
الثالثاء 16 مارس 2010   5محليات

مجلس الوزراء وافق على نظام فرز ودمج القسائم بجميع مناطق 
السكن الخاص واالستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي

عقد اجتماعه األسبوعي مساء األحد وأعرب عن تعازيه للرئيس المصري في وفاة شيخ األزهر

الشيخ حمد جابر العلي مع االمير فيصل بن عبداهلل  خالل اللقاء

الشيخ فيصل احلمود مستقبال د.ماهي عبداللطيف

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس األول

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي مساء أمس األول في 
قصر بيان برئاسة سمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 

احملمد.
الدولة لش���ؤون  وقال وزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع 
ان املجلس استهل أعماله باالطالع 
على الرسالة التي تلقاها صاحب 
السمو األمير من رئيس جمهورية 
سنغافورة والتي تضمنت اإلشادة 
بالعالق���ات الطيب���ة التي تربط 
البلدي���ن الصديق���ن وبافتتاح 
معرض »كنوز العالم« الذي أقيم 
في متحف احلضارات اآلسيوية في 
سنغافورة كما تضمنت الرسالة 
دعوة رس���مية لس���موه لزيارة 

جمهورية سنغافورة.
واضاف الروضان ان املجلس 
اطلع على الرس���الة التي تلقاها 
صاحب السمو األمير من جاللة 
مل���ك مملكة س���وازيالند والتي 

تتعلق بزيارته األخيرة للبالد.
وذك���ر ان املجلس اطلع على 
الرسالة التي تلقاها صاحب السمو 
األمير، من سعد احلريري رئيس 
مجلس وزراء اجلمهورية اللبنانية 
الش���قيقة والتي جاءت في إطار 
زيارته للبالد في األسبوع املاضي 
ونتائجها الطيبة التي تعكس عمق 
العالقات األخوية الوثيقة القائمة 

بن البلدين الشقيقن.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
التي تلقاها سمو رئيس مجلس 
الوزراء من الرئيس معمر القذافي 
قائد الثورة اجلماهيرية الليبية 
الشعبية االش���تراكية العظمى 
واملتضمنة الدعوة حلضور الدورة 
الثانية والعشرين ملجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى القمة 
في مدينة )سرت( في اجلماهيرية 
الليبية الش���عبية االش���تراكية 

التجديد للبدر 
رئيسًا  لهيئة الزراعة

اعلن وزير االشغال والبلدية د.فاضل صفر ل� »كونا« ان مجلس 
الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتجديد تعين جاسم البدر 

رئيسا ملجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة للزراعة. 

جابر المبارك يدعو رئيس »الهالل األحمر السعودي« لزيارة الكويت
أهالي نجران يثمنون زيارة حمد الجابر ومرافقيه: أول زيارة لسفير كويتي للمنطقة

الحمود: الكويت ملتزمة بدعم »األونروا«
لدى استقباله كبير مستشاري العالقات الخارجية في الوكالة

العريان: تشكيل 8 لجان لـ »الكشافة«
لرسم إستراتيجيات وخطط العمل

كش���ف رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.جعفر العريان عن 
تشكيل 8 جلان منبثقة عن مجلس إدارة اجلمعية يكمن دورها في 
رسم االستراتيجيات وخلق الرؤى ووضع خطط العمل وتنظيم 
االنش���طة واعداد البرامج واالش���راف على تنفيذه���ا في املرحلة 
املقبلة. وزف العريان خبر تأسيس تلك اللجان اثناء امللتقى الذي 
أقامته جمعية الكش���افة الكويتية العضائها وروادها وذلك ضمن 
انش���طتها صباح امس في مخيم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
ووصف هذا اللق���اء باملبادرة الطيبة من اجلمعية الكش���فية 
الكويتية للم شمل االخوان في اجلمعية باالضافة الى دعوة بعض 
الشخصيات الكشفية للمش���اركة في هذا امللتقى الذي يهدف الى 
منح فرص التعارف وزيادة التالحم وتبادل اخلبرات بن اعضاء 

اجلمعية والذي يعتبر باكورة لألنشطة الكشفية.
وأعلن: أنه »س���يتبع ذلك في نهاية االس���بوع اجلاري مبادرة 
كرمي���ة اخرى تترجم من خالل حفل تكرمي���ي كبير حتت رعاية 
وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود سيتضمن 
جدول اعماله تكرمي اعضاء  املجالس السابقة للجمعية الكشفية 
الكويتية السيما اننا نعايش سنوات تلت خالل توليهم مناصبهم 

خصوصا اننا انتقلنا إلى ألفية جديدة«.

اكد س����فيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود 
التزام الكويت بدعم وكالة غوث وتش����غيل الالجئن 
الفلسطينين »االونروا«. وافاد لدى استقباله كبير 
مستشاري العالقات اخلارجية في وكالة الغوث د.ماهي 
عبداللطي����ف في مكتبه مبقر الس����فارة بان الكويت 
حريصة على تسديد التزاماتها بانتظام للوكالة من 
اجل ضمان اس����تمرارها في تقدمي خدماتها لالجئن. 
وق����ال ان عمل الوكالة محل اهتمام الكويت وحتظى 
باهتمام ش����خصي من صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد. واوضح الشيخ فيصل حرص صاحب 
السمو االمير على حتسس الهم العربي واالنساني ومد 
يد الغوث لكل محتاج. ومن ناحيتها اشادت د.ماهي 
عبداللطيف بدور الكويت لضمان استمرار مستوى 
اداء الوكالة. واشارت الى التبرع الذي قدمه صاحب 
الس����مو االمير لقطاع غزة خ����الل القمة االقتصادية 

العربية االولى التي عقدت في الكويت.

�أ�ســــرة

التوجيه الفني للريا�ضيات

يف منطقة حولـي التعليمية

غـاليــة اليـا�ضـيـن

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

ت�سارك املوجهة الفنية

العزاء لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

والـدهـــا

»المعاقون بنظرة 
المجتمع والقانون« 

في »الصحافيين« اليوم

تنظم جمعية الصحافين 
في السابعة من مساء اليوم 
ندوة بعنوان »املعاقون بنظرة 
املجتمع والقانون« مبناسبة 
اصدار القانون اجلديد للمعاقن 
لع���ام 2010 يحاضر فيها كل 
من: د.عيسى اجلاسم مساعد 
املدير التنفيذي ملركز تقومي 
وتعلي���م الطفل، وعصام بن 
حيدر املدير املساعد التنفيذي 
للمجل���س االعلى لش���ؤون 
املعاقن، محمد العراك باحث 
اعالمي في مجال االعاقة وعلي 
ثويني رئيس اجللس���ة، مع 
الصحافة احمللي���ة واعضاء 
اجلمعي���ة مبق���ر اجلمعية 
البحري  الش���ويخ  مبنطقة 

بجوار قصر السالم.

العظمى يوم���ي 27 و28 مارس 
.2010

ان املجلس  الروض���ان  وقال 
استمع الى شرح قدمه سمو رئيس 
مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة 
التي قام بها للبالد صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس مجلس الوزراء في 
مملكة البحرين الشقيقة وفحوى 
اللقاءات واحملادثات التي استهدفت 

القربى والصالت احلميمة.
 كما أطل���ع وزير املواصالت 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري املجلس 
على نتائج مشاركته مبعوثا من 
قبل صاحب الس���مو األمير في 
تقدمي العزاء بوف���اة املغفور له 
بإذن اهلل تعالى فضيلة الداعية 
د.محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر 
الشريف، طيب اهلل ثراه، وجعل 

تطوير العالقات األخوية القائمة 
ب���ن البلدين الش���قيقن في كل 
املجاالت وامليادين حتقيقا لتطلعات 
قيادتي وشعبي البلدين الشقيقن، 
ونوه املجلس بروح املودة واإلخاء 
التي س���ادت احملادث���ات والتي 
عكست عمق العالقات التاريخية 
املتمي���زة القائمة ب���ن الكويت 
ومملكة البحري���ن وما يربطهما 
وشعبيهما الشقيقن من وشائج 

اجلنة مثواه.
وأضاف ان املجلس أعرب عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
للرئيس محمد حس���ني مبارك 
العربية  رئيس جمهورية مصر 
الش���قيقة وللش���عب املص���ري 
الشقيق، معتبرا رحيله خسارة 
لألمة اإلس���المية وفقدانا لعالم 
جليل كرس كل حياته في سبيل 
العلم وخدمة اإلسالم واملسلمن 
سائال املولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ورضوانه 

ويسكنه فسيح جناته.
املجل���س  ان  وأوض���ح 
استعرض كذلك توصيات جلنة 
القانونية باجتماعها  الشؤون 
رقم )2010/5( بشأن مشروع 
مرسوم باملوافقة على نظام فرز 
ودمج القسائم بجميع مناطق 
السكن اخلاص واالستثماري 
والتجاري والشريط الساحلي 
والصناعي واحلرفي ومشروع 
مرس���وم باملوافقة على اتفاق 
تعاون ثقافي بن حكومة الكويت 
وحكوم���ة جمهورية البرازيل 
االحتادية ومش���روع مرسوم 
باملوافقة عل���ى مذكرة تفاهم 
الكويت وحكومة  بن حكومة 
جمهورية تركيا في مجال حماية 
املوارد  البيئة واحملافظة على 
الطبيعية للتنمية املستدامة، 
وق���رر املجل���س املوافقة على 
مشروعات مراسيم ورفعها الى 

صاحب السمو األمير.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
األم���ة واطلع به���ذا الصدد على 
املوضوعات املدرجة على جدول 

أعمال جلسة مجلس األمة.
كما بحث املجلس الش���ؤون 
السياس���ية في ض���وء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الس���احة السياس���ية على 

الصعيدين العربي والدولي.

رئيس الوزراء استقبل بلير ورئيس وزراء صربيا

الكويت وصربيا توقعان اتفاقيتي تعاون
في الخدمات الصحية والجوية

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر السيف امس بحضور نائب رئيس 
مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح رئيس وزراء اململكة املتحدة السابق توني 
بلير مبناسبة زيارته للبالد. حضر املقابلة املستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء د.اسماعيل خضر 
الشطي. من جهة أخرى وصل رئيس وزراء جمهورية 
صربيا د.ميركو سفيتكوفتش والوفد املرافق له الى 
البالد في زيارة رسمية تس����تغرق عدة أيام بدعوة 
من س����مو رئيس مجلس ال����وزراء. وجرت للضيف 
مراسم استقبال رسمي في قصر بيان حيث كان في 
مقدمة مستقبليه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش����يخ جابر املب����ارك ونائب رئيس 
مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح ورئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح 
وعدد من الشيوخ والوزراء واحملافظن وكبار قادة 
اجليش والش����رطة واحلرس الوطني وعميد السلك 
الديبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت 

وسفيرا البلدين.
هذا وعقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد في ديوان اسرة آل الصباح بقصر بيان مساء 
امس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية 
املباحثات  صربيا د.ميركو س����فيتكوڤتش. وجرت 
بن اجلانبن في اجواء ودية حيث مت بحث العالقات 
الثنائية في شتى املجاالت وسبل تطويرها مبا يحقق 
مصالح الشعبن وبحث القضايا الدولية ذات االهتمام 
املشترك. وعقب املباحثات مت االحتفال بالتوقيع على 

اتفاقيتي تعاون شملتا املجاالت التالية:
 1 � اتفاقية التعاون في املجال الصحي بن حكومتي 
البلدين وقعها عن حكومة الكويت نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح وعن 
حكومة جمهورية صربيا وزير العمل والسياس����ات 

االجتماعية راسيم لياييتش.
 2 � كما وقع اجلانبان على اتفاقية اخلدمات اجلوية، 
وقعه����ا عن حكومة الكويت وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري، وعن 
حكومة جمهورية صربيا وزير العمل والسياس����ات 

االجتماعية راسيم لياييتش.
هذا واقام س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد مأدبة عشاء على شرف نظيره الصربي 
ميركو سفيتكوڤتش والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.

وامير منطقة جنران المير مشغل 
بن عبداهلل بن عبدالعزيز.

وقال آل مريح اننا قد استفدنا 
من ثقافة الوفد الزائر فلهم الشكر 
والتقدير عل���ى اختيارهم لهذه 
احملطة وزي���ارة جنران آمال ان 
نكون ق���د وفقنا في تقدمي جزء 
بس���يط مما نكنه لهم من محبة 

وتقدير واحترام.
واختتم حديثه متمنيا على 
سفراء مجلس التعاون اخلليجي 
ان يعملوا على تسهيل وتشجيع 
زيارة ابناء اخلليج الى احبتهم 

في جنران.
وضم الوفد املرافق للش���يخ 
حمد جابر العلي الصباح خالل 
زيارته لنجران كال من س���فير 
مملكة البحرين بالرياض محمد 
صالح الشيخ علي وسفير دولة 
االمارات العربية املتحدة العصري 
الظاهري ونائب سفير دولة قطر 
الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل 
ثاني واملستشار اخلاص لرئيس 
العامة للسياحة واآلثار  الهيئة 
في اململكة العربية الس���عودية 
عبداهلل آل الش���يخ والسكرتير 
االول بسفارة الكويت بالرياض 
عادل الغنيمان ومدير مكتب كونا 
بالرياض عبدال���رزاق احلزامي 
الديبلوماس���ي حمد  وامللح���ق 
الدوسري وفهد املطيري ومهنا 

احلياني.

اصبح���وا من جن���ران االرض 
والناس والتاريخ.

وجدد شكره لصاحب املبادرة 
الشيخ حمد اجلابر والذي عودنا 
على مبادراته الساعية الى ابراز 
وجه اخلليج املشرق كما توجه 
بالشكر الى كل من سهل زيارة 
الشيخ حمد اجلابر ومرافقيه الى 
جنران وعلى رأسهم رئيس الهيئة 
العامة للسياحة واآلثار االمير 
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز 

الى جنران. واش���اد  مجتمعن 
بهذه الفك���رة الرائعة التي تدل 
على مدى ترابط شعوب مجلس 
التعاون وتبن مدى حب وتآلف 
ابناء اخلليج مع بعضهم البعض 
واحساس كل منهم بأن كل شبر 
من هذا اخلليج املعطاء هو بيت 
له. واشار آل مريح الى ان اهالي 
جنران الكبير والصغير، املسؤول  
واالنسان العادي احسوا بأن اهل 
اخلليج برجاله وطيبة اهله قد 

الش���يخ حمد جابر  السعودية 
العلي ومرافقيه من سفراء مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 

لزيارتهم في جنران.
وقال املدير التنفيذي جلهاز 
التنمية الس���ياحية في منطقة 
جنران صالح بن محمد آل مريح 
في تصري���ح صحافي له اليوم 
ان ه���ذه الزي���ارة امليمونة تعد 
اول زيارة لسفير كويتي واول 
زيارة ملجموعة سفراء خليجين 

التق���ى  � كون���ا:  الري���اض 
العربية  اململكة  س���فيرنا لدى 
الش���يخ حمد جابر  السعودية 
العلي أمس رئيس هيئة الهالل 
األحمر السعودي األمير فيصل 
بن عبداهلل ب���ن عبدالعزيز آل 

سعود.
وقال الش���يخ حمد اجلابر ل� 
»كونا« عقب اللقاء انه نقل لألمير 
فيصل حتيات صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الوزراء  وس���مو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد وشكرهم 
على ما يحظى به أبناء الكويت 
من رعاية كرمية من هيئة الهالل 
األحمر الس���عودي في احلوادث 
على طرقات اململكة واالسعافات 

التي تقدم لهم.
وأضاف انه نقل لألمير فيصل 
رسالة خطية من أخيه النائب األول 
لرئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك تتضمن 
دعوه سموه لزيارة الكويت ولقاء 

أشقائه واملسؤولن.
ورافق الشيخ حمد اجلابر في 
زيارته لألمير فيصل السكرتير 
األول بسفارتنا بالرياض عادل 

الغنيمان. 
اهالي  من جهة أخ���رى ثمن 
واعيان منطقة جن���ران مبادرة 
العربية  اململكة  س���فيرنا لدى 

جاسم البدر

تغيير اسم  وأغراض بنك الكويت والشرق األوسط
إلى بنك إسالمي باسم »البنك األهلي المتحد« 

وافق مجلس الوزراء الليلة قبل املاضية على 
مشروع مرسوم بتغيير اسم بنك الكويت والشرق 
األوسط الى »البنك األهلي املتحد« اضافة الى تغيير 

نشاطه من بنك تقليدي الى بنك اسالمي. 
وقال وزير التج���ارة والصن����اعة احمد راشد 
الهارون ل� »كونا« ان مجلس ال���وزراء وافق الليلة 

ايض����ا على مشروع مرسوم بزي��ادة رأسمال بنك 
برق����ان من 104 م���الي���ن دينار الى 140 مليون 
دينار بزيادة تبلغ 36 مليونا وبقيمة اسمية تب����لغ 
100 فلس وع��الوة اصدار 180 فلسا، اض����افة الى 
موافق���ته على تعديل عقد التأس���يس والنظ����ام 

االس����اسي لبن���ك برقان )ش م ك(.


