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الثالثاء ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وسائل اإلعالم اخلليجية قادرة على نقل الصورة 
املشرقة عن دول مجلس التعاون ملا تتمتع به 

من مصداقية ورصانة

التجربة الصحافية النسائية ناضجة واملرأة اخلليجية 
استطاعت أن تثبت مكانتها في العمل اإلعالمي

افتتاح الطريق اخلدمي من دوار البدع إلى »البالجات«
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري افتتاح الطريق اخلدمي من دوار 
البدع الى شارع البالجات فجر غد.
وقال املدير العام للهيئة م.أحمد احلصان لـ »كونا« إن الطريق اخلدمي 
يهدف الى تسهيل حركة السير ملرتادي الطرق القادمني من دوار البدع 
باجتاه تقاطع عمرو بن العاص بشكل مباشر.

سموه أشاد بجهود اإلعالم اخلليجي مبختلف وسائله في دعم عمليات التنمية الشاملة وحرصه على إظهار اإلجنازات الكبيرة لدول املجلس

املبارك: على اإلعالم جتنب كل ما من شأنه شق الصف اخلليجي

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جـابر املبـارك وبحضـور وزير اإلعـالم ووزيـر 
الـــدولة لشـــؤون الشــباب محمد اجلبري 
فـــي قـــصر الـــسيف امس كال مـن رئيـس 
احتـاد الصحـافـة الـخليجية ورئيس هيئة 
الصحـــافيني الســعوديني خالد حمد املالك 
والـوكيـل املسـاعد لـشؤون اإلعــالم اخلارجي 
فيصـل املتلقـم ورئيسة مجلس إدارة جمعية 
الصحـافيني فـاطمة حسني العيسى ونائب 
رئيـــس االحتـــاد العام للصحافيني العرب 
عدنان خليفة الراشــد والـــوفود اإلعالمية 

املشاركة في امللتقى الثاني للصحافيات في 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي 

يعقد اعماله بالكويت.
وقـد أشاد سموه باجلهود التي يقوم بها 
االعالم اخلليجي مبختلف وسـائله فـي دعـم 
عمليات التنميـــة الشاملة وحرصه علـــى 
اظهـار اإلجنازات الكبيرة التي تشهدهـا دول 
املجلس فـــي كـل املـــجاالت، مشـددا عــلى 
ضـــرورة االضطالع بدوره املنشـــود فـــي 
تـوطيد العـالقات األخوية املتميزة بني دول 
مجــلس الـــتعاون لدول اخلـليج الـعربية 

ودعــم االستقرار في املنطقة.
وأشـار سموه إلى ضرورة وعي شعوب 
املـــنطقة بالتحديات األمنية واالقتصـادية 
اإلقليميـــة واألخطـــار الـــتي حتدق بدول 
املنطقة، مشـــيرا إلى ضـــرورة مشاركـــة 
إعـالمية فعـالة فـي تقـريب وجهات الـنظر 
وتعـزيز رواـــبط األخــوة وتـجنب كـل ما 

من شـأنه شـق الـصف اخلليجي.
وأكـــد سمـــوه قـــدرة وســائل اإلعــالم 
اخلليجيـة فـي مختلـــف مستـوياتها على 
نقـــل الصـورة املـشرقة عـــن دول مجلس 

التعـــاون ملـــا تتمتـع بــه مـــن مصـداقيـة 
ورصانة فـي ظــل الــتطور الـهائل لوسائل 
الـــــكبير  الـــجديدة والـتدفـــق  اإلعــــالم 
للمعلومات مـن مختـلف بقـاع الـعالم الــذي 
يحتـــم علـينا مسـؤولية االستفــادة منهــا 

وجتنب شـرورها.
كمـــا أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء 
بالتجربة الصحافية النســائية اخلليجية، 
مؤكدا أنها متثل جتربة ناضجة بكل املقاييس 
وأن املــرأة اخلليجية اســتطاعت أن تثبت 
مكانتها في العمل االعالمي املكتبي وامليداني.

سمو رئيس مجلس الوزراء مع محمد اجلبري وفيصل املتلقم وخالد املالك وفاطمة حسني وعدنان الراشد وهبة الطويل ود. ندى املطوع وفاطمة العازميسمو رئيس الوزراء الشيخ جابراملبارك خالل استقباله رئيس هيئة الصحافيني السعوديني خالد حمد املالك

دعوة رئيس ديوان 
احملاسبة باإلنابة 

حلضور اجتماع 
مجلس الوزراء 

في سابقة جديدة 
ملناقشة تقرير 

الديوان 

حث املسؤولني 
في اجلهات 

احلكومية على 
تكثيف اجلهود 

الهادفة إلى حتسني 
بيئة األعمال 

واالرتقاء بها إلى 
املستوى املنشود

أكد أن توجيهات صاحب السمو تكرس األمن واالستقرار في البالد وستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها من أجل حتقيق األهداف والغايات الوطنية املنشودة

مجلس الوزراء: إحالة تقرير »احملاسبة« إلى »متابعة األداء احلكومي« لتالفي املالحظات
التقرير النصف سنوي للسنة 
املالية ٢٠١9/٢٠١٨ السنة الرابعة 
ما قبل األخيرة للخطة اإلمنائية 
متوسطة األجل ليكشف ما مت 
خالل الربع الثاني من اخلطة 
السنوية مقارنة بالوضع في 
بداية السنة، ويكشف التحديات 
التــي واجهــت املشــروعات، 
ونسب إجناز تلك املشروعات 
البرامــج  وإنفاقهــا بحســب 
التنمويــة والركائــز املكونة 
لرؤيــة الدولــة ٢٠35 »كويت 

جديدة«.
التقريــر علــى  واشــتمل 
أربعة أجزاء أساسية، يتناول 
اجلــزء األول متابعــة تنفيــذ 
مشــروعات اخلطة الســنوية 
ركائــز  بحســب   ٢٠١9/٢٠١٨
التنمية السبعة في حني يعرض 
اجلزء الثاني املوقف التنفيذي 
للمشــروعات االســتراتيجية 
بينمــا يعرض اجلــزء الثالث 
املتطلبــات التشــريعية فيما 
أفرد اجلــزء الرابع للتحديات 
التــي تواجه تنفيذ املشــروع 
وينتهي التقرير بعرض ألهم 
النتائج والتوصيات ثم املالحق 
التفصيلية لنتائج نظام املتابعة 
اآللي باألمانة العامة للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 
وفقا ملا ورد من اجلهات املنفذة 
للمشروعات ومت اعتماده من 

مسؤوليه.
وقد أشــاد مجلس الوزراء 
مبا حتقق من نسب متميزة في 
اإلجناز، منوها باجلهود الطيبة 
التي بذلت في إعداد هذا التقرير، 
وقرر تكليف وزير الشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل وزيــر 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
هنــد الصبيــح، بإحالتــه إلى 

مجلس األمة.
اجلهــود  إطــار  وضمــن 
املبذولة من أجل حتسني بيئة 
األعمــال وتعزيز التنافســية 
فــي الكويــت، فقد قــدم وزير 
التجــارة والصناعــة خالــد 
ناصر الروضان، عرضا شرح 
فيه التحســن الــذي تضمنه 
تقرير سهولة ممارسة أنشطة 
األعمال الصادر عن مجموعة 
البنــك الدولي وذلــك نتيجة 
اإلصالحات التي شهدتها بيئة 
األعمال والتي تعلقت مبكون 
بدء النشاط التجاري وتسريع 
إجراءاتــه وتخفيــض كلفــة 
تأسيس وتســجيل الشركات 
إلى جانب مكون حماية حقوق 
املستثمرين األقلية وتوسيع 
نطاق اإلفصــاح في املعامالت 
ذات الصلة، وقد أشاد مجلس 
الــوزراء بهذه النتائج الطيبة 
وحث املســؤولني في اجلهات 
احلكومية على تكثيف اجلهود 
الهادفة إلى حتسني بيئة األعمال 
إلى املســتوى  واالرتقــاء بها 

املنشود.

أعمال الفحص واملراجعة التي 
قام بها ديوان احملاسبة خالل 
السنة املالية ٢٠١٨/٢٠١7، إضافة 
إلى بعض املستجدات ذات األثر 

على العملية الرقابية.
وفي ضوء االهتمام الكبير 
الــذي توليــه احلكومــة إلــى 
احملافظة على املال العام، ودعم 
جهود تعزيز النزاهة ومحاربة 
الفساد، وبناء على توجيهات 
سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد 
قرر مجلس الوزراء إحالة تقرير 
ديوان احملاســبة عــن نتائج 
الفحص واملراجعة على تنفيذ 
الوزارات واإلدارات  ميزانيات 
احلكومية وحساباتها اخلتامية 
للســنة املالية ٢٠١٨/٢٠١7 إلى 
جهــاز متابعة األداء احلكومي 
للتنســيق مــع كل اجلهــات 
احلكومية املعنية للعمل على 
تالفــي املالحظات التي وردت 
في التقرير واتخاذ ما يلزم من 
إجراءات ملنع تكرارها، كما قرر 
املجلس وبسابقة جديدة دعوة 
رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة 
حلضور اجتماع مجلس الوزراء 
ملناقشة تقرير الديوان للوقوف 
علــى تفاصيــل املالحظــات 
والتوصيات التي انتهى إليها 
تقرير ديوان احملاسبة، وبحث 
الســبل الكفيلة برفــع كفاءة 
العمــل املالــي لــدى اجلهــات 
احلكوميــة وتالفي مالحظات 
الديوان حتقيقا لألهداف التي 
رسمتها احلكومة مبلف تعزيز 
النزاهة والشــفافية ومحاربة 

الفساد.
كمــا اســتعرض مجلــس 
املتابعــة  تقريــر  الــوزراء 
الســنوية ٢٠١٨/٢٠١9  للخطة 
 ٢٠١٨/4/١( األول  النصــف 
٢٠١٨/9/3٠(، واستمع املجلس 
إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون 
االجتماعيــة ووزيــرة الدولة 
للشــئون االقتصاديــة هنــد 
الصبيح أوضحت فيه أن يأتي 

٢٠١٨/٢٠١7 حيث تناول التقرير 
توضيح األوضاع االقتصادية 
واملالية والسياسات التي أعد 
في ضوئها مشــروع ميزانية 
الســنة املالية ٢٠١٨/٢٠١7، كما 
تضمن نتائــج رقابة الديوان 
املسبقة وما يخص املخالفات 
املاليــة وكذلــك نتائج فحص 
ومراجعــة العقــود اخلاضعة 
القانــون رقــم )5(  ألحــكام 
لســنة ١99٦ في شأن الكشف 
عــن العموالت التــي تقدم في 
العقــود التي تبرمهــا الدولة، 
وتنــاول التقريــر أيضــا أهم 
الظواهر الرقابية الناجتة عن 

الصديقــني وســبل تطويرها 
وتعزيزهــا فــي كل املجــاالت 
وكذلك التوقيع على اتفاقية بني 
البلدين بشأن اإلعفاء املتبادل 
لتأشيرة الدخول املسبق حلملة 
جوازات السفر الديبلوماسية 
واخلاصة والرسمية، ومذكرة 
تفاهم بشــأن التعــاون حول 

استخدام العمالة املنزلية.
ثــم أطلع مجلــس الوزراء 
على تقرير ديوان احملاســبة 
عن نتائج الفحص واملراجعة 
على تنفيذ ميزانيات الوزارات 
واإلدارات احلكومية وحساباتها 
املاليــة  للســنة  اخلتاميــة 

الرعايتني  بالتعليــم وكفالــة 
الصحية واإلسكانية، وتأمني 
فرص عمــل الشــباب املؤهل 
والطمــوح واالســتمرار فــي 
اخلدمات االجتماعية باعتبارها 
تضعهــا  وطنيــة  واجبــات 
احلكومة في مقدمة اهتماماتها، 
كما أحاط نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صبــاح اخلالد املجلــس علما 
بنتائــج V الزيارة التي قامت 
بها وزيرة الشؤون اخلارجية 
الهندية سوشما سواراج مؤخرا 
للبالد والتي اســتهدفت بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين 

بأحــكام الدســتور والقانون، 
وتفعيل التعاون مع الســلطة 
التشــريعية، والســعي لدفع 
عجلة العمل احلكومي وتطوره 
واالرتقــاء بــأداء املؤسســات 
الوطنية، إلى جانب اتخاذ كل 
الوســائل حلماية املــال العام 
الفســاد،  وتفعيــل محاربــة 
والتأكيد على االســتمرار في 
النهج الذي يضع اإلصالحات 
اإلدارية واالقتصادية واملالية 
على رأس أولوياتها واحلرص 
على استمرار اجلهود الهادفة 
إلى تطوير وحتسني اخلدمات 
احلكومية ومنها ضمان احلق 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي بعد ظهر امس في 
قصر الســيف برئاســة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، وبعد االجتماع 
صــرح نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلــس الــوزراء أنــس خالد 

الصالح مبا يلي:
تدارس املجلس في مستهل 
اجتماعه مضامني النطق السامي 
الذي ألقاه صاحب السمو األمير 
في افتتاح دور االنعقاد العادي 
الثالث من الفصل التشريعي 
اخلامس عشــر ملجلــس األمة 
الذي عقد يوم الثالثاء املاضي، 
وما اشــتمل عليه من نصائح 
وتوجيهــات حكيمة، أكد فيها 
ســموه إميانه بالدميوقراطية 
ومنهجــا وممارســة،  فكــرا 
والدعوة إلى التمسك بنظامنا 
الدميوقراطــي والدفــاع عنــه 
وصونه من بعض املمارسات 
السلبية واملواقف والطروحات 
واملشاريع العبثية التي ال تخدم 
في حقيقتهــا مصلحة الوطن 
العليا بل تهدد االســتقرار في 
البالد وتعيق اإلجناز، مشيرا 
ســموه الــى أن حريــة الرأي 
والتعبير سمة متيز مجتمعنا 
علــى  واحلــرص  الكويتــي 
استمرارها وتعزيزها في إطار 
من االلتزام بالدستور والقانون، 
كما أكد سموه مباركته ودعمه 
لــكل خطوة جــادة تهدف إلى 
اإلصــالح ومكافحــة الفســاد 
ومحاســبة املفسدين وحماية 
املــال العام، إلــى جانب دعوة 
السلطة التشريعية والتنفيذية 
إلى اســتكمال مسيرة اإلجناز 
وبرامج اإلصالح االقتصادي، 
كما حذر ســموه من تداعيات 
الواقع االستثنائي املرير الذي 
تعيشــه منطقتنــا في مرحلة 
لعلهــا األخطر علــى احلاضر 
واملستقبل وأنها مستهدفة في 

استقرارها واقتصادها.
وقد عبر مجلــس الوزراء 
عــن عميق اعتــزازه وتقديره 
للتوجيهات السديدة لصاحب 
الســمو األمير، التــي تعكس 
اهتمام ســموه وحرصه على 
تكريس األمن واالستقرار في 
البــالد وكل مــا يكفل حتقيق 
مصلحــة الكويــت وشــعبها 
الوفــي ورفعة شــأنها، مؤكدا 
أنهــا ســتكون نبراســا هاديا 
للحكومة فــي عملها، من أجل 
حتقيــق األهــداف والغايــات 

الوطنية املنشودة.
الســياق،  هــذا  وضمــن 
اســتعرض املجلــس أيضــا 
مضامــني كلمة ســمو رئيس 
مجلــس الوزراء في اجللســة 
لــدور االنعقــاد  االفتتاحيــة 
العادي الثالث والتي عاهد فيها 
صاحب الســمو على االلتزام 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ صباح اخلالد والشيخ خالد اجلراح وهند الصبيح وأنس الصالح

مناقشة االستجواب تكريس للممارسة البرملانية والدميوقراطية 
بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس 
األمة، واطلع بهذا الصدد على األسئلة 
واالقتراحــات برغبة املقدمة من بعض 
أعضاء مجلس األمة، وبهذا الصدد اطلع 
املجلس على ما انتهت إليه جلسة مجلس 
األمة التي عقدت يوم الثالثاء املاضي التي 
مت من خاللها مناقشة االستجواب املوجه 

إلى وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
عادل اخلرافي واملقدم من العضو رياض 
العدســاني، وقد أثنى مجلس الوزراء 
على الردود التي ســاقها وزير الدولة 
لشــؤون مجلس األمة والتي فند فيها 
محاور االســتجواب والتعقيب عليها، 
معربا عن خالص التهنئة لوزير الدولة 

لشؤون مجلس األمة لتأكيد مجلس األمة 
الثقة املســتحقة به، مؤكــدا أن ما آلت 
إليه مناقشــة االستجواب هو تكريس 
البرملانية والدميوقراطية  للممارســة 
التي تتطلب التعاون البناء بني السلطة 
التشريعية والتنفيذية ملا فيه مصلحة 

الوطن العليا.

إدانة الهجمات اإلرهابية في مصر وتونس والعراق 
الشــؤون  الوزراء  بحث مجلــس 
السياســية في ضوء التقارير املتعلقة 
الساحة  الراهنة في  التطورات  مبجمل 
السياســية على الصعيديــن العربي 
والدولي، وبهــذا الصدد، عبر مجلس 
الوزراء عن خالص تعازيه ومواســاته 
إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة وإلى 
للهجوم  الشــقيق  الشــعب املصري 
اإلرهابي اآلثم الذي اســتهدف حافلة 
كانت تقــل مجموعة من املواطنني إلى 
دير في محافظة املنيا الذي أسفر عن 
ســقوط عدد من الضحايا واملصابني، 

ودولة الكويت إذ تســتنكر وتدين هذا 
العمل اإلرهابي اجلبان الذي استهدف 
أرواح األبريــاء اآلمنني وزعزعة األمن 
واالستقرار في جمهورية مصر العربية 
الشقيقة، لتؤكد وقوفها إلى جانب البلد 
الشقيق في مواجهة هذه الظاهرة اخلطيرة 
وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات 
للحفاظ على أمنها وســالمتها مجددا 
موقف الكويت الرافض لإلرهاب بجميع 

أشكاله وصوره.
الهجومني  املجلــس كذلــك  وأدان 
االنتحاريني اللذيــن وقعا في كل من 
تونس وبلدة خانقني شمال شرق العراق 

واللذين أسفرا عن وقوع عدد من القتلى 
واجلرحى، مؤكدا موقف الكويت الرافض 
ملثل هذه األعمال اإلرهابية التي تتنافى 
مع كل األديان والقيم واألعراف اإلنسانية 
وتستهدف أرواح األبرياء وزعزعة األمن 

واالستقرار.
كما عبر املجلس عن عميق احلزن 
واألسف لســقوط مروحية عسكرية 
تابعة للجيش األفغاني غربي أفغانستان، 
ولإلعصار »يوتو« الذي ضرب شمال 
الفلبني يوم األربعاء املاضي والذي أسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني، 
معربا عن تعاطفه مع الضحايا واملصابني.
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