
 3  محليات  الثالثاء  ١١  أغسطس  ٢٠٠٩   

 الكويت هنأت اإلكوادور بالعيد الوطني

 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس رافئيل كوريبا ديلغادو 
رئيس جمهورية اإلكوادور الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناســـبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا ســـموه له موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
  وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الـــى الرئيس رافئيل كوريبا 
ديلغادو رئيس جمهورية اإلكوادور مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.
  كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.
  وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الـــى الرئيس محمود عباس ـ رئيس 
السلطة الفلسطينية، أعرب سموه فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا حلركة فتح، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق 
والسداد. كما بعث ســـمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

 سمو نائب األمير خالل لقائه خالد العجمي وهادي العنزي سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ فهد السالم

 سموه التقى سفير سلوڤاكيا وعضو المجلس األعلى للتخطيط

 نائب األمير استقبل السالم ومختاري الفردوس وضاحية فهد األحمد

 اســـتقبل ســـمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر الســـيف صباح امس سفير جمهورية سلوڤاكيا لدى البالد 
الســـفير جان ليسوش وذلك مبناســـبة انتهاء فترة عمله سفيرا 

لبالده لدى الكويت.

  حضر املقابلة رئيس ســـمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل 
والوكيل املســـاعد لشؤون التنســـيق واملتابعة بديوان سمو ولي 
العهد الشـــيخ مبارك الصباح الســـالم. كما استقبل سموه رئيس 
احتاد القنوات العربية اخلاصة الشيخ فهد السالم. واستقبل سمو 

نائب االمير وولي العهد عضو املجلس االعلى للتخطيط د.جاسم 
الدبوس.

  واستقبل سموه كال من مختار ضاحية فهد االحمد خالد مدعث 
العجمي ومختار الفردوس هادي خلف العنزي. 

 فوزي املجدلي 

 بدر البريوج

 استقبل برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
القطاع  للدولة ٤٥ مســــرحا من 
اخلاص في اليوم الثاني من فتح 
باب االستقبال للمسرحني تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء. وقال األمني 
العام باإلنابة لبرنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
بالدولة فوزي املجدلي لـ «كونا» 
انه بناء على قرار مجلس الوزراء 
رقم ٦١٨ بشأن املسرحني من القطاع 
البرنامج  اخلــــاص مت تكليــــف 
الستقبال املسرحني حيث بلغ عدد 
من تقدم االحد ٢٠ شخصا لصرف 

البدل وإيجاد فرص عمل لهم.
  وأشار الى تزايد أعداد املتقدمني 
أمس مقارنة بأمس األول الن هناك 
من لم يكن يعلم عن املوعد لقصر 
الوقــــت الن اإلعالن عن فتح باب 
االستقبال كان في يوم اخلميس 
املاضي. وقــــال املجدلي ان العدد 
الذي تناقلته الصحف وهو ٩٠٠ 
شخص ليســــوا كلهم مسرحني 
ولكن يتراوح العدد بني مســــرح 
ومستقيل بإرادته ألي سبب آخر 
مثل االســــتقالة للعمل في جهة 
أخــــرى او لظرف شــــخصي او 

ألسباب سلوكية في العمل.
  وأكــــد املجدلــــي ان البرنامج 

 قـــال رئيس احتـــاد نقابات 
العاملني بالقطاع احلكومي بدر 
البريوج ان الشعب بجميع فئاته 
يعقد اآلمال على جلسة مجلس 
األمـــة املقبلة والتي ســـتناقش 
قضية املسرحني وقانون العمل 
بالقطاع األهلي وننتظر من أعضاء 
مجلس األمة الكثير في هذا الشأن 
ونحن على ثقة تامة بأن نواب 
الشعب سيكونون على مستوى 
املسؤولية ويقومون باجناز تلك 
املهمة الوطنية على الوجه األكمل. 
وأضاف اننا نأمل من نواب األمة 
أن يعملوا على بذل اجلهود من 
العمل اجلديد  اقرار قانون  اجل 
بالقطاع األهلـــي، خاصة انه قد 
متت املوافقة عليه في املتداولة 
األولـــى ولم يتبـــق إال اقرار في 
الثانية وجميعنا يعلم  اجللسة 
ان هذا القانون ميثل قفزة نوعية 
في هذا اخلصـــوص، خصوصا 
ان القانـــون احلالي ١٩٦٤/٣٨ قد 
مضى عليـــه أكثر مـــن أربعني 
عامـــا ولم يعد يصلـــح ملواكبة 
التطـــورات احلالية التي حدثت 
خـــالل الســـنوات املاضية، بعد 
دخول أعداد غفيرة من شـــبابنا 
إلى العمل بالقطاع األهلي وبعد 
الوطنية  العمالة  صدور قانون 
الذي ساهم في ذلك بشكل كبير، 
وأصبح من الضروري والالزم أن 
يتم إصدار قانون جديد يتالءم مع 

ويتم عــــرض فرص وظيفية ملن 
يرغب بالعمل بحسب مؤهالته.

  وبني ان هناك أشخاصا لديهم 
التزامات مالية ويتم التعامل معهم 
بخصوصية إذا أتى بورقة تثبت 
هذه االلتزامات حيث يتم صرف 
البدل وإعطاؤه صفة االستعجال 
الى  في الصرف. وأشار املجدلي 
قرار مجلس الــــوزراء رقم ١٠٩٢ 
بشأن تشكيل جلنة ملتابعة قرار 
صرف البدل واآلليات املتبعة في 
الى  موضوع املســــرحني إضافة 
العمل للتأكد من  االتصال بجهة 
صحة أقوال املسرح بأنه مستقيل 
او انــــه اجبر على ترك العمل في 
الشركة. وأضاف انه بعد صدور 
القرار ٦١٨ من مجلس الوزراء بشأن 
املسرحني عقد البرنامج اجتماعات 
مكثفة ومت من خاللها تشكيل جلنة 
الستقبال املســــرحني كما أجرى 
البرنامج اتصاالت مع الهيئة العامة 
للتأمينــــات االجتماعية والعمل 
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
للتأكد من صحة البيانات بهدف 

االستعجال في عمل اإلجراءات.
  وبلغ إجمالي عدد املســــرحني 
املتقدمني لبرنامج إعادة الهيكلة 
خــــالل أمــــس األول وأمــــس ٦٥ 

شخصا. 

في القانون احلالي وكذلك أمور 
أخرى غاية في األهمية باالضافة 
الى ان املشروع حظر انهاء خدمة 
العامل دون مبرر أو بسبب نشاطه 
النقابـــي أو بســـبب املطالبة أو 
التمتع بحقوقه املشروعة، وكذلك 
أمور عديدة تتعلق مبكافأة نهاية 
اخلدمة وكذلـــك إصابات العمل 
املهنـــة والعديد من  وأمـــراض 
املزايا التي ال وجود لها بالقانون 
النواب اإلسراع  احلالي. وناشد 
بإقرار هذا القانون اجلديد الذي 
ميثل درع حماية البنائنا العاملني 
بالقطاع األهلي ويحقق لهم األمان 
واالســـتقرار واملطلوب حماية 
ملصـــدر دخلهم الوحيد وحماية 
لألسر الكويتية التي حتتاج الى 
توفير جو من الطمأنينة لها خالل 
مسيرتها ومتنع تلك الكوارث التي 
حدثت في األيام املاضية والتي 
أسفرت عن انهاء خدمات اآلالف من 
ابنائنا الكويتيني وتأثير ذلك على 
أبنائهم وأفراد أسرهم. واضاف 
أننا نطالب اللجنة التشـــريعية 
املوقرة وهي تناقش مواد القانون 
اجلديد ان تعمل على تلبية مطالب 
ومقترحـــات حركتنـــا النقابية 
الكويتية وإضافتها للمشـــروع 
حتى يأتي متكامال وملبيا حلاجات 
وطموحات شـــعبنا في توفير 
أفضل عالقـــات عمل على أرض 

وطننا احلبيب. 

ينفــــذ قرار مجلس الــــوزراء من 
حيث استقبال املسرحني وصرف 
املستحقات املالية لهم وهي ٦٠ ٪ 
من الراتب األساسي إضافة الى ٢٢٠ 
دينار غالء معيشــــة لهم وإيجاد 
فرص عمــــل أخرى لهم في خالل 
الفترة احملددة وهي ستة أشهر.

  وأوضــــح ان آلية اســــتقبال 
املسرحني تتمثل في تقدم املسرح 
بأخذ موعد ومن ثم يتم استقباله 
وفتــــح ملف له فــــي إدارة املزايا 
التابعــــة للبرنامج حيث  املالية 
ميلي استمارة تثبت انه اجبر على 
ترك العمل موضحا انه يجب على 
املتقدم ان يكون مستوفيا للشروط 

األوضاع اجلديدة. وزاد بأن قضية 
املسرحني قد دقت جرس اإلنذار 
الشديد خلطورة اوضاع العمالة 
الوطنية وعدم وجود حماية كافية 
الذين يعملون بالقطاع  البنائنا 
اخلاص في ظل القانون احلالي 
ومن ثم كان يجـــب العمل على 
الكافية لهؤالء  بســـط احلماية 
وسن القوانني الالزمة التي حتمي 
أرزاقهم وقوت أوالدهم، ومما ال 
شـــك فيه ان مشـــروع القانون 
اجلديد بالقطاع األهلي يحتوي 
على العديد مـــن األمور اجليدة 
التي تصب فـــي صالح العمال، 
حيث وضعت املواد القانونية التي 
تعد مكسبا كبيرا للعمال بالقطاع 
األهلي، حيث استحدثت العديد 
من اإلجازات لـــم تكن موجودة 

 «إعادة الهيكلة»  استقبل ٤٥ مسّرحًا 
  في اليوم الثاني من فتح باب استقبال المسّرحين

 البريوج إلقرار قانون العمل األهلي الجديد 
في الجلسة الخاصة للمسّرحين

 مصر ترحب بخطوات إلغاء الكفيل
 أشادت وزيرة القوى العاملة والهجرة املصرية 
عائشة عبدالهادي بقرار وزير الشؤون بالغاء موافقة 
الكفيل على حتويل اقامة العامل الى كفيل آخر، معتبرة 
أنه يعد مبثابة خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح. 
وتوقعت عبدالهادي، في تصريحات لصحيفة «املصري 
اليوم» نشرتها امس، أن تقوم دول خليجية أخرى 
بإلغاء نظام الكفيل في وقت قريب مثلما حدث في 
البحرين والكويت. وأكدت وجود نوع من املراجعة 
للتشــــريعات الوطنية في الدول املستقبلة للعمالة 
في الوطــــن العربي من أجل أن تتوافق مع املعايير 
والتشريعات الدولية للعمل. وأشارت إلى أن هذا القرار 
سيستفيد منه آالف العمال املصريني املوجودين في 
الكويت، خاصة أنه ســــيحقق نوعا من التوافق مع 

مصلحة العمال، مؤكدة أن هذا القرار سبقه تنسيق مع 
رجال األعمال الوطنيني في الكويت. واشترط القرار 
ضرورة قضاء العامل فترة ال تقل عن ثالث سنوات 
لدى الكفيل الذي يعمل لديه، مؤكدا أن هذه خطوة 
إللغاء نظام الكفيل في الكويت والتي ســــبقته فيها 
مملكة البحرين. وسيستفيد من هذا القرار اجلديد 
أكثر من مليون و٣٠٠ ألف عامل أجنبي من املقيمني 
في الكويت خاصة العمال املصريني املتجاوز عددهم 
نحو ربع مليون عامــــل في العديد من املهن، حيث 
سيمكنهم هذا القرار من حتويل اقاماتهم مباشرة من 
إدارات العمــــل دون موافقة الكفيل األول الذي غالبا 
مــــا كان يصدر مذكرة توقيف بحق أي عامل يطلب 

نقل كفالته بدعوى تغيبه عن العمل. 

 حّذرت وسائل اإلعالم من االنزالق في منحنى الطائفية البغيض وطالبت العبداهللا بوضع ضوابط جديدة

 رئيس اللجنة الوطنية دعا في رسالة إلى رئيس مجلس األمن التخاذ إجراء عاجل لكشف أماكن المقابر الجماعية

 الحكومة ترفض المطالبات النيابية بتأجيل العام الدراسي  

 الكويت: على العراق االستفادة من شهود العيان لغلق ملف األسرى
 األمم املتحدة ـ كونا: حثت الكويت امس 
العراق على االســــتفادة قــــدر االمكان من 
املعلومات املتوافرة لدى شهود العيان حول 
رفات االسرى واملفقودين الكويتيني واملقابر 
اجلماعية من أجل اغالق هذا امللف ووضع 

حد ملعاناة أسرهم في الكويت.
  جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس اللجنة 
الوطنية الكويتية لشؤون االسرى واملفقودين 
باالنابة د.ابراهيم الشاهني الى مدير مكتب 
رئيس الوزراء العراقي د.طارق جنم عبداهللا 
ردا على رسالة منه. واشار د.الشاهني، في 
الرسالة التي وجهت نسخة منها الى الرئيس 

احلالي ملجلس االمــــن (بريطانيا) وعممت 
امس، الى توافر حسن النوايا لدى اجلانبني 
في هذا امللــــف، واعرب عن التقدير جلهود 
رئيس الوزراء العراقــــي وحث على تفهم 
دوافع االصرار على التعجيل في حسم هذا 
امللف وما ميثله من معاناة. ودعا الى اتخاذ 
ما يلزم من اجراء عاجل لتحديد أماكن املقابر 
اجلماعية التي طمس مرتكبوها آثارها عمدا، 
مشيرا الى ان شهود العيان هم املصدر الوحيد 

للمعلومات عن مواقع تلك املقابر.
  واضاف «بعد مرور كل هذه الســــنوات 
فانه البد مــــن احلصول على معلومات من 

هؤالء الشهود مادام ذلك ممكنا». واعرب في 
رسالته عن االمل بالتوصل الى حل نهائي 
للقضية االنسانية اخلاصة بأسرى احلرب 
واملفقوديــــن الكويتيني ووضع حد ملعاناة 
اهاليهم التي طالت زهاء ٢٠ عاما. وقال ايضا 
«وباعتبارهما عضوين في اللجنة الثالثية 
الدوليــــة وجلنتها الفرعية الفنية فإن على 
العراق والكويت ان ينسقا جهودها مع اللجنة 
الدولية للصليب األحمر وغيرها من أعضاء 
اللجنة» من اجل حل القضية. واعرب الشاهني 
عن الشكر للسفير غينادي تاراسوف عن 
جهوده كمنسق لهذه القضية كما اعرب عن 

األمل في أن يسفر اجتماع اللجنة الفنية عن 
حتقيق «تقدم حقيقي» نحو حتديد مواقع 
املقابر اجلماعية. وجاءت رسالة الشاهني ردا 
علــــى دعوة العراق في منتصف يوليو من 
خالل رسالة د.طارق جنم عبداهللا مدير مكتب 
نوري املالكي للشاهني لزيارة العراق لبحث 
«السبل املمكنة لتعزيز التعاون بشأن هذه 

املسألة» في مسعى الغالق هذا امللف.
  وأشارت الرسالة العراقية الى ان املالكي 
ينظر بأهمية كبرى لهذه املسألة وانه اصدر 
تعليمــــات الى مكتبه ملتابعــــة وتقدمي كل 

املساعدة الالزمة في هذا الصدد.

 توجـه لشـمول المسـتقيلين مـن القطاع الخـاص ببـدل التعطل وفـق ضوابط  

 الموافقة على االعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ توسـعة عدد من المستشفيات  

 املستشار راشد احلماد والشيخ أحمد العبداهللا ود.هالل الساير ود.بدر الشريعان خالل اجللسة الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة املجلس

 مريم بندق
  حســــم مجلس الوزراء مطالبات بعض النواب بتأجيل 
بدء العام الدراســــي الى اوائل شــــهر اكتوبر املقبل مقررا 
رفضها.وقالــــت مصادر وزارية فــــي تصريحات خاصة لـ 
«األنباء» ان القرار اتخذ بعد االســــتماع الى وزير الصحة 
د.هالل الساير عن استعدادات الوزارة والتنسيق مع وزارة 
التربية، مشــــيرة الى ان د.الساير اكد مجددا امام املجلس 
االلتزام بجميع التعليمات واالرشادات الصادرة عن منظمة 
الصحة العاملية، ومؤكدا انه لم يصدر عن املنظمة اي توصية 
بتأجيل الدراســــة في اي دولة بالعالم حتى في الدول التي 

صنفت ضمن املناطق املوبوءة.
  وزاد وزير الصحة بالقول إن جهودا تبذل اآلن للحصول 
على الكميات املطلوبة من االمصال املضادة لفيروس انفلونزا 
اخلنازير في وقت مبكر لتنفيذ حملة التطعيمات املطلوبة 

للمعتمرين والطلبة واحلجاج.
  هذا واعتمد املجلس امليزانية املطلوبة لتنفيذ توجيهات 
صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح االحمد بتوسعة ٨ 
مستشــــفيات هي ابن ســــينا، الرازي، الــــوالدة، االميري، 
الصباح، الفروانية، اجلهراء ومبنى االشعة العميقة الذي 
اســــتحدث مؤخرا.  وحّمل املجلس وسائل االعالم املقروءة 
واملسموعة واملرئية املسؤولية كاملة للقيام باألدوار املطلوبة 
منها واالبتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات املذهبية 
والطائفية واالنزالق الى هــــذا املنحنى اخلطر والبغيض. 
وكلف املجلس وزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهللا بدراسة 
ضوابط جديدة ملنع انتشــــار مثل هذه الســــلوكيات غير 
املســــؤولة والتي تدل على ضيق االفق ومحدودية التفكير 

وتنذر بأشد العواقب.
  وعرض وزير الدولة لشــــؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان تقريرا مبدئيا حول سير العمل في برنامج اعادة 
الهيكلة فيما يتعلق باستقبال املسّرحني من العمل في القطاع 
اخلاص واالرقام التي متثل الشواهد احلية على ان املوضوع 

ال يشكل ظاهرة كبيرة.
  وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة ان هناك توجها 
الستقبال املستقيلني ايضا لصرف بدل التعطل لهم بشرط 
توافر بعض الشروط التي اهمها وجود عالقة عمل حقيقية 
بني املستقيل وجهة العمل، واالنتظام في سداد اقساط التأمني 
خالل الفترة التي سبقت االستقالة، ووجود بطاقة الدوام، 
توصيف االعمال املناطة بهم، وان االستقالة جاءت نتيجة 

األزمة املالية واجبروا عليها.
  وكشــــفت املصادر ان بدل التعطل لن يشمل املسّرحني 
وال املســــتقيلني الذين كانوا يعملون لدى شــــركات انتهت 

تراخيصها من قبل وزارة التجارة ألي سبب.
  وعودة الى مجلس الوزراء فقد عرض وزير الشــــؤون 

د.محمد العفاسي تقريرا اوليا حول التعديالت الرياضية.
  واكد وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ان جسر الصبية ســــيطرح نهاية اغسطس اجلاري 

للتنفيذ.
  واحاط نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزيــــر األوقاف ووزير التربيــــة والتعليم العالي 
باإلنابة املستشار راشــــد احلماد املجلس بالتنسيق الذي 
يقوم به مع اجلهات املختصة في اململكة العربية السعودية 
فيما يتعلق بقضايا العمرة واحلج واالجراءات االحترازية 
املطلوبة. هذا، واّجــــل املجلس النظر في كادر العاملني في 
إدارة الفتوى والتشريع حلني وصول سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وترؤسه جلسة مجلس الوزراء 
املقبلة. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه صباح امس في 
قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
  وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب اجللسة ان مجلس الوزراء استهل 
اعماله باالطالع على الرسالة املوجهة لصاحب السمو األمير 
من القائد معمر القذافي قائد الثورة في اجلماهيرية العربية 
الليبية الشعبية االشتراكية العظمى املتضمنة دعوة سموه 
للمشــــاركة في االحتفاالت التي ستقام في مدينة طرابلس 

مبناسبة العيد االربعني لثورة الفاحت من شهر سبتمبر.
  واضاف الوزير الروضــــان ان املجلس اطلع كذلك على 
الرســــالة التي تلقاها صاحب الســــمو االمير من الرئيس 
نيبوجسا رادمانوفيك رئيس البوسنة والهرسك والتي تناولت 

سبل دعم العالقات الطيبة بني البلدين الصديقني.
  وذكر الوزير الروضان ان املجلس استمع الى شرح قدمه 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح حول نتائج الزيارة التي رافق فيها صاحب السمو 
االمير الى الواليات املتحدة األميركية والتي التقى خاللها 
الرئيــــس األميركي باراك اوباما ونائبــــه جو بايدن وكبار 
املسؤولني هناك واطلع املجلس على فحوى احملادثات التي 
اجراها ســــموه خالل هذه الزيارة والتي تناولت العالقات 
املتميــــزة القائمة بني البلدين الصديقــــني واوجه التعاون 
في مختلف املجاالت وامليادين وســــبل تعزيز الســــالم في 
املنطقة واجلهود احلثيثة التي تقوم بها الواليات املتحدة 
األميركية من اجل معاجلة القضية الفلسطينية واجناز احلل 
الشامل والعادل والدائم لها، هذا الى جانب القضايا االخرى 
موضع االهتمام املشترك، وقد اشاد مجلس الوزراء مبوقف 
الواليات املتحدة وتاكيدها االلتزام بأمن وســــالمة الكويت 
وســــيادتها، مؤكدا انه يجســــد الصداقة املتينة والروابط 
القوية التي تربط بني البلدين وحرص قيادتهما على تعزيز 
هذه الصداقة وتطويرها مبا يحقق املصالح املشتركة بني 

الشعبني الصديقني.
  وقال الوزير الروضان ان مجلس الوزراء وضمن اطار 
متابعة تنفيذ قراراته وترجمة توجيهات صاحب الســــمو 
االمير فقد اســــتمع الى شــــرح قدمه وزير الصحة د.هالل 
الساير حول االجراءات التي قامت وزارة الصحة باتخاذها 
بالتنســــيق مع وزارة املالية بشان التكاليف املالية املقررة 
لتنفيذ مشروع توسعة كل من مستشفيات ابن سينا والرازي 
والوالدة واالميري والصباح والفروانية واجلهراء واالشعة 
العميقة بهدف زيادة طاقتها االستيعابية وتطوير اخلدمات 
الطبية فيها حيث وافق مجلــــس الوزراء على االعتمادات 
املالية املطلوبة الجناز هذا املشــــروع احليوي. ومن جانب 
آخر استعرض املجلس التوصيات الواردة من جلنة الشؤون 
القانونية باجتماعها رقم (٣-٢/٢٠٠٩) بشان مشروع مرسوم 
باملوافقة علــــى مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت وحكومة 
مملكة البحرين في مجال التعاون التربوي والعلمي ومشروع 
مرســــوم باملوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت 
وحكومة اململكة االردنية الهاشمية في مجال التعاون العسكري 
ومشروع مرسوم باملوافقة على اتفاق انشاء جلنة مشتركة 
للتعاون بني حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية اليمنية 
ومشروع مرسوم باملوافقة على اتفاق إنشاء جلنة مشتركة 
للتعاون بني حكومة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان 
وقرر املجلس املوافقة على مشــــروعات املراســــيم ورفعها 

لسمو نائب االمير.
  وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ان املجلس اســــتعرض ايضا مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة الكويت وحكومة جمهورية ڤيتنام الشعبية 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق 
بالضرائب على الدخل ومشروع قانون باملوافقة على اتفاقية 
بني حكومة الكويــــت وحكومة اذربيجان لتجنب االزدواج 
الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على 
الدخل وعلى رأس املال والبروتوكول امللحق بها ومشروع 
قانون باملوافقة على وثائق مؤمتر االحتاد البريدي العاملي 
املنعقد في جنيڤ ومشــــروع قانون باملوافقة على اتفاقية 
االحتاد النقدي ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية والنظام 
االساسي للمجلس النقدي ومشروع قانون باملوافقة على 
االنضمام التفاقية بشــــان الضمانات الدولية على املعدات 
املنقولة والبروتوكول امللحق بها بشأن املسائل التي تخص 

معدات الطائرات.
  وقرر املجلس املوافقة على مشروعات القوانني ورفعها 

لسمو نائب االمير  متهيدا الحالتها الى مجلس االمة.
  كما بحث املجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية 

على الصعيدن العربي والدولي. 


