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سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء خالل اجللسة

سمو رئيس الوزراء متوسطا رئيس وأعضاء فريق مشروع »كويتي وأفتخر«

رئيس الوزراء: فريق »كويتي وأفتخر« يجسد عزم وتصميم أبناء الكويت على خدمة وطنهم
الكويت ـ كونا: استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر الســــيف امس فريق مشــــروع »كويتي 
وافتخر« ضاري الوزان ونور الوزان وهدى بهبهاني وســــامر 
البستان وشيخة الوزان وغالية الشمالن وسارة الشمري واحمد 
الشمري وبدر السبيعي وطالل اخللف وعبدالوهاب الرحماني 

وريهام احلميدان وعبدالعزيز العتيبي.
وأشاد سموه خالل املقابلة بفريق مشروع »كويتي وافتخر« 
الذي يجســــد عزم وتصميم ابناء الكويــــت على خدمة وطنهم 
وابراز وجه بلدهم احلضاري أمــــام العالم من خالل احتضان 
املشاريع الصغيرة ومساندة أفكار وابتكارات الشباب الكويتي 

في مختلف املجاالت.
وأعرب ســــموه عن تقديره لروح التحدي التي يتحلى بها 
شباب الكويت ملواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية مؤكدا 
ثقته الكبيرة في كفاءتهم وقدراتهم متمنيا لهم النجاح والتوفيق 
في حتقيق طموحاتهم وتطلعاتهم التي تنشــــد اخلير والتقدم 

لبلدنا احلبيب الكويت.
وقد أعرب رئيس وأعضاء فريق مشروع كويتي وافتخر عن 
شكرهم لســــمو رئيس مجلس الوزراء على رعايته املتواصلة 
للمشــــروع ودعمه الدائم البناء الكويت من أجل خدمة وطنهم 

مؤكدين حرص سموه على مساندتهم ومتابعة نشاطاتهم.
ومن جهة أخرى اســــتقبل ســــمو رئيس الوزراء في قصر 
السيف أمس رئيس اللجنة الكويتية واليابانية لرجال األعمال 
وائل جاسم الصقر ونائب وزير االقتصاد والتجارة والصناعة 
الياباني تيريهيكو ماشيكو واعضاء اللجنة وذلك مبناسبة انعقاد 

االجتماع السنوي اخلامس عشر للجنة في البالد.

رئيس وأعضاء الفريق شكروا سموه على رعايته المتواصلة وحرصه على مساندتهم

الحكومة تواجه استجواب العبداهلل 
وتجّمد تعديالت »المطبوعات« و»المرئي«

مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت 
وحكومة مملكة البحرين في مجال 
التعــــاون الفني حلمايــــة البيئة 
واحملافظة عليهــــا وقرر املجلس 
املوافقة عليــــه ورفعه لصاحب 
الســــمو االميــــر الشــــيخ صباح 

األحمد.
كما اطلع على مشروع قانون 
بتعديل بعض احكام القانون رقم 
10 لســــنة 2007 في شأن حماية 
املنافســــة وعلى مشروع قانون 
باملوافقة علــــى انضمام الكويت 
التفاقية حقوق االشخاص ذوي 
االعاقة ومشروع قانون باملوافقة 
على اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومــــة جورجيا للتشــــجيع 
املتبادلة لالستثمارات  واحلماية 
ومشــــروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة الكويت وحكومة 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
الشــــمالية للتشــــجيع  وايرلندا 
املتبادلة لالستثمارات  واحلماية 
وعلى مشــــروع قانون باملوافقة 
على اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومــــة جمهورية ســــريالنكا 
الدميوقراطية االشتراكية للتشجيع 
املتبادلة لالستثمارات  واحلماية 
وعلى مشــــروع قانون باملوافقة 
على اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية التفيا لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
املالي فيما يتعلق بالضرائب على 

الدخل وعلى رأس املال.
املوافقة على  وقرر املجلــــس 
مشاريع القوانني ورفعها لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد 

متهيدا الحالتها ملجلس االمة.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
االمــــة واطلع بهــــذا الصدد على 
املدرجة على جدول  املوضوعات 

اعمال جلسة مجلس االمة.
الشــــؤون  كما بحث املجلس 
السياســــية في ضــــوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الســــاحة السياســــية على 

الصعيدين العربي والدولي.

عونا وذخرا وسندا لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد وان 
يحفظ الكويت وشــــعبها من كل 

مكروه.
كمــــا يتقدم مجلــــس الوزراء 
الــــى صاحب  التهنئة  بخالــــص 
الســــمو االمير وسمو ولي العهد 
والشعب الكويتي الكرمي مبناسبة 
الذكرى التاسعة واالربعني للعيد 
الوطني ويوم التحرير املجيدين 
اللذين يصادفــــان يوم اخلميس 
واجلمعة املقبلني مبتهال الى املولى 
العلي القدير ان يرحم شــــهداءنا 
االبرار ويتغمدهم بواسع رحمته 
ويسكنهم فســــيح جناته سائال 
املولى عز وجل ان يحفظ الكويت 
وشعبها من كل سوء ويدمي عليهما 
نعمة االمن واالمان في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب الســــمو االمير 
الشيخ صباح األحمد وولي عهده 

االمني.
ثم اطلع املجلس على توصيات 
محضر االجتماع رقم )3/ 2010( 
القانونية بشأن  للجنة الشؤون 
مشروع مرســــوم باملوافقة على 

واملتضمنة االشــــادة بالعالقات 
الطيبة واملشاريع املشتركة بني 

البلدين.
واضاف الروضان ان املجلس 
اطلع ايضا على الرسالة التي تلقاها 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد من قداسة البابا بنديكتوس 
الســــادس عشــــر بابا الڤاتيكان 
التي  واملتضمنة تقديره للزيارة 
قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء 
واالشادة بالعالقات الطيبة التي 

تربط الكويت والڤاتيكان.
الــــوزراء  كما تقــــدم مجلس 
بأسمى ايات التهنئة والتبريكات 
الرابعة لتولي  الذكرى  مبناسبة 
سمو الشيخ نواف االحمد لوالية 
العهد للكويت والتي عكست اجماع 
الكويت بكل اطيافها االجتماعية 
والسياسية على توليه لهذا املنصب 
وذلك لتواضعه وحكمته وخبرته 

السياسية.
ومجلس الوزراء اذ يغتنم هذه 
الفرصة مبتهال الى اهلل عز وجل 
ان يدمي على الكويت استقرارها 
وعزها وان يجعل سمو ولي العهد 

قانون صندوق املعسرين اجابت 
املصادر: لم يتم شيء بشأنها في 

اجللسة.
وبحث املجلس تقرير املجلس 
االعلى للتخطيط املتضمن إعادة 
هيكلة بعض اجلهات احلكومية 
للقضــــاء علــــى اخللل الــــذي قد 
يعرقــــل تنفيــــذ خطــــة التنمية 

االستراتيجية.
واســــتمع إلى وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد حول البالغات 
الكاذبة وطالبه بتغليظ العقوبات 
التي نص عليها القانون احلالي.

هــــذا وعقد مجلــــس الوزراء 
اجتماعه االســــبوعي مساء امس 
االول في قصر بيان برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
الدولة لشــــؤون  وقال وزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع 
ان املجلــــس اطلع في مســــتهل 
اجتماعه على الرسالة التي تلقاها 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد من رئيس جمهورية بنني 

مريم بندق
فيما ثبتــــت احلكومة أقدامها 
على قاعدة مواجهة االستجواب 
املزمع تقدميه لوزير االعالم الشيخ 
احمد العبــــداهلل من النائب علي 
اليوم، فإنها تراجعت  الدقباسي 
خطوة الى اخللف على صعيد حسم 
ملف تعديالت قانوني املطبوعات 

والنشر واملرئي واملسموع.
وفي هذا الصدد اكدت مصادر 
حكومية رفيعة لـ »األنباء« ان قرار 
مواجهة االستجوابات خيار قائم 
لن تتراجع عنه احلكومة، مشيرة 
الى ان مجلس الوزراء لم يناقش 
في جلسته امس االول تعديالت 
»املرئي« و»املسموع« التي سبق 
ان اعادها الى وزير اإلعالم للمزيد 
من الدراســــة في إشارة ضمنية 
إلى جتميد هــــذا امللف في الوقت 

احلالي.
علــــى صعيد متصــــل اعربت 
مصــــادر وزارية عن عدم ممانعة 
احلكومة في مناقشــــة االقتراح 
بقانون املقدم من 5 نواب لتنظيم 
غرفة التجارة والصناعة موضحة 
انه ال ضرر فــــي ذلك فاحلكومة 
تتعــــاون مع املجلــــس للتوصل 
إلى قانون متكامل قابل للتطبيق 
التشريعية  وملبيا لالحتياجات 
والقانونية ومبينة ان اجتماعات 
متواصلة بالتنسيق ما بني الغرفة 
وإدارة الفتوى والتشريع للخروج 
بصياغة نهائية ملشروع القانون 
الذي سبق ان قدمته الغرفة ملجلس 
الوزراء عــــام 2004، ومؤكدة انه 
في حال مت االتفاق على الصياغة 
النهائية فسيرفع الى املجلس ليأخذ 
مجراه في القنوات الرسمية الحالته 

إلى مجلس االمة.
هذا وبارك املجلس طلب وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمــــة د.محمد البصيري 
إحالة جتاوزات مؤسسة اخلطوط 
اجلويــــة الكويتية الــــى النيابة 

العامة.
وردا على سؤال حول تعديالت 

ال تمانع في مناقشة اقتراح النواب الـ 5 حول قانون »الغرفة« وتبارك إحالة تجاوزات »الكويتية« إلى النيابة

»السكنية« توزع 208 قسائم
من مشروع شمال غرب الصليبخات

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
امس بإجراء القرعة على الدفعة الرابعة من القسائم 
احلكومية ملشــــروع شمال غرب الصليبخات التي 

تشتمل على 208 قسائم مبساحة 400م2.
وأعلنت املؤسســــة أسماء املواطنني املستحقني 
لدخول هذه القرعة بناء على أولوية طلبه اإلسكاني 
والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 1993/5/19. 
ويعتبر مشروع شمال غرب الصليبخات احد املشاريع 
اإلسكانية اجلديدة والتي تتميز بالقرب من االمتداد 
العمراني، وتقدر مساحة املشروع بـ 236.51 هكتارا، 
وتشمل 1736 وحدة سكنية مقسمة الى 1030 قسيمة 
مبساحة 400م2 وقد مت توزيع 829 قسيمة متضمنة 
هذه الدفعة الرابعة، حيث يبلغ عدد القسائم املتبقية 
201 قسيمة والتي سيتم توزيعها منتصف مارس 
املقبل ومن املتوقــــع ان يكون تاريخ االجناز لهذه 
القســــائم هو أغســــطس 2010. باالضافة الى ذلك 
يحتوي املشــــروع على البيوت احلكومية والبالغ 

إجمالها 396 بيتا ومن املتوقع اجنازها في أغسطس 
2013، باالضافة الى 310 شقق ومن املتوقع ان يكون 
تاريخ اجنازها كذلك في أغسطس 2013. ويشتمل 
املشروع على اخلدمات واملرافق العامة مثل املدارس 
مبختلف مراحلها )روضــــة أطفال عدد 3، ابتدائي 
بنني عدد 2، ابتدائي بنات عدد 1، متوسط بنني عدد 
1، متوسط بنات عدد 1، ثانوية بنني عدد 1، ثانوية 
بنات عدد 1، كما يضم املشــــروع مسجد جامع عدد 
1، مسجد محلي عدد 6، مركز ضاحية رئيسي عدد 
1(. وبالنسبة للمباني العامة األخرى التي يضمها 
املشروع مثل فرع بنك عدد 2، فرع غاز عدد 2، مركز 
صحي عدد 1، مجموعة محالت عدد 4، محطة بنزين 
عدد 1، محطة باصات عدد 1، مقســــم هاتف عدد 1، 
حديقة رئيسية عدد 1، حديقة عامة عدد 1. وطبقا 
خلطة املؤسســــة فقد مت توزيع هذه القسائم على 
املخطط وقبل االنتهاء مــــن البنية التحتية رغبة 

منها في تقليص فترة االنتظار.

زيادة المستفيدين من المواد التموينية 
لـ 1.46 مليون حتى يناير  الماضي

اإلقبال على استخراج البطاقات في تنام مستمر

»ثوابت األمة« التخاذ إجراءات ضد ضم المسجد 
اإلبراهيمي ومسجد بالل آلثار الكيان الصهيوني

حذّر من التهاون في هذه القضية

قالت وزارة التجارة والصناعة امس ان عدد 
املستفيدين من املواد التموينية ارتفع الى 1.46 
مليون مســـتفيد حتى نهاية يناير املاضي في 
حني وصل عدد البطاقات التموينية املستخرجة 

177029 بطاقة.
وأوضح مدير ادارة التموين في الوزارة محمد 
العنزي في تصريح لـ»كونـــا« ان االقبال على 
استخراج البطاقات التموينية في تنام مستمر 
السيما في االشهر القليلة املاضية مؤكدا حرص 
الوزارة على تطوير خدماتها التموينية املقدمة 
كما ونوعا ضمن خطة العمل التي وضعتها لهذا 
الغرض. وافاد بأن عطلة فروع التموين في مختلف 
مناطق الكويت خالل ايام العيد الوطني وعيد 
التحرير ستكون ثالثة ايام فقط من اخلميس 25 

فبراير حتى يوم السبت 27 فبراير تعود بعدها 
ملواصلة عملها وتقدمي خدماتها كاملعتاد ابتداء 

من يوم االحد 28 فبراير.
وبني العنزي ان بعض فروع التموين تعمل 
على فترتني صباحية من الساعة الـ 8 حتى الـ 
12 ظهرا ومسائية من الـ 4 حتى الـ 8 مساء في 
حـــني ان فروعا أخرى تعمل لفترة واحدة متتد 

من الـ 8 صباحا حتى الـ 8 مساء.
كمـــا ذكر ان حتديد اوقـــات العمل في فروع 
التموين من صالحيـــات اجلمعيات التعاونية 
التابع لها كل فرع بالتنسيق مع وزارة التجارة 
مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى اتاحة اكبر وقت 
ممكن حلاملي البطاقة التموينية لالستفادة من 

املواد املطروحة.

دعـــا جتمـــع ثوابـــت االمة 
اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر 
االسالمي التخاذ اجراءات فاعلة 
بشأن اعالن الكيان الصهيوني 
ضم املسجد االبراهيمي ومسجد 

بالل الى اآلثار التابعة له.
واشـــار التجمع الى ان هذا 
املســـلك يشكل رســـالة كافية 
ملن بقيـــت لديـــه ذرة من فهم 
الظن  ممن اليزالون يحسنون 
بالصهاينة مع كل هذا االستخفاف 

واالحتقار الذي ميارسه هذا الكيان 
لالمة االسالمية ومقدساتها.

وزاد: ان هـــذه خطـــوة تدل 
على ثقـــة الصهاينة ان العرب 
لن يحركوا ساكنا، وان هذا االمر 
هو بداية املخطط وليس نهايته، 
وعلى اجلامعة العربية ومنظمة 
املؤمتر االسالمي التحرك بسرعة 

الفشال هذا املخطط.
وحذر التجمع من ان يكون 
التهاون في هــــذه القضية هو 

فشال جديدا يضاف الى مسلسل 
املتخاذلة جتاه قضية  املواقف 
فلســــطني، مؤكدا انه آن االوان 
الــــدول املجاورة  تــــدرس  الن 
لفلسطني خيارات فتح احلدود 
للمجاهدين اليصال رسالة لهذا 
الكيان املتغطرس الذي ال يعرف 
سوى لغة القوة وذلك بدال من 
انشاء جدار عازل يسجل كأعظم 
وصمة عار فــــي تاريخ العرب 

املعاصر.

 

جمعية املهند�سني الكويتية 

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية

 العمومية العادية ال�سنوية 

ي�ضر جمعية املهند�ضني الكويتية دعوتكم حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية 

ي��وم الأربعاء  العادية ال�ضنوية املقرر عقدها يف مت��ام ال�ضاعة ال�ضاد�ضة من م�ضاء 

املوافق 10 مار�س 2010 مبقر اجلمعية وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل : 

اأوًل : تقــــاريـــــر جملــــ�س الإدارة الإداريـــة واملـــــاليــــة لل�ســنـة  املنتهــيـة 

يف 2009/12/31 . 

ثانيًا : اعتماد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31. 

ثالثًا : اختيار مراقب احل�سابات وحتديد مكافاأته . 

اآملني ح�ضوركم وتواجدكم لإثراء الفكر واحلوار، علمًا باأنه وطبقًا لن�س املادة 24 

اإذا   ، من النظام الأ�ضا�ضي . يكون اجتماع اجلمعية العمومية العادية �ضحيحًا 

ح�ضره اأكرث من ن�ضف الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور الجتماع ، فاإذا مل يكتمل 

، ويكون  مل��دة ن�ضف �ضاعة  ، يوؤجل الجتماع  الن�ضاب القانوين يف املوعد املحدد 

الجتماع بعدها �ضحيحًا بح�ضور ع�ضرة اأع�ضاء على الأقل من غري اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة . 


