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خالد الربيعان

سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا اجللسة

مجلس الوزراء: 3 وزراء ونائبان لدراسة قانون الغرفة المرفوع من 2004
مباركة إحالة تقرير تجاوزات »الكويتية« إلى النيابة التي تستدعي من تشاء
إحال�ة تعديالت »المعس�رين« إلى لجن�ة وزارية واعتماده�ا نهائيًا يعتمد عل�ى التوافق مع »المالي�ة البرلمانية«

مريم بندق
في س���ابقة ه���ي االولى من 
نوعها، اعتمد مجلس الوزراء قرارا 
بتش���كيل جلنة لدراسة مشروع 
التجارة والصناعة  قانون غرفة 
املرفوع منذ العام 2004 تضم 3 

وزراء ونائبني.
وقال���ت مص���ادر عليمة في 
تصريحات خاصة ل���� »األنباء« 
ان اللجن���ة تض���م نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
االس���كان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد ووزي���ري املالية مصطفى 
الشمالي والتجارة والصناعة احمد 
الهارون ونائبني سيتم حتديدهما 
بعد التنسيق مع رئيس مجلس 

االمة.
يذكر ان »األنباء« انفردت االحد 
املاضي بنشر خبر حتت عنوان 
قانون الغرفة ينتظر االحالة ملجلس 
االمة واملقدم في العام 2004 من 
غرفة التجارة والصناعة ملجلس 
اللجنتان  الوزراء والذي بحثته 
الوزاريتان  القانونية والوزارية 

وادارة الفتوى والتشريع.
وقرر املجلس في جلسته التي 
لم تستمر اال ساعة واحدة احالة 
التقرير املقدم م���ن وزير الدولة 
لش���ؤون مجل���س االم���ة وزير 
املواصالت د.محمد البصيري حول 
جتاوزات مؤسسة اخلطوط اجلوية 

السياس���ية في ض���وء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الس���احة السياس���ية على 

الصعيدين العربي والدولي.

الكويتية الى النيابة العامة.
وأوضحت مصادر وزارية ان 
االحالة شملت جميع التجاوزات 
النيابة  االدارية واملالي���ة لتقوم 
باختصاصاته���ا وه���ي اج���راء 
الذين  التحقيقات مع االشخاص 
ترى احلصول منهم على معلومات 
قد توس���ع دائ���رة املتجاوزين 
الزامها من جانب احلكومة  دون 
بالتحقيق مع اش���خاص معينني 
بهدف حتقيق الشفافية ورفع يد 
احلكومة متاما واثبات حسن نيتها 
في معاقبة املتجاوزين مهما كانت 

مواقعهم واسماؤهم.
ه���ذا وعلم���ت »األنب���اء« ان 
املجلس لم يناق���ش ما تردد في 
بعض الصحف حول اجراء تعديل 
او تدوير بني الوزراء، واش���ارت 
مصادر في هذا الصدد ان احلكومة 
قامت بواجبها املطلوب منها ازاء 
مواجهة االحداث االخيرة وعقدت 
اجتماعا استثنائيا في يوم عطلة 
واتخذت القرارات املطلوبة باحالة 
النيابة  الى  الفضائية اخلاص���ة 

وكذلك القائمؤن عليها.
في السياق نفسه، اوضحت 
ان املجلس لم  مصادر وزارية 
يناقش في جلسته اول من امس 
تعديالت قانون املعسرين، وكان 
قد أحالها في جلسة سابقة الى 
جلن���ة وزاري���ة للتدقيق فيها 

قبل اعتماد املجلس لها بصفة 
نهائية.

ه���ذا وعقد مجل���س الوزراء 
اجتماعه األس���بوعي مساء اول 
من امس في قصر بيان برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
الدولة لش���ؤون  وقال وزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 

التوقيع على عدد من االتفاقيات 
التي تس���تهدف تعزيز وتوثيق 
الروابط بني البلدين في مختلف 
املجاالت التجارية واالستثمارية 
والعس���كرية مبا يحقق املصالح 

املشتركة.
واوضح ان املجلس اطلع على 
تقرير اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات حول فتح مراكز متكاملة 
للحكومة مول في جميع محافظات 
الكويت وبهذا الصدد استمع املجلس 
الى ش���رح من وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة 
د. محم���د البصيري اوضح فيه 
االجراءات الت���ي مت اتخاذها من 
قبل اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات الجناز خطة فتح مراكز 
للحكومة مول في احملافظات في 
س���بيل حتقيق الرؤية الوطنية 
النموذجي لقنوات  واملس���تقبل 
تقدمي اخلدمات احلكومية في اطار 
منظومة احلكومة االلكترونية كما 
احيط املجلس علما مبراحل خطة 
عمل اجلهاز الستكمال انشاء املراكز 

في جميع احملافظات.
كما ش���رح للمجلس اجلهود 
املبذولة لتجنب ازدواجية االعمال 
وتقدمي افضل اخلدمات للمستفيدين 
من خالل مراكز اخلدمة الشاملة 

ووحدات اخلدمة الذاتية.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 

مجددا ف���ي خطوة تترجم نية 
احلكوم���ة مبارك���ة تعديالت 
الى  النسبة  تتعلق بتخفيض 
40% للتس���جيل مج���ددا في 
الصن���دوق وان كان���ت بعض 
املصادر أحملت الى ان املجلس 
يرى انه من املستحسن عرض 
اللجنة  التعديالت عل���ى  هذه 
املالية البرملانية للخروج بتوافق 

عقب االجتماع ان املجلس رحب 
في مستهل أعماله بصاحب اجلاللة 
امللك ليتس���ي الثالث ملك مملكة 
ليسوتو الذي يزور البالد متمنيا 
جلاللته والوفد املرافق له طيب 
االقامة في البالد معربا عن ثقته 
في أن تساهم املباحثات التي سوف 
يجريها مع صاحب السمو األمير 
في تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين ملا فيه املصالح املشتركة 

لشعبيهما الصديقني.
واضاف الروضان ان املجلس 
رحب كذلك بالزيارة التي سوف 
يقوم به���ا للبالد نيكا جيالوري 
رئيس وزراء جورجيا الصديقة 
والتي تأتي في اطار حرص البلدين 
العالقات  الصديقني على توطيد 
القائمة بينهما وسبل تنميتها في 
جميع املجاالت وامليادين متمنيا 
له والوفد املرافق طيب االقامة في 
البالد.  وقال ان املجلس استمع الى 
شرح قدمه سمو رئيس مجلس 
الوزراء حول نتائج الزيارة التي 
قامت بها للبالد الشيخة حسينة 
واجد رئي���س وزراء جمهورية 
الش���عبية والوفد  بنغالدي���ش 
املرافق لها وفح���وى احملادثات 
واللق���اءات الت���ي اجرتها خالل 
الزيارة والتي تناولت اوجه تنمية 
وتطوير عالقات التعاون القائمة 
بني البلدي���ن الصديقني حيث مت 

االم���ة واطلع به���ذا الصدد على 
املوضوعات املدرجة على جدول 

اعمال جلسة مجلس االمة.
الش���ؤون  كما بحث املجلس 

مصادر وزارية لـ »األنباء«: المجلس لم يناقش تعدياًل أو تدويراً بين الوزراء ويؤكد أن الحكومة قامت بواجبها وعقدت اجتماعاً استثنائياً في يوم عطلة

النخيالن يقدم أوراق 
اعتماده سفيرًا محااًل 

لدى الدنمارك
� كونا: قدم  س����توكهولم 
س����فيرنا لدى الس����ويد علي 
النخيالن امس اوراق اعتماده 
س����فيرا محاال لدى الدمنارك. 
وذكر الس����فير النخيالن انه 
»تشرف امس بلقاء صاحبة 
اجلاللة امللكة مارغريت الثانية 
ملكة مملكة الدمنارك الصديقة 
حيث قدم����ت جلاللتها اوراق 
اعتمادي كسفير فوق العادة 
ومفوض للكويت لدى مملكة 
الدمنارك الصديقة«. وقال انه 
نقل حتيات صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح االحمد 
الثانية  للملك����ة مارغري����ت 
ومتني����ات س����موه جلاللتها 
موفور الصحة وململكة الدمنارك 
مزيدا من االمن واالس����تقرار 
والتق����دم. واض����اف انه نقل 
الدمنارك ايضا حتيات  مللكة 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ومتنياتهما جلاللتها موفور 
الصح����ة. واوض����ح ان ملكة 
الدمنارك من جانبها عبرت عن 
حتياتها لصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ومتنياتها 
لسموه موفور الصحة والعافية 
وللكوي����ت املزيد م����ن االمن 
واالس����تقرار والرقي. واشار 
الى ان امللكة مارغريت الثانية 
اشادت بالعالقات الوثيقة التي 
تربط البلدين الصديقني والتي 
متثل منوذجا لعالقات الصداقة 
بني الدول. وذكر انه عبر عن 
تشرفه بحمل املسؤولية التي 
اواله اياها صاحب السمو األمير 
باالطالع بهذه املهمة ووعد ببذل 
كافة اجلهود خلدمة العالقات 
التاريخي����ة الت����ي جتمع بني 
الكويت والدمن����ارك والعمل 
املس����تمر على تطويرها في 

كافة املجاالت.

التجديد لخالد الربيعان
 وكياًل مساعدًا في »المالية«

املالية  ق���ال وزي���ر 
الش���مالي ان  مصطفى 
ال���وزراء وافق  مجلس 
على مش���روع مرسوم 
بتجدي���د تعي���ني خالد 
جاس���م الربيعان وكيال 
مساعدا في وزارة املالية 

ملدة اربع سنوات.
الربيعان  ويش���غل 
حاليا منصب وكيل وزارة 
املالية املساعد للشؤون 

االدارية واملالية.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سفير البحرين الشيخ خليفة بن حمد بحضور الشيخة اعتماد اخلالد

رئيس الوزراء يتسلم 
رسالة خطية 

من نظيره البحريني
استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
في قصر السيف امس سفير 
مملكة البحرين الشقيقة لدى 
البالد الشيخ خليفة بن حمد 
آل خليفة حيث س����لم سموه 
رسالة خطية من صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس وزراء مملكة 

البحرين.
حضر املقابلة وكيلة ديوان 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخة اعتماد اخلالد.
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