاضي التي قال فيها 
انه »ينبغي لالجئني الفلسطينيني 
أن يقبلوا حقيقة أنه يكاد يكون 
من املؤكد أنهم لــــن يعودوا أبدا 

الى ديارهم«.
واعتبر الكليب ذلك التصريح 
الالجئني  مبنزلة »هدر حلقــــوق 
الفلسطينيني« وشكر اللجنة على 
النأي بنفسها عن تلك التصريحات 
وعلى توضيحهــــا أنها ال تعكس 
بأي شــــكل من األشكال سياسات 

الوكالة أو مواقفها.
وقــــال »من هــــذا املنبر جندد 
التزام دولــــة الكويت وتضامنها 
مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه 
الكاملة التي نصت عليها قرارات 
األمم املتحدة ونطالب اســــرائيل 
بقــــراري مجلس األمن  بااللتزام 
242 و338 والقرارات ذات الصلة 
وقبول مبدأ األرض مقابل السالم 
ومبادرة السالم العربية وخارطة 
الطريق وباالنســــحاب من جميع 
األراضي العربيــــة التي احتلتها 
عام 1967 وندعو الى اقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها 
القدس«. وأضــــاف أن »التدمير 
املتواصل من قبل قوات االحتالل 
التحتية  االســــرائيلية للبنيــــة 
الفلسطينية والتقتيل والتنكيل 
بالشــــعب األعزل يزيــــد األمور 
سوءا وتعقيدا وقد فرضت قوات 
االحتالل حصارا ومنعت دخول 
املواد األساســــية واالنسانية ما 
أدى الى تدهور اخلدمات الصحية 
وتفاقم املشاكل النفسية لدى سكان 
قطاع غزة ومتادت اســــرائيل في 
اغالق الطرق وتقييد حرية التنقل 
وشملت تصرفاتها هذه موظفي 
الوكالة أيضا«. وأوضح أن قطاع 
غزة لم يسلم من تلك االجراءات 
التعسفية التي تسببت في تأخر 
تنفيــــذ البرامج احليوية ونقص 
املوارد األساسية وانقطاع التيار 
الكهربائي وتوقف خدمات الصرف 
الصحي األمر الذي يعرض منطقة 
البحر األبيض املتوسط ملخاطر 
بيئية وصحية حسب ما جاء في 

تقرير املفوض العام للوكالة.

السند قدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى كينيا:
حريصون على دعم العالقات في جميع المجاالت

السفير يعقوب السند يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الكيني

نيروبي ـ كونا: قدم السفير 
يعقوب يوســـف الســـند امس 
أوراق اعتماده سفيرا للكويت 
لدى جمهورية كينيا الى الرئيس 

الكيني مواي كيباكي.
وذكرت سفارتنا بكينيا في 
بيان ان الســـفير الســـند نقل 
حتيات صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الى الرئيس 
الكيني والشعب الكيني كما نقل 
حتيات سمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
وشدد السند على أن صاحب 
افتتاح  الســـمو األمير ومنـــذ 
الكويتية في نيروبي  السفارة 
عام 1968 أرســـى دعائم تعزيز 
البلدين  العالقات بني  وتوثيق 
الصديقـــني. وأكـــد ان القيادة 
السياسية واحلكومة الكويتية 

حريصة علـــى تعزيز عالقتها 
بقارة أفريقيا ما دفعها الى طلب 
استضافة القمة العربية االفريقية 
فـــي 2013 فيما تعمل على فتح 
ســـفارات جديدة خللق قنوات 
اتصال وتواصل دائم مع الدول 

االفريقية الصديقة.
الســـند  الســـفير  وأوضح 
للرئيس الكيني أن السفارة في 
نيروبي ســـتعمل بجهد دؤوب 
العالقات  لتطويـــر وتعزيـــز 
الكويتيـــة ـ الكينية في جميع 
املجاالت وعلى مختلف األصعدة 
السياسية واالقتصادية والتجارية 

والثقافية والتعليمية.
بدوره حمل الرئيس الكيني 
السفير السند حتياته الى صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وســـمو رئيس مجلس الوزراء 

والشـــعب الكويتي، مثنيا في 
الوقت ذاته على دور الصندوق 
الكويتـــي للتنمية االقتصادية 
العربيـــة واجلمعيات اخليرية 
واألهلية واملتطوعني الذين يهبون 
ملساعدة أشقائهم احملتاجني في 
أفريقيا. وأعرب الرئيس الكيني 
عن أمله في أن يرى االستثمارات 
الكويتية احلكومية واستثمارات 
القطاع اخلاص الكويتي تتدفق 
للمساهمة في حتقيق خطة كينيا 
االقتصادية 2030 والهادفة الى 
القضاء على الفقر وحتقيق معدل 
منو اقتصادي ســـنوي مبقدار 
10% اعتبارا من عام 2012. حضر 
مراســـم اعتماد السفير السند 
أعضاء السفارة السكرتير الثالث 
عبدالكرمي املجيم وامللحق االداري 

محمد العتيبي.

الشيخ د.محمد الصباح

ابوظبي ـ كونا: يشارك نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
اخلارجيـــة الشـــيخ د.محمـــد 
الصباح في الـــدورة االولى من 
»منتدى صيـــر بني ياس حول 
العاملي« غدا في  السالم واالمن 

ابوظبي.
ومن املقرر ان يشارك الشيخ 
د.محمد الصباح في املنتدى ضمن 
اكثر مـــن 20 وزير خارجية من 
مختلـــف دول العالم وعدد من 

الشخصيات القيادية العاملية.
وتنظم دولة االمارات بالتعاون 
مع »اكادميية الســـالم الدولية« 
احلدث السنوي احلالي والرامي 
الى خلق مناخ خاص للنقاشات 
الهادفـــة بني صناع السياســـة 
والرأي ورواد مجال االعمال حول 
التحديات احملورية التي تواجه 
قضايا السلم واالمن في منطقة 

الشرق االوسط.
وستســـتضيف االمـــارات 
ابتداء من اخلامس وحتى الثامن 
مـــن نوفمبر اجلـــاري املنتدى 
للشخصيات السياسية القيادية 
البارزة في دورتـــه االولى في 
جزيرة صير بني ياس وتنعقد 
دورة هـــذا العام حتت شـــعار 

ايجاد حلول فعالة للمشاكل التي 
تواجهها املنطقة.

وسيوفر احلدث جلسات نقاش 
تستمر ملدة يومني تتناول القضايا 
العاملية واالقليمية واملوضوعية 
اضافـــة الى جلســـة افتتاحية 
مخصصة ألبرز التوجهات العاملية 

وتداعياتها االقليمية.
وتضم قائمة املشاركني لهذا 
العـــام نخبة من الشـــخصيات 
الدولية واخلبراء وصناع القرار 
في مجال االمن والطاقة وعملية 

السالم في الشرق االوسط.
ويفتتح املنتدى بكلمة يلقيها 
وزير اخلارجية االماراتي الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان يتحدث 
خاللها حول اهميـــة االجتماع 
الذي يشـــكل فرصـــة للنقاش 
البناء بني قادة مختلف املناطق 

واملجاالت.
وتتضمن كلمة الشيخ عبداهلل 
املتعددة  التحديات  الى  االشارة 
التي باتت تتخذ طابعا عامليا اكثر 
تعقيدا في ضوء ما تشهده من 
تداخل متزايد وخاصة في الوقت 
الذي تتسع فيه الهوة الفاصلة بني 
التحديات املعقدة وكفاءة جتمعات 

صناعة القرارات العاملية.

»منطقة الشرق االوسط.. الطاقة 
واالمن«. وستجمع حتت مظلة 
هذا احلدث مجموعة مختارة من 
وزراء اخلارجية من منطقة الشرق 
االوسط واوروبا وافريقيا وآسيا 
وأميركا الالتينية وخبراء دوليني 
ورواد في مجال االعمال لتبادل 
الرؤى واالفـــكار حول مختلف 

القضايا التي تهم املنطقة.
كما سيشتمل االجتماع على 
احلـــوارات والنقاشـــات حول 
املفاهيم والتحديات اجلغرافية 
والسياسية الصاعدة في الشرق 
االوسط وتطوير االداء من اجل 

محمد الصباح يشارك في منتدى
»صير بني ياس« حول السالم واألمن العالمي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخة أمثال األحمد

ولي العهد استقبل أمثال األحمد
سموه التقى المحمد والمبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس ســـمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيس مجلس الوزراء.
كما اســـتقبل ســـموه النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزيــر الدفاع الشـــيخ جابر 
املبارك.

واستقبل سموه رئيسة مركز العمل التطوعي 
الشيخة أمثال األحمد.

استقبل ســـمو رئيس 
مجلـــس الوزراء الشـــيخ 
ناصر احملمد امس وبحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشـــيخ 
د.محمد الصبـــاح ونائب 
وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح مستشار 
رئيس جمهورية السودان 
الشقيقة د.مصطفى عثمان 
اسماعيل والوفد املرافق له 

مبناسبة زيارتهم للبالد.

السفير الشيخ عزام الصباح


