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رئيس الوزراء استقبل رئيس المجلس االستشاري لبوتان

سموه التقى محافظ البنك المركزي

تحديد 1250 لحجاج غير محددي الجنسية تكليف لجنة الشؤون االقتصادية بتقديم مقترح يضمن التطبيق السليم لمضامين الخطة 

ولي العهد: تبادل التجارب والخبرات لالرتقاء 
بقوانين وتشريعات القطاع العمالي الخليجي

سفيرنا بالرياض: زيادة أعداد الحجاج 
الكويتيين  والمقيمين إلى 14 ألف حاج
الزيادة تأتي في إطار التنسيق بين قيادتي البلدين

مجلس الوزراء: محاسبة المسؤولين المقصرين
 في أداء أعمالهم وواجباتهم لتنفيذ الخطة التنموية 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األس����بوعي ظهر امس في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وبعد االجتم����اع صرح نائب 
ال����وزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء باإلنابة الش����يخ 

د.محمد الصباح مبا يلي:
استهل املجلس أعماله باالطالع 
على الرس����الة التي تلقاها سمو 
الش����يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد م����ن د.علي مجور 
رئيس مجلس الوزراء باجلمهورية 
العربية اليمنية الشقيقة واملتعلقة 
التي تق����وم بها  باالس����تعدادات 
اليمن إلجناح أنشطة  جمهورية 
الدورة العش����رين ل����دورة كأس 
اخلليج العربي املقبلة لكرة القدم 
املزمع إقامتها في اليمن الشقيقة.

ورحب املجلس بالزيارة التي يقوم 
بها للبالد الرئيس فاتسالف كالوس 
رئيس جمهورية التشيك الصديقة 
والوفد املرافق له والتي تأتي في 
اطار العالق����ات الثنائية املتميزة 
البلدي����ن الصديقني  القائمة بني 
متمنيا له والوفد املرافق له طيب 

اإلقامة في البالد.
ثم رحب املجلس بالزيارة التي 
سيقوم بها للبالد اليوم الرئيس 
الس����لطة  محمود عباس رئيس 
الوطني����ة الفلس����طينية والوفد 
املرافق له، متمنيا للضيف طيب 

اإلقامة في البالد.
وف����ي ضوء ما طرحه س����مو 
رئي����س مجلس الوزراء بش����أن 
س����بل تأم����ني متطلب����ات تنفيذ 
التنموية ومش����روعاتها  اخلطة 
املختلفة وما يستوجبه األمر من 
وضع نظ����ام متابعة فعال يكفل 
حس����ن التنفيذ وااللت����زام اجلاد 
الزمني احملدد الجناز  بالبرنامج 
مضام����ني اخلط����ة وتفعيل مبدأ 
الثواب والعقاب فقد كلف مجلس 
الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون 
االقتصادية بتقدمي مقترح عملي 
باألداة املناسبة التي تكفل حتقيق 
النتائج املرجوة في ضمان التطبيق 

الشقيقة بدعوة القيادات العراقية 
الى الرياض لالجتماع حتت مظلة 
اجلامعة العربية والتحاور حول 
سبل جتاوز العقبات التي تعوق 
تشكيل احلكومة وتكريس األمن 
واالس����تقرار في العراق الشقيق 
واحلفاظ على وحدته وسيادته.

والكوي����ت اذ جت����دد موقفها 
بالترحي����ب والدعم لهذه املبادرة 
الكرمية التي تعكس قلق اململكة 
الش����قيقة ازاء تداعيات األوضاع 
ف����ي العراق وحرصه����ا الصادق 
عل����ى تالح����م الش����عب العراقي 
ووحدة العراق واحترام سيادته 
وسعيها لتأمني كل ما يحقق األمن 
واالستقرار في ربوعه ويسهم في 
تكريس السالم واألمن في املنطقة 
لتؤكد أن هذه املبادرة التاريخية 
متثل اضافة ناصعة لسجل خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود في ممارسة 
اململكة لدورها املسؤول في خدمة 
األمتني العربية واإلسالمية ونصرة 

قضاياهما.
كما تع����رب الكويت عن أملها 
في أن تتكلل هذه املبادرة بالنجاح 
املنشود داعية األشقاء العراقيني 
الغتنام هذه الفرصة الطيبة فيما 
يؤدي ال����ى التوصل الى احللول 
املرضية التي حتقق آمال وتطلعات 
الشعب العراقي الشقيق في وطن 
موحد ينع����م فيه اجلميع باألمن 

واالستقرار والرفاه.
ال����وزراء  كما تق����دم مجلس 
بخالص تعازيه ومواس����اته الى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات 
العربية املتحدة الش����قيقة لوفاة 
املغفور له، بإذن اهلل تعالى، عضو 
املجلس األعلى حاكم امارة رأس 
اخليمة الش����يخ صقر بن محمد 
القاسمي مستذكرا بالتقدير جهوده 
واجنازاته املشهودة بدعم مسيرة 
البناء والتنمية في دولة االمارات 
العربية املتحدة، س����ائال املولى 
القدير ان يتغم����د الفقيد الكبير 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 

فسيح جناته.

الحشاش: على السلطتين االرتقاء بالخطاب 
السياسي حرصًا على الديموقراطية الحقيقية

اس����تقبل سمو ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
بقصر بيان صباح امس محافظ البنك المركزي الشيخ 

سالم العبدالعزيز.
الى ذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر بيان صباح امس وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير الشؤون االجتماعية 
والعمل باالنابة د.فاضل صفر يرافق��ه وزراء العم��ل 
ب��دول مجل��س التعاون لدول الخليج العربية وذلك 
بمناسبة افتتاح اعمال الدورة السابعة والعش��رين 
لمجلس وزراء العمل ب��دول مجلس التع��اون لدول 

الخليج العربية والتي تستضيفها الكويت.

وق��د اك��د سم��وه اهم�ي��ة التش��اور والح��وار بين 
دول مجلس التعاون الخليجي في جمي��ع المجاالت 
وض����رورة تبادل اللق����اءات والزي��ارات التي تعطي 
فرصا قيمة لالستفادة من التجارب والخبرات وطرح 
المش����روعات الناجحة بين الدول االعضاء لالرتقاء 
التي  بالنظم والل��وائح والق��وانين والتش����ريعات 
تنظم هذا القط��اع العم��الي الخليجي من خالل رؤية 
استراتيجي���ة خليجي���ة مشتركة تعود بالنفع على 
دولن��ا وشعوبنا متمنيا سموه كل التوفيق والسداد 
والخروج بتوصيات بناءة تخ����دم العمل الخليجي 

المشترك.

الرياض � كونا: أعلن سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي امس 
موافقة حكومة خادم احلرمني 
الش���ريفني على زي���ادة أعداد 
احلجاج الكويتيني من 8 آالف 
الى 14 ألف ح���اج، اضافة الى 
حتديد عدد 1250 حلجاج غير 
محددي اجلنسية ملوسم حج 

هذا العام.
وأعرب الشيخ حمد اجلابر 
ل���� »كونا« امس  في تصريح 
ع���ن الش���كر والتقدي���ر الى 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ووزير احلج السعودي د.فؤاد 
الفارسي على هذه املبادرة والتي 
مت فيها زي���ادة أعداد احلجاج 

الكويتيني.
وقال »ان ه���ذا األمر ليس 
بغري���ب على حكوم���ة خادم 
احلرمني الشريفني التي وضعت 
نصب أعينها راحة حجاج بيت 
اهلل احلرام وتيسير كل ما من 

اكدت الناش���طة السياسية 
واالجتماعية جناة احلش���اش 
ان الوقت قد حان كي نرى مفهوم 
الكويت احلديثة حاضرا وبقوة 
في مواكبة التطورات العاملية 
املتسارعة التي يعيشها العالم 

من حولنا.
ودعت احلشاش، في تصريح 
صحافي، السلطتني التشريعية 
والتنفيذية الى تفعيل خطاب 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صب���اح االحمد وتطبيقه على 
الواقع، والذي حث فيه  ارض 
الس���لطتني على التعاون فيما 

بينهم���ا لدفع عجلة التنمية في البالد مبختلف 
اجتاهاته���ا االقتصادية والبش���رية واالهتمام 
بالتعليم والصحة واالصالح االداري وحتسني 
اخلدمات واملرافق العامة والعمل على االرتقاء 
مبستوى معيش���ة املواطن الكويتي في جميع 

االصعدة.
كما دعت احلشاش اللجان املختلفة القائمة 
في مجلس االمة الى العمل على اتخاذ القرارات 
املناسبة والفعالة التي من شأنها حتسني مستوى 
معيشة املواطن الكويتي في مختلف املجاالت، وان 
يكونوا عند حسن ظن املواطنني الذين وضعوا 
ثقتهم فيهم وانتخبوهم من اجل العمل ملصلحة 
الكويت ومصلحتهم، معربة عن املها في ان يلتزم 

اجلميع بالدميوقراطية التي تعد 
صفة متأصلة بني ابناء الكويت 
ونهجا تسير عليه البالد منذ 

نشأتها.
ودعت احلشاش السلطتني 
الى االرتقاء باخلطاب السياسي 
في التعامل مع وسائل االعالم 
والتعاطي معها مبس���ؤولية 
وش���فافية اكبر، وذلك حرصا 
على اظهار صورة الدميوقراطية 
الت���ي تعودنا على  احلقيقية 
وجودها ورؤيتها في الكويت 
واالبتعاد عن التجريح والتأزمي 
الذي م���ن ش���أنه ان يصعف 
التنمية  بوحدتنا الوطنية ومس���يرتنا نح���و 

الشاملة.
وبينت احلش���اش انه نتيجة ملا حصل خالل 
الدورتني الس���ابقتني في مجلس االمة من اتهامات 
متبادلة بني السلطتني وحتى بني اعضاء املجلس 
بعضهم البعض، فقد شعر املواطنون بالكثير من 
االسى واالحباط نتيجة النعدام التعاون وافتعال 
االزمات وتواضع االجنازات، مؤكدة في الوقت ذاته 
ان التعاون بني الس���لطتني هو واجب دس���توري 
ومطلب وطني، الفتة الى انه من الواجب حتقيق ذلك 
التعاون على اساس وضوح احلدود بني السلطات، 
والتزام كل منها بحدودها الدستورية وعدم جتاوز 

اي منها اختصاصات ومهام االخرى.

ش���أنه تأدية أركان احلج بكل 
سهولة ويسر«.

وأشار الشيخ حمد اجلابر الى 
ان هذه الزيادة تأتي في مجال 
التعاون والتنسيق بني قيادتي 
البلدين الشقيقني  وحكومتي 
واتاحة الفرصة لعدد أكبر من 
احلجاج الكويتيني وغير محددي 
اجلنسية للقيام بأداء فريضة 

احلج لهذا العام.

ف���ي أعداد  الزيادة  وتع���د 
احلجاج الكويتيني ثمرة من ثمار 
الزيارات واللقاءات واالجتماعات 
التي قام بها الس���فير الشيخ 
حمد جابر العلي أخيرا الى كل 
من أمير املدينة املنورة األمير 
عبدالعزي���ز بن ماج���د وامير 
منطقة مكة املكرمة األمير خالد 

الفيصل.
وبحث الشيخ حمد اجلابر 
خ���الل تل���ك الزيارات س���بل 
وإجراءات تسهيل وتنقل حجاج 
الكوي���ت وترتيب���ات وصول 
حمالت احلج الكويتية الى كل 
من املدينة املنورة ومكة املكرمة 
والسعي الى زيادة أعداد حجاج 

الكويت.
وكان وزير احلج السعودي 
د.فؤاد الفارسي توقع ان يتراوح 
عدد احلجاج الذين س���يؤدون 
فريضة احلج لهذا العام بني 1.6 
مليون و1.75 مليون حاج يضاف 
اليهم 200 الف أو 250 ألف حاج 

من احلجاج داخل اململكة.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس رئيس املجلس 
االستشاري امللكي ململكة بوتان الصديقة ليونو 
شينكوب دورجي وأعضاء املجلس االستشاري 

امللكي مبناسبة زيارتهم للبالد.
حضر املقابلة نائب وزير ش���ؤون الديوان 
األميري الش���يخ علي اجل���راح ووكيل الديوان 
األميري لشؤون األسرة احلاكمة الشيخ صباح 
ناصر احملمد والوكيل املساعد بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لش���ؤون البلدية ووزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل باإلنابة د.فاضل 
صفر يرافقه وزراء العمل بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وذلك مبناسبة افتتاح أعمال 
الدورة السابعة والعشرين ملجلس وزراء العمل 
ب���دول مجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية 

والذي تستضيفه الكويت.

حض���ر املقابلة الوكي���ل املس���اعد بديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر 

املبارك.
إلى ذلك اقام س���مو الشيخ ناصر احملمد في 

ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان مساء أمس 
مأدبة عشاء على شرف رئيس جمهورية التشيك 
الصديقة فاتسالف كالوس والوفد املرافق مبناسبة 

زيارته للبالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال د.فاضل صفر ووزراء العمل بدول التعاون

السفير الشيخ حمد جابر العلي
الشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد خالل اجللسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح خالل االجتماع

مصطفى الشمالي ود.موضي احلمود ود.بدر الشريعان خالل اجللسة

أحمد باقر

تعيين باقر عضوًا في المجلس األعلى
 للتخطيط والتنمية بداًل من الحجرف

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الش��يخ احمد الفهد  ان مجلس ال��وزراء وافق امس على 
مشروع مرسوم في مداولته الثانية بتعيني احمد باقر عضوا 
في املجلس االعلى للتخطيط والتنمية.وأضاف الشيخ احمد 
الفهد في تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع االسبوعي ملجلس 
الوزراء ان تعيني باقر عضوا في املجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية جاء بدال من عضو املجلس د.نايف احلجرف الذي 
صدر مرسوم بتعيينه عضوا في مجلس مفوضي هيئة اسواق 
املال.وكان مرسوم يحمل رقم 338 لسنة 2010 قد صدر في 
ال� 19 من سبتمبر املاضي يقضي بتشكيل مجلس مفوضي 
هيئة اسواق املال من التالية اسماؤهم: صالح مبارك الفالح 
رئيس��ا ود.مهدي اسماعيل اجلزاف نائبا للرئيس وصالح 
محمد اليوسف ود.يوسف محمد العلي اضافة الى د.نايف 

فالح احلجرف اعضاء.

السليم واملنضبط ملضامني اخلطة 
التنموية واجناز غاياتها الوطنية 
ومحاس����بة من يثبت تقصيرهم 
ف����ي اداء أعمالهم وواجباتهم من 

املسؤولني.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
األم����ة واطلع به����ذا الصدد على 

املدرجة على جدول  املوضوعات 
اعمال جلسة مجلس األمة.

ث����م بحث املجلس الش����ؤون 
السياس����ية في ض����وء التقارير 
التط����ورات  املتعلق����ة مبجم����ل 
الراهنة على الساحة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي 

وقد اس����تعرض مجلس الوزراء 
بكل االرتياح والتقدير ردود الفعل 
العربية واالس����المية  االيجابية 
والدولية ازاء املبادرة الطيبة التي 
اطلقها خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
عاهل اململكة العربية السعودية 

جناة احلشاش

أقام مأدبة عشاء على شرف رئيس التشيك

سمو رئيس مجلس الوزراء مرحبا بالوفد املرافق لرئيس التشيك فاتسالف كالوس خالل مأدبة العشاء


