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بدر ذيابد. فريدة محمد العليد. خالد الرشيدد. رضا اخلياط

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع

نحن جمموعة من �شركات التنظيف الوطنية ذوي اخلربة نطالب معايل الوزير بفتح املجال ملناق�شات تنظيف املدن وال�شوارع 

للبلدية ومكافحة االحتكار ال�شائد من بع�ض ال�شركات مما يحقق وفرًا للدولة مبا ال يقل عن )100 مليون دينار( يف حالة فتح 

املج�������ال لل�شركات الوطنية املتخ�ش�شة كافة ، حيث لدينا اال�شتعداد الت�������ام لتنفيذ تلك العقود بتكلفة اأقل مما اأ�شفرت عنها 

نتائج تلك املناق�شات مبقدار )100 مليون دينار( وهو ال�شعر العادل لتلك املناق�شات مع حتقيق اأرباح مر�شية لنا وا�شتعدادنا 

لتقدمي اأي �شمانات مطلوبة للتنفيذ، وكلنا ثقة يف معاليكم من اأجل حتقيق امل�شلحة العامة والتوفري للدولة.

1- �شرك�����ة الب������ح�������ار للخ�������دم�����ات الع���ام������ة

2- �شرك�����ة دل�����ة العربي���ة للتج����ارة الع���ام������ة

3- �شركة جمموعة حمد الع�شفور و�شركاه

4- �شرك���������ة �ش�������������وب���������ر �شي���������رف���������������ض

5- �شرك�����ة طويق العاملية للخدمات

6- �شرك�����ة ال�����شم����ا�شي�����ة العال�مي�������ة

7- �شرك�����ة فيوت�شر �شي���رف������ض

8- �شرك�����ة اأدن���������ك الع��امل�����ي��������ة

9- �شرك�����ة �ش�������ف�����ا الوطن�������ي�����ة للتن��ظ����ي�����ف

10- �شرك������ة ما�شت��ر للخدم���ات

11- �شرك�����ة االزده���ار امل�شت����رك�����ة للت���ج�������ارة

12- �شرك�����ة ال�ش�������اري الوطنية

الت��ج�����اري�������ة الع�������املي���������ة  دمل�����������ا  �ش�����رك��������ة   -13

منـاشـدة لـوزيـر البلديـة

من اأجـــل امل�صــلحــة العامــة والتـــوفيــر للــدولــــة

حــوالـــي )100 مليون دينار(

الفهد عرض المشاريع اإلسكانية والمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة والمطار الجديد ومحطات توليد الكهرباء والماء

مجلس الوزراء استعرض المشاريع الحكومية في الخطة التنموية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االسبوعي مساء امس االول في 
قصر بيان برئاسة سمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 

احملمد.
الدولة لشؤون  واعلن وزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
ف���ي تصريح بع���د االجتماع ان 
املجلس اطلع في مستهل اجتماعه 
على الرس���الة املوجهة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
من ملك اململكة املغربية الشقيقة 
امللك محمد السادس والتي تضمنت 
دعوة سموه للقيام بزيارة رسمية 
للمملكة املغربية الشقيقة لبحث 
س���بل توطيد عالقات الصداقة 
البلدين  القائم���ة بني  والتعاون 

الشقيقني.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب الس���مو األمير  
من ملك مملكة إسبانيا الصديقة 
والتي تعلقت باجلهود املشتركة 
لتفعيل اجناح مفاوضات اتفاقية 
التجارة احلرة بني مجلس التعاون 
العربية واالحتاد  لدول اخلليج 

األوروبي.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
ألبانيا  من رئي���س جمهوري���ة 
الدعوة للمش���اركة  واملتضمنة 
في تدشني طريق باسم »طريق 
األلفية من أجل السالم« وذلك في 
شهر أغسطس القادم في العاصمة 
األلبانية تيران���ا وبالتعاون مع 
املركز األلباني »طريق السالم«.

ثم اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب الس���مو األمير 
من رئيس الوزراء في اجلمهورية 
التركية الصديقة والتي تأتي في 
اطار العالقات الطيبة القائمة بني 

البلدين الصديقني.
وم���ن جان���ب آخ���ر رح���ب 
املجلس بالزيارة التي تقوم بها 
ايلني جونسون  الرئيسة  للبالد 
س���يرليف، رئيس���ة جمهورية 
ليبيريا الصديقة والتي تأتي في 
اطار توطيد العالقات التي تربط 
البلدين الصديقني وسبل تنميتها 
في كافة املجاالت وامليادين متمنيا 
لفخامتها والوفد املرافق لها طيب 

االقامة في البالد.

مرس���وم مذكرة تفاهم في مجال 
الكويت  املعارض بني حكوم���ة 
وحكوم���ة اجلمهورية اللبنانية 
ومشروع مرسوم اتفاقية للتعاون 
االقتص���ادي والفني بني حكومة 
الكوي���ت واجلماهيرية العربية 
الليبية الش���عبية االش���تراكية 
العظمى ومشروع مرسوم اتفاقية 
للتعاون التج���اري بني حكومة 
الكوي���ت واجلماهيرية العربية 
الليبية الش���عبية االش���تراكية 

العظمى.
وقرر املجل���س املوافقة على 
مشاريع املراسيم ورفعها لصاحب 

السمو األمير.
كما اطلع املجلس على توصيات 
اللجنة بشأن املوافقة على مشروع 
قان���ون على اتفاقية بني حكومة 
الكوي���ت وحكوم���ة اجلمهورية 
االس���المية املوريتانية لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
املالي فيما يتعلق بالضرائب على 
الدخل وعلى رأس املال ومشروع 
قانون على اتفاقية التعاون بني 
الكويت واليابان لتجنب االزدواج 
الضريبي ومنع التهرب املالي فيما 
الدخل  يتعلق بالضرائ���ب على 
اتفاقية  ومش���روع قانون على 
بني الكويت وجمهورية البرتغال 
لتجن���ب االزدواج الضريب���ي 
ومنع التهرب املالي فيما يتعلق 
بالضرائب على الدخل ومشروع 
قان���ون على اتفاقية بني حكومة 
الكوي���ت وحكوم���ة جمهورية 
االزدواج  لتجن���ب  جيبوت���ي 
املالي  التهرب  الضريبي ومن���ع 
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل 

وعلى رأس املال.
 وق���رر املجلس املوافقة على 
مشاريع القوانني ورفعها لصاحب 
الس���مو األمير متهيدا إلحالتها 
ملجلس األمة. كما بحث املجلس 
شؤون مجلس األمة واطلع بهذا 
الصدد على املوضوعات املدرجة 
على جدول أعمال جلسة مجلس 

األمة.
ث���م بحث املجلس الش���ؤون 
السياس���ية في ض���وء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الس���احة السياس���ية على 

الصعيدين العربي والدولي.

ثم عرض سمو رئيس مجلس 
الوزراء تقريرا بشأن نتائج مشاركة 
ممثل صاحب السمو األمير سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في مؤمتر القمة الثالث للتفاعل 
وبناء الثقة في اسيا والذي عقد 
في مدينة اسطنبول في اجلمهورية 
التركية الصديقة خالل الفترة من 
7 الى 9 اجلاري والذي استهدف 
التعاون لتحقيق السالم  تعزيز 

واالستقرار واألمن في اسيا.
وأحيط املجلس علما بفحوى 
كلمة الكويت التي ألقاها سموه 
أمام املؤمتر الذي جدد فيه ادانة 
الكوي���ت لالعتداء االس���رائيلي 
على أسطول احلرية إلغاثة غزة 
مؤخرا والذي أدى الى سقوط عدد 
م���ن القتلى واجلرحى بني ركاب 
انتهاكا  األس���طول والذي ميثل 
سافرا للقانون الدولي وللمبادئ 
والقيم االنسانية مشيدا سموه 
الداعمة للقضية  مبواقف تركيا 
الفلسطينية واملدافعة عن حقوق 

الشعب الفلسطيني.
كم���ا أكدت كلمة س���مو ولي 

العهد التزام الكويت جتاه قضايا 
قارة اسيا ودعمها جلهود السالم 
والتنمي���ة كما تضم���ن التقرير 
اللقاءات التي أجراها سموه على 
هامش أعمال املؤمتر مع رؤساء 
الوفود املشاركة من الدول الشقيقة 
والصديقة والتي تناولت جميع 
القضاي���ا واملوضوع���ات ذاتت 
ال���ى جانب  االهتمام املش���ترك 
الثنائي���ة. ومجلس  العالق���ات 
الوزراء اذ يعبر عن شكره وتقديره 
للجهود التي بذلها سمو ولي العهد  
والوفد املرافق له في ابراز وجه 
الكويت احلضاري في هذا املؤمتر 
ومشاركته الفعالة والتي جاءت 
تعبي���را عن تضامن الكويت مع 
جمهورية تركي���ا الصديقة في 

جميع املجاالت وامليادين.
وضمن إط���ار االهتمام الذي 
يبديه مجلس الوزراء في متابعة 
املشاريع احلكومية املقرر تنفيذها 
التنموية،  في مش���روع اخلطة 
قدم نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 

لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
عرضا تفصيليا للموقف التنفيذي 
للمشاريع احلكومية والتي تناولت 
املش���اريع اإلس���كانية املختلفة 
واملستشفيات واملراكز الصحية 
اجلديدة والتوس���عات اخلاصة 
القائمة ومشروع  باملستشفيات 
املطار اجلدي���د ومحطات توليد 
الكهرباء واملياه وكذلك مشاريع 
الطرق السريعة واملعلقة وميناء 
بوبيان البحري وتطوير جزيرة 
فيلكا ومدين���ة احلرير ومدينة 

صباح السالم اجلامعية.
ه���ذا ال���ى جانب املش���اريع 
االستراتيجية وإنشاء الشركات 
العامة مثل ش���ركة  املس���اهمة 
املس���تودعات واملنافذ وش���ركة 
املباني منخفضة التكاليف وشركة 
مدينة اخليران وش���ركة التأمني 
الصحي باإلضافة الى مش���روع 
تطوي���ر ش���اطئ الصليبخ���ات 
واملرافق الرياضية ومرافق تصدير 
النفط اخلام واملشاريع الترفيهية 
والترويجية مثل تطوير مشروع 
اجلزيرة اخلضراء وشاطئ العقيلة 

وشاطئ املسيلة ونادي اليخوت 
واملجم���ع الترفيهي في اخليران 
وتطوير أبراج الكويت وغيرها من 
املشاريع األخرى التي تضمنتها 

خطة التنمية.
هذا وقد أشاد املجلس باجلهود 
املبذول���ة من أجل إخ���راج هذه 
املشاريع احليوية املهمة الى حيز 
التنفيذ الفعلي، مؤكدا أنها ستكون 
اضافة مميزة الجنازات احلكومة 
املأمولة والتي سيلمسها املواطنون 
ويتمتعون بخدماتها في القريب 
العاجل بإذن اهلل، وحث مجلس 
الوزراء اجلميع على مد يد العون 
وتقدمي التعاون املنشود لألجهزة 
احلكومية لدفع مسيرة االجناز 
الغاي���ات واملصلحة  وحتقي���ق 

املشتركة للجميع.
ثم استعرض املجلس توصيات 
جلنة الشؤون القانونية باجتماعها 
املوافقة  رقم )12/2010( بش���أن 
عل���ى مش���روع مرس���وم على 
اتفاق خدمات جوية بني حكومة 
الكويت وحكومة جمهورية كوريا 
الدميوقراطية الشعبية ومشروع 

الحمود: تعيين قياديين في »التربية« ومجلس الجامعات الخاصة وجامعة الكويت

أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان مجلس الوزراء وافق على 4 مشاريع مراسيم بتعيني قياديني في 
وزارة التربية ومجلس اجلامعات اخلاصة وجامعة الكويت بدرجة 
وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد، وقالت د.احلمود لـ »كونا« ان 
ــروع مرسوم بتعيني د.رضا محمد  مجلس الوزراء وافق على مش
اخلياط مديرا ملركز تطوير التعليم في وزارة التربية بدرجة وكيل 
وزارة. ويشغل د.اخلياط حاليا منصب مدير عام معهد الدراسات 
املصرفية. وأضافت ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم 

ثان بتعيني د.خالد الرشيد وكيال مساعدا في وزارة التربية.
ويشغل د.الرشيد حاليا منصب وكيل مساعد في التربية لشؤون 
التخطيط واملعلومات بالتكليف. وأفادت د.احلمود بأن املجلس وافق 
على مشروع مرسوم ثالث بتعيني د.فريدة محمد العلي أمينا عاما 
مساعدا في مجلس اجلامعات اخلاصة بدرجة وكيل وزارة مساعد. 
ــوم  ــروع مرس وذكرت احلمود ان مجلس الوزراء وافق على مش
رابع بتعيني بدر ذياب أمينا عاما مساعدا في جامعة الكويت بدرجة 

وكيل وزارة مساعد.

الشيخ د.محمد الصباح

محمد الصباح يترأس الجانب الخليجي في االجتماع

»الوزاري األوروبي ـ الخليجي«
يناقش العالقات والقضايا اإلقليمية

لوكس���مبورغ � كونا: وصل 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح الى لوكسمبورغ الليلة 
قب���ل املاضي���ة للمش���اركة في 
االجتماع ال� 20 للمجلس الوزاري 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
املقرر عقده  واالحتاد االوروبي 

اليوم.
وكان في اس���تقبال الشيخ 
د.محمد الصباح في املطار سفيرتنا 
لدى بلجيكا ولوكسمبورغ نبيلة 

املال وعدد من اعضاء السفارة.
واقام الشيخ د.محمد الصباح 

مأدبة عشاء لنظرائه في دول مجلس التعاون املشاركني في االجتماع 
املشترك بني االحتاد االوروبي ودول املجلس.

ويترأس الشيخ د.محمد الصباح اجلانب اخلليجي في االجتماع، 
حيث تتولى الكويت حاليا رئاسة مجلس التعاون فيما تترأس اجلانب 
االوروبي املمثلة العليا للسياحة اخلارجية لالحتاد االوروبي كاثرين 
اش���تون. يذكر ان جدول اعمال االجتماع يتناول مس���ائل سياسية 
واقتصادية وبيئية وامورا تتعلق بالطاقة واالرهاب ومس���ائل ذات 
صلة فضال عن جوانب تتعلق بالتعاون الش���امل بني دول مجلس 

التعاون واالحتاد االوروبي.
ه���ذا وعقد اعضاء االحتاد االوروبي ال� 27 ووزراء اخلارجية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي اجتماعهم املشترك ال� 20 بهدف تعميق 
وتوسيع التعاون والعالقات الثنائية. ويتوقع ان يصدق االجتماع 
الوزاري االوروب���ي � اخلليجي على خطة عمل مش���تركة تتضمن 
التعاون في مختلف املجاالت مثل التجارة والطاقة والنقل والثقافة 

وفقا ملصادر اوروبية وخليجية.
كما ناقش االجتماع جملة من القضايا االقليمية مثل ملف ايران 
النووي والقضية الفلس���طينية واالعتداء االسرائيلي االخير على 

اسطول قافلة احلرية والوضع في العراق.


