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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه وزير خارجية أوكرانيا قوستانتني غريشينكو

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا جلسة املجلس االستثنائية بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي

صورة زنكوغرافية خلبر »األنباء« املنشور يوم 18 يناير

الوزراء روضان الروضان والشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد الفهد خالل اجللسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا اجللسة بحضور الشيخ د.محمد الصباح واملستشار راشد احلماد 

20 مليون دينار لتعويض فرق أجور عمال النظافة لتبلغ 60 ديناراً

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي 
ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو 
رئي���س مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
وقال وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء روض���ان الروضان في تصريح 
صحافي عقب االجتماع ان املجلس اطلع 
في مستهل اجتماعه على الرسائل التي 
تلقاها صاحب الس���مو األمي���ر من كل 
من الرئي���س آصف علي زرداري رئيس 
جمهورية باكستان اإلسالمية ومن الرئيس 
هيفيكيبوني بوها مبا رئيس جمهورية 
بنني والتي تعلقت���ا بالعالقات الثنائية 
الكويت  ب���ني  التنمية  القائمة وأوج���ه 
وهذين البلدين الصديقني في كل املجاالت 

وامليادين.
ثم اطلع املجلس على الرس���الة التي 
تلقاها س���مو رئيس مجلس الوزراء من 
ماري كيفينيمي رئيس وزراء فنلندا والتي 
تعلقت بالعالق���ات الثنائية بني البلدين 

الصديقني وأوجه تنميتها.
ثم قرر املجلس املوافقة على توصيات 

جلنة الشؤون القانونية الواردة مبحضر 
اجتماعها رقم )1/ 2011( بش���أن مشروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاق جتاري بني 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية غوايانا 

التعاونية.
� مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاقية 
بني حكومة الكويت وحكومة جمهورية 

تشيلي للتعاون االقتصادي.
� مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاق 
الكويت وحكومة  جتاري بني حكوم���ة 

جمهورية تشيلي.
� مش���روع مرس���وم باملوافقة على 
الكويت وحكومة  اتفاقية بني حكوم���ة 
اجلمهوري���ة اليونانية بش���أن التعاون 

العلمي والتكنولوجي.
� مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاقية 
بني حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
التونس���ية بشأن املس���اعدة والتعاون 

املتبادل في الشؤون اجلمركية.
� مش���روع مرس���وم باملوافقة على 
مذك���رة تفاهم في مج���ال املعارض بني 
الكويت وحكوم���ة اجلمهورية  حكومة 

التونسية.
� مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاقية 
بني حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
الفرنس���ية في مجال البيئ���ة والتنمية 

املستدامة والطاقة املتجددة.
� مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاق 
للتع���اون األمني بني حكوم���ة الكويت 

وحكومة اململكة املغربية.
� مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاق 
للتع���اون األمني بني حكوم���ة الكويت 

وحكومة اململكة املغربية.
� مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاق 
تنظي���م اخلدمات اجلوي���ة بني حكومة 
الكويت وحكومة اجلمهورية اجلزائرية 

الدميوقراطية الشعبية.
� مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاق 
الكويت وحكومة  جتاري بني حكوم���ة 

األورغواي الشرقية.
� مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاق 
خدمات جوية بني حكومة الكويت وحكومة 

جمهورية ليبيريا.
وقرر املجلس املوافقة على مشاريع 

املراس���يم ورفعه���ا لصاح���ب الس���مو 
األمير.

كما اطلع املجلس على توصية اللجنة 
بش���أن مش���روع قانون باملوافقة على 
الكويت وحكومة  اتفاقية بني حكوم���ة 
جمهوري���ة غوايان���ا التعاونية لتجنب 
املالي  التهرب  االزدواج الضريبي ومنع 
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى 
رأس املال وقرر املجل���س املوافقة على 
مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو 

األمير متهيدا إلحالته ملجلس األمة.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس األمة 
واطلع بهذا الصدد على املوضوعات املدرجة 

على جدول أعمال جلسة مجلس األمة.
كما بحث املجلس الشؤون السياسية 
ف���ي ض���وء التقارير املتعلق���ة مبجمل 
التطورات الراهنة على الساحة السياسية 

على الصعيدين العربي والدولي.
ب���دوره أعلن وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية ووزير 
الش���ؤون االجتماعية والعم���ل باالنابة 
د.فاضل صف���ر ان مجلس الوزراء وافق 

أمس على قرار بشأن تخصيص مبلغ 20 
مليون دينار لتعويض فرق اجور عمال 
النظافة عن العقود السارية مع اجلهات 
احلكومية بواقع 20 دينارا عن كل عامل 
حتى يبلغ اجر العامل 60 دينارا شهريا 

بعد ان كان 40 دينارا.
وقال الوزير د.صفر ل� »كونا« عقب 
االجتماع االسبوعي ملجلس الوزراء ان هذا 
القرار »يأتي تطبيقا للقرار الوزاري رقم 
185 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/4/14 
بشأن حتديد احلد األدنى لألجور مببلغ 

قدره 60 دينارا«.
وأضاف ان هذا القرار »يأتي أيضا بناء 
على اقتراح من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بشأن تعويض فرق أجور عمال 
النظافة عن العقود السارية مع الوزارات 
واجلهات احلكومي���ة امللحقة بواقع 20 
دينارا ع���ن كل عامل نظافة كحد أقصى 
حتى يبلغ اجر العامل 60 دينارا شهريا 
بعد ان كان 40 دينارا على أن يتم االلتزام 
بدفع هذا األجر بانتظام شهريا لكل عامل 

نظافة«.

مجلس الوزراء وافق على 13 مشروع مرسوم باتفاق بين الكويت وعدد من الدول

األمير: القمة االقتصادية الثانية جاءت مترجمة للفلسفة الجديدة
في العمل العربي المشترك بالتركيز على نقاط االتفاق وتجاوز الخالفات

والتنموي���ة واالجتماعي���ة في 
دورته���ا الثانية وما حققته من 
نتائج إيجابية تعكس حرص قادة 
الدول العربية على تلبية تطلعات 
شعوبهم في املزيد من اإلجنازات 
لتعزي���ز التنمي���ة االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية في الوطن 

العربي.
وقد أش���اد مجل���س الوزراء 
ألقاه���ا صاحب  بالكلم���ة التي 
الس���مو األمير في القمة، معربا 
عن اعتزازه وتقديره لدور سموه 
في عقد قمة االنطالق االقتصادي 
والتنموي واالجتماعي في دورتها 
األولى الت���ي عقدت في الكويت 
والتي وضعت من خاللها اللبنة 
األولى لتعاون اقتصادي تنموي 
فعال وما صدر عنها من قرارات 
جادة المست الواقع وعملت على 
تهيئة الظروف ملناخ اقتصادي 

وتنموي أفضل.
كما أعرب مجلس الوزراء عن 
عظيم االرتي���اح إزاء اإلجراءات 
التنفيذية التي مت اتخاذها إزاء 
تطبيق مبادرة سموه وإخراجها 
إلى حيز التنفيذ العملي، مثمنا 
ردود الفعل االيجابية الواسعة 
إزاء مبادرة صاحب السمو األمير 
التي أشادت بها وبدورها الفاعل 
في حل مشكلة البطالة العربية 
وخلق فرص عمل للشباب العربي 
وحتس���ني الوضع املعيشي في 
الدول العربية والتأكيد أن هذه 
املبادرة ترس���ي دعائم وأسس 
جديدة للتضامن العربي، كما أنها 
تشكل خارطة طريق وانطالقة 
العربي  العمل  عملية ملس���يرة 
التنموي املش���ترك ومن شأنها 
دعم التضامن العربي في مواجهة 
التحديات املختلفة في احلاضر 

واملستقبل.

العرب���ي لتخصي���ص صندوق 
ملشروعات البنية األساسية مثل 
البحري والربط  الطرق والنقل 
الكهربائ���ي والطاق���ة املتجددة 
وخلق فرص عمل عن طريق دعم 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
واالستثمار في التنمية البشرية 
وربط مخرجات التعليم بسوق 
العمل وكذلك األمن الغذائي واملائي 
العربي والذي يعد احدى أولويات 
الس���نوات  العربي في  العم���ل 

القادمة خاصة في ظل تداعيات 
تغير املناخ وأثرها على املوارد 

املائية.
وقد جدد القادة العرب التأكيد 
على أهمية االلتزام بوضع خطة 
عربية للتعامل مع قضايا تغير 
املناخ ومواصل���ة جهود تنفيذ 
األهداف التنموية لأللفية وتذليل 
العقبات الت���ي تعوق حتقيقها 
في املنطقة العربية بحلول عام 

.2015

كما أكدوا عل���ى أهمية بناء 
شراكات جديدة مع مختلف الدول 
الدولية واإلقليمية،  والتكتالت 
مؤكدين على التزام القمة بتفعيل 
الشراكة األفريقية  استراتيجية 
� العربية وخطة عملها بشقيها 
االقتصادي واالجتماعي ومواصلة 
التعاون مع دول أميركا اجلنوبية 
والتي تستعد لعقد القمة الثالثة 

معها خالل هذا العام.
كم���ا رح���ب الق���ادة العرب 

العربية  اململك���ة  باس���تضافة 
العربي���ة  الس���عودية للقم���ة 
والتنموي���ة  االقتصادي���ة 
واالجتماعية في دورتها الثالثة 

املزمع إقامتها في يناير 2013.
وقد عبر صاحب السمو األمير 
عن تقديره البالغ للجهود املخلصة 
التي بذله���ا رئيس القمة محمد 
حسني مبارك رئيس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة في إجناح 
هذه القمة والعمل على حتقيق 

أهدافها في خدمة القضايا العربية، 
منوه���ا بأن ه���ذه القمة جاءت 
مترجمة للفلس���فة اجلديدة في 
العمل العربي املشترك واملتمثلة 
في التركي���ز على نقاط االتفاق 
وجتاوز اخلالفات السياسية مبا 
يس���تهدف تطوير آليات العمل 

التنموي العربي املشترك.
كم���ا أطلع س���موه املجلس 
على فحوى احملادثات واللقاءات 
األخوي���ة اجلانبية التي أجراها 

سموه مع أشقائه رؤساء الوفود 
املشاركة على هامش اجتماعات 
القمة التي تناولت س���بل دعم 
العرب���ي في مواجهة  التضامن 

مختلف التحديات.
هذا وقد أشاد كل من سمو ولي 
العهد ورئيس مجلس األمة وسمو 
رئيس مجلس الوزراء باجلهود 
التي بذلها صاحب السمو األمير 
وإخوانه قادة الدول العربية في 
أعمال القمة العربية االقتصادية 

ترأس صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد اجتماعا 
اس���تثنائيا ملجلس الوزراء في 
قصر بيان وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجل���س األمة جاس���م اخلرافي 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
وقال وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
ف���ي تصري���ح صحاف���ي عقب 
االجتماع: ان صاحب السمو األمير 
الطيبة  النتائج  شرح للمجلس 
التي أس���فرت عنها أعمال القمة 
العربية االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية في دورتها الثانية 
التي اختتم���ت أعمالها مؤخرا 
في شرم الش���يخ في جمهورية 
مصر العربية الش���قيقة والتي 
الق���رارات  اس���تهدفت متابعة 
القمة  االقتصادية الصادرة عن 
االقتصادي���ة والتنموي���ة التي 
عقدت في الكويت وفي مقدمتها 
الس���مو األمير  مبادرة صاحب 
بدعم مش���اريع القطاع اخلاص 
الصغيرة واملتوس���طة بالوطن 
العربي. وذلك لدورها اإليجابي في 
تعزيز التنمية العربية ومكافحة 
مشكلتي البطالة والفقر في الوطن 
العرب���ي ومبا تتيح من الفرص 
أمام الشباب العربي لتمكينه من 

املشاركة الفعالة في املجتمع.
كما تناول���ت القمة العربية 
القضاي���ا والق���رارات األخرى 
الربط  ومن بينها مش���روعات 
الكهربائ���ي والبحري وتطوير 
الصح���ة والتعليم واملواصالت 
واالتصاالت، كما مت التأكيد على 
تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم 

صاحب السمو ترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء وأطلعه على نتائج أعمال القمة االقتصادية في شرم الشيخ

مجلس الوزراء أش�اد بكلمة صاحب السمو في القمة وأعرب عن ارتياحه لإلجراءات التي تّم اتخاذها لتطبيق مبادرة سموه وإخراجها لحيز التنفيذ

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمشاركين في المؤتمر اإلسالمي باإلمارات

األمير تلقى دعوة لزيارة أوكرانيا
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما اس����تقبل س����موه بقصر السيف 
صباح امس رئيس مجلس األمة جاس����م 

اخلرافي.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ووفد 
مجلس األمة املشارك في أعمال الدورة ال� 13 

واملؤمتر االستثنائي الحتاد مجالس الدول 
األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي 
عقد في العاصمة أبوظبي بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة مؤخرا.
وحض����ر املقابلة نائب وزير ش����ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح وأمني 

عام مجلس األمة عالم الكندري.
كما اس����تقبل صاحب الس����مو  األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف صباح 
امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير 
خارجية أوكرانيا قوستانتني غريشينكو، 
حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس 
فيكتور يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا تناولت 
سبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني والقضايا ذات االهتمام املشترك، 
كما تضمنت دعوة سموه لزيارة أوكرانيا. 
وقد أعرب سموه عن سعادته بتلبية دعوته. 
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح.

محمد العبداهلل مشرفًا
على صرف المكرمة األميرية

تأكيدا ملا انفردت بنش���ره »األنباء« بتاريخ 18 اجلاري بتكليف 
الشيخ محمد العبداهلل رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي باإلشراف 
على صرف املكرم���ة األميرية بقيمة 1000 دين���ار لكل مواطن، فقد 
صدر قرار مجلس الوزراء املتخذ ف���ي اجتماعه رقم 2011/3 املنعقد 
بتاريخ 2011/1/16 بتشكيل جلنة برئاسة الشيخ محمد عبداهلل مبارك 
الصباح رئيس جه���از متابعة األداء احلكوم���ي وعضوية اجلهات 
املعنية لتتولى اإلش���راف على تنفيذ املكرمة األميرية واعداد اآللية 

املناسبة لتوزيعها.
وعمال على حتقيق الشفافية والتواصل اإلعالمي مع جميع املواطنني 
فسيتم تنظيم مؤمتر صحافي سيعقد مع اللجنة العليا املشرفة على 
تنفيذ املكرمة األميرية وذلك في متام الساعة الرابعة عصر غد الثالثاء 
املوافق 25 اجلاري في مق���ر مبنى وكالة األنباء الكويتية )كونا( – 

الشويخ – طريق اجلهراء – بجانب مبنى الهالل األحمر.

تأكيدًا لما انفردت بنشره »األنباء«

المالكي في الكويت قريبًا

الفهد يبحث اليوم متابعة تنفيذ خطة التنمية

يزور رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي الكويت قريبا ضمن جولة 
يزور خاللها عددا من ال���دول العربية بينها الكويت، حيث من املقرر ان 
تكون انطالقة اجلولة للمالكي بدءا من الكويت، وفقا ملا أعلنت عنه صحيفة 
»الصباح« العراقية بعددها الصادر أمس. يذكر ان زيارة املالكي تأتي عشية 

احتفاالت األعياد الوطنية التي ستنطلق في مطلع فبراير املقبل.

يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون اإلس���كان ووزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد 
اجتماع���ا ظهر اليوم في األمانة العام���ة للتخطيط لوكالء وقياديي 
الوزارات واجلهات احلكومية لبحث ما مت حتقيقه من خطة التنمية 

واملعوقات التي تعترض عجلة التنفيذ.


