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سفيرنا بالرياض: األمير سطام من أكبر 
الداعمين للعالقات الكويتية ـ السعودية

الحرس الوطني: فتح باب القبول لطلبات
اإلعادة للخدمة مستمر حتى 24 الجاري

المبارك يعفي العسكريين الجامعيين 
من الخدمة 4 سنوات بعد تخرجهم

اصدر النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك قرارا باعفاء العسكريني 
الذين يدرسون في اجلامعات من اخلدمة 4 سنوات 
بعد تخرجهم ش����ريطة حصول العسكري اخلريج 

على تقدير امتياز او جيد جدا كحد ادنى.
واكدت مصادر قريبة من املبارك انه اعطى تعليمات 
مباشرة الى القيادة في اجليش لتنفيذ القرار فورا 
تشجيعا للعسكريني اجلامعيني ملواصلة حتصيلهم 
العلمي وخدم����ة بلدهم من اي موق����ع دون وجود 
عوائق. وكانت رئاسة االركان العامة اشترطت على 
العسكريني اجلامعيني ان يعوضوا سنوات الدراسة 
مبدة مماثلة في اخلدمة بعد تخرجهم في اجلامعة مما 

خل����ق لدى بعضهم حالة من االحباط وعدم الرغبة 
في مواصلة التحصيل العلمي.

واش����ارت املصادر الى ان الشيخ جابر يرى أن 
مكافأة العس����كري املجتهد في تشجيعه على خدمة 
بل����ده من اي موقع عس����كري او مدني وهي فرصة 
خللق روح التنافس بني العسكريني لنيل الدرجات 

الرفيعة في دراستهم.
وستعطي مبادرة الش����يخ جابر االمل لعشرات 
العسكريني الدارسني في اجلامعة من مواصلة احلصول 
على درجتي املاجستير والدكتوراه دون االلتفات الى 
معضلة اخلدمة البديلة والتي كانت تشكل في احيان 

عثرة نحو متابعة الدراسات العليا.

الرياض � كونا: أشاد س����فيرنا لدى السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي مبواقف ومكارم أمير منطقة 
الرياض األمير سطام بن عبدالعزيز والذي اعتبره من 

اكبر الداعمني للعالقات الكويتية � السعودية.
وقال الش����يخ حمد ل� »كونا« عقب لقائه باألمير 
سطام انه »مت تقدمي الش����كر لألمير على حضوره 
وتشريفه حفل سفارتنا في الرياض مبناسبة الذكرى 
ال� 50 لالس����تقالل والذكرى ال� 20 للتحرير ومرور 
خمس س����نوات على تولي صاحب الس����مو األمير 

الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم«.
وأضاف ان األمير سطام افتتح على هامش احتفال 
سفارتنا باألعياد الوطنية معرض صور العالقات 
الكويتية � الس����عودية عبر التاريخ وجناح وزارة 
اخلارجية السعودية وجناح وزارة الثقافة واإلعالم 

السعودية وجناح وكالة األنباء السعودية.
وحضر اللقاء إلى جانب الشيخ حمد جابر العلي 
وكيل إمارة الرياض د.ناصر الداود والسكرتير األول 

في سفارتنا في الرياض عادل الغنيمان.

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني فتح باب 
التسجيل لقبول طلبات اإلعادة للخدمة من ضباط 
الصف واألفراد وذلك اعتبارا من امس حتى اخلميس 

24 اجلاري في مقر التسجيل مبعسكر الصمود.
وحددت رئاسة احلرس الوطني في بيان صحافي 
امس عددا من الشروط العامة واخلاصة في عملية 
القبول، من بينه����ا اال يتجاوز عمر املتقدم 35 عاما 
عند تقدمي الطلب ويستثنى من شرط العمر اصحاب 

احلرف واملهن النادرة.
واضاف البيان ان من ش����روط اإلعادة للخدمة 
اال يك����ون قد انقضى على تركه اخلدمة في احلرس 
اكثر من 5 سنوات وان تكون خدمته في احلرس قد 
انتهت بسبب االستقالة او االنقطاع عن العمل واال 

يكون قد سبق اعادته للخدمة من قبل.
يذكر ان عملية التس����جيل للراغبني في اإلعادة 
للخدمة كانت تتم نهاية العام اال انه بتوجيهات من 
قيادة احلرس الوطني ممثلة بسمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس 

الوطني الش����يخ مشعل األحمد ومبتابعة من وكيل 
احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي، مت فتح إعادة 
باب التس����جيل في شهر مارس حتى تتاح الفرصة 
ألكبر عدد من الراغب����ني في العودة للخدمة تقديرا 
لظروفهم ومساهمة في القضاء على مشكلة البطالة 
في املجتمع. من جانب آخر، بحث احلرس الوطني 
سبل التنسيق املشترك وأوجه التعاون مع اجلهات 
العسكرية في اململكة املتحدة الصديقة السيما في 
املجاالت التدريبية املش����تركة ملا لها من إس����هامات 

فاعلة في اثراء املعلومات العسكرية.
جاء ذلك اثناء استقبال مدير العمليات واخلطط 
في احلرس الوطني العقيد الركن خالد سعود عايد 
امس امللحق العسكري البريطاني في سفارة اململكة 

املتحدة لدى البالد العقيد ركن جون انسور.
وش����هد اللقاء ايضا التنس����يق من اجل تكثيف 
الزيارات املتبادلة بني اجلانبني بغية صقل اخلبرات 
وتنميتها والنهوض باملستوى ورفع الكفاءة لالرتقاء 

باألداء.

بحث التعاون مع الجهات العسكرية في بريطانيا

شريطة حصول الطالب على امتياز أو جيد جدًا

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد احلمود

األمير سطام بن عبدالعزيز خالل لقائه السفير الشيخ حمد جابر العلي

امللحق العسكري البريطاني خالل زيارته احلرس الوطني

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ احمد احلمود والشيخ د.محمد الصباح والشيخ احمد الفهد 
خالل اجللسة

مجلس الوزراء: عالوة خاصة للعاملين في »الفتوى« 
واإلدارة العامة للتحقيقات وقانونية البلدي

نائب األمير التقى المحمد والنائب األول و4 وزراء
استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي.
واستقبل س���مو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد  بقصر السيف 
صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل س���موه بقصر السيف 
صب���اح ام���س النائ���ب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 

جابر املبارك.
واستقبل س���مو نائب األمير وولي 
العهد الش���يخ نواف األحم���د  بقصر 
السيف صباح امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الش���يخ احمد 

احلمود ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد صباح 
ووزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 
األمة جاس���م اخلراف���ي يرافقه رئيس 
مجلس العموم الكن���دي بيتر ميليكن 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
حضر املقابلة كل من اعضاء مجلس 
االمة النائبة د.معصومة املبارك رئيسة 
بعثة الش���رف والنائبة د.روال دشتي 

والنائبة د.سلوى اجلسار.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األس���بوعي ظهر امس في قصر 
الس���يف برئاسة س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد وبعد االجتماع صرح وزير 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 

روضان الروضان مبا يلي:
اطل���ع مجلس ال���وزراء في 
مس���تهل اجتماعه على الرسالة 
التي بعثها صاحب السمو األمير 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
والتي عبر فيها سموه عن تقديره 
جلهود كل من سمو رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء وكافة املسؤولني 
في الوزارات واجلهات احلكومية 
املعنية في الدولة ومؤسس���ات 
التي ش���اركت  القطاع اخلاص 
باإلع���داد والتنظيم لالحتفاالت 
بالذكرى اخلمس���ني لالستقالل 
والذك���رى العش���رين للتحرير 
والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم وعلى 
وجه اخلصوص كل من احلرس 
الدفاع ووزارة  الوطني ووزارة 
الداخلي���ة ووزارة اخلارجي���ة 
ووزارة االعالم ووزارة التربية 
ووزارة الصحة على املشاركات 
املميزة لها  الفعالة واالسهامات 
إلبراز مظاهر االحتفال والفرحة 
بهذه املناسبات الوطنية والتي 
ترجمت مشاعر الوالء واالنتماء 
الوطني ألهل الكويت وتالحمهم 
وحرصهم على جتسيد وحدتهم 

الوطنية.
ثم اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير 
من الرئيس محمود أحمدي جناد 
رئيس اجلمهورية االس���المية 
االيراني���ة واملتضمن���ة دعوة 
صاحب السمو األمير للمشاركة 
في احتفال النيروز العاملية في 
العاصمة االيرانية طهران خالل 

27 و28 مارس اجلاري.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير 
من الرئيس نيكوالي ساركوزي 
رئيس جمهورية فرنسا واملتضمنة 
تهانيه مبناسبة احتفاالت الكويت 
وجتديد دعوته لصاحب السمو 
األمي���ر للقيام بزيارة رس���مية 

للجمهورية الفرنسية.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير 
من األمني الع���ام لألمم املتحدة 
بان كي مون واملتضمنة دعوته 
لسموه حلضور االجتماع رفيع 
املس���توى حول ڤيروس نقص 
البشرية متالزمة نقص  املناعة 
املناعة املكتسبة )االيدز( واملقرر 
عقده باألمم املتحدة في نيويورك 
خ���الل الفترة من 8 - 10 يونيو 

.2011
هذا، وقد أحاط نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح املجلس 
علما بنتائج مشاركته في اجتماع 
وزراء خارجي���ة دول مجل���س 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
الذي عق���د في الرياض باململكة 
العربية الس���عودية الش���قيقة 
مؤخرا ومن أبرزها اعالن الدول 
اخلليجية الست عن املواجهة بكل 
حزم واصرار لكل من تسول له 
نفسه اثارة النعرات الطائفية أو 
بث الفرقة بني أبناء دول املجلس 
أو تهدي���د أمنها ومصاحلها الى 
جانب تبني برنامج للتنمية بقيمة 
عشرين مليار دوالر مت تخصيصها 
مناصفة ململكة البحرين وسلطنة 
عمان الش���قيقتني من أجل دفع 
مس���يرة التنمية والتقدم فيهما 
وتعزي���ز الرخ���اء لش���عبيهما 

الشقيقني.
ومن جانب آخر أحاط الشيخ 
د.محم���د الصباح املجلس علما 
بنتائج مش���اركته في االجتماع 
الطارئ ملجل���س جامعة الدول 
العربية الذي عقد في القاهرة امس 

وأمن املواطنني الليبيني ورفض 
كافة أشكال التدخل األجنبي في 

ليبيا.
وقد أعرب مجل���س الوزراء 
بهذا الصدد عن مش���اعر القلق 
واألسف ازاء ما يشهده الشعب 
الليبي الشقيق من معاناة مريرة 
مطالب���ا مجلس األم���ن باتخاذ 
االجراءات الكفيلة بحماية املدنيني 
األبرياء وكل ما من شأنه انهاء 
معاناتهم وضمان حق الشعب 
الليبي في حتقيق مطالبه وبناء 

األول لبحث تطورات األوضاع 
في ليبيا حيث انتهى االجتماع 
الى دعوة مجلس األمن الى حتمل 
مسؤولياته ازاء تدهور األوضاع 
في ليبيا واتخاذ االجراءات الكفيلة 
بفرض منطقة حظر جوي على 
حركة الطيران العسكري الليبي 
مبا يس���هم في توفير احلماية 
ألبناء الش���عب الليبي الشقيق 
وجدد مجلس اجلامعة العربية 
التزام���ه باحلف���اظ على وحدة 
األراضي الليبية وضمان سالمة 

مستقبله ومؤسساته في اطار 
دميوقراطي.

وفي اطار متابع���ة اجلهود 
التنمية متوسطة  لتنفيذ خطة 
األجل السنوية فقد استمع مجلس 
ال���وزراء لعرض مرئ���ي قدمه 
رئيس الفريق املكلف باإلشراف 
على برنامج تسريع التنافسية 
للكويت رئيس جهاز متابعة األداء 
احلكومي الشيخ محمد العبداهلل 
والذي يس���تهدف حتقيق ثالثة 
أهداف رئيس���ية أولها هو خلق 

محمد الصباح غادر إلى إسطنبول

رئيس الوزراء استقبل رئيس مجلس العموم الكندي

محمد العبداهلل: قدمت عرضًا لبرنامج تسريع التنافسية
للكويت مقارنة بدول »التعاون« وبقية دول المنطقة

غادر نائب رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح متوجها الى 
اس���طنبول باجلمهورية التركية لتمثيل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قمة قادة التغيير التي تستضيفها اجلمهورية 

التركية على مدى اليومني املقبلني.
الى ذل���ك، أقام نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح مأدبة 
غداء على ش���رف وزير اخلارجي���ة والتجارة 
والتكامل في جمهورية االكوادور ريكاردو باتينيو 

اروكا وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
حض���ر حفل الغداء رئي���س مجلس االدارة 
العضو املنتدب في الهيئة العامة لالس���تثمار 
بدر السعد ومن وزارة اخلارجية كل من مدير 
ادارة االميركيتني السفير الشي��خ علي عبداهلل 
االحم��د ونائ��ب مدير ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزي��ر اخلارجية الوزير املفوض 
صالح اللوغاني ونائ��ب مدير ادارة االميركيتني 
املستشار حم���د املش���ع���ان اضافة الى الوفد 

املرافق للوزير الضيف. 

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بقصر الس���يف امس رئيس مجلس 
العم���وم الكندي بيتر ميليك���ن والوفد املرافق له 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس بعثة الشرف املرافقة عضو 

مجلس االمة د.معصومة املب���ارك ووكيل ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد 
وعضو مجلس االمة د.روال دشتي وعضو مجلس 
االمة د.سلوى اجلسار والوكيل بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.

قال رئيس جهاز متابعة االداء احلكومي الشيخ 
محم���د العبداهلل انه قدم ملجل���س الوزراء عرضا 
مرئيا يتعلق ببرنامج تسريع التنافسية للكويت 
مقارن���ة بدول مجلس التع���اون اخلليجي وباقي 

دول املنطقة.
واوضح الشيخ محمد العبداهلل، في تصريح ل� 
»كونا« عقب االجتماع االسبوعي ملجلس الوزراء، 
ان هذا البرنامج يتركز على ثالث نقاط رئيس���ية 
اوالها تتعلق بافساح املجال للقطاع اخلاص بزيادة 
مشاركته في االقتصاد احلكومي من خالل تقليص 

العوائق التي تواجه القطاع اخلاص.
واض���اف ان النقط���ة الثانية تتعل���ق بربط 
اس���تراتيجيات اجلهات احلكومية باملنظور العام 
خلط���ة التنمية والتي س���تمكننا في اخلطة التي 
تليها من وضع مؤشرات قياس في كل جهة وفق 

االستراتيجية املتفق عليها.
وذك���ر ان النقطة الثالثة تتعلق بتوفير قاعدة 
بيانات س���ليمة ل���دى االدارة املركزية لالحصاء 
لك���ي تقوم ه���ذه »االدارة احليوية« في البلد مبد 
البنك الدولي او االمم املتحدة بالبيانات التنموية 
القياسية للكويت، سواء  االقتصادية واملؤشرات 
كانت اقتصادية او اجتماعية او تربوية او خالف 

ذلك.
واعرب الش���يخ محمد العبداهلل عن سعادته 

بتفاعل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وباقي الوزراء مع ما مت عرضه، مضيفا ان 
»مجلس الوزراء اتخذ قرارات بتثبيت ما مت عرضه 
اليوم )امس( على اجلهات احلكومية بشأن تقليص 
الدورة املستندية اخلاصة بانشاء شركات جديدة 
ومبد االدارة العامة لالحصاء بالبيانات املطلوبة 
وكذلك حث قيادات اجلهات احلكومية على التعاون 
مع الفريق املشكل لتحديد االستراتيجية اخلاصة في 
جهاتهم والتي ستؤدي الى وضع مؤشر قياس«.

وردا على س���ؤال عن امكان تلم���س آثار هذا 
البرنامج على خطة التنمية في املستقبل القريب، 
اعرب الشيخ محمد العبداهلل عن امله ان تتجاوب 
اجلهات احلكومية »جتاوبا ايجابيا« مع تنفيذ هذه 
القرارات التي ستنعكس على اداء افضل في تنفيذ 

خطة التنمية.
وق���ال ان هذه القرارات تتعل���ق بحّث اجلهات 
احلكومية عل���ى حتقيق االصالح في مجال تقدمي 
اخلدمات الفس���اح املجال امام املش���اركة الفعلية 
للقطاع اخلاص للنهوض بدوره الى جانب تكليف 
القيادات بحضور الورش التي س���تعقد من اجل 
ضمان مواكبة استراتيجيات اجلهة الهداف اخلطة 
اضاف���ة الى حث اجلهات احلكومي���ة على تزويد 
االدارة املركزي���ة لالحصاء بالبيانات واملعلومات 

التي تتطلبها في تنفيذ خطة التنمية.

ال���الزم لتوجيه عجلة  التأثير 
تنفيذ املب���ادرات ذات األولوية 
في تنفيذ خطة الدولة التنموية 
انس���جام  وثانيها قياس تأثير 
غايات اجلهات املعنية بالتنفيذ 
مع األهداف الشاملة املدرجة في 
هذه اخلطة من أجل قياس األداء 
البيانات  واخرها ضمان توافر 
ذات املعايير العاملية لدى االدارة 
املركزية لالحص���اء مبا يؤدي 
الى حتس���ني مركز الكويت في 

املؤشرات العاملية.
وقد تناول العرض كذلك عقد 
مقارنة بني القضايا اخلاصة باألداء 
في الكويت مقارنة بنظيراتها في 
دول مجلس التعاون اخلليجي كما 
تضمن بيان العوائق التي تؤدي 
الى تعثر االجناز في الكويت ثم 
التي  الدولية  التطبيقات  اجراء 
تظهر التأثير الكبير لهذه العوائق 
على تنفيذ خطة التنمية مع األخذ 
في االعتبار أن خطة التنمية في 
الكويت متثل بحد ذاتها اجنازا 
مهما يستوجب السعي احلثيث 
من قبل جميع اجلهات الستثمارها 
لوضع الكويت مجددا على املسار 
الصحيح نح���و حتقيق صالح 

الوطن واملواطنني.
وقد أثنى مجلس الوزراء على 
العرض املقدم وما بذل فيه من 
جهد مميز وحث جميع اجلهات 
على بذل اجلهود وتكثيفها من 
أجل حتقيق االجراءات املطلوبة 
لرفع مركز تنافسية الكويت في 

املؤشرات الدولية.
وقد ناقش املجلس التوصيات 
التي انتهت اليها اللجنة املكلفة 
برئاس���ة نائ���ب رئيس مجلس 
العدل ووزير  الوزراء ووزي���ر 
األوقاف والش���ؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد بدراسة 
الطلبات التي تقدمت بها كل من 
ادارة الفتوى والتشريع واالدارة 
العام���ة للتحقيق���ات واالدارة 
القانونية في بلدية الكويت بشأن 
املزايا املالية املقترحة لكل منها 
وقد استمع املجلس الى شرح من 
رئيس اللجنة للتفاصيل املتعلقة 
التوصي���ات واالعتبارات  بهذه 
القانوني���ة واملالية والوظيفية 
ذات الصلة بهذه الشرائح وقرر 
املوافقة على  ال���وزراء  مجلس 
توصي���ات اللجنة مبنح عالوة 
خاصة للعاملني في اجلهات الثالث 
وفقا للجداول املرفقة لها والنسب 
املوضحة فيها وقد أشاد املجلس 
باجلهود التي قامت بها اللجنة 
من أجل اجناز مهمتها وحس���م 

هذه املسألة.
ثم بح���ث املجلس ش���ؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
عل���ى املوضوعات املدرجة على 
ج���دول أعمال جلس���ة مجلس 

األمة.
كما بحث املجلس الش���ؤون 
التقارير  السياس���ية في ضوء 
التطورات  املتعلق���ة مبجم���ل 
الراهنة على الساحة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي 
كما تابع املجلس األنباء املؤسفة 
بشأن الزلزال الذي تعرضت له 
ي���وم اخلميس املاضي  اليابان 
وما أعقبه من موجات مد عاتية 
وما ترتب عليه من نتائج بالغة 
الض���رر أودت بحياة املئات من 
الضحاي���ا واآلالف من اجلرحى 
الكويت  واملفقودي���ن. ودول���ة 
التعازي واملواساة  تتقدم بأحر 
للشعب الياباني الصديق وأسر 
الضحايا وعن خالص املش���اعر 
ازاء هذا احلادث األليم وقد أحيط 
املجلس علما بأمر صاحب السمو 
العاجلة في  األمير باملس���اهمة 
دعم ومساندة اجلهود اإلنسانية 
الدولية ملواجهة اآلثار والنتائج 
الزلزال  الت���ي خلفه���ا  املدمرة 
والفيضانات عن طريق جمعية 

الهالل األحمر.

المجلس عّزى الشعب الياباني بضحايا الزلزال 

سموه التقى الخرافي ورئيس مجلس العموم الكندي

سفارة پولندا أقامت حفاًل
على شرف وزير الديوان

أقامت سفارة جمهورية پولندا الصديقة 
لدى البالد حفال موسيقيا على شرف وزير 
ش���ؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح االحمد، وذلك في قاعة الهاشمي 

بفندق راديسون ساس بلو.
واناب وزير الديوان الش���يخ صباح 

ناصر صباح االحمد حلضور احلفل.
بدأ احلفل بتقليده الوس���ام الثقافي 
الپولندي من الدرجة الذهبية من قبل وزير 
الثقافة والتراث الوطني لدى جمهورية 

پولندا بوغدن زدرويفسكي.
بعدها قام ممثل وزير شؤون الديوان 
االميري بجولة حول معرض احتوى على 

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد يتسلم الوسام الثقافي الپولندي مجموعة من اللوحات الفنية.
من الدرجة الذهبية


