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وافق على تعيين البصيري ناطقًا رسميًا واعتمد ترقيات القياديين

مجلس الوزراء سيباشر اإلجراءات القانونية 
ضد اإلعالم المقروء والمرئي المسيء للوحدة الوطنية

الجاسم وغزاي وصادق والمنفوحي والعمادي نوابًا لمدير البلدية

اعلن وزير األش���غال العامة ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان مجلس الوزراء وافق على مش���روع مرس���وم 
بتعيني خمس���ة نواب ملدي���ر عام بلدية الكوي���ت بدرجة وكيل 

وزارة مساعد.

وأضاف الوزي���ر د.صفر في تصريح ل� »كونا« ان »اس���ماء 
هؤالء اخلمس���ة هي وليد خليفة اجلاسم ومحمد غزاي العتيبي 
وفيصل صادق خلف واحمد عبداهلل املنفوحي وعبداهلل اس���د 

العمادي«.

وقال ان مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيني 
يوسف علي الصقعبي أمينا عاما مساعدا في املجلس البلدي بدرجة 
وكيل وزارة مساعد، كما وافق على مشروع مرسوم بتعيني محمد 

عبداهلل بن نخي وكيال مساعدا في وزارة األشغال.

العبدالهادي على »الممتازة« والبدر لـ »االختصاصات«
 وعمر  والعصفور وكيلين مساعدين في الصحة

أعل����ن وزير الصح����ة د.هالل 
الساير ان مجلس الوزراء وافق على 
مشروع مرسوم بتعيني وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي على 

الدرجة املمتازة.
وقال الوزير الساير ل� »كونا« 
ان مجلس ال���وزراء وافق أيضا 

على مش���روع مرس���وم بتعيني 
د.عبداللطيف الب���در امينا عاما 
ملعه���د الكوي���ت لالختصاصات 

الطبية بدرجة وكيل وزارة.
البدر حاليا منصب  ويشغل 
أستاذ علم االمراض السريرية في 

كلية الطب بجامعة الكويت.

واض���اف الوزير الس���اير ان 
مجلس الوزراء وافق على مشروع 
مرس���وم بتعيني د.عمر عبداهلل 
السيد عمر عاصم وم.سمير سلمان 
يعقوب يوسف وكيلني مساعدين 

في وزارة  الصحة.
الس���يد عمر  ويش���غل عمر 

حالي���ا منص���ب وكي���ل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون األدوية 
والتجهيزات الطبية بالتكليف في 
حني يشغل سمير يوسف حاليا 
منص���ب وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون اخلدمات العامة 

والصيانة بالتكليف.

 مريم بندق
أك���دت مص���ادر وزاري���ة 
ل�»األنباء« ان مجلس الوزراء 
سيباش���ر تفعيل االجراءات 
القانوني���ة عل���ى املس���يئني 
واملتسببني في تقويض الوحدة 

الوطنية.
ودع���ا املجلس ف���ي بيانه 
االسبوعي اجلميع وعلى األخص 
وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية 
الى االلتزام مبقتضيات الوحدة 
الوطنية وجتنب إثارة كل ما 
من شأنه اإلساءة الى الوحدة 
الوطنية والعم���ل يدا واحدة 
لصيانته���ا وجتس���يد وحدة 

الصف والكلمة.
هذا وواف���ق املجلس على 
تعيني وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس االمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري ناطقا رسميا 
باس���م احلكومة.وبحسب ما 
انفردت بنشره »األنباء« امس 
استعرض نائب رئيس الوزراء 
ووزير االسكان والتنمية الشيخ 
أحمد الفهد االجراءات الكفيلة 
بتنفيذ املالحظات النيابية على 

برنامج عمل احلكومة.
وعلمت »األنباء« أن احلكومة 
امليزانيات  ستستعجل جلنة 
امليزانيات  البرملانية العتماد 
املطلوب���ة لب���دء التنفيذ بعد 
اعتماد البرنامج بشكله النهائي 

من قبل اللجنة املالية.
عل���ى صعيد متصل اعتمد 

املجل���س ترقي���ات القياديني 
املرفوعة م���ن مجلس اخلدمة 
املدنية بش���كل نهائي متهيدا 

إلصدار املراسيم بشأنهم.
ال���ى ذلك كش���فت مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« انه قد تطلب 
احلكومة تأجيل البت النهائي 
في قانون اخلصخصة بشكل 
نهائي في جلسة اخلميس املقبل 
حلني ورود بعض االيضاحات 

الفردية بشأنه.
ال���وزراء قد  وكان مجلس 
عقد  اجتماعه مس���اء اول من 
امس في قصر بيان برئاس���ة 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد.وقال وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان في تصريح 
صحاف���ي عق���ب االجتماع ان 
املجلس أحيط علما في مستهل 
اجتماعه بتشكيل الوفد املرافق 
الوزراء  لسمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد في جولته 
الرسمية التي يبدأها غدا بإذن 
الى كل م���ن اجلمهورية  اهلل 
الفرنس���ية واململكة املتحدة 
وجمهورية پولندا وجمهورية 
س���لوڤينيا حيث يضم الوفد 
كل م���ن عبدالرحمن العتيقي 
املستش���ار مبكت���ب صاحب 
السمو األمير، والشيخ د.محمد 
الصباح نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية، 
وفيصل بوخضور املستشار 

بديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء، ومصطفى الش���مالي 
الهارون  املالية، وأحمد  وزير 
وزير التجارة والصناعة، كما 
الوفد ممثلني عن غرفة  يضم 
جتارة وصناعة الكويت ووفدا 

إعالميا.
واضاف الروضان ان املجلس 
أعرب ع���ن أمله أن تتوج هذه 

ف���ي تعزيز وتطوير  الزيارة 
عالق���ات التعاون بني الكويت 
وتلك الدول الصديقة في جميع 
املجاالت وامليادين سائال املولى 
عز وجل أن يحيط سموه حفظه 
اهلل والوفد املرافق له بعنايته 
الكرمية وأن يحفظه في احلل 
والترحال.كم���ا رحب املجلس 
بالزيارة التي يقوم بها للبالد 

د.الورنس غونزي رئيس وزراء 
جمهورية مالطا الصديقة والتي 
تأتي في اطار توطيد العالقات 
التي تربط البلدين الصديقني 
ف���ي جميع  وس���بل تنميتها 
املجاالت وامليادين، متمنيا له 
والوفد املرافق له طيب اإلقامة 

في البالد.
واوضح ان مجلس الوزراء 
عب���ر عن عدم االرتي���اح إزاء 
ما تش���هده الس���احة احمللية 
ووس���ائل اإلعالم مؤخرا من 
مظاه���ر الش���حن والتصعيد 
مبا تنطوي عليه من مساس 
مبقوم���ات الوح���دة الوطنية 
الوزراء اجلميع  ودعا مجلس 
وعلى األخص وسائل اإلعالم 
املختلفة الى االلتزام مبقتضيات 
الوحدة الوطنية وجتنب اثارة 
كل ما من ش���أنه اإلساءة الى 
الوح���دة الوطنية والعمل يدا 
واحدة لصيانتها وجتس���يد 
وحدة الصف والكلمة وتوجيه 
جميع الطاقات واإلمكانات نحو 
البناء والتنمية وحتقيق املزيد 
من التق���دم واالزدهار لوطننا 

احلبيب.
ث���م اس���تعرض املجلس 
توصي���ات جلن���ة الش���ؤون 
القانوني���ة باجتماعه���ا رقم 
)8/2010( بش���أن مش���روع 
مرسوم باملوافقة على اتفاقية 
الكويت وحكومة  بني حكومة 
اجلمهورية اليونانية للتعاون 

االقتص���ادي والفن���ي وعلى 
مش���روع مرس���وم باملوافقة 
على مذكرة تفاه���م للتعاون 
في مجال الكهرباء بني حكومة 
الكويت وحكوم���ة جمهورية 
مصر العربية ومشروع مرسوم 
باملوافقة على مذكرة تفاهم في 
مجال تبادل األيدي العاملة بني 
حكومة الكويت وحكومة مملكة 
كمبوديا وقرر املجلس املوافقة 
عليها ورفعها لصاحب السمو 
األمير حفظه اهلل ورعاه. وقال 
الروضان ان املجلس اطلع ايضا 
على توصيات اللجنة بش���أن 
مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية ب���ني حكومة الكويت 
وحكومة جمهوري���ة غويانا 
التعاونية للتشجيع واحلماية 
املتبادلة لالستثمارات وعلى 
مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية ب���ني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية السنغال 
املتبادلة  للتشجيع واحلماية 
لالس���تثمارات وعلى مشروع 
قان���ون باملوافقة على اتفاقية 
بني حكومة الكويت  وحكومة 
جمهورية س���لوڤينيا لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
املالي فيما يتعلق بالضرائب 
على الدخ���ل وعلى رأس املال 
وقرر املجل���س املوافقة عليها 
ورفعها حلضرة صاحب السمو 
األمير متهيدا إلحالتها ملجلس 

األمة.

د.إبراهيم العبدالهادي

يوسف الصقعبيفيصل صادقم.أحمد املنفوحيم.عبداهلل العماديمحمد غزايوليد اجلاسم

د.عمر السيد عمرم.سمير العصفورد.عبداللطيف البدر

رئيس الوزراء وصل فرنسا
وصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد 
املرافق الى اجلمهورية الفرنسية في مستهل جولة أوروبية تشمل 

اململكة املتحدة وجمهورية سلوڤينيا وجمهورية پولندا.
وتأتي هذه اجلولة في اطار حرص الكويت على تنمية وتعزيز 
عالقاتها مع دول العالم مبا يحقق مصلحة الكويت ويؤكد مكانتها 
الدولية. وسينقل سموه خالل زيارته الرسمية لكل من فرنسا 
وسلوڤينيا حتيات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الى رئيس اجلمهورية الفرنس��ية نيكوال س��اركوزي ورئيس 

جمهورية سلوڤينيا د.دانيلو تورك.
وس��يلقي س��موه خالل زيارته للمملكة املتحدة محاضرة 
مبركز الدراسات االسالمية في جامعة اوكسفورد حتت عنوان 

مذكرة اصالح في أجواء متقلبة »رؤية كويتية«.
وسيجري سموه خالل جولته مباحثات مع القادة واملسؤولني 
في كل من اجلمهورية الفرنسية وجمهورية سلوڤينيا وجمهورية 
پولندا من أجل توطيد العالق��ات الثنائية مع الكويت التي قام 

بتعزيزها صاحب السمو األمير.
وستتطرق املباحثات الى مناقشة القضايا الدولية ذات االهتمام 
املش��ترك خاصة عملية السالم بالش��رق األوسط واألوضاع 

في املنطقة.

»األمم المتحدة« : لم نعين أحدا كسفير نوايا حسنة بالكويت
تلقى مكتب األمم املتح����دة بالكويت العديد من 
االستفسارات حول ما اذا كان هناك اي مواطن كويتي 
او مواطنة كويتية قد مت تعيينه او تعيينها كسفير 
نوايا حسنة من قبل االمم املتحدة او اي من املنظمات 
او الصناديق او البرامج التابعة لها. وردا على هذه 
االستفسارات نود توضيح ما يلي: ليس لدى مكتب 
االمم املتحدة بالكويت اي عالقة او علم بأن اي مواطن 
او مواطنة كويتية قد مت تعيينه او تعيينها كسفير 
نوايا حس����نة لالمم املتحدة او اي من منظماتها او 
صناديقها او برامجها، اجراءات تعيني ش����خص ما 
كسفير نوايا حسنة قد مت حتديدها بشكل دقيق من 
قبل االمني العام لالمم املتحدة ويتم تطبيقها بشكل 
دقيق وبتنسيق كامل بني مكتب االمني العام واجهزة 
االمم املتحدة املعنية، حدد االمني العام كذلك اجهزة 

االمم املتحدة التي لها سلطة تعيني اشخاص كسفراء 
نوايا حسنة، هذه االجهزة هي حصريا برنامج االمم 
املتحدة املشترك ملكافحة االيدز، مكتب مفوضية االمم 
املتحدة السامية حلقوق االنسان، مكتب مفوضية االمم 
املتحدة السامية لشؤون الالجئني، مكتب االمم املتحدة 
ملكافحة اجلرمية واملخدرات، منظمة االمم املتحدة 
لرعاية الطفولة )يونيسيف(، برنامج االمم املتحدة 
االمنائي، برنامج االمم املتحدة للبيئة، صندوق االمم 
املتحدة للمرأة، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية، صندوق االمم املتحدة للسكان وبرنامج 
االمم املتحدة العاملي للغذاء،االش����خاص الذين يتم 
تعيينهم كسفراء نوايا حسنة ال يعتبرون موظفني 
باألمم املتحدة وال يشغلون اي وظائف داخل هيكل 

املنظمة او اي من اجهزتها.

التركيت نائبًا للمدير العام في »اإلطفاء« 
و هدى الصباح مديرًا لـ »اإلنماء االجتماعي«

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين الشيخة 
هدى بدر المحم���د األحمد الصباح مديرا عاما لمكتب االنماء 

االجتماعي بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد.
 وقال الروضان ل� »كونا« ان المجلس وافق على مشروع 
مرسوم بتعيين خالد التركيت نائبا لمدير عام االدارة العامة 

لالطفاء بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ويش���غل التركيت حاليا منصب نائ���ب مدير عام االدارة 

العامة لالطفاء للشؤون المالية واالدارية بالتكليف.

خالد التركيت الشيخة هدى الصباح


