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عالقات إستراتيجية متميزة تربط بين الكويت والواليات المتحدة

صاحب السمو يفتتح مدرسة المركز الثقافي اإلسالمي في نيويورك اليوم
نيويورك ـ كونا: يتفضل صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد فيشمل برعايته وحضوره 
حفل افتتاح مدرســــة املركز الثقافي اإلسالمي في 

مدينة نيويورك اليوم. 
من جهة أخرى، تتميز العالقات التي تربط بني 
الواليات املتحــــدة األميركية والكويت بالتاريخية 
واملتعمقة اجلذور اذ تعود تلك العالقات الى عام 1951 
عندما افتتحت الواليات املتحدة أول قنصلية لها في 
الكويت وبعد 10 سنوات رفعت التمثيل الديبلوماسي 
وافتتحت ســــفارة بعد اســــتقالل الكويت. وتدعم 
الواليات املتحدة سيادة الكويت وأمنها واستقاللها 
فضال عن اجلهود الديبلوماسية املتعددة األطراف 
لتعزيز التعاون بني دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة اخلارجية 
األميركية فان التعاون االستراتيجي بني الواليات 
املتحدة والكويت ازداد في عام 1987 مع تنفيذ نظام 
احلماية البحرية التي كفلت حرية املالحة في مياه 
اخلليج العربي لـ 11 ناقلة نفط كويتية رفعت اعالم 

الواليات املتحدة.

وتكثفت الشراكة االســــتراتيجية بني الواليات 
املتحدة والكويت »بشكل كبير« بعد االحتالل العراقي 

الغاشم للكويت في الثاني من اغسطس 1990.
وقادت الواليات املتحــــدة مطالب مجلس االمن 
الدولي بانسحاب العراق من الكويت، اذ خول املجلس 
استخدام القوة )اذا لزم االمر( الخراج القوات العراقية 
من الكويت احملتلة. كما لعبت الواليات املتحدة دورا 
رئيسيا في حشد اجليوش املتعددة اجلنسيات لشن 
عملية »درع الصحراء« و»عاصفة الصحراء« التي 
حررت الكويت من براثن االحتالل العراقي الغاشم. 
وكان مجلس األمن الدولي قد أدان في القرار رقم 660 
بتاريخ 2 اغسطس 1990 االحتالل العراقي للكويت 
وطالب العراق بسحب جميع قواته فورا ودون قيد 
او شرط الى املواقع التي كانت تتواجد فيها في االول 
من اغســــطس 1990 داعيا كال من الكويت والعراق 
الى البدء فورا في مفاوضات مكثفة حلل خالفاتهما. 
يذكر ان مجلــــس االمن في القرار رقم 678 الصادر 
مبوجب الفصل الســــابع من ميثــــاق األمم املتحدة 
فــــي 29 نوفمبر 1990 »لفت الى عدم امتثال العراق 

للقرارات الدولية وطالب في الوقت نفسه بامتثال 
العراق للقرار 660 والقرارات الدولية الالحقة امتثاال 

تاما ومنحه فرصة أخيرة للتنفيذ«.
وأذن القرار »للدول األعضاء املتعاونة مع حكومة 
الكويــــتـ  ما لم ينفذ العــــراق في 15 يناير 1991 او 
قبله القرارات الســــابقة تنفيذا كامال ـ باســــتخدام 
جميع الوســــائل الالزمة لدعم وتنفيذ القرار 660 
وإعادة الســــلم واألمن الدوليني الــــى نصابهما في 
املنطقة ويطلب من جميع الدول تقدمي الدعم املناسب 

لإلجراءات املتخذة«.
وتتسم العالقات الثنائية بني الكويت والواليات 
املتحدة بأنها مازالــــت قوية في فترة ما بعد حرب 
اخلليج الثانية )عاصفة الصحراء( حيث عملت كل 
من الكويــــت والواليات املتحدة على رصد وفرض 
تطبيق العــــراق لقرارات مجلس األمن الدولي ذات 
الصلة. وقدمت الواليات املتحدة منذ حترير الكويت 
املساعدة العسكرية والتقنية الدفاعية للكويت سواء 
من خالل املبيعات العسكرية اخلارجية او املصادر 
التجاريــــة اذ ان مكتب الواليــــات املتحدة للتعاون 

العســــكري في الكويت امللحق بالسفارة األميركية 
يدير برنامج املبيعات العسكرية اخلارجية.

جدير بالذكر ان الكويت أبدت املزيد من االهتمام 
باملنتجات األميركية منذ حرب اخلليج الثانية حيث 
أصبحت الواليات املتحدة في الوقت احلالي »أكبر 
مورد« للسلع واخلدمات للكويت في حني تعد الكويت 

خامس أكبر سوق في منطقة الشرق األوسط.
وتظهر اإلحصاءات ان الصادرات األميركية الى 

الكويت بلغت 2.14 مليار دوالر في عام 2006.
وأشــــارت وزارة اخلارجيــــة األميركية الى أن 
الكويت تعد أيضا »شــــريكا مهما في احلملة التي 
تقودها الواليات املتحدة ضد اإلرهاب الدولي وتقدمي 
املساعدة في املجاالت العســــكرية والديبلوماسية 
واالستخباراتية وكذلك دعم اجلهود املبذولة لوقف 

متويل اجلماعات اإلرهابية«.
املتحــــدة والكويت االتفاقية  الواليات  ووقعت 
اإلطارية للتجارة واالستثمار )تيفا( في فبراير 2004 
التي تعتبر »مقدمة وخطوة أولى« نحو مفاوضات 

اتفاقية التجارة احلرة التي ستبدأ في عام 2013.

أشاد برسالة الدكتوراه المهداة لسموه من د.أميمة السويحل

القرعة أجريت في نادي القادسية بحضور جماهيري كبير

استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس رئيس مجلس 
الــــوزراء باإلنابــــة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كمــــا اســــتقبل ســــموه وزير 
الشــــيخ  النفــــط ووزير اإلعالم 
العبداهلل. واستقبل سموه  احمد 
سفير اجلمهورية التونسية هشام 
بيوض، وذلك مبناسبة انتهاء مهام 
عمله كسفير لبالده لدى الكويت. 
كما استقبل سموه رئيس حترير 
جريدة »الوطن« الشيخ خليفة علي 
اخلليفة. واستقبل سموه بقصر 
بيان امس د.أميمة السويحل، حيث 
أهدت سموه نســــخة من رسالة 
الدكتوراه بعنوان »آراء القياديات 
الكويتيات وتأثير الثقافة الكويتية 
على أسلوبهن في إدارة مراكز عملهن 
القيادية« وقد شكرها سموه على 
هذا املجهود الكبير في إعداد هذه 
الرسالة التي تعتبر مرجعا ونبراسا 
لكل باحث ومفكر، متمنيا لها دوام 

التوفيق والنجاح.

نائب األمير استقبل المبارك والعبداهلل والخليفة 

»اإلطفاء«: قبول 150 متقدمًا بدورة رقيب مكافحة
محمد الدشيش

اقامت االدارة العامة لالطفاء 
بصالة فجحـــان هالل املطيري 
بنـــادي القادســـية امس قرعة 
املقبولني لدورة رقيب مكافحة 
لعام 2009 وقد مت اختيار 150 
شـــخصا من بني ما يفوق 250 
شخصا من اجمالي من اجتازوا 
السابقة واخلاصة  االختبارات 
البدنية والشـــروط  باللياقـــة 
األخرى. وقد ترأس جلنة القرعة 
رئيس مركز اعداد رجال اإلطفاء 
العقيد أحمد ايوب سالم وعضوية 
كل من: العقيد نعيم آل هيد، ومن 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

عبداهلل الصبر. 
وقد أجريت القرعة أمام املئات 
من اجلمهور من املتقدمني وأولياء 

أمورهم. 
وقـــد حضر مـــن العالقات 
العامة مديـــر العالقات العامة 
واإلعـــالم باإلنابة املقدم محمد 
البناي والنقيب ناصر الكندري 
واملالزمون األوائل: ماجد العتيبي، 
سلمان اجلعيدي ومساعد القطان. 
وجاءت األسماء التي وقع عليها 

االختيار كما يلي:
علي خالد علي القطان  ٭

عبداهلل محمد اسماعيل حيدر  ٭
احمد عادل عبداهلل الرويضان  ٭

عبداهلل مبارك فهاد منير  ٭
عمر عبدالعزيز علي الكندري  ٭

احمد ضياء مهدي الكاظمي  ٭
سلطان محمد كميخ العجمي  ٭

حسن محمد عبدالرضا كاجني  ٭
احمد محمد صالح الراشد  ٭

طارق يوسف ابراهيم العوضي  ٭
ابراهيم حميد ابراهيم العتيبي  ٭

عبدالرحمن علي العجمي  ٭
علي عبدالهادي مرتضى اخلباز  ٭

فواز سلطان ابراهيم الشهاب  ٭
عيسى محمد البلوشي  ٭

عبدالرحمن عبدالهادي بولند  ٭
احمد عامر عبداحملسن الشطي  ٭

عبدالعزيز معزي العازمي  ٭
سليمان فاطم سليمان سالمة  ٭

عمير فالح سعد الزعبي  ٭
جراح وليد محمد الكندري  ٭

فهد احمد محمد عبداهلل  ٭
عبدالعزيز حمد سبتي الكندري  ٭

حمد عيسى راشد القالف  ٭
سعود جاسم محمد يوسف  ٭

يوسف محمد علي عبدالرحيم  ٭
وليد خالد احمد مطر  ٭

خالد مساعد عواد العازمي  ٭
حسني علي حسن عبداهلل  ٭
جراح محمد صالح مبارك  ٭

احمد حسن شاكر جعفر  ٭
عبداهلل عيسى اسماعيل الهولي  ٭
عبدالعزيز احمد علي األنصاري  ٭

احمد عبداهلل عبداملجيد سالم  ٭
محمد خليل ابراهيم احمد  ٭

محمد علي محمد صفر محمد  ٭
عبداهلل فهد عبداهلل أيوب  ٭

فيصل محمد عبداهلل العتيبي  ٭
نواف عبداهلل محمد العثمان  ٭
يحيى يوسف يوسف حسن  ٭

عبدالرحمن احمد الفرحان  ٭
نايف عامر موسى الشمري  ٭

جاسم عبدالعزيز جاسم القطان  ٭
جراح عبداهلل عبدالعزيز العبيد  ٭

عبدالرحمن عدنان فهد الرقم  ٭
سعود مبارك محمد العامري  ٭

احمد مفلح عوض املطيري  ٭
حسني عبدالصاحب الهندي  ٭
محمد ناجي عبداهلل مبارك  ٭

حسني علي عباس بخش  ٭
علي عايد عامر املطيري  ٭

فرحان ابداح عبداهلل العجمي  ٭
يعقوب جنم عبداهلل التميمي  ٭
عبداهلل محمد سيف العجمي  ٭

مبارك محمد فالح العازمي  ٭
عبداهلل خالد مبارك اخلنة  ٭

عبداهلل منصور جراغ ناصر  ٭
احمد فيصل منسي فرحان  ٭

عبدالرحمن فهد اخلراز  ٭
خالد وليد جاسم املانع  ٭

احمد حيدر حسون الشمري  ٭
منصور عادل منصور العرفج  ٭

احمد جاسم محمد علي الثويني  ٭
محمد عارف مرزوق املشيلح  ٭

عبدالعزيز حمود مطلق العازمي  ٭
عبدالرحمن عبداهلل العجمي  ٭

يوسف صالح عبدالكرمي دشتي  ٭
عادل عباس عوض محمد  ٭

سلطان ضويحي عبيد راضي  ٭
مشاري فهد حسني العجمي  ٭

عبداهلل احمد عبداهلل األنصاري  ٭
صالح محمد رجى العازمي  ٭

بدر جمال ابراهيم العلي  ٭
فهد عثمان الرقيعي  ٭

احمد جاسم محمد الفودري  ٭
خالد محمد حسن رجب حسني  ٭

محمد حنيف حمران خشران  ٭
موسى ناصر جاسم السعيد  ٭

احمد مساعد جاسم عقاب  ٭
مطلق فهد مطلق الهاجري  ٭

بدر فهد فايز كريديس  ٭
عمران عيسى غلوم احمد  ٭

علي صالح محمد املشحوم  ٭
محمد بدر يوسف عبداهلل  ٭
فهد مشعل نهار املطيري  ٭

حمود علي عبداهلل العنزي  ٭
بداح سعد بداح الدوسري  ٭

بدر عبدالرحمن محمد رويشد  ٭
فارس علي محمد العجمي  ٭

ضاري فهاد مذكر  ٭
محمد فيصل حسن شهاب  ٭

ناصر عبداهلل محمد العثمان  ٭
ضاري حمود عجيل الشمري  ٭

راشد جاسم صالح علي الراشد  ٭
مسفر فالح فهيد العجمي  ٭

عمر مسلط مصلح املطيري  ٭
يوسف عبداجلليل حبيب احلداد  ٭

مبارك احمد اسماعيل املال  ٭
فيصل سالم سحاط العجمي  ٭

سعد ناصر علي  ٭
جاسم محمد احمد العبيد  ٭

ركان مهنا عبداهلل الهاجري  ٭
مساعد عبداهلل محمد بودريد  ٭

فهد عبداهلل جابر العجمي  ٭
مهدي علي مهدي العجمي  ٭
فهد محمد حسني العبيدي  ٭

صالح محمد هندي الشمري  ٭
خالد فهد خالد العبيد  ٭

عبداهلل سليمان داود الرقم  ٭
مشعل ذياب سالم العازمي  ٭

حسني صالح سلطان املزعل  ٭
فهد ناصر فهد العجمي  ٭

فهد محمد علي الزيد  ٭
عبداهلل صالح الشطي  ٭

مشعل محمد ماطر مسير  ٭
مانع فهيد راشد العجمي  ٭

عبدالرحمن احمد الكندري  ٭
خالد علي عبداهلل العصفور  ٭
هادي محمد شبيب العجمي  ٭
صالح عايض فهد العجمي  ٭
سليمان سعود الدويسان  ٭

اشرف ابراهيم عبدالوهاب  ٭
احمد علي فهد اجلفيل  ٭

عبدالهادي عايض فهد العجمي  ٭
عيسى غريب يعقوب  ٭

ناصر عادل رجب عبدالوهاب  ٭
عبداهلل علي احمد الكندري  ٭

حسني علي مجيد حياة  ٭
سالم عيسى صحاف محمد علي  ٭

خالد حجاج حليس الدوسري  ٭
عبدالوهاب خالد الكندري  ٭

جابر فيصل حمزة الصراف  ٭
عقيل يعقوب محمد مراد  ٭

سليمان محمد عبداهلل العباد  ٭
سعد سويد راجح العجمي  ٭
جاسم محمد جمعة مبارك  ٭

نواف محمد علي الهزاع  ٭
محمد عبداملجيد سليمان ابراهيم  ٭

عبدالعزيز سالم علي اخلليفي  ٭
احمد فاضل علي البلوشي  ٭
فهد جابر محمد الهاجري  ٭

عبداهلل سعد ناصر   ٭
مساعد فرج مساعد العجمي  ٭

عباس منصور عبداهلل الغريب  ٭
عامر حامد سليمان القناعي  ٭
محمد حسني علي العجمي  ٭
عبدالغني صالح الزعبوط  ٭

منصـــور  خالـــد  عبدالعزيـــز   ٭
السلطان

عبداهلل نبيل جوهر بشير  ٭
مشاري وليد فيصل مشاري  ٭

أشاد بنتائج وأصداء الجولة األفريقية لرئيس الوزراء لدعم العالقات الثنائية بين الكويت وهذه الدول

الموافقة على زيادة رأسمال وعقد تأسيس والنظام األساسي لـ »المخازن العمومية« وإضافة 
غرض جديد إلى »الصناعات الهندسية الثقيلة« وإقرار عدة اتفاقيات بين الكويت ومجموعة من الدول

مجلس الوزراء: إقرار مشروع بدل تعّطل عن العمل لـ »المسرحين«

اعتماد مبالغ اإلعانه وضوابط الصرف في جلسة االثنين المقبل

العبداهلل يطلب من المجلس مخاطبة 
»المحاسبة« حول صفقات »البترول« 

قال وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل انه 
طلب من مجلس الوزراء مخاطبة ديوان احملاسبة لتقدمي 
تقرير حول عقود مناقصات ملؤسسة البترول الكويتية 
أثيرت في إحدى الصحف أخيرا. واوضح الشــــيخ احمد 
العبداهلل لـ »كونا« عقب جلسة مجلس الوزراء أمس انه 
طلب من مجلس الوزراء مخاطبة ديوان احملاسبة بناء على 
طلبه للنظر في بعض املناقصات التي أثيرت في إحدى 
الصحف وتقدمي تقرير بشــــأن ذلك مباشرة إلى مجلس 
الوزراء. وأضاف ان مخاطبته ملجلس الوزراء بهذا الشأن 

تأتي انطالقا من الشفافية التي يعمل وفقها.

الشمالي: تكليف »إعادة الهيكلة« بمتابعة »المسرحين« 
وما يتعلق بالتعويضات عن رواتبهم لفترات محددة

املاليــــة مصطفى  أكد وزيــــر 
الشمالي ان احلكومة تولي أهمية 
كبيرة للمواطنني املســــرحني في 
القطاع اخلاص وتسعى الى وضع 

احللول الناجعة ملشكلتهم.
 وقال الشمالي لـ »كونا« عقب 
جلسة مجلس الوزراء التي عقدت 
في قصر بيان أمــــس ان اللجنة 
املكلفة التي ترأسها وزارة املالية 
حول املسرحني قدمت تقريرها حول 
هذه املشكلة مضيفا انه في الوقت 
نفسه صدر قرار عن مجلس الوزراء 

بضرورة حل هذه االشكاالت.
 وبني ان الهدف من هذا ان يكون 
لدينا قانون للتأمني او نظام للتأمني 
حلل مثل هذه االشكاالت عندما تتم 
في املستقبل كما هو معمول به في 
بقية دول العالم مضيفا ان اعتماد 
مبالغ االعانه وضوابط الصرف 

سيتم في اجللسة املقبلة ملجلس 
الوزراء االثنني املقبل.

 وقــــال الشــــمالي ان برنامج 
إعــــادة الهيكلــــة ســــيعقد اليوم 
مؤمترا صحافيا الستعراض كل 
ما يتعلق بهذه االشكالية وإليضاح 
البيانات واملعلومات حولها مؤكدا 
ان احلكومــــة ابدت اهتماما كبيرا 
بدراسة هذه االشــــكالية ووضع 
احللول لها وهذا يظهر خالل القرار 

الذي صدر أمس.
 وحول اآلليــــة اجلديدة التي 
ســــتتبناها احلكومة مســــتقبال 
حلل مثل هذه املشــــكلة ولضمان 
عدم تكرارها أوضح الشمالي انه 
من خــــالل الدراســــة هناك نقاط 
كثيــــرة نعمل مــــن خاللها وهي 
ليست ضد أنظمة وقوانني لكنها 
تتوجه الى شركات كويتية عليها 

االلتزام بنسب معينة من العمالة 
الوطنية.

 وأضاف ان الدراسة التي قدمت 
وما اســــتعرضته اللجنة وما مت 
استعراضه أمس يبني ان األمور 
ليست باحلجم الكبير وان هناك 
مستويات مقبولة واخرى ليست 
ببعيدة عن الوضع العادي الذي 

يقع بني االستقاالت والعودة.
 وذكر ان بعض االســــتقاالت 
مغطى بالتأمينــــات االجتماعية 
وهذا عمل آخر غير العمل األول اما 
الباقي فتم وضع ضوابط واضحة 
لالستفادة من هذا األمر مبينا انه 
الهيكلة  إعادة  مت تكليف برنامج 
مبتابعة هذا األمر وكل ما يتعلق 
بالتعويضات حــــول الرواتب او 

لفترات محددة.

الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
صباح امس في قصر بيان برئاسة 
رئيس مجلس الــــوزراء بالنيابة 
الشــــيخ جابر  الدفــــاع  ووزيــــر 

املبارك.
وقال وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير 
الوزراء   الدولة لشــــؤون مجلس 
البصيري في  بالنيابة د.محمــــد 
تصريــــح صحافي عقب جلســــة 
مجلس الوزراء ان املجلس استهل 
اعماله باالطالع على الرســــالتني 
املوجهتني الى صاحب السمو االمير 
وسمو رئيس مجلس الوزراء من 
الرئيس لويز ايناسيو لوال داسيلفا 
رئيس جمهورية البرازيل االحتادية 
املتضمنــــة طلــــب دعــــم الكويت 
لترشــــيح مدينة ريودي جانيرو 
الستضافة دورة االلعاب االوملبية 

واوملبياد املعاقني لعام 2016.
من جانب آخر ذكر البصيري ان 
املجلس استمع الى شرح قدمه كل 
من وزير املالية مصطفى الشمالي 
التجارة والصناعة احمد  ووزير 
الهارون حول نتائج مشاركتهما 
ضمن الوفد املرافق لسمو رئيس 
مجلس الوزراء لعــــدد من الدول 
االفريقية مؤخرا وفحوى اللقاءات 
التي جرت مع نظرائهما في هذه 
الدول الصديقة، كما احاط الوزيران 
املجلس علمــــا بنتائج احملادثات 
التي اجراها سمو رئيس  املثمرة 
مجلس الوزراء مع رؤســــاء هذه 
الدول الصديقة وكبار املسؤولني 
فيها والتي جرت في جو يسوده 
التفاهم العميق والتعاون الوثيق 
لكل ما يخدم املصالح املشــــتركة 
بني الكويت وهذه الدول الصديقة 
والتي توجت بالتوقيع على عدد 
مــــن االتفاقيات اســــتهدفت دعم 
وتعزيز عالقات الصداقة الوطيدة 
التي تربــــط الكويت بهذه الدول، 
وترسيخ التعاون بينها في مختلف 

امليادين.
وقال البصيري ان املجلس عبر 
عن ارتياحه لنتائج واصداء اجلولة 

وحكومة اوزبكســــتان في مجال 
التعــــاون الفني حلمايــــة البيئة 
واحملافظة على املوارد الطبيعية 
للتنمية املســــتدامة ومشــــروع 
اتفاقية  مرســــوم باملوافقة على 
للتعاون االمني بني حكومة الكويت 
واحلكومة اليمنية ومشروع مرسوم 
باملوافقــــة على اتفاق جتاري بني 
حكومة الكويت وحكومة اذربيجان 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
مذكرة التفاهم فــــي مجال تبادل 
بــــني حكومة  العاملــــة  االيــــدي 
الكويــــت وحكومة جمهورية الو 
الدميوقراطية الشعبية ومشروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاق بني 
حكومة دولــــة الكويت وحكومة 
الدميوقراطيــــة  جمهوريــــة الو 
الشعبية بشأن تقدمي تسهيالت 
القامة البعثات الديبلوماسية، وقرر 
املوافقة على مشروعات  املجلس 
املراسيم ورفعها لصاحب السمو 

االمير ولسمو ولي العهد.
وقال البصيري ان املجلس اطلع 
كذلك على مشروع قانون باملوافقة 
على اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومة ســــلوڤاكيا للتشجيع 
املتبادلة لالستثمارات  واحلماية 
ومشــــروع قانون باملوافقة على 
اتفاقيــــة التجارة احلرة بني دول 
مجلــــس التعاون لــــدول اخلليج 
العربية وســــنغافورة ومشروع 
قانون باملوافقة على اتفاقية بني 
حكومة الكويت وحكومة اذربيجان 
املتبادلة  للتشــــجيع واحلمايــــة 
لالستثمارات ومشــــروع قانون 
النظام االساســــي  باملوافقة على 
ملركز املعلومات اجلنائية ملكافحة 
املخدرات ملجلــــس التعاون لدول 
اخلليج العربية ومشروع قانون 
باملوافقة على مذكرة التفاهم املوقعة 
بني حكومة الكويت وحكومة ايطاليا 
في مجال التعاون العسكري وقرر 
املوافقة على مشروعات  املجلس 
القوانني ورفعها لسمو نائب االمير 
وولــــي العهد متهيدا الحالتها الى 

مجلس االمة.

االفريقية التاريخية التي قام بها 
سمو رئيس مجلس الوزراء والتي 
كانت محققة لتطلعات مشــــتركة 
نحــــو املزيد من التعــــاون ودعم 
اواصر العالقات الثنائية املتميزة 
مع الكويت متمنيا ان تترك اجلولة 
آثارها اخليرة على مستقبل العمل 

املشترك.
ان املجلس  البصيــــري  وذكر 
استمع الى شرح قدمه وزير الصحة 
د.هالل الساير حول نتائج املشاركة 
في اجتمــــاع وزراء الصحة بدول 
مجلــــس التعاون لــــدول اخلليج 
العربية واملوضوعات التي جرى 
بحثها والتي تركزت حول ســــبل 
مواجهة انتشــــار وبــــاء انفلونزا 
اخلنازير »اتش1 ان1« واالستعدادات 
التدابير  واخلطط الالزمة لوضع 
غير الدوائية ملواجهة هذا املرض 

في دول مجلس التعاون.
واوضح البصيري انه في اطار 
حرص احلكومة على متابعة االزمة 
املالية على سوق العمل والعمالة 
الوطنية بهدف حل مشكلة تسريح 
فــــي بعض  العاملني  املواطنــــني 
الشركات واملؤسسات في القطاع 
اخلاص وتالفي اآلثار املترتبة على 
ذلك حفاظا على استقرار االسرة 
الكويتية، استعرض املجلس تقرير 
اللجنة املشكلة لدراسة هذه املشكلة، 

وبهذا الصدد استمع املجلس الى 
شرح قدمه وزير املالية مصطفى 
الشــــمالي حــــول نتائج دراســــة 
مشكلة املســــرحني من العمل في 
اجلهات غير احلكومية والناجمة 
من تداعيات االزمــــة االقتصادية 
العاملية وانعكاســــاتها الســــلبية 
على الوضــــع االقتصادي احمللي 
لشركات ومؤسسات القطاع اخلاص 
في البالد، موضحا البيانات اخلاصة 
العمل في  بأعداد املســــرحني من 
القطاع اخلاص خالل الفترة من اول 
يوليو 2008 وحتى 30 يونيو 2009 
الهادفة  التصورات  الى  باالضافة 
للمعاجلة الفعالة واحلقيقية حلماية 
العمالة الوطنية القائمة واملتمثلة 
في مشــــروع قانون التأمني ضد 
البطالة والذي يهدف الى حتقيق 
االمان االقتصادي للمواطن ويساعد 
على االستقرار االجتماعي واحلد من 
التفاوت في االمتيازات الوظيفية 
بني القطاعني اخلاص والعام وكذلك 
التوســــع في انشــــاء املشروعات 
الصغيرة كما احاط املجلس علما 
بتوصيات اللجنة للمعاجلة العاجلة 
حلماية العمالة الوطنية واملتمثلة 
في مشروع قرار مجلس الوزراء 
بشأن بدل التعطل عن العمل وفقا 
لقانون املساعدات العامة رقم 22 
لسنة 1978 والذي يهدف الى منح 

اعانة بطالة للمتعثرين في العمل 
باجلهات غير احلكومية مع وضع 
الضوابط واالشــــتراطات الالزمة 

للصرف.
البحــــث واملناقشــــة  وبعــــد 
املستفيضة، قرر املجلس املوافقة 
على مشروع قرار بشأن بدل تعطل 

عن العمل.
وقال البصيري ان املجلس عبر 
عن شكره وتقديره للجهود املخلصة 
التي بذلتها اللجنة املشتركة العداد 
دراسة ملعاجلة مشكلة املسرحني من 
العمل في اجلهات غير احلكومية 
والتي من شــــأنها وقاية العمالة 
الوطنيــــة من اي مخاطر محتملة 
بسبب االزمة املالية العاملية وضمان 

حقوق العمالة الوطنية.
وذكر ان املجلس اســــتعرض 
كذلك التوصيات الواردة من جلنة 
القانونية باجتماعها  الشــــؤون 
رقم 2 ـ 2/2009 بشــــأن مشروع 
مرســــوم باملوافقة علــــى زيادة 
املال وتعديل عقد تأسيس  رأس 
والنظام االساسي لشركة املخازن 
العمومية ومشــــروع مرســــوم 
باملوافقة على اضافة غرض جديد 
الــــى اغراض شــــركة الصناعات 
الهندســــية الثقيلة وبناء السفن 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت 
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