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أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ان مجلس الوزراء وافق 
الليلة على مش��روع ق��رار بتجديد تعيني 
اعض��اء مجل��س ادارة املؤسس��ة العامة 
للتأمينات االجتماعية ملدة ثالث س��نوات. 
وقال الروضان في تصريح ل� )كونا( عقب 
االجتماع االسبوعي للمجلس ان االعضاء هم 
عبداهلل سعود احلميضي عن غرفة جتارة 
وصناعة الكويت ومحمد علي الكندري عن 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وخالد 
سليمان بوكحيل عن ديوان اخلدمة املدنية 
وخالد مطلق العازمي عن االحتاد العام لعمال 

الكويت.

التجديد ألعضاء لجنة المخدرات ولجنة لتطبيق تقنية الطاقة الشمسية على المباني الحكومية

مجلس الوزراء يستنكر اتهامات بشأن مساومات صاحبت استجواب العبداهلل: 
ملتزمون بأحكام الدستور والممارسة الديموقراطية الصحيحة

التجديد للحميضي والكندري وبوكحيل والعازمي في »التأمينات« 3 سنوات

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي مساء أمس األول 
في قصر بيان برئاس���ة س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر المحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع ان المجلس أحيط علما في 
مستهل اجتماعه بالرسالة التي تلقاها صاحب السمو األمير 
من ملك المملكة األردنية الهاشمية والمتضمنة تأكيد حرصه 
على تعزيز عالقات التعاون الثنائي بين البلدين الش���قيقين 
على النحو الذي يحقق تطلعاتهما ويعزز مس���يرة التضامن 

والتعاون العربي واإلسالمي.
وقال الوزير الروضان ان المجلس بحث ش���ؤون مجلس 
األمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمال جلس���ة مجلس األمة وبهذا الصدد تقدم س���مو رئيس 
مجلس الوزراء بالتهنئة باسمه وباسم إخوانه الوزراء لوزير 
النفط ووزير اإلعالم الش���يخ احم���د العبداهلل على ما انتهت 
اليه جلس���ة مجلس األمة األخيرة من تأكيد للثقة المستحقة 
بالوزير والتي ستكون دافعا قويا للمزيد من العطاء المخلص 

وتحقيق المزيد من االنجازات.
وأضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء نوه باجواء الحرية 
والديموقراطية التي اتس���مت بها تلك الجلسة، مؤكدا التزام 
الحكوم���ة وإيمانها المطلق بالديموقراطي���ة التي تصب في 
مصلحة الوطن العلي���ا وتؤدي الى تحقيق الغايات الوطنية 
السامية والسيما في ظل ما تشهده البالد من تحديات تستوجب 
تضافر كل الجهود واإلمكان���ات لمواجهتها. كما اكد المجلس 
ان ما تناقلته بعض وس���ائل اإلعالم م���ن تصريحات بعض 
أعضاء مجلس األمة عار عن الصحة وليس له أس���اس بشأن 
قيام الحكومة بتقديم التنازالت والمساومات بجميع أشكالها 
لبعض أعضاء مجلس األمة فيما يخص االس���تجواب المقدم 
لوزير اإلعالم. وفي هذا الصدد فان مجلس الوزراء يس���تنكر 
ويرفض ما تردد على لسان البعض من اتهامات وأقاويل باطلة 

بشأن مساومات وتنازالت صاحبت هذا االستجواب وتداعاياته، 
مؤكدا التزامه الكامل بأحكام الدستور والقانون وبالممارسة 

الديموقراطية الصحيحة واستحقاقاتها.
وقال ان المجلس بحث أيضا الشؤون السياسية في ضوء 
التقاري���ر المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الس���احة 
السياس���ية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد 
عبر المجلس عن ترحيبه البالغ بعودة الرئيس محمد حسني 
مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد أن َمّن عليه 
اهلل بالشفاء إثر العارض الصحي الذي ألم به وادخل على أثره 
أحد مستشفيات ألمانيا لتلقي العالج سائال المولى عز وجل 
أن يمن على فخامته بتمام الصحة والعافية وان يحفظه بكريم 

عنايته لخدمة الشعب المصري الشقيق.
كما تابع المجلس ما أسفرت عنه جهود األجهزة األمنية في 
المملكة العربية السعودية إلحباط هجمات إرهابية واعتقال 
عدد من المتطرفين اإلرهابيين لتنفيذ مهاجمة منشات نفطية 
وأمنية في المنطقة الش���رقية بالمملكة العربية السعودية، 
واس���تنكر بش���دة هذه االعمال واكد رفض الكويت لالرهاب 

بكل صوره.
هذا وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتجديد عضوية اللجنة 
الوطنية للمخ���درات لمدة عام وهم: ابراهي���م الخليفي، بدر 

الشيباني، رشيد العميري، حمود المشعان، اقبال األحمد.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لتطبيق 
تقنية الطاقة الشمسية على المباني الحكومية برئاسة وزير الكهرباء 
والماء د.بدر الشريعان وعضوية ممثلين لست جهات حكومية ال 
 تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد.وقال الشريعان في تصريح

ل� »كونا«: الجهات الحكومية الست هي جامعة الكويت ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية والمؤسسات العامة للرعاية السكنية 
ووزارة االشغال العامة وبلدية الكويت ووزارة الدفاع.واضاف 
ان اللجنة س���ترفع خالل  شهرين الى مجلس الوزراء تقريرا 

بالخطوات العملية التي اتخذتها بهذا الشأن.

عدنان الراشد فيصل القناعي

القناعي: مبادرة السالم تغّط في سبات عميق

الراشد:  صوت الكويت في القمم العربية 
هو  دائماً صوت الحكمة 

ثم���ن ام���ن س���ر جمعي���ة 
الصحافي���ن الكويتي���ة فيصل 
القناع���ي ونائب رئيس حترير 
صحيفة »األنباء« عدنان الراشد 
في تصريحن منفصلن ل� »كونا« 
الرؤي���ة احلكيمة واملس���اهمة 
املستنيرة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد في أعمال 
القمة العربية ال� 22 التي اختتمت 
امس في مدينة سرت الليبية. وقال 
القناعي ان صاحب السمو األمير 
حرص على التأكيد على »تنقية 
األجواء العربية وبذل املزيد من 
اجلهد واحملاوالت املخلصة إلزالة 
التي مازالت  الش���وائب  بعض 
تعكر فضاء عالقاتنا العربية«، 
مشيرا الى اهمية االرتقاء بالعمل 
العربي املشترك لتحقيق اآلمال 
والطموحات املشروعة ألبناء أمتنا 

العربية.
الى  الس���ياق  ولفت في هذا 
اهمي���ة املب���ادرة الت���ي اطلقها 
صاحب السمو األمير خالل القمة 
العربية االقتصادية واالجتماعية 
والتنموي���ة التي اس���تضافتها 
الكويت في مطلع العام املاضي 
بتوفير موارد مالية لتمويل ودعم 
مشاريع القطاع اخلاص واألعمال 
الصغيرة واملتوسطة في الوطن 

العربي.
وثمن القناعي دور الكويت في 
القمم العربية وقال: ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
يح���رص دائما على املش���اركة 
بفاعلية واحلضور ش���خصيا 
في اجتماعات القمة لتأكيد دور 
الكويت في املس���اهمة في دعم 
قضايا الشأن العربي.واعرب عن 
اعتقاده ان قمة سرت ال تختلف 
عن سابقاتها من حيث توافقها مع 
تطلعات الشارع العربي، مشيرا 
الى ان املواطن العربي تعود على 
القمم  اإلحباط وتعود ان ترفع 
الشعارات وتصدر القرارات »لكنها 

ال تنفذ«.
واعرب عن اعتقاده ان مبادرة 
السالم العربية تغط في سبات 
عميق وفي غيبوبة وتعيش على 
الشعارات والبيانات اخلتامية 
وعبر عن أسفه لغياب القضايا 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
وقضايا احلريات والدميوقراطية 

عن القمة وغيرها.
من جهته قال الزميل عدنان 
الكويت في  الراش���د ان صوت 
القمم العربية هو دائما »صوت 
احلكمة« معربا عن اعتقاده انه لو 
ان هناك جهودا جادة ومتواصلة 
لتنفي���ذ توصي���ات وق���رارات 
القمة االقتصادية واالجتماعية 
والتنموي���ة التي اس���تضافتها 
الكويت في العام املاضي خلطا 
العرب خطوات كبيرة في مسألة 

املصاحلة العربية.
واوضح انه اذا كانت السياسة 
العرب فإن����ه »من املمكن  فرقت 
ان جتمعه����م مش����اريع التنمية 
االق�ت�ص�ادي����ة واالجت��ماع�ي����ة 
والثقافية«، مشيدا في هذا السياق 
مبا أكد عليه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد من ضرورة 
اتخاذ اخلطوات العملية واإلجرائية 
القطاع اخلاص  لتنفيذ مشاريع 
واألعمال الصغيرة واملتوس����طة 
من خالل تكليف الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
بوضع األطر التنظيمية والقانونية 
املبادرة. الالزم����ة لتنفيذ ه����ذه 
ولفت الراش����د الى اهمية الكلمة 
التي اطلقها صاحب السمو األمير 
حول اس����تمرار املجتمع الدولي 
ف����ي الوقوف متفرج����ا وصامتا 
إزاء املمارسات االسرائيلية جتاه 
أبناء الشعب الفلسطيني األعزل 
وتدمير مقدساتنا ما »يعد جرمية 
أكبر وأبشع«.وقال الراشد ان فكرة 

رابطة دول اجلوار العربي »ال غبار 
العرب  عليها« شريطة ان يتفق 
فيما بينهم على حتديد املصالح 
املش����تركة مع دول اجلوار حتى 
تكون الرؤية واضحة في التعامل 
مع هذه الدول، مبينا انه »اما اذا 
كانت كل دولة عربية ستتعامل مع 
دول اجلوار مبنظورها اخلاص فإن 

املصلحة العربية لن تتحقق«.
وأشاد باالتفاق الذي توصلت 
القدس  القمة عل����ى دعم  اليه 
لكنه في الوقت نفس����ه اعرب 
ع����ن امله ف����ي توحيد الصف 
الفلس����طيني أوال مش����يدا في 
هذا الصدد باجلهود املصرية 
التي تبذل م����ن اجل ان يكون 
الفلسطينية  الفصائل  جلميع 
صوت واحد.واعرب نائب رئيس 
حترير صحيفة »األنباء« عن 
اعتقاده ان اخلالفات العربية ال 
يحلها مؤمتر قمة وامنا حتتاج 
الى جهود متواصلة، مش����يرا 
الى الب����ادرة االولى احلقيقية 
التي اطلقتها الكويت في القمة 
االقتصادي����ة في العام املاضي 
والت����ي جتاوب معه����ا القادة 
انش����اء  اقتراح  العرب.وحول 
احتاد عربي على غرار االحتاد 
األوروبي قال الراشد »لو متسك 
العرب باجلامعة العربية وبدعم 
آلياتها واحلرص على املساهمة 
فيها فإن ذلك سيؤدي الى نتائج 
ايجابية«، مشيرا الى انه »مهما 
تكن املسميات فإن العمل الفاعل 
هو أساس التوصل الى حتقيق 

النتائج«. خالد العازمي خالد بوكحيل محمد الكندري عبداهلل احلميضي 

الكويت وجيبوتي توّقعان 
اتفاقيتين للتعاون التجاري

ومنع االزدواج الضريبي
عقد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر 
احملمد في ديوان أس���رة آل الصباح بقصر بيان 
مس���اء امس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس 
وزراء جمهورية جيبوتي الشقيقة دليتا محمد 

دليتا.
وجرت املباحثات بن اجلانبن في أجواء ودية 
حيث مت بحث العالقات الثنائية في شتى املجاالت 
وس���بل تطويرها مبا يحقق مصالح الش���عبن 
الشقيقن وبحث القضايا الدولية ذات االهتمام 

املشترك.
وعق���ب املباحث���ات مت االحتف���ال بالتوقيع 

على:
1 - اتفاقية التعاون التجاري بن البلدين وّقعها 
عن حكومة الكويت وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون ووّقعها عن حكومة جمهورية جيبوتي 

وزير التجارة والصناعة رفقي با مخرمه.
2 - اتفاقية جتن���ب االزدواج الضريبي بن 
احلكومتن وقعها عن حكومة الكويت وزير املالية 
مصطفى الشمالي وعن حكومة جمهورية جيبوتي 

وزير املالية علي عسوة.


