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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتوسطان رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وأعضاء مكتب املجلس حسني احلريتي وعلي الراشد وعبداهلل الرومي ود.يوسف الزلزلة ود.علي العمير مع أمني عام املجلس عالم الكندري

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة أثناء لقاء سمو األمير بأعضاء مكتب املجلسسمو األمير اثناء استقباله مكتب مجلس األمة بحضور سمو ولي العهد 

األمير: نثق بجدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية 
والدستور والديموقراطية يتيحان للجميع إبداء الرأي بعيداً عن التشنج

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي واعضاء مكتب املجلس لدور االنعقاد 
الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر كال من نائب رئيس مجلس 
االمة عبداهلل الرومي وامني سر مجلس االمة النائب علي الراشد 
ومراقب املجلس د.علي العمير ورئيس جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية النائب حسني احلريتي ورئيس جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة وامني عام مجلس االمة عالم 

الكندري وذلك مبناسبة تشكيل هيئة املكتب.
وفي هذا اإلطار أعرب صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
عن ثقته بجدية احلكومة في تنفيذ اخلطة االمنائية، مؤكدا سموه 
ان الدستور والدميوقراطية يتيحان للجميع ابداء الرأي، والرأي 

اآلخر بعيدا عن التشنج والتعصب ومس الكرامات.

ونقل مراق���ب مجلس االمة النائب د.علي العمير في تصريح 
صحافي عن صاحب الس���مو االمير انه اعطى توجيهاته لرئيس 
واعض���اء مكتب مجل���س االمة خالل اس���تقباله لهم امس االحد 
بالتعاون مع احلكومة ومساعدتها في تنفيذ املشاريع التنموية 
التي تبدي احلكومة جدية في تنفيذها، وقال العمير ان س���موه 
رفض التش���كيك بجدية احلكومة في تنفيذ اخلطة، وان املجلس 
سيرى خالل الفترة املقبلة امورا على ارض الواقع تترجم اجلدية 

احلكومية.
وذكر العمير ان صاحب الس���مو االمير اشاد بجهود املجلس 
االعلى للتخطيط وخص س���موه النائب السابق صالح الفضالة 
للدور الذي قام به مع اعضاء املجلس االعلى للتخطيط في دراسة 
اوضاع املقيمني في البالد بصورة غير قانونية، واكد س���موه ان 
ما انتهى اليه املجلس يكفل احلقوق االنسانية واحلياة الكرمية 

لهذه الفئة من تعليم وعالج.
واوضح العمير ان صاحب السمو االمير اكد ان النظام الدميوقراطي 
في البالد يسمح بتباين اآلراء لكنه اعرب في املقابل عن تطلعاته 
بأال يساهم هذا التباين في الوصول بالبالد الى مرحلة قد تؤدي 

الى التشكيك في جناح جتربتنا الدميوقراطية الرائدة.
وقال العمير ان س���موه ابلغ رئي���س واعضاء مكتب املجلس 
بتطلعه ال���ى ان يكمل مجلس االمة دورته البرملانية كاملة، وان 
يشهد الفصل التشريعي احلالي مزيدا من التعاون بني السلطتني 
والذي يكفل حتقيق تطلعات املواطنني وحتقيق املصلحة العامة 

التي هي مسؤوليتنا جميعا.
من جهته أكد عضو مكتب مجلس األمة ورئيس اللجنة التشريعية 
البرملانية النائب حسني احلريتي حرص صاحب السمو األمير على 
حتقيق اإلجنازات والتعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 

ونقل احلريتي عن صاحب السمو األمير عقب لقاء سموه رئيس 
املجلس جاسم اخلرافي واعضاء مكتب املجلس اجلديد أمس األحد 
تأكيد سموه على استمرار مجلس األمة في عمله حتى يكمل دورته 
الدستورية وأن تكون محاسبة اي وزير وفق االطر الدستورية 

وباالثباتات واالدلة املوجبة للمساءلة.
وق���ال احلريتي ان صاحب الس���مو األمير اعرب عن أمله بان 
تبقى الكويت كما عهدناها واحة امن وأمان واس���تقرار وما جبل 
عليه الشعب الكويتي من تعاضد وتالحم بني كل ابنائه مبختلف 

اطيافهم وانتماءاتهم.
واشار احلريتي الى ان صاحب السمو األمير شدد على أهمية 
ان نعطي احلكومة الفرصة الكافية إلجناز اخلطة التنموية دون 
ان تكون بعيدة عن الرقابة ملا تتضمنه هذه اخلطة من مشاريع 

يحتاج إليها املواطن.

سموه استقبل الرئيس الخرافي وأعضاء مكتب مجلس األمة بمناسبة تشكيل مكتب المجلس

الخرافي بحث مع الحريري 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها

برنامج تدريبي حول رقابة المجلس على الميزانيات
تنظم ادارة التدريب بقطاع 
التطوي����ر االداري والتدريب 
باالمان����ة العامة ملجلس االمة 
برنامجا تدريبيا حول »الرقابة 
املالي����ة ملجل����س االم����ة على 
امليزانية واحلساب اخلتامي« 
الش����ورى  ملوظف����ي مجالس 

والوطني والنواب واالمة لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية خالل الفترة من 1 الى 

3 اجلاري. 
وسيشمل البرنامج التدريبي 
الذي س����يفتتحه االمني العام 
التطوير  املس����اعد لش����ؤون 

االداري والتدريب عبدالعزيز 
املالية  الرقابة  الساعي اسس 
واحلسابات اخلتامية للموازنات 
العامة املتبعة في مجلس االمة 
واطرها القانونية والدستورية 
بغي����ة اكتس����اب اخلب����رات 
ملوظفي املجال����س اخلليجية 

ووفقا لالتفاقات بشأن تبادل 
اخلبرات ملوظفي االمانة العامة 
للمجال����س اخلليجي����ة الذي 
اعتمده رؤساء مجالس الشورى 
والوطني والنواب واالمة لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربي.

الوعالن: تعدٍّ على المال العام 
في تعاقدات »الصحة«

»الداخلية والدفاع« تختار 
المويزري  رئيسًا والنمالن مقررًا

وجه النائب مبارك الوعالن أسئلة 
الى وزير الصحة د.هالل الساير، عن 
حقيقة تعاقد الصحة مع مستشارين 
من خارج الكويت لتقدمي استشارات 
طبية ملرضى سرطان األطفال، والكلفة 
املالية التي تق����ع على عاتق الوزارة 
جراء جلب هؤالء املستشارين، وبيان 
بنود عقود هؤالء املستشارين ومددها 
الزمنية. وقال النائب مبارك الوعالن 
في مقدمة س����ؤاله ان وزارة الصحة 
دأبت خالل الفترة املاضية على إجراء 
العديد من التعاقدات التي ال تتسم في 
بعض األحيان باملوضوعية، وجاء نص 
األسئلة كالتالي: 1 � هل تقوم وزارة 
الصحة بجلب مستش����ارين وأطباء 

متخصصني من اخلارج والتعاقد معهم لتقدمي االستشارة الطبية ملرضى 
سرطان األطفال؟ 2 � يرجى تزويدي بالعقود املبرمة والكلفة املالية لها؟

حصد النائب شعيب املويزري 
رئاس���ة جلنة ش���ؤون الداخلية 
والدفاع بحصوله على ثالثة أصوات 
في مقابل صوتني للنائب عس���كر 
العن���زي، فيما فاز النائب س���الم 
املقرر بحصوله  النمالن مبنصب 
على نتيجة مماثلة في مقابل النائب 

عدنان املطوع.
وأكد النائب شعيب املويزري 
اتس����م بها  التي  الش����فافية  أن 
الوافدين  التحقيق في قضي����ة 
اإليرانيني سيس����تمر ونحن لم 
نتجن على األخ الوزير في اإلدانة، 
وإذا كان يرى خ����الف ذلك فإن 
صدور وقل����وب اعضاء اللجنة 

مفتوحة ألي شخص سواء من األعضاء أو الوزي�����ر لكي يطلعوا 
على احلقائق الت�����ي دارت اثناء التحقيق كاملة.

شعيب املويزريمبارك الوعالن

جمعية ال�صوابر التعاونية

اإعالن لل�صادة اأع�صاء جمعية ال�صوابر التعاونية

بناًء على الكتاب ال�ارد اإلينا من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل 

ب�شاأن تاأجيل م�عد انعقاد اجلمعية العم�مية عن ال�شنة املالية 

القان�ين  الن�شاب  اكتمال  ل��ع��دم  وذل���ك   2010/6/30 يف  املنتهية 

اخلا�ص باالنعقاد فاإن اجلمعية ي�شرها اأن تعلن لل�شادة امل�شاهمني 

عن م�عد انعقاد اجلمعية العم�مية بتاريخ 2010/11/7.

وذلك ملنــاقـ�صـة بـنــود جــدول الأعمــال التـالــي:

1- مناق�شة التقرير االإداري عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2010/6/30 
وامل�شادقة عليه.

امليزانية  ع��ل��ى  وال��ت�����ش��دي��ق  احل�����ش��اب��ات  م��راق��ب  ت��ق��ري��ر  مناق�شة   -2
املالية  لل�شنة  واخل�����ش��ائ��ر  واالأرب�����اح  امل��ت��اج��رة  وح�����ش��اب  العم�مية 

املنتهية يف 2010/6/30.

3- تعيني مراقب ح�شابات للجمعية للعام 2011/2010 وحتديد اأتعابه.
علمًا باأنه طبقًا الأحكام القرار ال�زاري رقم 2000/151 ي�شح االجتماع 

بح�ش�ر اأي من ال�شادة االأع�شاء

يهمه  مل��ن  �شهادة  اأو  االأ�شلية  املدنية  البطاقة  اح�شار  يجب  پ  مالحظة: 

االأمر االأ�شلية من الهيئة العامة للمعل�مات املدنية.

پ يجب ح�ش�ر الع�ش� ب�شخ�شه وال يج�ز االإنابة اأو الت�كيل.  

املدير املعني

س���تقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي مبكتبه ظهر امس 
رئيس وزراء اجلمهورية اللبنانية الشقيقة سعد احلريري والوفد 
املرافق له. حضر املقابلة نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي 
ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية النائب مبارك اخلرينج ورئيس 
جلنة الشؤون املالية النائب د.يوسف الزلزلة ورئيس جلنة الشؤون 
التشريعية النائب حسني احلريتي وامني سر املجلس النائب علي 
الراشد ومراقب املجلس النائب د.علي العمير والنائب خالد السلطان 

وامني عام مجلس االمة عالم الكندري ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي وسفيرنا 
لدى اجلمهورية اللبنانية عبدالعال القناعي وس���فير اجلمهورية 

اللبنانية لدى البالد د.بسام النعماني. 
جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وس���بل تعزيزها عالوة على بح���ث اخر املس���تجدات االقليمية 

والدولية.

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله سعد احلريري بحضور نائبه عبداهلل الرومي ورئيس بعثة الشرف فيصل احلجي


