
االثنين 17 اغسطس 2009   3محليات

ال��ج��ه��راء ف���ي  ي��ت��ج��دد  ال���م���أت���م«   � »ال���ع���رس 

في األراضي الفلسطينية المحتلة، الى 
جانب االلتزام بتعزيز دور الدول النامية، 
ومكافحة االرهاب بجميع أشكاله وصوره 

ومصادره.

استعراض نتائج زيارة الواليات المتحدة

وعلى صعيد آخر، ش���رح س���موه 
للمجلس نتائج الزي���ارة التي قام بها 
الى الواليات المتحدة األميركية، وفحوى 
لقائ���ه ومحادثاته المثمرة مع الرئيس 
باراك اوبام���ا رئيس الواليات المتحدة 
األميركي���ة وكبار المس���ؤولين هناك، 
حيث نوه سموه بما أكده الرئيس أوباما 
التزام الواليات المتحدة األميركية  من 
بأمن واستقرار الكويت وسيادتها، كما 
المحادثات عالق���ات الصداقة  تناولت 
المتينة القائمة بين البلدين الصديقين 
وس���بل تنميتها على مختلف األصعدة 
لما فيه المصالح المشتركة، باإلضافة 
الى استعراض مختلف القضايا موضع 
االهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية، والجهود المبذولة لمكافحة 
اإلره���اب بجميع أش���كاله ومصادره، 
وقضية الكويتيين المعتقلين في سجون 

غوانتانامو.
وقد عّبر سموه عن عميق ارتياحه 
لتطابق وجهات النظر وأجواء التفاهم 
التي س���ادت المحادثات حيال القضايا 

التي تم طرحها.
كما عبر كل من سمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
األمة باإلنابة عن عظيم التقدير واالعتزاز 
للجهود المشكورة التي قام بها صاحب 

السمو األمير خالل جولته المثمرة.
كما أشادوا بنتائج الزيارة الناجحة 
التي قام بها سموه الى الواليات المتحدة 
األميركية والتي جاءت ترجمة حقيقية 
لعمق العالق���ات الكويتية � األميركية 
والتطلع المش���ترك لقيادت���ي البلدين 
الصديقي���ن نحو المزيد م���ن التعاون 
البناء فيما يعود بالخير على شعبيهما 
الصديقين، سائلين المولى عز وجل ان 
يحفظ س���موه وان ينعم عليه بموفور 
الصحة والعمر المديد لكل ما فيه خير 

الكويت وأهلها.
كم���ا عقد مجلس ال���وزراء اجتماعا 
اس���تثنائيا صباح أمس برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
المحمد بديوان سموه في قصر السيف، 

ومالبس���اته تمهيدا التخاذ اإلجراءات 
المناسبة بشأنه، ووضع االشتراطات 
الكفيلة بتجنب  التنظيمية  والضوابط 
تكرار مثل هذه الحوادث وضمان تأمين 
جميع إجراءات األمن والسالمة في إقامة 
المناسبات، ومحاسبة كل من يقصر في 
االلتزام بها س���واء من المسؤولين في 
الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة 
أو األفراد بما يؤدي الى الحد منها وتالفي 

آثارها المريرة.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الطيبة 
الت���ي قامت بها كل م���ن وزارة الصحة 
ووزارة الداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء 
في التعامل مع الحادث وإسعاف ونقل 
المصابين واستيعابهم في المستشفيات 
وتقديم الخدمات الطبية الالزمة، منوها 
بروح المسؤولية التي اتسمت بها تلك 

اإلجراءات.

االعتزاز بجهود رجال األمن 

من جانب آخر، فقد عبر صاحب السمو 
األمير عن عظيم تقديره واعتزازه بدور 
رجال األمن الذين تمكنوا من القبض على 
الخلية اإلرهابية التي كانت تخطط للقيام 
بأعمال تخريبية في البالد مس���تهدفة 
تعكي���ر صفو أمن الوطن واس���تقراره 
وتروي���ع األبرياء اآلمني���ن، حيث أكد 
س���موه ان رجال األمن هم دائما العين 
الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، 
س���ائال اهلل تعالى ان يديم على بلدنا 
نعمتي األمن واالستقرار وان يعي أبناء 
الكويت التحديات والمخاطر القائمة وما 
تستوجبه من رص الصفوف وتعزيز 
مقومات وحدتهم الوطنية والتفرغ لخدمة 

بلدهم وتقدمه وازدهاره.
ثم شرح صاحب السمو األمير للمجلس 
نتائج القمة الخامسة عشرة لحركة عدم 
االنحياز التي عقدت في ش���رم الشيخ 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، 
وأشاد بما تضمنه البيان الختامي الصادر 
عن القمة من مفاهيم ومبادئ من شأنها 
تفعيل دور حركة عدم االنحياز، خاصة ما 
تعلق بالتأكيد على االستمرار في السعي 
نحو التوصل للسالم العادل والشامل 
في الشرق األوسط وااللتزام بمواصلة 
دعم الش���عب الفلسطيني وإقامة دولة 
فلسطينية عاصمتها )القدس الشريف( 
والوقوف بحزم ضد جميع األنش���طة 
االسرائيلية االستيطانية غير المشروعة 

ترأس صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد اجتماعا استثنائيا لمجلس 
الوزراء صباح امس في ديوان س���موه 
بقصر السيف، حضره سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس االمة 
باالنابة عبداهلل الرومي ووزير شؤون 
الديوان االميري الش���يخ ناصر صباح 
االحمد، وبعد االجتماع صرح وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
بما يلي: عبر صاحب السمو االمير في 
مستهل االجتماع عن اعمق مشاعر األلم 
والحزن واألس���ى ازاء فاجعة الحريق 
المأساوي الذي شهدته منطقة العيون 
مساء اول من امس والذي راح ضحيته 
العشرات من الضحايا والمصابين، وقد 
استمع سموه الى شرح من كل من وزير 
الصحة د.هالل الس���اير ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ووزير الداخلية الفريق الش���يخ جابر 
الخالد تناولوا فيه عرض تفاصيل الحادث 
ونتائجه وما قامت به الجهات المعنية 
من جهود في مواجهته ومعالجة آثاره 
وانقاذ واسعاف المصابين والتعرف على 
الحادث ومالبساته، واوضحوا  اسباب 
لسموه الجهود الحثيثة القائمة من اجل 
التعرف على الضحايا ومعالجة المصابين 

بكل السبل الممكنة.
وإزاء هذه المأساة اإلنسانية المفجعة 
فإن مجلس الوزراء يتقدم بخالص العزاء 
والمواساة الى مقام صاحب السمو األمير 
وس���مو ولي العهد وللشعب الكويتي 
الكري���م وألس���ر الضحاي���ا على وجه 
الخص���وص، مبتهال الى المولى القدير 
ان يتغمدهم برحمت���ه ورضوانه وأن 
يسكنهم فسيح جناته ويلهمنا جميعا 
الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين 
بنعمة الشفاء العاجل بإذنه تعالى، انه 

سميع مجيب.
وقد أمر صاحب السمو األمير بتوفير 
اإلمكانات والتسهيالت لتأمين الخدمات 
الطبية الالزمة لعالج المصابين بكل ما 
يستوجبه ذلك من جهود، وتأمين جميع 
السبل الممكنة لتخفيف ألم ومعاناة أسر 
الضحايا جراء هذه الكارثة اإلنسانية.

كما كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
وعضوية وزارة الداخلية ووزارة الصحة 
واإلدارة العامة لإلطفاء وبلدية الكويت 
للوقوف عل���ى جميع تفاصيل الحادث 

وبعد االجتماع صرح وزير الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء روضان الروضان بما 
يلي: رحب مجلس الوزراء في مستهل 
أعماله بس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر المحمد بمناسبة عودته الى 
أرض الوطن بعد جولة رسمية قام بها 
لعدد من الدول األفريقية مؤخرا، متمنيا 
لسموه موفور الصحة والعافية لمواصلة 
عطائه المعهود في قيادة مسيرة العمل 

الحكومي لخدمة الوطن والمواطنين.
وقد اس���تعرض مجلس الوزراء في 
هذا االجتماع كتاب رئيس مجلس األمة 
باإلنابة الذي تضمن رغبة مجلس األمة 
بالدعوة النعقاد جلس���ة غي���ر عادية 
لمناقشة موضوع المسرحين من العمل 
في القط���اع الخاص وكذلك مش���روع 
قانون بشأن العمل في القطاع األهلي، 
وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على 
مشروع مرسوم بدعوة مجلس األمة لعقد 
جلس���ة غير عادية االربعاء 19 الجاري 
لمناقش���ة الموضوعين المشار اليهما 
فقط، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون 
م���ع مجلس األمة الموق���ر لتحقيق كل 
ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، 
ورفع المجلس مشروع المرسوم لصاحب 

السمو األمير.

صاحب السمو األمير مترئسا االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة باإلنابة وسمو رئيس الوزراء والوزراء

وزير الخارجية
تلقى رسالة خطية 
من نظيره الفنلندي

ولي العهد التقى 
رئيس الوزراء 
والرومي ووزراء

استقبل سمو ولي العهد 
الش���يخ ن���واف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح 
امس س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ونائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون  مجلس 
االقتصادي���ة ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد ووزير املالية مصطفى 
الش���مالي ووزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي ووزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االم���ة د.محم���د البصيري 
ووزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الدولة  الش���ريعان ووزير 
لش���ؤون مجلس ال���وزراء 
الروضان ووزير  روض���ان 
الصحة د. هالل الساير. كما 
استقبل سموه بقصر السيف 
رئيس مجلس االمة باإلنابة 

عبداهلل الرومي.

تلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من وزي���ر خارجية 
فنلن���دا ألكس���ندر س���تاب 
تتعلق بالعالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني والقضايا 

محل االهتمام املشترك.

األمير التقى ولي العهد ورئيس الوزراء

الديوان األميري: صاحب السمو يتضامن مع ذوي الضحايا 
بعدم استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

اس���تقب��ل صاح��ب الس���مو األمي��ر 
الشي��خ صب��اح األحمد بقص��ر السيف 
صباح امس سم��و ول��ي العه��د الشيخ 

نواف األحمد، كما استقبل سموه صباح 
امس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

المحمد.

يس���ر الدي���وان االمي���ري ان يعرب 
للمواطنين الكرام باس���م صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد عن خالص 
تهانيه للجميع بحلول ش���ه��ر رمضان 
المبارك داعيا س���موه المول���ى تعال��ى 
ان يجعل هذا الش���هر الكريم شهر خير 
وبرك�����ة عل���ى وطننا العزي�����ز واهله 
االوفياء والمقيمي�����ن على ارض���ه وان 
يتقبل صيامهم وقيامه���م ويقوي اواصر 
المحبة والمودة بينهم ويهديه���م للعمل 

بطاعة اهلل وكسب مغفرته ورضاه.
كما اعلن الديوان االميري عن عدم تمكن 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
من استقبال المواطنين الكرام المهنئين 
بمناس���بة ش���هر رمضان المبارك وذلك 

تضامنا ومش���اركة السر ضحايا حريق 
الجهراء المؤسف الذي اودى بحياة واصابة 
العشرات من اخواتنا االمهات وبناتنا والذي 
خلف الحزن واالسى في نفوس الجميع 
معربا س���موه عن بالغ تاثره وتعاطفه 
وحزنه الشديد السر ضحايا هذا الحادث 

المؤسف والمؤلم.
مجددا سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته لهم بهذا المصاب المفجع والجلل 
ومبتهال الى العلي القدير ان يتغمد الضحايا 
بواس���ع رحمته ويسكنهم فسيح جناته 
وان يله���م اهليهم وذويهم جميل الصبر 
وحس���ن العزاء ويأجرهم في مصيبتهم 
وان ينعم على المصابين بالشفاء العاجل 

وموفور العافية.

صاحب السمو عّبر خالل اجتماع استثنائي عن أعمق مشاعر األلم والحزن واألسى إزاء الفاجعة

األمير يأمر  مجلس الوزراء بتوفير اإلمكانات والتسهيالت لتأمين
الخدمات الطبية الالزمة لعالج المصابين وتخفيف معاناة أسر ضحايا حريق »العيون« 

مجلس الوزراء وافق على مش�روع مرس�وم دعوة مجلس األمة لعقد جلس�ة غير عادية 19 الجاري لمناقش�ة »المس�ّرحين« وقانون العم�ل بالقطاع األهلي

ديوان ق�شر ال�شعب
اقتداء بوالد اجلميع

ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد
حفظه اهلل ورعاه

وم�شاركة لالإخوة عائالت
وذوي ال�شحايا وامل�شابني

جراء حادث احلريق امل�ؤ�سف

يعتذر ديوان ق�شـــر ال�شعب

عن عدم ا�ستقبال الإخ�ة املهنئني
مبنا�سبة �سهر رم�ســـــان املبارك

داعني اهلل اأن يحفظ الكويت

واأهلها من كل مكروه


