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لجنة برئاسة الكندري للتحضير لالحتفاالت

الحمد: االحتفال بالعيد الوطني والتحرير 23 فبراير المقبل
وافتتاح مبنى سفارتنا الجديد مارس المقبل

والعس����كري. وأعل����ن احلمد انه 
س����يتم افتتاح املبنى في مارس 
املبنى اجلديد مجهز  املقبل، وان 
بأحدث األجه����زة األمنية، وكذلك 
سيتم توفير أماكن انتظار وساحات 
واستراحة خاصة، باالضافة الى 
ان هناك بوابات خاصة للمراجعني 

وأخرى للضيوف.
وأش����اد احلمد بجهود وزارة 
اخلارجية لتنفيذ املبنى بش����كل 
يتناسب وحجم العمل للمراجعني 
لس����فارتنا بالقاهرة، مشيرا الى 
تنفيذ الديكورات بشكل يتناسب 
الكويتي، حيث يش����عر  وتراثنا 
الزائ����ر باجلو الكويتي من خالل 
الديك����ور والضيافة وغيرها من 
تلك األش����ياء التي تشعرك بأنك 

في الكويت.

النيل ويتكون من 
8 أدوار خصصت 
األدوار العليا ملقر 
إقام����ة الس����فير 
التالي  وال����دور 
ملق����ر الضياف����ة 
والدور اخلامس 
الس����فارة  ملكتب 
والديبلوماسيني 
والدور الرابع ملقر 
املندوبية الدائمة 
الدول  جلامع����ة 
العربية واألدوار 
الباقية للشؤون اإلدارية ومكتب 
األم����ن وبالدور األرضي القس����م 

القنصلي.
الى ان مبنى سفارتنا  وأشار 
القدمي س����يظل به القسم الثقافي 

وحول اجلديد ملبنى سفارتنا 
بالقاهرة أش����ار احلم����د الى انه 
يت����م االنته����اء م����ن الديكورات 
النهائية للمبنى  والتش����طيبات 
الواقع مبحافظة اجليزة ويطل على 

التلفزيون  فرق 
الكويتي في هذه 
املناسبة ليتعرف 
على  املشاركون 
الكويت  فن����ون 
وكذلك  التراثية 
البهجة  لتدخ����ل 
عل����ى نفوس����نا 
جميعا كما سيقام 
للفنون  معرض 

التشكيلية.
وأضاف احلمد: 
انه معرض ألهم 

اإلصدارات الكويتية، وبوسترات 
عن التراث الكويتي وكذلك إصدارات 
سلسلة عالم الفكر وعالم املعرفة 
وغيرها من اإلصدارات التي تتناول 

النهضة في الكويت.

القاهرة ـ هناء السيد
أعلن سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلمد ان االستعدادات جتري على 
قدم وساق لالحتفال بالعيد الوطني 
وأعياد التحرير، وأشار احلمد الى 
تشكيل جلنة برئاسة املستشار 

عمر الكندري لذلك.
وأضاف ان احتفاالت هذا العام 
ستقام بفندق سميراميس 23 فبراير 
املقبل ومتت االس����تعدادات لذلك 
حيث يحرص توجيه الدعوات لكبار 
الشخصيات واملسؤولني والسفراء 
والديبلوماسيني والفنانني، وذكر 
ان اجلديد ان اجلميع حرص على 
الكويت فرحتها بتلك  مش����اركة 
املناسبة الغالية على قلوبنا جميعا 
وان احتفاالت هذا العام ستشهد 
مشاركة فرقة للغناء التراثي من 

إنجـاز الديكـورات والتشـطيبات النهائيـة لمبنـى السـفارة الجديـد الواقـع 
فـي محافظـة الجيـزة وإبقـاء القسـم الثقافـي والعسـكري فـي السـفارة القديمة

عمر الكندري د.رشيد احلمد

استعرض معاني وتوجيهات الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الثالثاء قبل الماضي

مجلس الوزراء: كلية للعمارة والترخيص بإنشاء الجامعة األميركية للعلوم الطبية 
وزيادة رأسمال شركة النقل وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك األهلي

الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان خالل االجتماع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

تعيين العيسى والسرحان أميني سر مساعدين في لجنة المناقصات
مع صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد والتي تناولت سبل 
تعزيز عالقات التعاون القائمة بني 
الكويت وسلطنة عمان انطالقا 
من الروابط االخوية احلميمة بني 
قيادتي وشعبي البلدين الشقيقني 
واوج���ه دفع مس���يرة مجلس 
التع���اون اخلليجي في مختلف 
املجاالت الى جانب تبادل وجهات 
النظر حول آخر املستجدات على 
الس���احتني االقليمية والدولية 
واملوضوع���ات االخرى موضع 

االهتمام املشترك.
ثم ناقش املجلس التوصيات 
الواردة مبحضر االجتماع رقم 
)10 - 2009/2( للجنة الشؤون 

القانونية.
كما ناقش املجلس مش���روع 
مرس���وم باملوافقة على انشاء 
كلية للعم���ارة بجامعة الكويت 
ومش���روع مرسوم بالترخيص 
بانشاء اجلامعة األميركية للعلوم 
الطبية ومشروع مرسوم باملوافقة 
على زيادة رأسمال وتعديل عقد 
التأسيس والنظام االساسي للبنك 
االهلي الكويتي ومشروع مرسوم 
باملوافقة على زيادة رأسمال شركة 
النقل العام الكويتية )ش.م.ك( 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
اتفاقي���ة بني حكوم���ة الكويت 
وحكوم���ة مملكة س���وازيالند 

للتعاون االقتصادي والفني.
وقرر املجل���س املوافقة على 
مش���روعات املراس���يم املشار 
اليها ورفعها لصاحب الس���مو 
الش���يخ صباح األحمد،  االمير 
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
االمة واطلع به���ذا الصدد على 
املوضوعات املدرجة على جدول 
اعمال جلسة مجلس االمة، كما 
بحث املجلس الشؤون السياسية 
في ضوء التقارير املتعلقة مبجمل 
التطورات الراهنة على الساحة 
السياسية على الصعيدين العربي 

والدولي.

االخوي���ة القائمة ب���ني البلدين 
الشقيقني وس���بل تنميتها في 
جميع املجاالت وامليادين متمنيا 
لفخامته والوفد املرافق له طيب 

االقامة في البالد.
 كما شرح سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
للمجلس نتائج الزيارة التي قام 
بها للبالد مؤخرا صاحب اجلاللة 
الس���لطان قابوس بن س���عيد 
سلطان سلطنة عمان الشقيقة 
وفحوى احملادثات التي اجراها 

الوزراء  لس���مو رئيس مجلس 
م���ن كل من رئي���س جمهورية 
بنني ورئي���س وزراء جمهورية 
الصومال الشقيقة والتي تركزت 
حول العالقات الثنائية القائمة 
واملوضوع���ات ذات االهتم���ام 

املشترك.
واض���اف ان املجلس رحب 
خالل االجتماع بزيارة الرئيس 
محمود عباس رئيس الس���لطة 
الفلسطينية الشقيقة  الوطنية 
والتي تأتي ف���ي اطار العالقات 

العملية املدروس���ة في مختلف 
االجتاهات وعلى كل املستويات 
استجابة لكلمة سموه حفظه اهلل 

ورعاه.
وعقب هذا االجتماع االستثنائي 
فقد اس���تكمل مجل���س الوزراء 
اجتماعه االسبوعي املعتاد في 
قصر بيان برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
وقال الروض���ان ان املجلس 
اطلع عل���ى الرس���ائل املوجهة 

القلوب وتتش���ابك السواعد من 
اجل مصلحة الكويت.

الروض���ان ان مجلس  وقال 
الوزراء عبر ع���ن بالغ تقديره 
اعت���زازه بالتوجيهات  وعظيم 
السامية والنصائح السديدة التي 
تضمنتها كلمة صاحب الس���مو 
االمير الشيخ صباح االحمد، مؤكدا 
التزامه الكامل بهذه التوجيهات 
الس���ديدة والتي ستكون حافزا 
للحكومة في تطوير عملها ودافعا 
قويا التخاذ العديد من اخلطوات 

االنحراف عن رسالتها الوطنية 
الس���امية وااللت���زام باحلرية 
املس���ؤولة لتكون اضافة قوية 
لوحدتنا الوطنية واداة ايجابية 
لتعزيز الرأي العام املستنير ودفع 

مسيرة التنمية.
الغالية  اكد سموه ثقته  كما 
الكوي���ت وحرصهم على  بأهل 
االلتزام بنهج االولني في احملافظة 
على وطنهم والتضحية من اجل 
رفعته وتقدمه داعيا اجلميع الى 
التالحم والتعاضد وان تتصافى 

والضوابط التي تضمنها الدستور 
والقوان���ني مؤك���دا عل���ى دور 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
في جت���اوز اس���باب اخللل في 
العالقة بينهما وايجاد مقومات 
ش���راكة حقيقية تلبي االهداف 
املنشودة وتسرع االجنازات التي 

تخدم الوطن واملواطنني.
وقد اش���ار صاحب الس���مو 
االمير الشيخ صباح األحمد الى 
الدور احليوي الذي تضطلع به 
مؤسساتنا االعالمية محذرا من 

مريم بندق
عقد مجلس الوزراء اجتماعا 
استثنائيا مساء اول من امس في 
قصر بيان برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
وقال وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
عقب االجتماع ان مجلس الوزراء 
قد خصص هذا االجتماع ملناقشة 
مضامني الكلمة االبوية الشاملة 
التي وجهها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد الى الشعب 
الثالث���اء قبل املاضي  الكويتي 
على خلفي���ة مجريات االحداث 

االخيرة.
واضاف الروضان ان املجلس 
التي  الس���امية  تدارس املعاني 
تضمنتها كلمة سموه  والتي عبر 
فيها عن مشاعر القلق واالستياء 
ازاء ما شهدته البالد مؤخرا من 
ممارسات غريبة مرفوضة مست 
ثوابتن���ا ومس���لماتنا الوطنية 
الدستورية  وخرجت عن االطر 
والقانوني���ة وقيمن���ا واعرافنا 
االجتماعي���ة االصيل���ة وقد اكد 
سموه حفظه اهلل ورعاه في كلمته 
التاريخية على ضرورة حتصني 
وحدتنا الوطنية وحمايتها من كل 
ما قد يسيء اليها ونبذ النزعات 
والعصبيات املقيتة مبا حتمله من 
ابناء  الفتنة والشقاق بني  بذور 
املجتمع الكويتي وان يعمل اجلميع 
على ترجمة شعار الوالء للوطن 
الى سلوك ملموس يجسد معاني 

املواطنة االيجابية الصاحلة.
كما شدد س���موه كذلك على 
رفض مظاهر الفوضى واالنفالت 
واالحتكام دائما للقانون وااللتزام 
بتطبيقه على اجلميع وان يعمل 
اجلميع على احترامه واحلفاظ 

على هيبته وسيادته.
وقد حّذر سموه من مخاطر 
انتكاسة مفصلية في ممارستنا 
الدميوقراطية جراء املبالغة في 
تسييس االمور وجتاوز احلدود 

الجسار وكياًل للكهرباء والماء والمجدلي واألنبعي أمينين
لبرنامج إعادة الهيكلة وسالمة أمينا مساعدا في أمانة مجلس الوزراء

ترقية 316 ضابطاً من رائد لمقدم و161 من نقيب لرائد وتولية 11 طالباً ضابطاً لرتبة مالزم
مريم بندق

اعل��ن وزير الدولة لش��ؤون مجل��س الوزراء 
روض��ان الروضان ان املجلس وافق اول من امس 
عل��ى مجموعة من مش��اريع املراس��يم بتعيينات 

وترقيات في عدد من اجلهات احلكومية.
وق��ال الوزي��ر الروض��ان عق��ب االجتم��اع 
االس��بوعي للمجل��س ان مجلس ال��وزراء وافق 
على مش��روع مرسوم بتعيني أحمد خالد اجلسار 
وكي��ال لوزارة الكهرباء واملاء. واضاف ان املجلس 
وافق ايضا على مش��روع مرسوم بتعيني فوزي 
املجدلي ومحمد االنبعي أمينني عامني مس��اعدين 
بدرج��ة وكيل وزارة مس��اعد ف��ي برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي في الدولة. 
وذكر انه متت املوافقة على مشروع مرسوم اخر 

بتعيني هدى العيس��ى وامين السرحان أميني سر 
مس��اعدين في جلنة املناقص��ات املركزية بدرجة 
وكيل وزارة مس��اعد. وقال الروضان ان مجلس 
الوزراء وافق كذلك على مش��روع مرسوم بتعيني 
س��المة محمد بن س��المة أمينا عاما مساعدا في 
االمان��ة العامة ملجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة 
مساعد. من جهة أخرى أعلن الوزير الروضان ان 
مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بترقية 
316 ضابطا ف��ي اجليش من رتبة رائ��د الى رتبة 
مقدم. واض��اف ان املجلس وافق على مش��روع 
مرس��وم آخر بترقي��ة 161 ضابطا في اجليش من 
رتبة نقيب الى رتبة رائد. وقال ان مجلس الوزراء 
وافق على اس��تصدار مرس��وم بتولي��ة 11 طالبا 

محمد األنبعيضابطا في اجليش الى رتبة مالزم. فوزي املجدلي أحمد اجلسار

تـــذكـيــــر

لت�سديد اال�سرتاكات ال�سنوية

علم�������ًا باأن دوام �صكرتاري�������ة اجلمعية من ال�صاع�������ة التا�صعة �صباحًا 

حت�������ى ال�صاعة الواحدة ظهرًا وم�������ن ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء وحتى 

الثامنة م�صاًء طيلة اأي�������ام الأ�صبوع ما عدا يومي اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�صب�������ة انتهاء ال�صن�������ة املالية لع�������ام 2009 وحلول موعد 

ت�صديد ال�ص�������راك لل�ص�������نة املالية اجلديدة لعام 2010 يود 

جمل�س اإدارة جمعية ال�صحافيني الكويتية اأن يذكر الزمالء 

اأع�ص�������اء اجلمعية ب�صرعة �ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صتالم 

بطاقات الع�صوية اجلديدة لعام 2010 ومراجعة �صكرتارية 

اجلمعية بهذا اخل�صو�س يف موعد اأق�صاه 2010/3/31.


