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والقانوني���ة واملوضوعية التي 
تضمنتها مادة تلك االستجوابات 

ومحاورها املختلفة.
وأكد مجلس الوزراء على ان 
يترك للوزير املستجوب اختيار 
س���بل التعامل مع االستجواب 
املقدم ل���ه وأدواته وذلك ضمن 
الدس���تورية  األط���ر والقنوات 
والقانونية ومبا يحقق األهداف 
املش���تركة التي تخدم املصلحة 
العامة وتكرس املمارسة البرملانية 
الدستور  السليمة وفقا ألحكام 

والقانون.
كما وافق املجلس على قبول 
التبرع املقدم من ورثة املرحوم 
الشيخ مبارك العبداهلل اجلابر 
الصباح مببلغ 4 ماليني دينار 
بغرض إنش����اء وبناء وجتهيز 
مركز الغسيل الكلوي مبستشفى 
مبارك الكبير عل����ى ان يحمل 
املشروع اس����م املرحوم مبارك 

عبداهلل اجلابر الصباح.
وقد عبر املجلس عن عظيم 
التبرع  الش����كر والتقدير لهذا 
الس����خي والذي يعك����س قيم 
التكافل والتعاون في املجتمع 
املواطنة  الكويتي ويؤكد روح 
اإليجابية التي جبل عليها أهل 
الكويت. هذا وقال وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس الوزراء علي 
الراشد ان مجلس الوزراء قرر 
أمس تأجيل بحث قانون زيادة 
ال� 50 دينارا مل����ن يزيد راتبه 
على ألف دين����ار الى اجتماعه 
األسبوع املقبل حلني ورود رأي 
الفتوى والتش����ريع عن  إدارة 
دستورية هذا القانون خصوصا 
ما يتعلق مبسألة األثر الرجعي 

لصرفها.
وكان مجلس األمة قد وافق 
الشهر  أوائل  في جلسة عادية 
اجلاري على االقتراح بقانون في 
شأن صرف 50 دينارا ملن تزيد 
رواتبهم على أل����ف دينار بعد 
التصويت عليه ومتت إحالته 

الى احلكومة.
كما بحث املجلس الش���ؤون 
التقارير  السياس���ية في ضوء 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
الس���احة السياسية على  على 

الصعيدين العربي والدولي.

األمة واطل���ع على املوضوعات 
املدرجة على جدول أعمال جلسته 
املقبلة وفي هذا الصدد فقد ناقش 
املقدمة  املجلس االس���تجوابات 
من بع���ض أعضاء مجلس األمة 
وتدارس اجلوانب الدس���تورية 

أنشئ من أجلها مبا يعود باخلير 
والرخاء والتقدم لشعوب دول 
املجلس وحتقيق كل ما من شأنه 
العربية  خير ومصلحة األمتني 

واإلسالمية.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 

التهاني لقادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي وملواطني املجلس بهذه 
املناسبة العزيزة، سائال املولى 
عز وج���ل ان تتواصل اجلهود 
اجلادة لدعم مس���يرة املجلس 
لتحقيق األه���داف اخليرة التي 

في سبتمبر املقبل.
من جانب آخر، ومبناس���بة 
الذكرى ال� 30 إلنش���اء مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
ومبزي���د من الفخ���ر واالعتزاز 
الوزراء بخالص  يتقدم مجلس 

م���ن بان كي م���ون األمني العام 
لألمم املتحدة املتضمنة الدعوة 
للمش���اركة في احلدث السنوي 
اخلاص باملعاهدات الدولية 2011 
حتت عن���وان »نحو مش���اركة 
وتنفيذ عاملي���ني« واملقرر عقده 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األس���بوعي ظهر امس في قصر 
السيف برئاسة س���مو الشيخ 
ناص���ر احملمد رئي���س مجلس 

الوزراء.
وقال وزير الدولة لش���ؤون 
مجل���س الوزراء علي الراش���د 
بعد االجتم���اع ان املجلس عبر 
في مستهل اجتماعه عن عميق 
االرتي���اح للنتائ���ج االيجابية 
للفحوصات الطبية التي أجريت 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد في اململكة املتحدة 
مؤخرا، سائال املولى عز وجل أن 
يدمي على سموه نعمة الصحة 
والعافية والعمر املديد ويحيطه 
بكرمي عنايته وأن يعود الى أرض 
الوطن ساملا معافى ويجنبه كل 

سوء ومكروه.
كما رحب سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء بالنائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك مبناسبة 
عودت���ه ال���ى أرض الوطن بعد 
رحلة العالج، وبعد أن مّن اهلل 
عليه باكتمال الشفاء، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية ملواصلة 
عطائه املعهود في دعم مسيرة 
الوطن  العمل احلكومي خلدمة 

واملواطنني.
وفي هذا الص���دد فقد أعرب 
املجلس عن متنياته لوزير اإلعالم 
ووزير املواصالت سامي النصف 
الذي غادر البالد امس الستكمال 
عالج���ه من الع���ارض الصحي 
الذي تعرض له مؤخرا بالشفاء 
العاجل، سائال املولى القدير أن 
يكأله برعايته ويتم عليه نعمة 

الصحة والعافية.
ثم اطلع املجلس على الرسالة 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
من كل من امللك محمد السادس 
ملك اململكة املغربية الش���قيقة 
ومن الرئيس فؤاد املبزع الرئيس 
املؤقت للجمهورية التونسية وقد 
تعلقت بالعالقات الثنائية الطيبة 
القائمة بني البلدين الش���قيقني 
وس���بل تنميتها ف���ي مختلف 

املجاالت وامليادين.
ثم اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير 

أحمد املليفي ود.هالل الساير ود.فاضل صفر سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد احلمود والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد خالل االجتماع

املجلس أعرب عن عميق ارتياحه للنتائج اإليجابية للفحوصات الطبية لصاحب السمو

مجلس الوزراء: تأجيل زيادة الـ 50 حلني ورود رأي »الفتوى والتشريع«
على الوزير أن يختار سبل التعامل مع االستجواب ضمن األطر الدستورية

جتديد تعيني 4 وكالء مساعدين في الشؤون لـ 4 سنوات

في تأكيد ملا نشرته »األنباء« قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
علي الراشد عقب االجتماع االسبوعي ملجلس الوزراء ان املجلس وافق 
على مشروع مرسوم بتجديد تعيني اربعة وكالء مساعدين في وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل وهم حمد املعضادي وجاسم اشكناني 
واحمد الصواغ وجمال الدوسري الربع سنوات.

ويشغل املعضادي حاليا منصب وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل املساعد لشؤون التعاون واشكناني منصب وكيل الوزارة 

املساعد لشؤون الرعاية االجتماعية، والصواغ منصب وكيل الوزارة 
املساعد للشؤون االدارية واملالية، والدوسري منصب وكيل الوزارة 

املساعد للشؤون القانونية.

جمال الدوسري

د..محمد البصيري ود.أماني بورسلي وم.سالم األذينة

أحمد الصواغجاسم اشكناني حمد املعضادي

 »اجلون الدولي القابضة« تطلق مشروع »اللوكسميد« للمرة األولى في الكويت
حاجي: الشركة تولي اهتماماً كبيراً للتوسع في السوق احمللية

إلنشاء مستشفى يواكب أحدث 
القائمة في مجال  التطورات 
الطب، وفي ذات الوقت لم تغفل 
الش���ركة التوسع في السوق 
الخارجي���ة، إذ تدرس بعض 
التوسعات ومنها مشروع بناء 
مستشفي في جمهورية مصر 
العربية، وكذلك تشييد منتجع 

صحي في سورية.
وقال حاجي إن الش���ركة 
ومنذ تأسيسها كشركة مساهمة 
كويتي���ة قابضة ف���ي العام 
2008، وه���ي تعمل لتحقيق 
الموضوعة  االس���تراتيجية 
من قبل مجلس ادارة الشركة، 
والقائمة على توفير منتجات 
وخدمات ذات جودة عالية تلبي 
حاجات عمالئنا الكرام، وتحقق 

الفائدة القصوى للشركة،
ه���ذه  م���ن  وانطالق���ا 
االستراتيجية تم التفكير في 
مشروع »اللوكسميد« كأول 
ألمانية في  إضاف���ة طبي���ة 
الكويت وال�ش���رق األوسط، 
حيث يعت�بر الم�شروع مفهوما 
واع���دا للم���داواة والتدريب 
إل���ى زي��ادة  والعالج يهدف 
الصحة العامة واألداء بصورة 

طبيعية.
عمر راشد   ٭

اكد رئيس مجلس االدارة 
في ش���ركة الج���ون الدولي 
القابض���ة عبد الصمد حاجي 
ان الشركة تولي اهتماما كبيرا 
للتوسع في السوق المحلية 
فقد كان عام 2010 عاما نشطا 
وحافال بالمشاريع التي قامت 
»الجون الدولي« بدراس���تها، 
حيث انتهت الشركة من إعداد 
دراسات الجدوى االقتصادية 
إلنشاء بعض المراكز الطبية 
المتخصصة واالستحواذ على 
حصص مؤثرة في مراكز طبية 

وصحية قائمة.
وأض���اف حاج���ي خالل 
المؤتمر الصحافي الذي عقدته 
الشركة أمس، بمناسبة افتتاح 
مشروع »اللوكسميد« باكورة 
الدولية  الجون  اعمال شركة 
الطبية احدى الشركات التابعة 
ل� »الجون الدولي القابضة« أن 
الشركة تتبنى استراتيجية 
ف���ي  المباش���ر  االس���تثمار 
المش���اريع االقتصادية ذات 

القيمة المضافة.
ال���ى تنمية  كما تس���عى 
وتطوير أنشطتها، من أجل ذلك 
وضعت الشركة استراتيجية 
متوازية للتوسع االستثماري 
وفي ذات الوقت تنويع مصادر 

االستثمار في المجال الطبي، 
وبتوفيق من اهلل بدأت الشركة 
نشاطها التشغيلي الطبي، الفتا 
الى ان الشركة تخطط حاليا 

الشركة وبنجاح خالل العام 
الماضي تأس���يس وتشغيل 
شركة »الجون الدولية الطبية« 
الش���ركة في  لتك���ون ذراع 

الى تأسيس  الدخل، فعمدت 
ش���ركة تعم���ل ف���ي المجال 

الطبي.
وقد تم هذا بالفعل وأتمت 

)سعود سالم( جانب من املؤمتر الصحافي 

زيادة املبلغ املخصص حملفظة 
التمويل الزراعي إلى 100 مليون دينار

ضمن اطار االهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء لتشجيع االنتاج 
الزراعي بمختلف قطاعاته ودعما لسياسة االمن الغذائي، فقد 
وافق المجلس على زيادة المبلغ المخصص لمحفظة التمويل 

الزراعي بمقدار 50 مليون دينار ليصبح 100 ملـيون دينار 
ولمدة 15 سنة.

وكلف الجهات المعنية باتخاذ االجـراءات الالزمة لتـنفيذ هذا 
القرار.

صورة زنكوغرافية خلبر »األنباء«


