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 مجلس الوزراء: موافقة مبدئية على إنشاء مناطق حرة شماالً وجنوباً 
 كلف «البلدية» باقتراح المواقع المناسبة حسب اللوائح 

 إقرار إنشـاء شـركة أبحاث قابضة وأخرى لمستشـفيات الضمان الصحي وإقـرار ميزانية الهيئة العامة لـذوي اإلعاقة للسـنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
 التـزام العـراق بالتنفيـذ الجـاد والكامـل للقـرارات المتعلقـة بالحالـة مع الكويـت كفيـل بإغالق جميـع الملفـات وتسـوية المسـائل العالقة 

 قالت مصادر مطلعـــة لـ«األنــبـاء» ان 
الوزراء اصــدر مرسوما بتعيني  مجـلس 
الفريق غــازي العـمر وكيال لـ «الداخلية»، 
اعلن وزيـر االشــــغــال الــعامة ووزيــر 
الدولة لشؤون البـلدية ووزيــر الــشــؤون 
باالنــابة د.فاضل صفر أن مجلس الوزراء 
وافق على مــشـــــروع مرســوم بتجديد 
تعيـــني محمد الكــنـــــدري وكــيل وزارة 
الشـــــؤون االجتماعية والعمل ملدة اربع 

سنوات اخرى.
  وقال الوزير صفر في تصريح لـ «كونا» 
ان املجلس وافق ايضا على مشروع مرسوم 

بتجديد تعيني عصام جعفر نائبا ملدير عام 
العامة للشباب والرياضة بدرجة  الهيئة 
وكيل وزارة مســـاعد ملدة اربع ســـنوات، 
ويشغل جعفر حاليا منصب نائب مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة لصيانة 

املنشآت الرياضية.
  واضاف صفر ان مجلس الوزراء وافق 
ايضا على مشروع مرسوم بتجديد تعيني 
حمـــود الدواي وكيال مســـاعدا في وزارة 
االشغال العامة ملدة اربع سنوات، ويشغل 
الدواي حاليا منصب وكيل وزارة االشغال 

العامة للشؤون القانونية. 

 العمر وكيًال لـ «الداخلية»
  والتجديد للكندري وجعفر والدواي

 الفريق غازي العمر محمد الكندري  عصام جعفر

والتدرج في تطبيق نظام الضمان 
الصحــــي وتطويره فــــي الكويت 
والقيام مببادرة لشراكة حقيقية 
بني القطاعني العام واخلاص وذلك 
من خالل تفعيل دور القطاع اخلاص 
في تقدمي خدمات الضمان الصحي 
واخلدمــــات العالجيــــة للمقيمني 
والوافدين على حد ســــواء. وقرر 
املجلــــس املوافقــــة علــــى اعتماد 
التوصيــــات الــــواردة من اللجنة 
التأسيسية املكلفة بإنشاء الشركة 

الكويتية للضمان الصحي.
  كما ناقش املجلــــس توصية 
اللجنــــة بشــــأن القانون اخلاص 
مبشــــروع ميزانية الهيئة العامة 
لشؤون ذوى االعاقة للسنة املالية 
٢٠١٠/ ٢٠١١ وذلك حتى تتمكن الهيئة 
من ممارسة اختصاصاتها املقررة 
لها وفق القانون رقم (٨/ ٢٠١٠) قبل 

انتهاء السنة املالية احلالية.
  وعليه قرر املجلس املوافقة على 
مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة للسنة 
املاليــــة (٢٠١٠/ ٢٠١١) ورفعه الى 
صاحب السمو األمير متهيدا إلحالته 
الى مجلس األمة. ثم بحث املجلس 
شــــؤون مجلس األمة واطلع بهذا 
املدرجة  الصدد على املوضوعات 
على جدول أعمال جلسة مجلس 
األمة. كما بحث املجلس الشؤون 
التقارير  السياســــية في ضــــوء 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
السياســــية على  الســــاحة  على 

الصعيدين العربي والدولي. 

  كما وافق املجلس من حيث املبدأ 
على تشكيل جلنة تأسيسية إلنشاء 
شــــركة أبحاث قابضة برأســــمال 
عشرة ماليني دينار لتتولى القيام 
بإنشاء ثالث شركات تكنولوجية 
متخصصة تقوم بإنتاج وتسويق 
منتجات وابتكارات معهد الكويت 
العلميــــة ومخرجات  لألبحــــاث 
بحوثه. واطلع املجلس كذلك على 
توصية اللجنة بشــــأن املوافقات 
املطلوب اعتمادها إلنشاء شركات 
مستشفيات الضمان الصحي حتت 
التأسيس والتي تهدف الى تنفيذ 
القانون رقم ١٩٩٩/١ في شأن التأمني 
الصحي على األجانب والرســــوم 
مقابل اخلدمات الطبية من حيث 
تكلفة اخلدمات الطبية وضرورة 
التحول لسياسة اقتصاد السوق 

جلنة الشؤون االقتصادية وقرر 
املوافقة من حيث املبدأ على إنشاء 
مناطق حرة شمال وجنوب البالد 
وتكليف بلديــــة الكويت باقتراح 
املواقع املناســــبة حسب اللوائح 
لتوفير املواقــــع املطلوبة جنوب 
البالد ومواقــــع قريبة من املنافذ 
اجلوية والبريــــة. وقرر املجلس 
املوافقة على تأسيس شركة املدينة 
اإلعالميــــة وفتح باب املنافســــة 
اقتناء  الراغبني في  للمستثمرين 
نســــبة ٢٦٪ من رأسمال املشروع 
وتكليف بلديــــة الكويت بتوفير 
املوقع املناسب مبساحة مليون متر 
مربع الستغاللها من قبل الشركة 
املزمع تأسيسها مع أهمية تفعيل 
دور وزارة اإلعالم لإلشراف على 

استخدام هذا املشروع احليوي.

القضايا املتصلة بعالقة جمهورية 
العراق باملجتمع الدولي.

  وإذ يشيد مجلس الوزراء بهذا 
االجناز الطيب لألشقاء في العراق 
يؤكد أن االلتــــزام بالتنفيذ اجلاد 
لقــــرارات مجلس األمن  والكامل 
ذات الصلــــة باحلالة بني الكويت 
والعــــراق كفيل بإغــــالق جميع 
العالقة  امللفات وتسوية املسائل 
بني اجلانبني الشقيقني ويؤسس 
إلقامة عالقات وثيقة ترتكز على 
احترام السيادة واالستقالل ومبدأ 
حســــن اجلوار وعدم التدخل في 
الشــــؤون الداخليــــة والعمل من 
أجل تكريس األمن والســــالم في 
املنطقة وحتقيق املصالح املشتركة 

للشعبني الشقيقني.
  ثم استعرض املجلس توصيات 

  عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي مساء أمس األول في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  وقال وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري بعد االجتماع ان املجلس 
استهل أعماله باالطالع على الرسائل 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد من كل من 
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس 
ـ ملك اململكة املغربية الشــــقيقة، 
ومن الرئيس عمر حسن البشيرـ  
رئيس جمهورية السودان الشقيقة، 
ومن الرئيس عبداهللا وادـ  رئيس 
جمهورية السنغال الصديقة، ومن 
رئيس جمهورية بنني الصديقة، 
وقد تعلقت هذه الرســــائل بسبل 
دعم التعاون املشترك في مختلف 
املجاالت وامليادين في ظل الروابط 
الطيبــــة القائمة بني هــــذه الدول 
والكويت. كما اطلع املجلس كذلك 
على الرسالة التي تلقاها صاحب 
السمو األمير من األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مــــون واملتعلقة 
النهائــــي للمجموعة  بالتقريــــر 
االستشــــارية رفيعة املســــتوى 
والذي ميثل مساهمة جيدة للدول 
األعضاء واألطراف في اتفاقية األمم 
املتحدة للتغير املناخي وذلك من 
خالل اإلعداد ملؤمتر كانسيون في 
املكسيك. هذا وعبر مجلس الوزراء 
عن ارتياحه للقرارات التي صدرت 
عن مجلس األمن مؤخرا بشــــأن 

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع بحضور الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد 

 الشيخ جابر اخلالد وأحمد الهارون ود.محمد البصيري 

 المحمد يمثل صاحب السمو في احتفال 
بوش بمرور ٢٠ عاماً على «درع الصحراء» 

 المناطق الحرة تعزز التحول لمركز مالي

 قال د.محمد البصيري إن املجلس أحيط علما بأمر صاحب السمو األمير 
بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بحضور احلفل الذي يقيمه الرئيس 
جورج بوش ـ الرئيس الســـابق للواليات املتحدة األميركية ـ ممثال عن 
صاحب السمو، وذلك مبناسبة ذكرى مرور ٢٠ عاما على انطالق عمليتي 
درع الصحراء وحترير الكويت املقررة إقامته يوم ٢٠ يناير في مدرسة بوش 

لدراسات العلوم السياسية والقطاع احلكومي في جامعة تكساس. 

 أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن موافقة مجلس الوزراء 
على إنشاء مناطق حرة شمال البالد وجنوبها تأتي ضمن برنامج عمل 
احلكومة فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة حتت مســــمى التوسع 
في إنشاء املناطق احلرة بهدف حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري 

جاذب لالستثمار. 

 التجديد لـ ٥ نواب لمدير الطيران المدني 
 اعلن وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشـــؤون مجلس األمة 
البصيري ان مجلس  د.محمد 
الـــوزراء وافق على مشـــروع 
مرســـوم بتجديـــد تعيـــني ٥ 
نواب ملدير عام اإلدارة العامة 
للطيـــران املدني بدرجة وكيل
أربـــع  وزارة مســـاعد ملـــدة 

سنوات.
  وقال الوزير البصيري في 
تصريح لـ «كونا» عقب االجتماع 
االسبوعي ملجلس الوزراء: ان 
النواب اخلمسة هم بدر املطر 
وعادل العوضي وعبداحلميد 
الزامل وخالد  دشـــتي ونبيل 

 بدر املطر نبيل الزامل الشايجي. 

 الزمانان والعمري بحثا دعم التعاون الكويتي - العماني
 مسقطـ  كونا: اجتمع سفيرنا لدى سلطنة عمان 
ســـالم الزمانان امس مع رئيس املكتب السلطاني 
الفريق أول علي بن ماجد  املعمري مبناسبة توليه 

منصبه اجلديد.
  ورحب املعمري بالسفير الكويتي مشيدا بالعالقات 

الوطيدة القائمة بني البلدين الشقيقني.

  وتنـــاول احلديث خالل االجتماع ســـبل دعم 
وتعزيز أوجه التعاون املشـــترك بني البلدين في 
جميع املجاالت وآفاق التعاون املستقبلي بينهما 
باإلضافة إلى استعراض عدد من التطورات على 
الساحتني االقليمية والدولية واألمور ذات االهتمام 

املشترك. 

 خليفة يشيد بالدور 
اإلنساني لجمعية 

الهالل األحمر
 أكد رئيس املكتب اإلقليمي 
لشـــبكة األنباء اإلنسانية 
التابع ملكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
خالـــد خليفة ضرورة دعم 
وتبادل املعلومات واستعمالها 
إدارة  فـــي  أكثر  بفاعليـــة 
األزمات والطوارئ وأهمية 
الشفافية في تبادل املعلومات 
بني املؤسسات التي تعمل في 

املجال اإلنساني.
  وأضاف خليفة في تصريح 
صحافي عقب لقائه مع رئيس 
مجلس إدارة جمعية الهالل 
البرجس  األحمر برجـــس 
ان املعلومات شكلت دائما 
العمل  عنصرا رئيسيا في 
اإلنساني وأثبتت مدى حيوية 
دورها في توفير ركائز متينة 
للدعوة الفاعلـــة والواعية 
ولصنع القرار وتخصيص 
املوارد املناسبة للمجتمعات 
املتضـــررة وللعاملني في 
املجال اإلنســـاني على حد 

سواء.
  وأشاد بالدور الكبير الذي 
اضطلع بـــه الهالل األحمر 
الكويتي في مواجهة األزمات 
واحلاالت اإلنسانية خالل 
السنوات األخيرة، باالضافة 
الى إسهاماته املهمة وجهوده 
علـــى الصعيديـــن احمللي 

واإلقليمي.
الى ان    وأشـــار خليفة 
اعمال اجلمعية تتوافق مع 
املبادئ اإلنسانية وقوانني 
املتحـــدة ونشـــعر  األمم 
بالسعادة حيال الشراكة مع 
جمعية الهالل األحمر، معربا 
عن أملـــه ان يتم التوصل 
مـــع اجلمعية إلقامة اتفاق 
شراكة في تبادل املعلومات 

اإلنسانية. 
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