
االثنين 7 فبراير 2011   3محليات
ولي العهد استقبل الخرافي

 والمحمد والنائب األول و4 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صب���اح امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
كما اس���تقبل س���مو ولي العهد النائب األول 
لرئي���س مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 

جابر املبارك.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد ووزير الداخلية الفريق ركن 
متقاعد الشيخ جابر اخلالد ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد. 
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل س����موه بقصر السيف صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر 
املبارك وذلك مبناسبة عودته من رحلة العالج والتي اجرى 

خاللها فحوصات طبية تكللت وهلل احلمد بالنجاح.

كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف ظهر امس االمني العام املعني ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني والوفد 

املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وحض����ر املقابلة نائب وزير ش����ؤون الديوان االميري 

الشيخ علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف ظهر امس رئيس وزراء اململكة املتحدة السابق 

توني بلير والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وحض����ر املقابلة نائب وزير ش����ؤون الديوان االميري 

الشيخ علي اجلراح واملستش����ار بالديوان االميري محمد 
أبواحلسن واملستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

د.اسماعيل الشطي.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى اناند س����اتياناند حاكم عام نيوزيلندا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد وروضان الروضان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال توني بلير

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح خالل اجللسة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه د.عبداللطيف الزياني

األمير استقبل أمين عام مجلس التعاون وبلير
صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والنائب األول

مجلس الوزراء وافق على إنشاء الهيئة العامة للنقل
املوافقة على  القانونية بشأن 
مشروع قانون في شأن انشاء 
الهيئة العامة للنقل ومشروع 
قان���ون باملوافقة على اتفاقية 
الكويت وحكومة  بني حكومة 
جمهوري���ة قب���رص لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
املالي فيما يتعلق بالضرائب 
الدخ���ل والبروتوكول  عل���ى 

امللحق بها.
وقرر املجلس املوافقة على 
القانونني ورفعهما  مشروعي 
لصاحب السمو األمير متهيدا 

الحالتهما ملجلس األمة.
كما اطلع عل���ى توصيات 
اللجن���ة بش���أن املوافقة على 
مشروع مرسوم باملوافقة على 
مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت 
وحكوم���ة جمهورية البرازيل 
االحتادي���ة في مج���ال البيئة 
والتنمية املستدامة، مشروع 
مرس���وم باملوافقة على اتفاق 
خدم���ات جوية ب���ني حكومة 
الكويت وحكوم���ة جمهورية 
البرازيل االحتادية، مش���روع 
مرسوم باملوافقة على مذكرة 
تفاه���م بني حكوم���ة الكويت 
وحكومة جمهورية األرجنتني 
في مج���ال البيئ���ة والتنمية 
املستدامة، مش���روع مرسوم 
باملوافقة عل���ى اتفاق خدمات 
جوي���ة بني حكوم���ة الكويت 
وحكوم���ة جمهوري���ة انتيغا 
وباربيودا، ومشروع مرسوم 
باملوافقة عل���ى اتفاق جتاري 
الكويت وحكومة  بني حكومة 
جمهوري���ة انتيغا وباربيودا، 
ومشروع مرس���وم باملوافقة 
على اتفاقية اخلدمات اجلوية 
الكويت وحكومة  بني حكومة 
غويانا التعاونية، ومش���روع 
مرسوم باملوافقة على مذكرة 
تفاهم بشأن التعاون في مجال 
الكويت  السياحة بني حكومة 
وحكوم���ة جمهورية أرمينيا، 
ومشروع مرس���وم باملوافقة 
على مذكرة تفاه���م للتعاون 
في مجاالت اإلسكان والتعمير 
الكويت وحكومة  بني حكومة 
اجلمهورية العربية السورية، 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت 
وحكومة اجلمهورية االسالمية 
املوريتانية للتعاون في املجال 
الصحي، ومش���روع مرسوم 
اتفاقية تعاون  باملوافقة على 
في املجال السياحي بني حكومة 
الكويت وحكومة اجلمهورية 
اجلزائري���ة الدميوقراطي���ة 

الشعبية.
وقرر املجلس املوافقة على 
املراس���يم ورفعها  مش���اريع 

لصاحب السمو األمير.
كما بحث املجلس ش���ؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
على املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال جلس���ة مجلس 

األمة.
ثم بحث املجلس الشؤون 
التقارير  السياسية في ضوء 
املتعلق���ة مبجم���ل التطورات 
الراهنة على الساحة السياسية 
العرب���ي  عل���ى الصعيدي���ن 

والدولي.

العامة لالستثمار.
3- تأسيس شركات مساهمة 
عام���ة ملستش���فيات الضمان 
الصح���ي وكل���ف به���ا جلنة 
برئاسة وزير الصحة وعضوية 
وزارة املالي���ة � الهيئة العامة 

لالستثمار.
وذلك أن تقدم هذه اللجان 
التفصيلية ملجلس  تقاريرها 
ال���وزراء متهي���دا ملباش���رة 
التنفيذي���ة لتلك  االج���راءات 

املشروعات.
عل���ى ذات الصعيد ونظرا 
الرتب���اط تنفيذ املش���روعات 
التنموية باجلوانب التمويلية 
س���يتم بحث حصيلة أعمال 
اللجنة املكلفة بدراسة متويل 
مشروعات اخلطة التنموية على 
هامش اجتماع مجلس الوزراء 

الذي سيعقد األربعاء املقبل.
ث���م اطل���ع املجل���س على 
توصي���ات جلن���ة الش���ؤون 

بها في هذا املج���ال وقد كلف 
مجلس الوزراء اجلهات املختلفة 
املعنية بعدد من املش���روعات 
التنفيذية  بتقدمي اخلط���وات 
التي مت اجنازه���ا وتلك التي 
س���يتم اجنازها في املستقبل 
وفق برنامج زمني يعرض على 
مجلس ال���وزراء في اجتماعه 

القادم ومنها: 
1- تأسيس شركات مساهمة 
العامة واملنافذ  للمستودعات 
احلدودي���ة والت���ي كلف بها 
جلنة برئاس���ة وزير التجارة 
والصناع���ة وعضوية وزارة 
املالية � الهيئة العامة لالستثمار 

� بلدية الكويت.
2- تأسيس شركات مساهمة 
إلنتاج الكهرباء واملاء وقد كلف 
بها جلنة برئاسة وزير الكهرباء 
املالية  واملاء وعضوية وزارة 
� بلدي���ة الكويت � مؤسس���ة 
البت���رول الكويتي���ة � الهيئة 

جمهوري���ة مص���ر العربي���ة 
الش���قيقة، معربا عن متنياته 
بأن يس���تتب األمان فيها وأن 
الدقيقة  تتجاوز هذه املرحلة 
مبا يحقق لها األمن واالستقرار 
والوصول ال���ى توافق وطني 
يحفظ املصالح العليا للوطن 
وأبنائه وينأى بهم عن أجواء 
الفوضى والدمار، مؤكدا ثقته 
التامة في قدرة األشقاء في مصر 
على تخطي هذه األزمة لتعود 
ملمارسة دورها القيادي املعهود 
في أسرتها العربية والدولية.

وضم���ن إط���ار اجله���ود 
املبذولة الجناز مضامني اخلطة 
التنموية السنوية فقد عرض 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفه���د حصيلة األعمال 
واخلط���وات الت���ي مت القيام 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي ظهر امس في قصر 
الس���يف برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم���د وبعد االجتماع صرح 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
ال���وزراء روض���ان الروضان 
بأن املجلس اطلع في مستهل 
التي  الرس���الة  اجتماعه على 
تلقاها صاحب الس���مو األمير 
من الرئيس علي عبداهلل صالح 
رئيس اجلمهورية اليمنية التي 
تعلقت بسبل تدعيم العالقات 
األخوي���ة القائمة بني البلدين 
وتنميته���ا في جميع املجاالت 

وامليادين.
ثم رحب سمو رئيس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد باسمه 
وباسم اخوانه الوزراء بعودة 
النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ  الوزراء ووزير 
جابر املب���ارك بعد أن مّن اهلل 
عليه بالشفاء التام سائال املولى 
العافية  عز وجل له موف���ور 
ملواصلة مس���يرته في العطاء 

خلدمة الوطن واملواطنني.
وأحاط سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء املجلس علما بقبول 
صاحب السمو االستقالة املقدمة 
من وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلال���د موضح���ا أن موافقة 
سموه قد جاءت تقديرا وتفهما 
إلصرار وزي���ر الداخلية على 
املهام  حتمل مسؤوليته جتاه 
احليوية املنوطة بوزارته وقد 
عبر وزير الداخلية عن اعتزازه 
وفخره مبوقف صاحب السمو 
األمير وشكره وتقديره للدعم 
الكبير الذي قدمه له سمو رئيس 
مجلس الوزراء طيلة مدة عمله 
الوزاري وكذلك معاونة أبنائه 
املخلصني من منتسبي وزارة 

الداخلية.
 وأك���د أنه س���يظل جنديا 
مخلص���ا وفي���ا خلدمة وطنه 
وقد أعرب سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء باس���مه ونيابة عن 
اخوان���ه الوزراء عن الش���كر 
والتقدير للجهود املخلصة التي 
قام بها وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد طيلة فترة عمله 
الوزاري وفي املواقع واملناصب 
الت���ي توالها والتي  املختلفة 
جسد فيها منوذجا طيبا الحترام 
القانون والنزاهة واالنضباط 
واحلرص على تطبيق القانون 
على اجلميع، متمنيا له دوام 
التوفي���ق وموف���ور الصحة 

والعافية.
كم���ا أحي���ط املجلس علما 
مبش���روع املرس���وم بتعيني 
الش���يخ احمد احلم���ود نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للداخلية سائال املولى القدير أن 
ميده بعونه وتوفيقه وقد رحب 
مجلس الوزراء بتعيني الشيخ 
أحمد احلمود منوها مبا يتمتع 
به من خبرة واس���عة وكفاءة 
عالي���ة تش���كل اضافة مميزة 
الوزراء متمنيا  لعمل مجلس 

له النجاح والسداد.
وقد تاب���ع مجلس الوزراء 
باهتمام وقلق بالغني تطورات 
األوضاع اخلطيرة التي تشهدها 

اطلع على الخطوات التي تم القيام بها إلنجاز مضامين الخطة التنموية

المجلس هنأ جابر المبارك بعودته سالماً معافى وتابع باهتمام وقلق بالغين األوضاع في مصر وأعرب عن أمله أن يستتب األمان فيها

الهارون: عبدالعزيز الخالدي
 وكياًل لـ »التجارة« خلفًا للطبطبائي

قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
ان مجلس الوزراء احيط علما مبوافقة مجلس 
اخلدم��ة املدنية على طل��ب إحالة وكيل وزارة 
التج��ارة والصناع��ة رش��يد الطبطبائي إلى 

التقاعد.
وأعل��ن الوزير اله��ارون ف��ي تصريح ل� 
»كون��ا« عق��ب االجتماع األس��بوعي ملجلس 
ال��وزراء ان مجلس ال��وزراء وافق امس على 
مشروع مرس��وم بتعيني عبدالعزيز مشعان 

اخلالدي وكيال لوزارة التجارة والصناعة.
ويشغل اخلالدي حاليا منصب وكيل وزارة 
التجارة والصناعة املس��اعد لش��ؤون الرقابة 
التجاري��ة ووكيل الوزارة املس��اعد لش��ؤون 

التجارة اخلارجية بالوكالة.
م��ن جانب آخر ق��ال الوزير اله��ارون ان 
مجلس الوزراء وافق امس على قرار بش��أن 
منع اس��تيراد وتوزيع وع��رض وتداول مادة 
الفوم وما في حكمه��ا، مضيفا ان هذا القرار 

س��يتم العمل به من تاريخ نشره في اجلريدة 
الرسمية )الكويت اليوم(.

واضاف ان القرار نص ايضا »على السماح 
للمصانع املنتجة مل��ادة الفوم وما في حكمها 
بالتصدير الى اخلارج والسماح للمستوردين 
بإع��ادة تصديره والطلب م��ن جميع اجلهات 
احلكومية املعنية وهي الهيئة العامة للصناعة 
والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية وبلدية 

الكويت بتنفيذ هذا القرار«.
 وأوضح الوزير الهارون ان مجلس الوزراء 
س��بق ان اصدر قرارا بتشكيل جلنة برئاسته 
لبحث خطورة اس��تخدام مادة الفوم وما في 
حكمها عل��ى صحة اإلنس��ان خصوصا عند 
اس��تخدامها في الرش باملناس��بات الوطنية، 
مضيفا ان اللجنة رفعت توصياتها الى مجلس 
ال��وزراء وطالبت مبنع اس��تيراد مادة الفوم 
وتوزيعه��ا وعرضه��ا وتداوله��ا وان مجلس 

الوزراء اخذ بهذه التوصيات.

الفهد: تأسيس 3 شركات إلنتاج الكهرباء 
والمستودعات والمنافذ ومستشفيات الضمان الصحي

رئيس الوزراء استقبل الزياني وبلير

صفر: تعميم نظام الدفع اآللي
 لجميع معامالت البلدية أول مارس

اعل���ن نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الفهد ان مجلس  الشيخ احمد 
الوزراء اتخذ أمس ثالثة قرارات 
بتش���كيل ثالث جلان ملتابعة 
تأسيس شركات مساهمة عامة 

واردة ضمن خطة التنمية.
وقال الشيخ احمد الفهد في 
تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع 
الوزراء ان  االسبوعي ملجلس 
القرار االول يتعلق بتش���كيل 
جلنة لتأسيس شركة مساهمة 
عامة النتاج الكهرباء في محطة 

الزور الشمالية برئاس���ة وزير الكهرباء واملاء 
وعضوي���ة وزارة الكهرباء واملاء ووزارة املالية 
وبلدية الكويت ومؤسس���ة البترول الكويتية 
والهيئة العامة لالستثمار على ان تتولى دراسة 
تأسيس تلك الشركة بنظام ال� »B.O.T« وموافاة 
مجلس الوزراء بنتائج تلك الدراس���ة خالل 10 

ايام. 
وذكر ان القرار الثاني يتعلق بتشكيل جلنة 
لتأسيس شركات للمستودعات واملنافذ احلدودية 
برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وزارة 
التجارة الصناعة ووزارة املالية وبلدية الكويت 
والهيئة العامة لالستثمار على ان تتولى دراسة 
تأسيس تلك الشركات بنظام ال� »B.O.T« وموافاة 
مجلس الوزراء بنتائج تلك الدراس���ة خالل 10 

ايام.
واضاف ان القرار الثالث يتعلق بتشكيل جلنة 
لتأسيس شركات مس���اهمة عامة ملستشفيات 
الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية 
وزارة الصحة ووزارة املالي���ة والهيئة العامة 
لالس���تثمار على ان تتولى دراسة تأسيس تلك 
الش���ركات بنظام ال� »B.O.T« وموافاة مجلس 

الوزراء بنتائج تلك الدراس���ة 
خالل 10 ايام.

واكد ان احلكومة جادة في 
الش���ركات املساهمة  تأسيس 
العامة الواردة في خطة التنمية 
وان اتخاذ مجلس الوزراء أمس 
هذه الق���رارات دليل على ذلك 
معربا عن امله اال تنتهي السنة 
املالية احلالي���ة 2010 - 2011 
اال وق���د مت ط���رح بعض هذه 
العامة في  الشركات املساهمة 
السوق الثبات جدية احلكومة 

بهذا اخلصوص.
وقال الشيخ احمد الفهد ان 
»اجلهات احلكومي���ة املعنية 
قطعت شوطا كبيرا في تأسيس هذه الشركات 
املساهمة العامة لكن واجهتها بعض املعضالت 

البسيطة«. 
م���ن جانب آخر، قال الش���يخ احمد الفهد ان 
مجلس الوزراء ناقش امس آلية متويل الشركات 
املساهمة العامة الواردة في خطة التنمية من اجل 
البدء بتأسيس شركة مساهمة عامة بشأن مشروع 
البيوت املنخفضة التكاليف وش���ركة مساهمة 

عامة بشأن مشروع اخليران االسكاني.
واضاف انه مت حتديد موعد ملناقش���ة هذين 
املشروعني في اجتماع يعقد يوم االربعاء املقبل 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور 
الوزراء املعنيني ومحافظ بنك الكويت املركزي 
العداد التصور النهائي بشأن مشروع قانون بشأن 
متويل الشركات املساهمة العامة الواردة في خطة 
التنمية واملوافقة عليه متهيدا الحالته إلى مجلس 
االمة. وذكر انه عقد في الفترة املاضية اجتماع 
مماثل لهذا الغرض حضره تس���عة من الوزراء 
املعنيني بهذا املوض���وع ومحافظ بنك الكويت 
املركزي ومتت فيه مناقشة مشروع قانون بشأن 

متويل تلك الشركات املساهمة العامة.

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح األمني العام املعني ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.عبداللطيف الزياني والوفد 

املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة الوكيل املساعد بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس رئيس وزراء 
اململكة املتحدة االسبق توني بلير والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة املستش���ار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي والوكيل املساعد 
بديوان س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.

شدد وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
على ضرورة ان يكون تاريخ االول من مارس املقبل 
هو التاريخ النهائي لبداية تعميم نظام الدفع اآللي 
جلميع معامالت البلدية واس���تخدامه في جميع 

القطاعات واإلدارات التابعة للبلدية.
وقال مدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية 
رض���ى عبدالكرمي في تصريح صحافي ان الوزير 

صفر ش���دد على تطبيق هذا النظام عقب اجتماع 
تنس���يقي للوزير مع املدير العام للبلدية ونواب 
املدير ومساعديه. واضاف ان الوزير حث القياديني 
على اس���تغالل عطلة مجلس االمة والبلدي وذلك 
لسرعة اجناز الردود اخلاصة باقتراحات اعضاء 
املجلس البلدي ومجلس االمة مضيفا انه مت اجناز 

ما نسبته 91% من الردود على اسئلة االعضاء.

الشيخ أحمد الفهد


