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اعتمد مرسوم الدعوة النتخابات مجلس األمة بتاريخ 26 نوفمبر المقبل

مجلس الوزراء يقبل استقالة الوزراء احملللني الثالثة العمير والكندري والصانع
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي بعد ظهر امس في 
قاعــة مجلس الــوزراء بقصر 
بيــان برئاســة ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 
املبارك، وبعد االجتماع صرح 
وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الــوزراء الشــيخ محمد العبد 

اهلل مبا يلي:
اطلع مجلس الــوزراء في 
مستهل اجتماعه على الرسالة 
املوجهــة الى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، من رئيس 
وزراء جمهوريــة باكســتان 
اإلسالمية الصديقة محمد نواز 
شريف والتي تناولت العالقات 
الثنائية القائمــة بني البلدين 
الصديقني وسبل تنميتها في 

كافة املجاالت وامليادين.
الــوزراء  وأحيــط مجلس 
باملرســوم الصــادر بقبــول 
االســتقالة املقدمة من كل من 
وزير األشــغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د. 
علي العمير ووزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
عيسى الكندري ووزير العدل 
ووزيــر األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية يعقــوب الصانــع 
بسبب رغبة كل منهم في خوض 
االنتخابات النيابية للترشــح 
ملجلس األمة للفصل التشريعي 

القادم.
وقــد عبــر ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء عن شــكره 
وتقديــره لــكل مــن الــوزراء 
الثالثة، مشيدا مبا قدموه من 
جهود مخلصة طيلة خدمتهم 
في العمل الوزاري متمنيا لهم 
دوام النجاح والتوفيق خلدمة 

الوطن واملواطنني.
كما وافــق مجلس الوزراء 
على مشــروع مرســوم بشأن 
دعوة الناخبني النتخاب أعضاء 
مجلس األمة بتاريخ 26 نوفمبر 
20١6 ورفعه لصاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح االحمد، 

حفظه اهلل ورعاه.
ثــم اســتعرض مجلــس 
الزيــارة  نتائــج  الــوزراء 
الرسمية التي قام بها صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 

االحمد، حفظه اهلل ورعاه، إلى 
مملكــة تايلند الصديقة وذلك 
حلضور مؤمتــر القمة الثاني 
التعــاون اآلســيوي  حلــوار 
حتت شــعار )آســيا واحدة.. 
قــوة متنوعة( والذي عقد في 
التايلندية بانكوك،  العاصمة 
وبهــذا الصــدد شــرح النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد للمجلس أبرز النتائج 
التي تضمنها البيان اخلتامي 
الصادر عن أعمال القمة، ومنها 
إنشاء سكرتارية دائمة حلوار 
التعاون اآلسيوي على أن يكون 
مقرهــا الكويت وذلــك تقديرا 
لدور الكويت الريادي في العمل 
اآلســيوي املشترك، كما أكدت 
القمة على أهمية املساهمة في 
جعل آسيا محورا بارزا للتجارة 
واالستثمار واملشاريع التي متد 
األســواق اإلقليمية والعاملية 

بطلباتها املتزايدة.
كمــا أحــاط اخلالد مجلس 
الوزراء علمــا بفحوى الكلمة 
التــي ألقاهــا صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح االحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، أمام القمة 
ومــا تضمنته مــن توجيهات 
ســامية ركزت علــى االلتزام 
بأهداف وأدوار ومبادئ احلوار 
التي تسهم في حتقيق التنمية 
اإلقليميــة وعلى أهمية العمل 
الســالم  اجلماعــي لتحقيــق 

واالستقرار واالزدهار املشترك 
بهدف حتقيق النمو الشــامل 
والتنمية املســتدامة بني دول 

القارة اآلسيوية.
األول  النائــب  وشــرح 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية للمجلس كذلك نتائج 
الزيارة التاريخية التي قام بها 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح االحمــد، حفظــه اهلل 
ورعــاه، والوفــد املرافــق إلى 
ســلطنة بروناي دار الســالم 
الصديقة وفحــوى احملادثات 
التي جرت مع السلطان احلاج 
حســن البلقيــه معــز الديــن 
والدولة ســلطان بروناي دار 
الســالم، والتي تناولت سبل 
دعم وتعزيز العالقات املشتركة 
بني البلدين على كافة األصعدة 
واملياديــن إلــى جانــب بحث 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
واملســتجدات على الساحتني 
اإلقليمية والدولية، وقد توجت 
الزيارة بالتوقيع على عدد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني 
البلديــن للتعاون في مجاالت 
التعليم العالي والبحث العلمي 
التهــرب  والســياحة ومنــع 

الضريبي.
هذا وقــد عبر املجلس عن 
ارتياحه ملدى تطابق وجهات 
النظر التي ســادت املباحثات 
واجلــو الــودي الــذي متيــز 
بالتفاهــم وروح الصداقة. ثم 

أحــاط النائــب األول لرئيس 
ووزيــر  الــوزراء  مجلــس 
الشــيخ صبــاح  اخلارجيــة 
اخلالد احلمد الصباح مجلس 
الوزراء علما بنتائج مشاركته 
في اجتماع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية مع وزيــر اخلارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو 
الذي عقد في الرياض مؤخرا، 
القضايــا  ومت خاللــه بحــث 
اإلقليميــة والدولية، الســيما 
ما تعلق بالوضــع األمني في 
سورية والعمليات العسكرية 
في مدينة حلب وسبل التوصل 
إلنهــاء الواقــع املأســاوي في 
ســورية، باإلضافة إلى ســبل 
تطوير عالقــات التعاون بني 
اجلانبني في املجاالت التجارية 
يخــدم  مبــا  واالقتصاديــة 

مصاحلهما املشتركة.
كما ناقش مجلس الوزراء 
توصية جلنة اخلدمات العامة 
بشأن ظاهرة انتشار املساجد 
واملصليات غير املرخصة وقرر 
املجلس تكليف بلدية الكويت 
بالتنســيق مــع كل من وزارة 
الداخليــة ووزارة األوقــاف 
والشؤون اإلســالمية وجلنة 
إزالــة التعديــات علــى أمالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة 
واجلهات التي تراها مناســبة 
بسرعة وضع حلول للمساجد 
واملصليات غير املرخصة والتي 

ترى وزارة الداخلية ضرورة 
معاجلتها لدواع أمنية، وكذلك 
تكليف وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بإعداد تقرير مفصل 
حول املساجد واملصليات غير 
املرخصــة فــي كافــة مناطق 
الكويت، متضمنا رؤية الوزارة 
التعامــل معها  حول طريقــة 
وموافاة مجلــس الوزراء مبا 
ينتهى إليــه األمر وذلك خالل 

شهرين من تاريخه.
ثــم اطلع مجلــس الوزراء 
على توصيات جلنة الشؤون 
القانونيــة بشــأن مشــروع 
مرسوم باملوافقة على مذكرة 
تفاهم في مجال العمل والشؤون 
االجتماعية بني حكومة الكويت 
وحكومة اجلمهورية التونسية 
ومشــروع مرســوم باملوافقة 
على اتفاقية التعاون الثقافي 
والفنــي بني حكومــة الكويت 
وحكومة اجلمهورية اجلزائرية 

الدميوقراطية الشعبية.
وقرر املجلس املوافقة على 
مشــروعي املراســيم ورفعها 
لصاحب السمو األمير حفظه 

اهلل ورعاه.
من جانب آخر، أبن مجلس 
الــوزراء عضو مجلــس األمة 
السابق املرحوم بإذن اهلل تعالى 
فالح الصواغ الذي وافاه األجل 
احملتوم يوم الثالثاء املاضي، 
واملجلــس إذ يســتذكر جهود 
الفقيــد املخلصــة فــي العمل 

البرملاني وخدمة الوطن ليتوجه 
بالدعاء إلى املولى عز وجل بأن 
يتغمد الفقيد بواســع رحمته 
ورضوانه ويســكنه فســيح 
جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
وبحــث املجلس الشــؤون 
السياســية في ضوء التقارير 
التطورات  املتعلقــة مبجمــل 
الراهنة في الساحة السياسية 
العربــي  الصعيديــن  علــى 
والدولــي. وقــد أدان مجلــس 
الهجــوم اإلرهابــي  الــوزراء 
الذي اســتهدف إحــدى نقاط 
التأمني مبحافظة شمال سيناء 
في جمهورية مصــر العربية 
الشــقيقة والــذي أســفر عن 
استشهاد عدد من أفراد القوات 
املســلحة املصريــة وإصابــة 
اآلخرين منهــم، مؤكدا وقوف 
الكويــت إلى جانب الشــقيقة 
مصر وتأييدها في اإلجراءات 
التــي تتخذها لصيانــة أمنها 
واستقرارها، كما أكد املجلس 
على موقــف الكويــت الثابت 
واملبدئــي املناهــض لالرهاب 
بكل صوره وأشكاله وأيا كان 
مصــدره كما أعــرب املجلس 
عن خالــص التعازي وصادق 
املواســاة إلى مصر الشــقيقة 
قيادة وحكومة وشــعبا وإلى 
أسر الضحايا خاصة، مبتهال 
إلى اهلل عز وجل أن يتغمدهم 
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 
جناته وأن مين على املصابني 

بالشفاء العاجل.
كما أبن مجلس الوزراء ملك 
تايلنــد بوميبــول ادولياديج 
بوفاتــه يوم اخلميس املاضي 
وعبــر املجلــس عــن خالص 
التعزية واملواساة ململكة تايلند 

حكومة وشعبا.
من جانب آخر، هنأ مجلس 
أنطونيــو  الســيد  الــوزراء 
غوتيريس لتوليه منصب أمني 
عــام جديد لــدى منظمة األمم 
املتحــدة، متمنيا لــه التوفيق 
والنجاح في عمله، مســتذكرا 
بالتقديــر اجلهود واملســاعي 
املخلصــة التــي بذلهــا األمني 
العام السابق بان كي مون في 
خدمة قضايا العدل والســالم 

واإلنسانية في كل مكان.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك خالل استقبال رئيس مجلس األعيان األردني فيصل الفايز والوفد املرافق

املبارك استقبل رئيس مجلس األعيان األردني
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك في قصر بيان امس، 
دولة رئيــس مجلس األعيان في اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة فيصل الفايز 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
وحضر املقابلة وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشــيخ محمد العبداهلل 
ورئيــس ديــوان ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخة اعتماد اخلالد، واألمني 
العام ملجلس األمة عالم الكندري وسفير 
الكويت لدى اململكة األردنية الهاشــمية 

الشقيقة د.حمد الدعيج.

تكليف اجلسار 
مبهام »األشغال« 
و»األوقاف« وأبل 

»املواصالت« 
والعبداهلل »العدل« 

و»مجلس األمة« 
والعلي »البلدية«

املجلس أّبن 
النائب السابق فالح 

الصواغ واستذكر 
جهود الفقيد 

املخلصة في العمل 
البرملاني وخدمة 

الوطن

املجلس أوصى بوضع 
حلول للمصليات 

واملساجد غير 
املرخصة

إدانة استهداف نقاط 
التأمني مبحافظة 

شمال سيناء في مصر 
الشقيقة

خالل االجتماع السنوي األول بين »اإلطفاء« و»الحرس«

الرفاعي: وحدة الطوارئ ملساعدة أي جهة حكومية 
واملكراد: البروتوكول فعّل التعاون مبا يحقق التطوير

العامــة  اإلدارة  عقــدت 
لإلطفــاء والرئاســة العامــة 
للحــرس الوطني ظهر امس 
اجتماعهما السنوي األول في 
ديوان اإلدارة العامة لإلطفاء 
الكائن في الصاحلية بحضور 
الفريق خالد املكراد مدير عام 
اإلدارة العامة لإلطفاء ووكيل 
احلرس الوطني الفريق ركن 
مهندس هاشم الرفاعي وكبار 
القــادة من احلــرس الوطني 
واإلدارة العامة لإلطفاء، وقد 
تناول االجتماع اهم اإلجنازات 
التي متــت بعد مرور ســتة 
أعوام من توقيع بروتوكول 
الفريق املكراد قال  التعاون. 
فّعــل  البروتوكــول  بــدوره 
التعاون مبا يحقق للجهتني 
التطوير في األعمال املشتركة، 
ومن جهته قال الفريق الرفاعي 
ان تأســيس وحدة الطوارئ 
الفنية جاء لســد النقص في 
أي جهة حكومية حتى تصبح 
قــادرة علــى تســيير أعمال 
الدولــة عند احلاجــة. ولفت 
الى املادة 29 من البروتوكول 
والتي تنص على تشكيل فريق 
مشــترك يضم التخصصات 
املتشابهة من اجلهتني يجتمع 
بشكل دوري ويحدد األهداف 
املشــتركة ويســد النواقص 
عــرض  ومت  وجــدت.  ان 
تقرير مفصل عن اإلجنازات 
التدريب والتمارين  وبرامج 
التي مت تنفيذهــا طوال تلك 
السنوات، ومت عرض األهداف 
واإلستراتيجيات وما يحقق 

التكامل بني الطرفني.
وتطــرق االجتمــاع الــى 
تطوير االتصاالت بني اجلهتني 
عن طريق غرف العمليات مع 
تشغيل خط ساخن ومباشر.
وإقامة الدورات املشتركة 
لتطويــر قــدرات اجلهتــني 
مبختلف املجــاالت. ووضع 
اآلليات وجميــع اإلمكانيات 
والقوة البشرية حتت تصرف 
أي جهــة تطلــب اإلســناد. 
واملشاركة في حاالت الطوارئ 
والكــوارث. وإقامة التمارين 
املشتركة والتوسع بتنفيذها 
مــع اشــتراك املتخصصني. 
وحضــور ضبــاط احلــرس 

مبوقع احلوادث الكبرى.

الرفاعي واملكراد يتبادالن الدروع التكرميية


