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األمير تسلم مسكوكتين ذهبية وفضية 
من محافظ البنك المركزي

صاحب السمو يرعى احتفال مراسم رفع العلم اليوم

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيز

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف صباح امس محافظ البنك 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز حيث اهدى سموه 
مسكوكتني ذهبية وفضية مبناسبة مرور خمس 
سنوات على تولي سموه مقاليد احلكم. الى ذلك 

يتفضل صاحب السمو الشيخ صباح االحمد فيشمل 
برعايته وحضوره بقصر بيان اليوم )االربعاء( في 
متام الساعة العاشرة والنصف صباحا احتفالية 
مراسم رفع العلم وذلك بحضور سمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد وكبار املسؤولني بالدولة.

سموه التقى رئيس المجلس النيابي في األورغواي

خالل افتتاح المحاضرة العلمية حول المجمعات العلمية والتكنولوجية

رئيس الوزراء تسلم نسخة 
 من تقرير دور االنعقاد الثاني للمجلس

المطيري: إطالق »الجسر العلمي« بين 8 دول اليوم
دارين العلي

قال مدير عام معهد الكويت 
لألبح���اث العلمي���ة د.ناج���ي 
العلمية  املطيري ان املجمعات 
والتكنولوجية أصبحت منتجا 
رئيس���يا لالبت���كار وحضانة 
للمبادرات األكثر طموحا ملطوري 
األعمال واملبدعني واملستثمرين، 
معتب���را اياها مقوما أساس���يا 
لوضع املجتمع ومؤسساته في 
مكانة تنافس���ية على املستوى 
الدولي مما يؤدي بشكل حتمي 

إلى تطوير البنى التحتية.
كالم د.املطي���ري جاء امس 
خالل افتتاح احملاضرة العلمية 
حول مفهوم املجمعات العلمية 
والتكنولوجية التي نظمها املعهد 
بالتعاون م���ع املنظمة الدولية 
للمجمعات العلمية، حاضر فيها 
كل من مدير عام املنظمة الدولية 
للمجمعات العلمية لويس سانز 
ورئيس رابطة املجمعات العلمية 
في اململك���ة املتحدة د.مالكولم 
باري وتخللها ورشتا عمل في 
اإلب���داع واالبتكار  إدارة  مجال 
والتسويق واالستثمار ملخرجات 

البحث  العلم���ي ودور  البحث 
العلمي في مس���اندة املجمعات 
التكنولوجي���ة إلتاح���ة فرص 
املشاركة بالورشة لباحثي املعهد 

واإلدارة الوسطى والعليا.
وقال ان املعهد اهتم بالتعاون 
مع الش���ركة الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيا بأحد املش���اريع 
الطموح���ة التي س���يكون لها 
مردود في مجتمعنا خصوصا 
في تس���ويق االبت���كارات وفي 
دفع االستثمارات احمللية نحو 
العلوم والتكنولوجيا  مجاالت 
العاملي  وهو مشروع اجلس���ر 
الوطنية  الش���ركة  وس���تعلن 

انطالقته اليوم.
من جانبه، أوضح مستشار 
اول ورئي���س جلن���ة التفكير 
الكويت  االبداعي ف���ي معه���د 
لألبحاث العلمية د.صالح املزيدي 
ان البالد مقبلة حاليا على انشاء 
مجمع���ات تكنولوجية لتخدم 
القطاع اخلاص والصناعي وتعمل 
على منو االقتصاد الوطني، لذا 
عم���ل املعهد عل���ى دعوة مدير 
املنظم���ة الدولي���ة للمجمعات 

التكنولوجي���ة، ومدير مجمع 
السايز بار في جامعة سوري في 
اململكة املتحدة د.مالكوم بيري. 
بدوره أعلن مدير عام الشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
انس ميرزا عن اطالق الشركة 
ملشروع »اجلسر العاملي« اليوم 
في غرف���ة التجارة والصناعة، 
الفتا الى انه مشروع عاملي يهدف 
الى نقل التكنولوجيا من انحاء 
العالم ال���ى الكويت، ويربط 8 
نق���اط مختلفة حول العالم في 
دول حتتوي على هذا اجلس���ر 
الهند وكوري���ا اجلنوبية  مثل 
والبرتغال وهنغاريا واملكسيك 
وأميركا وتشيلي، كاشفا عن اخذ 
احلقوق احلصرية لبناء اجلسر 
في منطقة اخللي���ج واملنطقة 
العربية اضافة الى القدرة على 
تسويق املشروع. موضحا انه 
مت تأسيسه بالتعاون مع جامعة 
تكساس األميركية، بهدف خلق 
بيئة تنافسية ابداعية في الكويت، 
من خالل نق���ل التكنولوجيات 
العاملية املوجودة في جميع انحاء 

العالم الى الكويت.

راسموسن: »الناتو« سيعزز التعاون  مع دول الخليج
بروكسل � كونا: أكد السكرتير 
العام حللف ش����مال االطلس����ي 
)ناتو( اندريس فوغ راسموسن 
امس ان احللف ال����ذي يضم 28 
عضوا سيعزز هذا العام تعاونه 
مع الدول اخلليجية التي انضمت 
الى )مبادرة اسطنبول للتعاون(. 
وقال راسموسن ل� »كونا« »فيما 
يتعلق بدول اخلليج سنعمل على 
مواصلة تطوير التعاون في اطار ما 
يعرف مبباردة اسطنبول للتعاون 
وس����أزور قطر الش����هر املقبل«. 
وانضمت الكويت وقطر والبحرين 
واالمارات العربي����ة املتحدة الى 
)مبادرة اسطنبول للتعاون( التي 
اطلقت العام 2004 بهدف تأسيس 
تعاون امن����ي على املدى الطويل 
بني حلف شمال االطلسي ودول 

الشرق االوسط.
وفي رده على سؤال حول مدى 
تأثير االحداث ف����ي تونس على 
احلوار املتوس����طي الذي يقوده 

)الناتو( ش����دد راسموسن على 
ان احلل����ف »س����يواصل احلوار 
املتوسطي وفي احلقيقة كان لدينا 
اجتماع االسبوع املاضي مع دول 
احلوار املتوسطي وقد مثلت تونس 

في هذا االجتماع«.
وكان راسموس����ن اوضح في 
وقت س����ابق خ����الل اول مؤمتر 
صحاف����ي له هذا الع����ام ان لديه 
ثالث اولويات رئيسية لهذه السنة 
انتقال  امام  الطريق  وهي متهيد 
سلمي في افغانستان واملضي قدما 
في اصالح منظمة حلف ش����مال 
االطلسي واالنخراط بفعالية اكبر 

مع شركاء وحلفاء )الناتو(.
واض����اف »س����نرى خ����الل 
ه����ذا الربيع مرحل����ة جديدة من 
مشاركتنا في افغانستان مع اعالن 
اولى احملافظات التي ستتس����لم 
فيها ق����وات االمن االفغانية زمام 
املبادرة«. وتابع »اسمحوا لي ان 
اؤكد انني ال اتوقع ان تكون سنة 

2011 سهلة، سوف نواصل حملتنا 
ضد املتمردين ونتوقع استمرار 
العنف لكنني واثق من ان الشعب 
االفغاني هو الذي سيحدد املستقبل 
وليس املتمردين«، مشيرا الى ان 
احلكومة االفغانية هي التي ستتخذ 
قرار االنتقال وذلك بالتشاور مع 
قوات التحالف بقيادة حلف شمال 

االطلسي.
وبخصوص اص����الح منظمة 
)ناتو( قال راسموسن انه سيتم 
املضي قدما ف����ي تنفيذ القرارات 
التي اتخذت في قمة برش����لونة 
في نوفمب����ر املاضي فيما يتعلق 
بوكاالت احللف وهيكلة قيادته 
العسكرية وجملة قدراته االكثر 
حرجا. وكش����ف ان وزراء دفاع 
)نات����و( سيناقش����ون ف����ي هذا 
السياق الدرع الصاروخية خالل 
لقائهم املقبل، مشددا على ان العام 
2011 سيكون هاما بالنسبة لعقد 

شراكات مع اطراف اخرى.

سمو الشيخ ناصر احملمد يتسلم نسخة التقرير من عبداهلل الرومي بحضور عالم الكندري

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء امس نائب رئيس 

مجلس االمة عبداهلل الرومي.
حيث قدم لسموه نسخة من تقرير 
الفصل التشريعي الثالث عشر عن دور 
االنعقاد العادي الثاني ملجلس االمة عن 
الفترة من 27 اكتوب���ر 2009 الى اول 

يوليو 2010.
كما استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف 
امس بحضور نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح، رئي���س املجلس النيابي في 
جمورية االورغواي ايفون باسادا والوفد 

املرافق لها مبناسبة زيارتها للبالد.
حضر املقابلة الوكيل املساعد بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد العبداهلل وضيوف ندوة مجلة العربي

)متين غوزال(الشيخ د.محمد الصباح خالل إلقائه كلمته في املؤمتر

ولي العهد: للثقافة دور فعال في تطوير العالقات اإلنسانية 
بين الشعوب وتعزيز التواصل التاريخي والحضاري

محمد الصباح: لدينا هاجس كبير من مفاعل بوشهر النووي

بشرى الزين
حتديات عاملية ودولية حضرت بإسقاطاتها وتفاعالتها في 
كلمة نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح لدى رعايته وافتتاحه مؤمتر وحدة اخلليج وشبه 
اجلزيرة العربية مس����اء أول من امس معنونا ب�»وحدتنا 

أمننا«.
قضايا ومخاطر لم تعد الدول العربية مبنأى عنها خاصة 
مع املتغيرات السياسية واألمنية واالقتصادية التي عرفها 
املشهد الدولي عامة والعربي على وجه اخلصوص في ظل 
انظمة تتصدع وش����عوب تنتفض ودول تتمزق ومواطن 
يضيع ويقف على هضبة التاريخ يتساءل هل هذا النظام 

يستطيع أن يلبي مطالبنا؟
الشيخ د.محمد الصباح طرح اسئلة عديدة ليؤكد في رده 
أن قادة مجلس التعاون اخلليجي يسعون لرفاهية شعوب 

بلدانهم وليصمدوا في وجه التحديات.
وتطرق د.محمد الصباح إلى ثالثة متغيرات كونية عرفها 
العالم لم تكن موجودة خالل الثالثني عاما منذ والدة مجلس 
التعاون اخلليجي أولها التغير في محورية القوى الدولية 
ومفه����وم القيادة العاملية منذ احل����رب العاملية الثانية من 
النظام الثنائي القطبية الى النظام االحادي القطبية، الفتا 

الى ان العالم يتجه اآلن إلى النظام متعدد القطبية.
واضاف ان املتغي����ر الثاني هو التغير في مفهوم األمن 
القومي واخلطر الوجودي في الصراع النووي والعسكري الى 
الصراع املذهبي والطائفي والعرقي واالمراض واالرهاب ما 
يشكل احلرب غير التقليدية واخلطر البيئي نتيجة للتغيير 
املناخي مبينا ان للكويت هاجسا كبيرا من املفاعل النووي 
االيراني بوش����هر خاصة بعد ان يعمل واخلطر الذي ميثله 

على البيئة البحرية في حال حدوث خلل فيه.
وب����ني ان املتغير الثالث يتعل����ق بالتغير الدميوغرافي 
واخلطر على الهوية مبينا ان مواطني دول مجلس التعاون 

اصبحوا اقليات في بلدانهم »نتيجة االستخدام واالستيراد 
املفرطني للعمالة الوافدة«.

واشار الى »انخفاض رهيب« في نسبة العمالة العربية 
في دول مجلس التعاون مقارنة بالعمالة الوافدة خالل ثالثني 
عام����ا من 72% في عام 1975 الى 32% في عام 2005«، مبينا 
ان ذلك ميثل حتديا ثقافيا على الهوية االسالمية والعربية 
»وهذا يستدعي منا جميعا مناقشة كيف نضع السياسات 
التي تواجه هذا اخلطر في بيئتنا اخلليجية الواسعة«.وأكد 
ضرورة أن يعمل اجلميع في املساهمة في بلورة وصياغة 

مستقبل أفضل »في بلداننا اخلليجية ولشعوبنا«.
من جانبه، قال أمني عام مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية في كلمة ألقاها نيابة عنه عريف 
املؤمتر فهد الهيل����م ان دول املجلس بحاجة الى املزيد من 

التعاون والترابط والتكامل بينها مبا يؤدي الى وحدتها.
وأشار العطية الى سعي الكويت جلمع الكلمة وتوحيد 
الصف ودعم العم����ل اجلماعي املش����ترك ودورها »البارز 
واحملوري في إنش����اء مجلس التع����اون اخلليجي من أجل 
بلورة التوجه العام لدى جميع دول اخلليج العربية ال� 6 
مبا يعمل على إيجاد إطار عمل مؤسس����اتي متطور ينظم 
ويطور التعاون القائم بني دولها ويجس����د تطلعات أبناء 
املنطقة في كيان جماعي يواجهون به حتديات احلفاظ على 

األمن وحتقيق التنمية«.
بدوره، قال سعيد حارب من االمارات »ان فكرة االحتاد 
ترسم بني دول اخلليج العربي أساسات االحتاد السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي وليس تنس����يقا فقط وستتخذ 
اخلط����وات العملية«، الفتا الى انه منذ 30 عاما كانت فكرة 

االحتاد موجودة ولكن غير منفذة.
وأضاف حارب خالل أنشطة الندوة األولى ملؤمتر وحدة 
اخللي����ج واجلزيرة العربية التي كانت حتت عنوان تقييم 
جتربة مجلس التعاون اخلليجي، وترأسها د.خالد الدخيل 

من اململكة العربية الس����عودية »انن����ا يجب ان ندعوا الى 
وحدة كونفدرالية، وذلك لالرتباط املصيري لدول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث انه توجد عادات واحدة وأرضية 

صلبة لهذا االحتاد«.
وقال: »ان قرب املفهوم العقائدي الرابط بني أهل اخلليج 
عامة يسهل عملية الترابط التي بدأت تدعو الى االحتاد في 

أغلب مجاالت التعاون العلمية«.
وأشار الى موقع اخلليج بني مناطق ضخمة من الناحية 
السكانية وامليول السياسية املختلفة مثل الهند وباكستان، 
حيث يوجد تأثير من ناحي����ة الهجرة من دول اجلوار، ما 

يؤدي الى التأثير على دول املجلس. 
من جهته، قال د.ظافر العجم����ي »يوجد أكبر مثال هو 
دور األمني العام وهو منصب يتطلب الكثير من العمل لدعم 
وتكثيف الوحدة الكونفيدرالية في جميع امليادين«، مبينا »ان 
فكرة قيام مجلس التعاون باتت استجابة لتحديات كثيرة 
بني دول مجلس التعاون من مشاكل مثل احلرب اإليرانية 

� العراقية، ملواجهة مثل هذه التحديات«.
وأضاف العجمي »كان دور املجلس هو دفع مجلس األمن 
إلص����دار قرار بوقف إطالق النار ب����ني الدولتني، كما لدينا 
الكثي����ر من األفكار لتطوير فكرة التعاون بني دول اخلليج 
العربي«، مشيرا الى اننا جند قلة حماس لدى صناع القرار 

لدعم وتكثيف االحتاد الكونفيدرالي.
ومن جانبه، قال د.عادل عبداهلل من البحرين: »ان من أهم 
معوقات التنمية والترابط اخلليجي هو احلكام، فاألوطان 
العربية أصبحت مزارع شخصية«، موضحا »ان دول مجلس 
التعاون نشأت بعد االستعمار على اململكة العربية السعودية، 

وهذا األمر فرض على دول اخلليج التقسيم املوجود«.
وبني »ان فكرة إنش����اء مجلس التعاون اخلليجي أتت 
بناء على قضايا 3 وهي مواجهة التحديات األمنية وتنفيذ 

التنمية وانعكاس لعدم جناح الوحدة العربية«.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف صباح امس رئيس ديوان 

احملاسبة عبدالعزيز العدساني.
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح ام����س وزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل يرافقه 
ضيوف ندوة مجلة العربي والتي 
تس����تضيفها الكويت حاليا حتت 

شعار »العرب يتجهون شرقا«.
حيث رحب سموه بالضيوف 
الكرام في الكويت، متمنيا لهم طيب 
اإلقامة، مؤكدا سموه أهمية الثقافة 
ملا لها م����ن دور فعال في تطوير 
العالقات اإلنسانية بني الشعوب 
وتعزي����ز التواص����ل التاريخ����ي 
الذي سيس����اهم في  واحلضاري 
فتح آفاق أوسع إليجاد املزيد من 

التعاون املشترك.
مثمنا س����موه دور املشاركني 
بالندوة كونهم أح����د الروافد في 
تعزيز التقارب احلضاري من خالل 
أطروحاتهم الفكرية والثقافية وان 
تخرج هذه الندوة بنتائج وتوصيات 

بناءة تستفيد منها الثقافة العربية 
واإلسالمية واإلنس����انية. حضر 
املقابلة رئيس ديوان س����مو ولي 

العهد الشيخ مبارك الفيصل.
كما اس����تقبل سمو ولي العهد 
بقصر السيف محافظ البنك املركزي 
العبدالعزيز، حيث  الشيخ سالم 
قدم لسموه هدية تذكارية عبارة 

عن »سكوك ذهبية وأخرى فضية« 
مبناسبة الذكرى ال� 5 لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم والذكرى ال�50 للعيد 
الوطن����ي والذكرى ال����� 20 ليوم 

التحرير.
كما اس����تقبل سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد في ديوانه 

بقصر السيف صباح امس سفير 
جمهوري����ة هنغاريا لدى الكويت 
الس����فير فرنس تش����يالغ، وذلك 
مبناسبة تسلمه مهام عمله اجلديد 
س����فيرا لبالده. واستقبل سموه 
س����فير جمهورية جنوب افريقيا 
لدى الكويت السفير ديالري فان 
توندر وذلك مبناسبة تسلمه مهام 

عمله اجلديد سفيرا لبالده.
واس����تقبل س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف امس سفيرنا لدى 
جمهورية الفلبني الس����فير وليد 
الكندري. واستقبل سموه سفيرنا 
لدى اململكة العربية الس����عودية 

الشيخ حمد جابر العلي.

سموه التقى محافظ »المركزي« وسفيرينا في الفلبين والسعودية وسفيري هنغاريا وجنوب أفريقيا والعدساني

خالل افتتاحه ورعايته مؤتمر وحدة الخليج وشبه الجزيرة العربية

»الخارجية« تدعو المواطنين إلى الحصول على فيزا تجارية قبل زيارة إثيوبيا

وزير الخارجية تلقى رسالة من نظيره الكوري
تلق��ى نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ووزير 
اخلارجية الش��يخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
م��ن وزير خارجية جمهورية كوريا كيم س��ونغ 
هوان تتصل بالعالقات بني البلدين وبحث س��بل 
تطويرها. الى ذلك دعت وزارة اخلارجية )االدارة 
القنصلية( املواطنني الكويتيني واصحاب مكاتب 
العمالة املنزلية الذين يرغبون في زيارة اثيوبيا الى 

ضرورة التقيد باحلصول على فيزا جتارية وليس 
سياحية اذا كانت بغرض التجارة او القيام باالعمال 
اخليرية.  وأهابت الوزارة في بيان صحافي امس 
باملواطنني واصح��اب تلك املكاتب لعدم حمل اي 
اوراق او صور جوازات تخص مواطنني اثيوبيني 
لئال يتم اتهامهم بتهريب العمالة االثيوبية بشكل 

غير شرعي وجتنبا للمساءلة القانونية.

مصادر مطلعة نفت طلب عدم توظيفهم أو حظر وظائف تعيينهم بوظائف معينة

الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع »البدون«: لم نطلب
 من الجهات الحكومية إال ما ورد بنص كتابنا الموجه إليها

أكدت مص���ادر مطلعة ما نش���رته »األنباء« 
ح���ول مخاطبة اجلهاز املركزي ملعاجلة اوضاع 
املقيمني بصورة غي���ر قانونية )البدون( لعدد 
من اجلهات احلكومية حول »عدم جواز االنفراد 
باتخاذ أي اجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية دون التنس���يق 

مع اجلهاز«.
لكن املصادر نفت ان يكون اجلهاز قد طلب من 
وزارة الشؤون أو غيرها عدم توظيف »البدون« 
أو منعهم من العمل كمندوبني في وزارة الشؤون، 
مؤكدة ان الهدف الرئيس���ي للجهاز هو ضمان 
حصول اصحاب امللف���ات النظيفة من املقيمني 
بصورة غير قانوني���ة على حقوقهم والتعاون 

بني اجهزة الدولة لهذه الغاية.
وكانت »األنباء« نشرت السبت املاضي كتابا 
وجهه األمني العام للجهاز الش���يخ خالد مبارك 

الصباح.
 جاء فيه: »لقد صدر املرس���وم األميري رقم 

467 لسنة 2010 بانشاء اجلهاز املركزي ملعاجلة 
اوضاع املقيمني بصورة غي���ر قانونية والذي 
نصت املادة 8 منه عل���ى ما يلي »ال يجوز ألي 
جهة االنفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل 
م���ع اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية دون 
التنس���يق مع اجلهاز باعتباره اجلهة املرجعية 
الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى 
جميع اجله���ات احلكومية وغيرها التعاون مع 
اجلهاز الجناز اعماله، وموافاته مبا يطلبه من 
معلومات ومستندات ووثائق والتقيد مبا يصدر 

عن اجلهاز من قرارات وتعاميم«.
لذل���ك انطالقا من مبدأ التعاون والتنس���يق 
البناء بني اجهزة ووزارات الدولة والتزاما باحكام 
املرس���وم يرجى مراعاة عدم اتخاذ اي اجراءات 
متعلقة بالتعامل مع افراد هذه الفئة من جانب 
جهتكم املوقرة اال بعد الرجوع مسبقا والتنسيق 
مع اجلهاز باعتباره اجلهة املرجعية الرس���مية 

املختصة بذلك«.


