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رئيس الوزراء هنأ الفائزين في انتخابات مجلس األمة بثقة المواطنين وأعرب عن فخره واعتزازه بتالحم وتآزر أبناء الكويت في العرس الديموقراطي

مجلس الوزراء: 11 ديسمبر موعد دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الـ 15
تهنئة اإلمارات بعيدها 

الوطني الـ 45

أعرب املجلس عن خالص التهاني والتبريكات 
إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة وإلى 
الشعب اإلماراتي الشقيق مبناسبة يوم االحتاد 

)45( لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة 
مشيدا باإلجنازات احلضارية التي شملت كافة 
امليادين والقطاعات في الدولة متمنيا للشــعب 
اإلماراتي الشقيق دوام التقدم والنمو واالزدهار.

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء ويبدو الشيخ صباح اخلالد والشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح وأنس الصالح

إشهار
3 جمعيات 

خيرية
كريم طارق 

أصــدرت وزيــرة 
الشــؤون االجتماعية 
والعمل هند الصبيح 
قــرارا بإشــهار ثالث 
خيريــة  جمعيــات 
وجمعية اهلية واحدة.
وقالت املصادر ان 
اجلمعيــات اخليريــة 
إشــهارها  مت  التــي 
التميز  هــي جمعيــة 
االنســاني اخليريــة 
واجلمعيــة اخليريــة 
للتنميــة  العاملــــية 
والتطويــر وجمعية 
آيات اخليرية باالضافة 
الــى إشــهار جمعيــة 
الصدفيــة كجمعيــة 

اهلية.

عطلة املولد النبوي اخلميس 8 ديسمبر

»السكنية« توزع بطاقات احتياط قرعة
الدفعة األولى من قسائم املطالع »إن 1«

الكويت تستنكر األعمال اإلرهابية
في العراق ومصر وتركيا

أحيط مجلــس الوزراء علما بكتاب ديوان 
اخلدمة املدنية بشــأن اعتبــار يوم اخلميس 

املوافق ٢016/1٢/8 عطلة املولد النبوي الشريف 
بدال من يوم األحد املوافق 11/٢016/1٢.

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الكويتية بطاقات االحتياط لدخول القرعة 
على الدفعة األولى من القســائم احلكومية 

في مشروع جنوب املطالع )إن 1(.
وقالت املؤسســة في بيــان صحافي ان 
الضاحية »إن 1« تشــتمل على ٢88 قسيمة 
مبساحة 400م٢، موضحة أن يوم االربعاء 

املقبل سيكون موعدا إلجراء القرعة على هذه 
القسائم في مسرح املؤسسة بجنوب السرة.
وتضم مدينة جنــوب املطالع اخلدمات 
األساســية واملبانــي العامة منهــا املدارس 
واملراكــز الصحية ومراكــز االطفاء ومراكز 
الضاحيــة وفــروع اجلمعيــات التعاونية 

واملساجد.

اســتنكر مجلس الوزراء بشــدة األعمال 
اإلرهابيــة التــي شــهدتها مؤخــرا كل مــن 
جمهورية العراق والتي استهدفت فيها محطة 
وقود وكذلك جمهورية مصر العربية التي 
اســتهدفت نقطة عسكرية في شمال سيناء 
وجمهورية تركيا والتي اســتهدفت واليتي 
اضنة وشــرناق وأســفرت عن سقوط عدد 
مــن القتلــى واملصابني. ودولــة الكويت إذ 
ترفض هذه العمليات اإلرهابية املنافية للقيم 
األخالقية واإلسالمية واإلنسانية فإنها تؤكد 

على موقفها املبدئي في رفض اإلرهاب بكافة 
أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ومبرراته 
معربــا في ذات الوقت عــن خالص تعازيه 
لهذه الدول الشقيقة والصديقة ومواساتهم 
لضحايا هذه اجلرائم اآلثمة وصادق األمنيات 
في أن يتحقق األمن واالستقرار في املنطقة 
والعالم بأسره داعيا املجتمع الدولي إلى اتخاذ 
إجراءات حازمة وسريعة جتاه هذه األعمال 
اإلرهابية لضمان عدم تكرارها واحلفاظ على 

السالم واالستقرار في العالم.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي صباح 
اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر 
املبارك، وبعد االجتماع صرح وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل بأن:
مجلــس الوزراء رحب في مســتهل اجتماعه 
بعودة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، 
إلى أرض الوطن والوفد املرافق له بعد مشاركة 
سموه في الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر الدول 
األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير 
املناخ والتي عقدت في اململكة املغربية الشقيقة 
والقمة العربية األفريقية الرابعة التي عقدت مؤخرا 
في جمهورية غينيا االستوائية الصديقة، وفي 
هذا الصدد أحاط النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
املجلس علما بنتائج القمة وبفحوى الكلمة التي 
ألقاها ســمو األمير، والتي أكد فيها على البحث 
اجلاد لقضايا احمليط العربي واألفريقي لتجنب 
تداعيــات االضطرابــات والتحديات حفاظا على 
وحــدة أوطاننا والنأي بدولنــا عن أي تدخالت 
خارجية لدعم األمن واالستقرار فيها، وكذلك دعا 
ســموه إلى تعزيز التواصل واستمرار اللقاءات 
وبحث القضايا السياسية واألمنية، كما أوضح 
سموه أن الكويت خصصت جائزة باسم املغفور 
له د.عبدالرحمن الســميط ألبحــاث التنمية في 
أفريقيا جتســيدا حلرص الكويت على تشجيع 
ودعــم البحــث العلمي في القــارة األفريقية في 
مجــاالت غاية فــي األهمية وهي األمــن الغذائي 
والصحة والتعليم، كما أشــار سموه إلى تنفيذ 
الكويــت مبادراتها التي مت اإلعــالن عنها خالل 
القمة الثالثة وذلــك بالتعاون مع البنك الدولي 
وصندوق التنمية الصيني لالستثمار في أفريقيا 
سعيا لتكون القارة األفريقية جزءا رئيسيا ضمن 
منظومــة اقتصاديات دول العالــم الواعدة لكي 
حتقــق من خاللها البيئة االســتثمارية اجلاذبة 
لالســتثمارات األجنبية لكي يتحقق من خاللها 
تفعيل مفهوم الشراكة احلقيقية والسعي لتحقيق 

التكامل بني دولنا.
وأضاف العبداهلل أن مجلس الوزراء إذ يثمن 
جهود صاحب الســمو لهذه املبادرات اإلنسانية 
في تعزيز وتوطيد العالقات بني الكويت ودول 
أفريقيا الصديقة في شتى املجاالت وعلى مختلف 
األصعدة ليتطلع وبأمل كبير إلى أن تنعكس هذه 
القمة على حتسني األوضاع املعيشية في الدول 
األفريقية الصديقة لتحقيق معدالت التنمية فيها.
ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة 
التي قام بها للبالد الرئيس يوهان شنايدر أمان 
رئيس االحتاد السويســري والتي تركزت على 
العالقات الثنائية القائمة بني البلدين الصديقني 
وســبل تعزيزها وتطويرها فــي كافة املجاالت 

وامليادين.
وفي ضوء اإلعالن الرسمي لنتائج انتخابات 
مجلس األمة للفصل التشــريعي اخلامس عشر 
يوم األحد املوافق ٢016/11/٢7 ألقى رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك كلمة عبر فيها 
عن فخره واعتزازه مبا شهدته الكويت يوم السبت 
املاضــي من عرس دميوقراطي أكد تالحم وتآزر 
أبناء الكويت بقيادة صاحب السمو وما اتسمت 
بــه عملية االقتــراع من تنافس راق وممارســة 

دميوقراطية طيبة.
وقد هنأ سموه ممثلي األمة للفصل التشريعي 
اخلامس عشر ملجلس األمة على ثقة أهل الكويت 
بهم متمنيا لهم التوفيق بالنهوض مبسؤولياتهم 

اجلسيمة في خدمة الوطن واملواطنني.
هذا وقد أشــاد ســمو رئيس مجلس الوزراء 
بالتنظيم املتميز واالستعدادات الطيبة املتميزة 
التي كانت ثمرة جهود مخلصة بذلها رجال القضاء 
والنيابة العامة وكافة العاملني بوزارة الداخلية 
ووزارة اإلعالم ووزارة التربية والبلدية واجلهات 
املعنية األخرى، مشيدا برجال القضاء والنيابة 
العامة الذين حتملوا أعباء مسؤولياتهم الوطنية 
علــى أكمل وجه فــي إجراء عمليــة االنتخابات 
بأقصى درجات الشفافية والنزاهة في كافة اللجان 
االنتخابيــة ممــا كان له أطيب األثــر في ضمان 
حسن تنظيم االنتخابات وإجناحها وتسهيل إدالء 
الناخبني بأصواتهم في جو من النزاهة والهدوء 
واحلريــة كما نوه ســموه أيضا بحســن تعامل 
رجال األمن مع املواطنني وحرصهم على تقدمي كل 
اإلمكانات الالزمة ملساعدتهم على ممارسة واجبهم 
الوطني وكذلــك وزارة اإلعالم وما بذل فيها من 
جهود على مدار الساعة لتغطية فعاليات العملية 
االنتخابية فــي مختلف الدوائر ومتابعة عملية 
الفرز أوال بأول وكافة اجلهات احلكومية املعنية.

هذا وقد أبدى املجلس ارتياحه للروح األخوية 
الطيبة واملنافسة الشريفة التي سادت بني جميع 
املرشحني والناخبني والتي جتلت فيها روح األسرة 
الواحدة وعكست جتذر املمارسة الدميوقراطية في 
الكويت مبا متثله نتائج االنتخابات من ترجمة 
صادقــة آلراء وتوجهــات املواطنــني في اختيار 
ممثليهم وإبراز الوجه احلضاري املشرف للكويت.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة 
لإلخــوة األعضاء الذيــن فازوا بثقــة املواطنني 
ســائال املولى عز وجــل لهم التوفيق والســداد 
فــي أداء رســالتهم الســامية في خدمــة وطنهم 
وأن تتضافر جميع اجلهود واإلمكانات لترجمة 
توجيهات صاحب السمو لتعزيز التعاون البناء 
بني السلطتني التشــريعية والتنفيذية ملعاجلة 
القضايا القائمة وحتقيق األهداف املنشودة لدفع 
عجلة التنمية الشاملة مبا يحقق املصلحة العليا 

للوطن ويعود باخلير على املواطنني.
ومن جانب آخر وافــق مجلس الوزراء على 
مشــروع مرســوم بدعوة مجلــس األمة اجلديد 
لالنعقاد للدور العادي األول من الفصل التشريعي 
اخلامس عشر وذلك يوم األحد املوافق 11 ديسمبر 

ورفعه إلى صاحب السمو.
وتطبيقــا حلكم املادة 57 من الدســتور فقد 
استعرض مجلس الوزراء كتاب استقالة احلكومة 
الــذي رفع إلى صاحب الســمو وقد عبر رئيس 
مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلخوانه الوزراء 
علــى ما قدموه طوال فتــرة عملهم الوزاري من 
جهد طيب وتعاون صادق من أجل أداء واجبهم 
ومسؤولياتهم على الوجه األكمل خلدمة الوطن 
واملواطنني. وأحيط مجلس الوزراء علما بكتاب 
ديوان اخلدمة املدنية بشأن اعتبار يوم اخلميس 
املوافق 8 ديسمبر عطلة املولد النبوي الشريف 

بدال من يوم األحد املوافق ٢016/1٢/11م.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية 
في ضــوء التقارير املتعلقــة مبجمل التطورات 
الراهنة في الســاحة السياسية على الصعيدين 

العربي والدولي.


