
االربعاء 16 سبتمبر 2009   5محليات
23 و24 الجاري يوما راحة والتبرع بـ 10 ماليين دوالر لمساعدة العراقيين على تجاوز الجرائم اإلرهابية

مجلس الوزراء: ملتزمون بالتوجيهات السديدة لخطاب صاحب السمو 
الموافقة على تأسيس بنك وربة اإلسالمي برأسمال 100 مليون دينار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه االس����بوعي مساء 
اول من امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعقب االجتماع 
صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان بأن املجلس استعرض في مستهل اعماله 
مضامني الكلمة التي وجهها صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد الى الشعب الكويتي الكرمي 
مبناسبة العشر االواخر من شهر رمضان املبارك.

وتدارس املجلس املعاني السامية التي تضمنتها 
كلمة سموه والتي اكد فيها التمسك بالوحدة الوطنية 
ونبذ النع����رات الطائفية والقبلي����ة الغريبة على 
مجتمعنا الذي جبل على التالحم والتكافل واحملبة 

و املودة.
كما اكد سموه في كلمته على جتسيد قيم العمل 
اجلاد كل في مجاله من اجل رفعة الوطن وصيانة 
استقالله وتدعيم اواصر وحدته الوطنية والعمل 

على النهوض به وتطويره وتنميته.
كما جدد سموه دعوته لوسائل االعالم املسموع 
منها واملقروء واملرئي ان حتفظ للحرية مساحتها 
املقبولة وان تلتزم مبمارس����ة دوره����ا في حدود 
املسؤولية امللقاة عليها وان تكون ادوات اصالح وبناء 
وتنوير وتوعية وجتنب مظاهر الفتنة والفوضى 

بني فئات املجتمع.
كما استذكر سموه في هذه الليالي املباركة سمو 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح 
وسمو االمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل طيب اهلل 
ثراهما مبتهال الى املولى -عز وجل- ان يتغمدهما 
بواس����ع رحمته وان يسكنهما فس����يح جناته وان 
مين على سمو الشيخ سالم العلي باكتمال الشفاء 
وموفور العافية ويعيده الى ارض الوطن ليواصل 

عطاءه املعهود في خدمة الوطن العزيز.

كلمة صاحب السمو األمير

وقد عبر املجلس عن عميق تقديره وعظيم اعتزازه 
للتوجيهات الس����امية التي تضمنتها كلمة صاحب 
السمو االمير مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات 
السديدة والتي ستكون مرشدا هاديا للحكومة في 
عملها لكل ما فيه خدمة الوطن واملواطنني داعيا املولى 
-عز وجل- ان يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب 
الكويتي نحو التقدم واالزدهار في ظل قيادة صاحب 
السمو االمير وس����مو ولي عهده االمني وان يحفظ 

وطننا العزيز وشعبه الكرمي من كل مكروه.
ثم اطلع املجلس على الرسالة املوجهة لصاحب 
الس����مو االمير من الرئيس اسماعيل جيله رئيس 
جمهورية جيبوتي الشقيقة والتي تعلقت بالعالقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تطويرها.
كما اطلع املجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب 
السمو االمير من اخيه د.طارق الهاشمي نائب رئيس 
جمهورية العراق الش����قيقة والتي تعلقت باآلثار 
املترتبة على جرمية تفجيرات االربعاء الدامي التي 

شهدها العراق مؤخرا.
وبناء على امر صاحب السمو االمير وحرصا من 
سموه على تخفيف املعاناة عن املتضررين من هذه 
اجلرائم االرهابية البشعة فقد قرر املجلس التبرع مببلغ 
عشرة ماليني دوالر ملساعدة االشقاء في العراق على 

جتاوز آثار هذه اجلرمية ومضاعفاتها املأساوية.
كما اطلع املجلس على الرسالة املوجهة لصاحب 
الس����مو االمير االمني العام ل����المم املتحدة بان كي 
مون والت����ي تضمنت الدعوة لعقد املؤمتر اخلاص 

»الستعراض اتفاقية كمباال« في يونيو القادم.
كما احيط املجلس علما بتش����كيل الوفد املرافق 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
لزيارته الرس����مية الى الواليات املتحدة األميركية 
)نيويورك( لترؤس وفد الكويت املشارك في اجتماعات 
ال����دورة 64 للجمعية العامة ل����المم املتحدة 2009 
،حي����ث يضم الوفد كاًل م����ن: عبدالرحمن العتيقي 
املستش����ار مبكتب صاحب السمو االمير ، والشيخ 
د.محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية، ومحمد ابو احلسن املستشار بالديوان 
االميري ومعالي السفير خالد اجلار اهلل وكيل وزارة 
اخلارجية والسفير عبداهلل املراد مندوب الكويت 

الدائم لدى االمم املتحدة والش����يخ السفير د.احمد 
الناصر مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية.
كما استمع املجلس الى شرح قدمه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصب����اح حول نتائج ال����دورة 132 ملجلس جامعة 
الدول العربية على املستوى الوزاري الذي مت عقده 
في القاهرة بجمهورية مصر العربية وعلى فحوى 
املوضوع����ات التي جرى بحثها واس����تعراض آخر 
التطورات الراهنة مؤخرا والتحديات التي تشهدها 
املنطقة وما تس����توجبه من تضافر جميع اجلهود 
واالمكاني����ات العربية لدعم األمن واالس����تقرار في 

املنطقة وحتقيق السالم الشامل والعادل فيها.
ثم استمع املجلس الى شرح قدمه وزير النفط 
الشيخ أحمد العبداهلل حول نتائج االجتماع الوزاري 
السبعني واالجتماع العادي الرابع واخلمسني بعد 
املائة ملنظمة الدول املصدرة للنفط )اوپيك( واللذين 
مت عقدهما في ڤيينا مؤخرا وش����رح للمجلس أبرز 
القرارات التي تركزت حول االبقاء على سقف االنتاج 
احلالي دون تغير، موضحا اجلهود التي تبذلها املنظمة 
من اجل دعم استقرار السوق وضمان استمرار تدفق 
النفط اخلام للدول املستهلكة والسعي للمحافظة 

على النمو االقتصادي للدول.
كما أطلع املجلس كذلك على الزيارة التي قام بها 
الى اململكة الدمناركية وذلك لالطالع على عمل وحدة 
العمليات بشركة البترول العاملية الكويتية هناك.

مكافآت مالية مجزية

وبناء على أمر صاحب الس����مو األمير بترجمة 
ص����ور التقدير والتكرمي لرجال األمن وذلك تقديرا 
ملا يقومون به من جهود متميزة في سبيل مكافحة 
املخدرات وجتنيب البالد مخاطر هذه اآلفة املدمرة، 
قرر املجلس تخصيص مكافآت مالية مجزية لرجال 
األمن من الضباط واألفراد، وكذلك رجال اجلمارك 
الذين س����اهموا خالل هذه الفترة في ضبط جرائم 

املخدرات ومرتكبيها.
وحرصا من صاحب الس����مو االمير على جتسيد 
الرعاية الكرمية البنائه املواطنني وبناء على توجيهات 
سموه، استعرض املجلس مشروع مرسوم بالترخيص 
في تأس����يس بنك وربة وهو شركة مساهمة كويتية 
تزاول املهن املصرفية وفق احكام الشريعة االسالمية 
برأس����مال قدره 100 مليون دينار تخصص اسهمها 
كالتالي: 24% للهيئة العامة لالستثمار، 76% تخصص 
كمنح����ة جلميع الكويتيني وتتحمل الدولة قيمة هذا 
االكتتاب نيابة عنهم، وقد وافق املجلس على مشروع 

املرسوم املشار اليه ورفعه لصاحب السمو االمير.
وم����ن جهته قال وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون ان مجلس الوزراء جاء بقرار انش����اء بنك 
وربة بعد دراسات واس����تكماال لدراسات قامت بها 
اجلهات املعنية س����واء ف����ي وزارة التجارة او في 
وزارة املالية في الهيئة العامة لالس����تثمار حتديدا 

لتأسيس هذا البنك.
واوضح الهارون ان البنك س����يكون 26% يطرح 
ملزايدة او كمسابقة ملس����تثمرين رئيسيني والباقي 
74% ستطرح لالكتتاب العام وتوزع االسهم فيها على 
املواطنني كافة، متوقع����ا ان يكون البنك على ارض 
الواقع قريبا، موضحا ان قرار انشاء البنك نافذ وال 
يعرض على مجلس االمة النه ليس تشريعا قانونيا 
وانه يحق للدولة ان تؤسس شركات مساهمة وبنك 
وربة احداها، مبينا ان الهيئة العامة لالستثمار كلفت 
باالجراءات التنفيذية، متوقعا ان يكون البنك جاهزا 

في نهاية العام احلالي او قبله.
كما قرر مجل����س الوزراء اعتبار يومي االربعاء 
واخلميس 23 و24 اجلاري يومي راحة اذا كان يوم 

االحد 20 اجلاري اول ايام عيد الفطر املبارك.
وبهذه املناس����بة املباركة، يتقدم مجلس الوزراء 
بخالص التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو 
االمير وس����مو ولي عهده االمني وللش����عب الكويتي 
الكرمي واالمتني العربية واالس����المية، سائال املولى 
العل����ي القدير ان يعيدها عل����ى بلدنا العزيز وامتنا 

املجيدة باخلير واليمن والبركات.

تسّلم نسخة من فيلم العنجري الوثائقي عن االهتمام بالعمالة الوافدة

رئيس الوزراء غادر إلى نيويورك لترؤس وفد الكويت 
في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

اهدى سموه نسخة من الفيلم 
ق����ام باعداده  الذي  الوثائقي 
وانتاجه ويتناول ما حتظى 
به العمالة الوافدة في الكويت 

من اهتمام ورعاية.

مجلس الوزراء.
وكان سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء 
استقبل في قصر السيف صباح 
امس عبدالعزيز العنجري حيث 

غادر سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء 
البالد صباح امس متوجها 
ال���ى نيوي���ورك بالواليات 
املتحدة االميركية في زيارة 
رس���مية تستغرق عدة ايام 
لترؤس وفد الكويت املشارك 
في اجتماعات الدورة ال� 64 
للجمعية العامة لالمم املتحدة.
وكان في وداع س���موه على 
الدولي  ارض مطار الكويت 
النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ونائب رئيس 
مجلس االمة عبداهلل الرومي 
ونائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح 
وعدد من الشيوخ والوزراء 
واحملافظ���ني وكب���ار قادة 
اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني وكبار املس���ؤولني 
بالدولة وديوان سمو رئيس 

سمو الشيخ ناصر احملمد مغادرا البالد وفي وداعه النائب االول ونائب رئيس مجلس االمة والوزراء

الوزراء الشيخ احمد الفهد والشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا اجللسة والى جانبيه الشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح

كبار الشيوخ والوزراء في وداع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

سمو رئيس الوزراء يتسلم نسخة من فيلم العنجري الوثائقي

مرسوم بتعيين منى اللوغاني
 وكيل وزارة مساعدًا بوزارة التربية

الفهد لإلشراف على تنفيذ قرارات مجلس 
الوزراء في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة

..والحماد لمتابعة تنفيذ  السياسة 
التشريعية للدولة وعالج أوجه القصور

اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان مجلس الوزراء وافق الليلة قبل املاضية على مشروع مرسوم 
بتعي���ني منى اللوغاني مبنصب وكيل وزارة مس���اعد في وزارة 

التربية.
يذكر ان اللوغاني تش���غل حاليا منصب وكيل وزارة التربية 

املساعد لشؤون التعليم العام بالوكالة.

قال وزير الدولة لش���ؤون 
ال���وزراء روض���ان  مجل���س 
الروض���ان ان مجلس الوزراء 
اعتمد مشروع قرار بأن يعهد 
ال���ى نائ���ب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد اإلشراف على 
الوزراء  تنفيذ قرارات مجلس 
في متابعة تنفيذ برنامج عمل 
الحكومة. واضاف ان قرار مجلس 
الوزراء أعطى في مادته االولى 
صالحية لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
في طلب البيانات والمعلومات 
عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة 
من الجهات الحكومية واعتماد 
الخطط التفصيلية لكل وزارة 
او جهة حكومية لتنفيذ برنامج 
عمل الحكومة. وتابع: »كما أعطى 
هذا القرار لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
صالحية متابعة أعمال شاغلي 
الوظائف القيادية في الجهات 
الحكومية في خصوص تنفيذ 
الحكومة كل في  برنامج عمل 
جهته وإبداء الرأي في مالئمة 
التجديد لهم في وظائفهم في 
ضوء التزامهم بتنفيذ برنامج 
الحكومة«.ومضى يقول:  عمل 
»القرار أعطاه صالحية إحاطة 
الوزراء المعنيين بأي تقصير 
يقع في وزارته���م او الجهات 
التابع��ة لها في تنفيذ برنامج 
عمل الحكومة التخاذ اإلجراء 

الالزم لمعالجت��ه ومحاسب��ة 
القيادية  الوظائف  ش���اغل��ي 
طبق�����ا  عن�����ه  وغي��ره���م 
ألحكام قانون الخدمة المدنية 

ونظامه«.
واضاف: »القرار منح نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الحق في رفع تقارير 
دوري���ة الى مجل���س الوزراء 
متضمنة مالحظاته ومقترحاته 
إلزالة اي عقبات في تنفيذ هذا 

البرنامج«.
وذكر ان المادة الثانية من 
القرار نصت على »ان يجتمع 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية مع الوزراء 
الجهات الحكومية  ورؤس���اء 
ومديريها وش���اغلي الوظائف 
القيادي���ة بها بصف���ة دورية 
للتنس���يق في متابعة تنفيذ 
برنامج عمل الحكومة. وتبلغ 
الجه���ات الحكومية بالقرارات 
الصادرة من���ه لتنفيذ برنامج 
عم���ل الحكوم���ة وعل���ى هذه 
الجهات ان تخطر مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية بما قامت به تنفيذا 
لهذه القرارات وذلك خالل فترة 
ال تزيد على أسبوعين من تاريخ 

إخطارها«.
وأشار الى ان المادة الثالثة 
من القرار تن���ص على التالي 
»على جهات االختصاص تنفيذ 
هذا القرار ويعمل به من تاريخ 
صدوره وينش���ر في الجريدة 

الرسمية«.

قال وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ان مجلس الوزراء اصدر مشروع قرار عهد فيه الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية المستشار راشد الحماد بمتابعة تنفيذ السياسة 
التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات او اقتراحات 
بقوانين واقتراح تطوير التش���ريعات وتعديله بما يتناسب مع 
المستجدات وعالج اوجه القصور او النقص فيها.واضاف الروضان 
ان القرار اعطى في مادت���ه االولى لنائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية صالحية اقتراح تشريعات جديدة لمواجهة ما 
يستجد من امور قانونية او واقعية تقتضي طبيعتها معالجتها 
تشريعيا وتحديد اولوياتها بحسب حاجة المجتمع اليها وذلك 

بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة.
وتابع: اعطي القرار لنائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
القانونية صالحية مراجعة التشريعات القائمة بالدولة لتحديد 
ما يظه���ره التطبيق العملي لها من قصور او غموض في بعض 
نصوصها ومدى تلبيتها للتغيير المستمر في حاجة العمل وما 
يستجد من مشكالت واقتراح تعديل ما تقتضي الحاجة تعديله 

منها وتطويرها.
ومضي يقول: ان القرار اعط���ى نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون القانونية الح���ق في ابداء الراي في المش���روعات او 
االقتراحات بالقوانين المقدمة من الجهات الحكومية او من اعضاء 
مجلس االمة ودراستها للوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة 
التشريعية وخطط التنمية تمهيدا للعرض على اللجنة الوزارية 
للشؤون القانونية.واضاف ان المادة الثانية من القرار نصت »بان 
يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية بالتنسيق 
مع وزير الدولة لشؤون مجلس االمة والوزراء المعنيين المشاركة 
في حضور اجتماعات لجان مجلس االمة البداء رأي الحكومة في 

الموضوعات المعروضة عليها ذات الصفة التشريعية«.
واشار الى ان المادة الثالثة من القرار تنص على التالي »على 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والوزراء تنفيذ 
هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر 

في الجريدة الرسمية«.

إنشاء بنك وربة أول مبادرة على مستوى العالم
تعتبر مبادرة انش��اء بنك وربة برأسمال 100 
ملي��ون دينار ويخصص 76% منه كمنحة جلميع 
الكويتي��ن تتحم��ل الدولة قيم��ة االكتتاب عنهم 
واحدة م��ن املبادرات االقتصادية واملالية الفريدة 
من نوعها على مستوى املنطقة والعالم.وتكتسب 
هذه املبادرة متيزها على مستوى املنطقة والعالم 
لعدة اسباب أولها انه غير معروف او متداول انه 
سبق ألي حكومة ان قامت بتأسيس بنك وتخصيص 
النس��بة العظمى من أسهمه ملواطنيها دون مقابل 
كنوع من االس��تثمار طويل املدى وحتقيق نوع 
من االس��تقرار لألجيال املقبلة. اضف الى ذلك ان 
البنك يعتبر االول الذي يش��ارك فيه جميع ابناء 
الشعب الكويتي دون استثناء وهو بالتالي سيكون 
الشركة املساهمة الوحيدة من نوعها على مستوى 
العالم التي ميثل الشعب 100% من املساهمن فيها 

ألنه ال يتصور وجود اي شركة في العالم تتحقق 
فيها هذه النسبة لشعب او جنسية واحدة السيما 

عند التأسيس.
ومن املتوقع ان يتجاوز عدد مس��اهمي البنك 
مليون مساهم )على اعتبار ان آخر تعداد لسكان 
الكوي��ت 2008 بلغ 1.087 مليون نس��مة( ليكون 
بذلك األعلى بن الشركات املساهمة الكويتية ومن 
اكبر الشركات املساهمة من حيث عدد املساهمن 
على مستوى املنطقة العربية.واملعروف ان القطاع 
املصرفي الكويتي يتكون من قسمن االول البنوك 
التقليدية وعددها 6 بنوك )احدها بصدد التحول 
الى بنك اس��المي( والثاني اس��المي مكون من 3 
بنوك الى جانب مجموعة من البنوك االجنبية التي 
حصلت على ترخيص م��ن البنك املركزي للعمل 

في الكويت.


