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صاحب السمو يشمل برعايته اليوم حفل تكرمي الفائزين بجائزة سالم العلي للمعلوماتية

األمير غادر إلى بريطانيا في إجازة خاصة يجري خاللها فحوصات طبية معتادة

غ���ادر البالد بعد ظهر امس 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صب���اح االحم���د يرافقه نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش���عل األحم���د متوجها إلى 

اململكة املتحدة في إجازة خاصة 
إلجراء بعض الفحوصات الطبية 

املعتادة.
س���موه  وداع  ف���ي  وكان 
سمو نائب األمير وولي العهد 

الش���يخ نواف االحمد، رافقت 
س���موه الس���الم��ة في ال�حل 

والترح��ال.
هذا، ويتفضل صاحب السمو 
الش���يخ صباح االحمد  األمير 

فيش���مل برعايته حفل تكرمي 
الفائزين في الس���نة العاشرة 
بجائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية وذل���ك في متام 
الساعة العاشرة والنصف من 

صباح اليوم. وذلك على مسرح 
وصالة س���لوى صباح االحمد 
باملارينا. هذا وأناب سموه سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

حلضور احلفل.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى املطار األميري ويبدو سمو نائب األمير والسفير أحمد فهد الفهدصاحب السمو األمير لدى مغادرته أمس وفي وداعه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ أحمد احلمود

نائب األمير استقبل اخلالد
وسفيري ڤيتنام وميامنار

ممثل األمير يشارك
في مراسم تنصيب رئيس جزر القمر

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح امس سفير جمهورية ڤيتنام 

االشتراكية لدى الكويت السفير بوي كووك ترونغ وذلك مبناسبة 
توليه مهام منصبه اجلديد. واستقبل سموه سفير جمهورية ميامنار 
االحتادية لدى الكويت السفير كوكو الت وذلك مبناسبة توليه مهام 
منصبه اجلديد. كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الفريق 

ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد وزير الداخلية السابق.

وزير االتصاالت املصري يؤبن الراحل ناصر اخلرافي اليوم
يخصص معرض القاهرة 

الدولي لالتصاالت اليوم جزءا 
من جلساته لتأبني الراحل 

ناصر محمد اخلرافي رئيس 
مجموعة اخلرافي وذلك في 

الواحدة والنصف من بعد 
ظهر اليوم لالشادة باجلهد 

الذي قدمته املجموعة في 
دعم الصناعة املعلوماتية 

في مصر من خالل مجمع 
اخلرافي لتصنيع التكنولوجيا 

املتقدمــة.
ويلقي كل من وزير االتصاالت 
املصري د.ماجد عثمان ورئيس 

اللجنة املنظمة للمؤمتر اسامة 
كمال كلمتني لتأبني الراحل 
الكبير كما يلقي م.ابراهيم 

صالح رئيس مجموعة اخلرافي 
مبصر كلمة باسم املجموعة.. 

ويقام حفل التأبني مبركز 
املؤمترات الدولي مبدينة نصر.

وصل ممثل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد املستشار 
بالديوان االميري الشيخ فهد سعد العبداهلل الى جمهورية جزر 

القمر املتحدة وذلك حلضور مراسم تنصيب الرئيس اجلديد 
للجمهورية.

سموه التقى سفيري ميامنار وڤيتنام

رئيس الوزراء تسلم رسالتني من ليبيريا وبنغالديش

السفير اإليراني: إزالة أي سوء فهم في عالقتنا مع الكويت

جتمع عراقي: احلكيم مستعد لزيارة الكويت حللّ أزمة امليناء

95% من األردنيني يؤيدون االنضمام إلى مجلس التعاون

السفير االيراني اجلديد  أكد 
الكويت روح اهلل قهرماني  في 
جاب����ك رغبة طهران في تطوير 
العالقات مع الكويت وشدد بأنه 
سيعمل على توسيع التعاون بني 

البلدين في جميع املجاالت، وفقا 
ملا نقلته وكالة األنباء اإليرانية 

»أرنا«. 
الى األواصر  وأش����ار جابك 
التاريخية واملصالح املشتركة 

بني البلدين وقال ان الكويت بلد 
مس����لم وجار وإننا سنعمل من 
خالل نظرتنا االيجابية على إقامة 

أفضل العالقات مع البلدين. 
واضاف يجب ان تكون نظرتنا 

في اطار ازالة اي سوء فهم بني 
البلدي����ن مؤكدا ان السياس����ية 
اخلارجية االيرانية تتمحور حول 
تعزيز العالقات مع جميع دول 

اجلوار وخاصة الكويت.

بغداد � أ.ش.أ: أبدى »جتمع 
17 آيار النيابي« العراقي دعمه 
لتوجهات عمار احلكيم رئيس 
املجل���س األعلى اإلس���المي 
العراقي حلل مشاكل العراق مع 
دول اجلوار عبر الديبلوماسية 
الهادئة والفاعلة وترحيل تلك 
املش���اكل الى اللجان الفنية 

املختصة وإبعادها عن املواقف 
املتشنجة سياسيا وإعالميا 
خاصة مشكلة مشروع ميناء 

مبارك.
النائ���ب ناهدة  وأك���دت 
الدايني عضو التجمع خالل 
مؤمتر صحاف���ي عقد عقب 
اللقاء ان عمار احلكيم أبدى 

استعداده للذهاب الى الكويت 
حلل أزمة مين���اء مبارك في 
أقرب وقت، وان���ه أوض���ح 
ل���دى  الكويت���ي  للس���فير 
العراق � وال���ذي التقاه قبل 
أيام � ان األزم����ة بني الكويت 
والعراق بش��أن مين���اء مبارك 
يج���ب أن حت���ل عن طريق 

الفنية املختصة بني  اللجان 
الط���رق  البلدين واتب�����اع 
الديبلوماسية للحيلولة دون 
تفاق���م املشكل���ة والتي من 
شأنها تعكير صفو العالق���ات 
األخوي���ة املشترك���ة وشددت 
على ان زي���ارة نواب التجمع 

للحكيم موفق��ة وبن��اءة.

وفق استطالع للرأي حول 
تقييم عمل حكومة رئيس الوزراء 
األردني مع����روف البخيت بعد 
مرور 100 يوم على تش����كيلها 
أعلنت نتائجه الثالثاء ان 95% من 
األردنيني يؤيدون انضمام اململكة 
إلى مجلس التعاون اخلليجي. 
ووفقا لالس����تطالع الذي أجراه 
الدراسات اإلستراتيجية  مركز 

في اجلامعة األردنية على عينة 
متثيلية ش����ملت نح����و 1900 
شخص، فان »95% يؤيدون بل 
يؤيدون بش����دة انضمام األردن 
ملجلس التعاون اخلليجي« مقابل 

5% يعارضون ذلك.
وأيد 62% من املس����تطلعة 
آراؤه����م »بدرج����ات متفاوتة، 
كبيرة، ومتوسطة، وقليلة حل 

مش����اكل األردن االقتصادية من 
خالل منحة نفطية وفرص عمل 
لألردنيني ودعم مالي للخزينة 
مقابل تأجيل اإلصالح السياسي«، 
مقابل 38% لم يؤيدوا ذلك »على 
اإلطالق«. واظهر االستطالع ان 
»38% يعتقدون ان ما سيقدمه 
األردن لدول املجلس هو املساهمة 
في امن دول اخلليج، فيما أفاد 

27% بأن اخلبرات والكفاءات هو 
ما سيقدمه األردن«.

ووجد 28% من املستطلعني 
ان أهم ما ميكن ان يحصل عليه 
األردن من االنضمام إلى املجلس 
»توفير فرص عمل وتس����هيل 
شروط التأش����يرة«، بينما أفاد 
30% بأن ما سيحصل عليه األردن 

هو منحة نفطية فورية.

لسموه رس���الة شفوية من 
رئيس���ة جمهورية ليبيريا 
الني جونس���ون س���يرليف 
تتناول العالق���ات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل 

تعزيزه��ا.
كما استقبل سموه سفير 
جمهورية بنغالديش الشعبية 
الصديقة لدى الكويت سيد 
شاهد رضا حيث سلم سموه 
رس���الة خطية من رئيسة 
وزراء جمهورية بنغالديش 
الشعبية شيخة حسينة واجد 
تتناول العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وس���بل 

تعزيزها.
الوكيل  املقابلتني  حضر 
بديوان سمو رئيس مجلس 
الش���يخ فهد جابر  الوزراء 

املبارك.

مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر السيف امس 
س���فير جمهورية ليبيريا 
الصديق���ة ل���دى الكوي���ت 
كونا كي بالكيت حيث نقل 

اس���تقبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر السيف امس 
كال على حدة س���فير مملكة 
اس���بانيا الصديق���ة انخل 
لوسادا وس���فير جمهورية 
ميامنار االحتادية الصديقة 
كوكو الت وسفير جمهورية 
امادور بيال  بيرو الصديقة 
سكيز وس���فير جمهورية 
ڤيتنام االشتراكية الصديقة 
بوي ك���ووك ترونغ وذلك 
مبناسبة توليهم مناصبهم 
اجلديدة كسفراء لدولهم لدى 

الكويت.
حض���ر املقابالت الوكيل 
بديوان سمو رئيس مجلس 
الش���يخ فهد جابر  الوزراء 

املبارك.
كما استقبل سمو رئيس 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال سفير ليبيريا

ش���لف  االندونيس���ية 
الثاني  اكب���ر والس���كرتير 
خال���د احلص�����م وارك��ان 

السف��ارة.
ويرافق الشيخ د.محمد 
الصباح وفد رسمي يضم مدير 
ادارة املنظم���ات الس���في��ر 
جاسم املباركي ونائب مدير 
ادارة مكتب نائ���ب رئيس 
مجل��س ال���وزراء ووزي���ر 
الوزير مف���وض  اخلارجية 
صال���ح س���الم اللوغان���ي 
وع���ددا من املس���ؤولني في 

ال���وزارة.

هذا وتلقى نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
اخلارجية الش���يخ د.محمد 
الصباح رس���الة خطية من 
وزير خارجي���ة جمهورية 
طاجكستان همرا خان ظريفي 
تتعل���ق بالعالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وبحث 

سبل تطويرها.
كما تلقى الشيخ د.محمد 
الصباح رس���الة مماثلة من 
الش���ؤون اخلارجية  وزير 
الهند س.م.  لدى جمهورية 

كريشنا.

بالي )اندونيسيا( � كونا: 
وصل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح الى 
جزيرة بالي االندونيس���ية 
ام���س حلض���ور االجتماع 
الوزاري الدوري الس���ادس 
عش���ر لدول حرك���ة ع��دم 

االنحي��از.
وكان في مقدمة مستقبلي 
الش���يخ د.محم���د الصباح 
س���فيرنا لدى اندونيس���يا 
العنزي ومدير  ناصر بارح 
الشيخ د.محمد الصباحادارة املراسم في اخلارجية 

ناصر اخلرافي

تلقى رسالتني من نظيريه في طاجكستان والهند

محمد الصباح يشارك في اجتماع دول حركة عدم االنحياز

الديوان يعتمد الهيكل التنظيمي لـ »القوى العاملة«
كشف مصدر مسؤول في وزارة 
الشؤون أن ديوان اخلدمة املدنية 
اعتمد أمس األول الكادر التنظيمي 
للهيئة العامة للقوى العاملة ورفع 
إلى مجلس الوزراء للموافقة على 
االعتماد ويتم بعد ذلك حتويله إلى 
مجلس األمة ليصدر بقانون وبني 
املصدر أن الهيكل التنظيمي للهيئة 

ينقسم إلى خمسة قطاعات. مجلس 
اإلدارة العامة للهيئة يضم مدير 
عام الهيئة على درجة وكيل وزارة 
و5 نواب على درجة وكيل مساعد، 
اإلدارية واملالية،  قطاع الشؤون 
وقطاع اس���تقدام العمالة ويضم 
كل اإلدارات ذات العالقة املباشرة 
بالعمالة إلدارات احملافظات وإدارة 

تقدير االحتياج املستحدثة، وقطاع 
حماية القوى العاملة ويضم إدارة 
عالقات العم���ل، إدارة التفتيش 
وإدارة تنمي���ة العمالة الوطنية، 
وقطاع الشؤون القانونية ويتبع 
مباشرة املدير العام. وعن تولي 
منصب املدير العام والترشيحات 
بني املصدر أن األس���ماء مازالت 

التكهنات والترش���يحات  ضمن 
غير املؤكدة، ومن أبرز األس���ماء 
املطروحة الوكيل املساعد لقطاع 
العمل منص���ور املنصور ومدير 
عام برنامج إعادة الهيكلة د.وليد 
الوهيب، وهناك إشارة إلى إمكانية 

ترشيح زوج إحدى العضوات.
بشرى شعبان  ٭


