
محليات
االثنني 21 مارس 2011

04

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر السيف أمس وبحضور نائب 
ال����وزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل 
البرملان  الرومي يرافق����ه رئيس 
ف����ي جمهورية العراق الش����قيق 
أس����امة النجيفي والوفد املرافق 
له مبناسبة زيارته للبالد. حضر 
املقابلة وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ووزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األم����ة د.محمد البصيري 
واألمني الع����ام ملجلس األمة عالم 
الكندري ووكيل ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخة اعتماد 
اخلالد وس����فيرنا لدى جمهورية 
العراق الش����قيق الفريق متقاعد 
علي املؤمن والوكيل بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 
جابر املبارك. كما اس����تقبل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر السيف أمس رئيس 
املالط����ي مايكل فريندو  البرملان 
ورئيس البرتغال االسبق واملندوب 
السامي لدى األمم املتحدة لتحالف 

احلضارات جورج سنبايو.

رئيس الوزراء 
استقبل الرومي 

والنجيفي وفريندو

السياسية على الصعيدين العربي 
والدولي.

كما وافق املجلس على جتنيس 
56 من أبناء الكويتيني الذين بلغوا 
سن 21 عاما، على أن يتم النظر في 
احلاالت املستحقة تباعا وبالذات 

حملة إحصاء 65.
هذا وقد تابع املجلس التطورات 
واألوضاع في ليبيا الشقيقة وعبر 
عن ترحيبه بقرار مجلس األمن 
رق���م 1973 بف���رض حظر جوي 
على حركة الطيران العس���كري 
الليبي من أجل حماية الش���عب 
الليبي الشقيق، متمنيا أن تؤدي 
اجله���ود الدولية املبذولة حلقن 
دماء األشقاء في ليبيا وإنهاء هذا 

الواقع املأساوي األليم.

باس���تعراض تطبيق االتفاقية 
في دول أخ���رى وحتديد اجلهة 
احلكومية املختصة باإلش���راف 
على استعراض التقدم في تطبيق 
التعاهدية  الكويت اللتزاماته���ا 
التفاقي���ة األمم املتحدة ملكافحة 
الفس���اد مبا يس���هم في إجناح 
التعاهدية  وتفعيل االلتزام���ات 
للدولة في مجال مكافحة الفساد 

وحتقيق األهداف املنشودة.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
األم���ة واطلع به���ذا الصدد على 
املوضوعات املدرجة على جدول 
أعمال جلس���ة مجلس األمة. كما 
بحث املجلس الشؤون السياسية 
في ضوء التقارير املتعلقة مبجمل 
الساحة  الراهنة على  التطورات 

رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان حول تقرير الربع 
الثال���ث ملتابعة اخلطة االمنائية 
متوس���طة األج���ل )2011/2010 � 
الس���نوية  2014/2013( واخلطة 
)2011/2010(، حيث شرح للمجلس 
س���ير العمل فيها ومدى التقدم 
في حتقيق أهدافها وسياس���اتها 
واستثماراتها وكذلك املعوقات التي 
واجهتها وسبل معاجلتها والتغلب 
عليها والتي تتطلب التعاون بني 
جميع األطراف واجلهات املعنية 
لتنفيذ هذه اخلط���ة األمر الذي 
سينعكس بصورة ايجابية على 
سير تنفيذ خطة التنمية وحتقيق 
غاياتها وأهدافها وفقا لتوجيهات 

سمو رئيس مجلس الوزراء في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد.
وضمن إط���ار االهتمام الذي 
يوليه مجلس الوزراء لدعم جهود 
الفساد والوفاء بجميع  مكافحة 
التزامات االتفاقيات الدولية في هذا 
الشأن فقد اطلع املجلس على مذكرة 
الفريق املكلف برئاسة رئيس جهاز 
متابعة األداء احلكومي الش���يخ 
محمد العبداهلل الختيار اخلبراء 
املنوط بهم اس���تعراض تطبيق 
اتفاقي���ة األمم املتح���دة ملكافحة 
الفساد املتضمنة اخلطوات التي 
قام بها فريق العمل والتوصيات 
التي تضمنتها املذكرة ومن بينها 
اعتماد أس���ماء املرشحني للقيام 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األس���بوعي ظهر امس في قصر 
السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء وبعد 
االجتم���اع صرح وزي���ر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان مبا يلي:  اطلع مجلس 
الوزراء في مستهل اجتماعه على 
الرسالة املوجهة لصاحب السمو 
األمير من د.ارنست باي كورورما 
رئي���س جمهورية س���يراليون 
الدع���وة حلضور  واملتضمن���ة 
احتف���ال جمهورية س���يراليون 
بتاريخ 2011/4/27 مبناسبة مرور 

50 عاما على االستقالل.
ثم استمع املجلس الى شرح 
قدمه الش���يخ أحمد الفهد نائب 

مجلس الوزراء اطلع على مدى التقدم في خطة التنمية
ورحب بقرار فرض حظر جوي على الطيران العسكري الليبي

ولي العهد استقبل احملمد 
واملبارك و3 وزراء

واملضحي والبصيري
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء. واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك حيث قدم لسموه 
السيدة رجاء داود البصيري وذلك مبناسبة تعيينها نائب 
مدير عام الهيئة العام����ة للبيئة. حضر املقابلة مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة صالح املضحي. كما اس����تقبل سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح أمس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد 
احلمود ونائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح ووزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان. هذا ويش����مل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد برعايته املؤمتر التربوي األربعني الذي 
تقيمه جمعية املعلمني الكويتية حتت شعار »مناهج التعليم 
في دولة الكويت بني تأصي����ل الهوية وحتقيق التنمية«. 
وقد أناب س����موه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود حلضور حفل االفتتاح الساعة التاسعة 

صباح اليوم )االثنني( في فندق املوڤينبيك.

جتنيس 56 من أبناء 
الكويتيني الذين بلغوا 

سن 21 عاما
على أن يتم 

النظر في احلاالت 
املستحقة تباعا


