
 3  محليات  الثالثاء ٦ اكتوبر ٢٠٠٩   

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عبداهللا احمليلبي 

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د. محمد الصباح خالل اجللسة 

 الشيخ ناصر صباح االحمد مستقبال السفير عبدالعزيز الفهيد

 الوزراء الشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد وأحمد الهارون خالل اجللسة 

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.يوسف الزلزلة وعبدالوهاب الوزان 

 خالد العودة

 سموه التقى المحيلبي والرفاعي

 نائب األمير استقبل 
  الزلزلة والوزان

 اســـتقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس عبداهللا احمليلبي.

  كما استقبل سموه د.ابراهيم الرفاعي استاذ بقسم علوم االرض 
والبيئة بجامعة الكويت.

  واستقبل سموه عضو مجلس األمة د.يوسف الزلزلة وعبدالوهاب 
الوزان. 

 لمعالجة الملفات الحيوية والمهمة ومنها صيانة الوحدة الوطنية وتصويب المسار اإلعالمي وتطبيق القوانين

 مجلس الوزراء: إنشاء لجنة لتفعيل مضامين 
  النطق السامي في افتتاح دور االنعقاد السابق لمجلس األمة

 تمديد فتـرة عمل اللجنـة المكلفة بالتحقيق في محطة مشـرف لمدة أسـبوعين 
السـتيفاء بعض المسـائل الفنية المتخصصة وحرصًا على سـالمة اإلجراءات القانونية

باالضافة الى تفعيل الشـــراكة 
االيجابية وتطوير العالقة بني 
مجلس األمة واحلكومة وسيعتمد 
مجلس الوزراء فـــي اجتماعه 
املقبل قرارا بتشكيل هذه اللجنة 
ونظـــام عملها لتقـــوم باجناز 
هذه املهمـــة وتقدمي توصياتها 
ملجلس الوزراء حتقيقا للهدف 

املنشود.
  وقد استمع املجلس الى شرح 
من وزير املالية مصطفى الشمالي 
حول تفاصيل اخلطوات التي مت 
العامة  الهيئة  اتخاذها من قبل 
لالستثمار في اطار تنفيذ القانون 
رقم (٥) لســـنة ٢٠٠٨ بشـــأن 
تأسيس شركات تطوير وتنفيذ 
املســـتودعات العامـــة واملنافذ 
احلدودية موضحـــا املتطلبات 
الالزمة إلنهاء اجراءات تأسيس 
الشركة والتي ينتظر اجنازها في 
القريب العاجل وقد كلف مجلس 
الوزراء الهيئة العامة لالستثمار 
الكويت  بالتنســـيق مع بلدية 
باســـتكمال االجراءات املطلوبة 
لتخصيـــص املواقع املناســـبة 
للشـــركة املزمع انشاؤها وفقا 
للقانون املشار اليه ليتسنى لها 

مباشرة أعمالها ونشاطاتها.

  تطورات محطة مشرف

  كمـــا اســـتعرض مجلس 
الوزراء الطلب املقدم من رئيس 
جلنة التحقيق في حادث محطة 
مشـــرف لضخ مياه الصرف 
الصحي املستشار فؤاد املاجد 
وأعضاء اللجنة لتمديد الفترة 
املقررة الجناز مهمتها والذي 
تضمن االشارة الى االعتبارات 
التي أوجبت متديد عمل اللجنة 
ومن بينها فترة اجازة عيد الفطر 
املبارك والتي حالت دون االلتقاء 
بجميع املعنيني وذوي العالقة 
بهذا احلـــادث باالضافة الى ما 
أبرزته احلاجة بشأن استيفاء 
بعض املسائل الفنية املتخصصة 
وحرصا على سالمة االجراءات 
من الناحية القانونية واملنهجية 
النتائج  الى  العلمية للتوصل 
املنشودة فقد وافق املجلس على 
التمديد للجنة ملدة أســـبوعني 
على أن تقدم اللجنة تقريرها 
ملجلس الوزراء في موعد أقصاه 
٢٠٠٩/١٠/١٩ متهيـــدا التخـــاذ 
االجراءات القانونية املناسبة في 
هذا الشأن ومحاسبة املتسببني 

في هذا احلادث.
  ثم بحث املجلس الشـــؤون 
السياســـية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
السياسية على  الســـاحة  على 

الصعيدين العربي والدولي. 

الشامل.
  وشرح للمجلس كذلك نتائج 
لقائه الرئيـــس األميركي باراك 
أوباما واملبعوث األميركي اخلاص 
الى الشرق األوسط جورج ميتشل 
ومـــا مت بحثه بشـــأن القضايا 
االقليمية والدولية وآخر تطورات 
عملية السالم في الشرق األوسط 
وسبل دعم اجلهود الرامية الى 
الشامل والعادل  احالل السالم 

في املنطقة.
  وأشار نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
باإلنابة الشيخ د.محمد الصباح 
في تصريحه حول جلسة مجلس 
الوزراء الى ان املجلس عبر عن 
شكره وتقديره للجهود الطيبة 
التي بذلها سمو رئيس مجلس 
الوزراء في مشاركته االيجابية 
في انشطة اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة ولقاءاته البناءة مع قادة 
الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا 
على أهميتها في تعزيز العالقات 
القائمة مع هـــذه الدول ملا فيه 

حتقيق املصالح املشتركة.

  الشراكة اإليجابية

  وقال الشيخ د.محمد الصباح 
ان املجلس اعتمد قرارا بإنشاء 
جلنة لتتولى تفعيل املضامني 
التي اشتمل عليها النطق السامي 
الذي ألقاه صاحب السمو األمير 
في افتتاح دور االنعقاد السابق 
ملجلس األمة والتـــي أكد فيها 
سموه ضرورة معاجلة امللفات 
احليوية واملهمة والتي متثلت 
الوطنية  الوحـــدة  في صيانة 
الفرقة  وحمايتها مـــن مظاهر 
العمل  والفنت وتصويب مسار 
اإلعالمي مبختلف مؤسســـاته 
القوانني  وأدواتـــه وتطبيـــق 

قوتها وفاعليتها لتجسيد دورها 
احليوي في حتقيق السالم في 
التحديات  العالـــم ومواجهـــة 
املستجدة مبا يتناسب وخطورة 
املرحلة التي يعيشها العالم، كما 
شدد سموه في كلمته على التركيز 
على قضايا االرهاب والقضاء على 
الفقـــر واملجاعة وآفة املخدرات 
التي تستدعي عمال جماعيا غير 
تقليدي ملعاجلـــة هذه القضايا 

وجتنيب البشرية شرورها.
  كما أشار ســـموه في كلمته 
الى معاناة الشعب الفلسطيني 
املستمرة وواقعه املأساوي وما 
يتطلبه من جهود دولية لتحقيق 
السالم العادل والشامل والدائم 
في املنطقة، داعيا باسم الكويت 
الى مواصلة تعزيز احلوار بني 
احلضارات والديانات املختلفة 
وأكد دعمها رؤية عالم خال من 
األسلحة النووية وأسلحة الدمار 

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح امس في قصر 
السيف برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ ناصر 

احملمد.
  وبعد االجتماع صرح نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء باالنابة الشيخ د. 
محمد الصباح بأن املجلس اطلع 
في مستهل اجتماعه على الرسالة 
املوجهة الى صاحب السمو األمير 
من رئيـــس جمهورية بوركينا 
فاسو واملتضمنة دعوة سموه 
للمشاركة في الندوة العاملية حول 
التنمية املستدامة املقرر عقدها 
في أواغادو غو خالل الفترة من 

٩ الى ١١ أكتوبر اجلاري.
  ثم اطلع املجلس على الرسالة 
التـــي تلقاها صاحب الســـمو 
األمير من السكرتير العام لألمم 
املتحـــدة واملتعلقة بالتحديات 
التـــي تواجه املجتمع  الراهنة 
الدولي وشكره وتقديره للدور 
االيجابي الذي تقوم به الكويت 
لدعم جهود املنظمات واملؤسسات 
الدولية ونشاطاتها االنسانية 

والتنموية.
  كما اطلع املجلس أيضا على 
الرسالة التي تلقاها سمو ولي 
العهد من رئيس منتدى كرانس 
مونتانا واملتضمنة دعوة سموه 
حلضور القمة الدولية احلادية 
عشـــرة حول اجلرمية العابرة 
للحدود والتي ســـتعقد خالل 
الفتـــرة من ١٢ الـــى ١٣ نوفمبر 
٢٠٠٩ في اجلمهورية الفرنسية 
حتت عنوان «ما بعد دعوة قمة 
مجموعـــة العشـــرين ملكافحة 

اجلرمية العابرة للحدود».
الشـــيخ د.محمد    وأضـــاف 
الصباح ان سمو رئيس مجلس 
الشـــيخ ناصر احملمد  الوزراء 
عرض نتائج وانشطة حضوره 
ومشاركته في أعمال الدورة «٦٤» 
العامة لألمم املتحدة  للجمعية 
وشرح للمجلس فحوى احملادثات 
التي أجراها مع السكرتير العام 
لألمم املتحدة ورؤساء وقادة عدد 
من الدول الشـــقيقة والصديقة 
والتي تناولت مختلف القضايا 
واملوضوعات موضع االهتمام 

املشترك.

  كلمة رئيس الوزراء

  كما استعرض املجلس كلمة 
الوزراء  ســـمو رئيس مجلس 
التي ألقاها أمام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة وما أكده ســـموه 
من ضرورة دعم املنظمة لتعزيز 

 وزير الديوان التقى الشمالن والسفير القطري  

 العودة: قريبًا جدًا سنتسلم المطيري 
وإجراءات تؤخر إطالق الربيعة

 الدويسان: تشابه كبير بين الكويت وبروناي 
  في العادات والتقاليد واألعراف اإلسالمية السامية

 كواالملبورـ  كونا: اشاد وزير االتصاالت في بروناي 
احلاج اوانغ ابوبكر بالعالقات التي جتمع بالده والكويت 
مؤكدا انها تشهد مزيدا من التقدم في مختلف املجاالت. 
جاء ذلك في االحتفال الذي اقامته سفارتنا لدى سلطنة 
بروناي دار السالم الليلة املاضية وحضره وزير الطاقة 
مبكتب رئيس الوزراء بيهن اوانغ احلاج داود وكبار 
مسؤولي السلطنة ورؤساء البعثات الديبلوماسية 

املعتمدين لدى بروناي. 
  ووصف سفيرنا لدى بروناي غسان الدويسان في 
اتصال هاتفي مع «كونا» االحتفال بانه ناجح بجميع 
املقاييــــس اذا ما وضع في االعتبار مســــتوى وعدد 
احلضور الذي يعد االول من نوعه رغم انه لم ميض 
عام على افتتاح سفارة الكويت في بروناي. وأعرب 
الدويسان عن ســــعادته بهذه املناسبة الكرمية التي 

استطاعت السفارة من خاللها جمع اصدقاء واشقاء 
الكويت بسلطنة بروناي بالبيت الكويتي في بروناي، 
مشيرا الى التشــــابه الكبير بني املجتمعني الكويتي 
والبروناوي الســــيما في جوانب العادات والتقاليد 
واالعراف االسالمية الســــامية وانتشار قيم احملبة 

والتآخي والسالم بني افراده.
   وعبر ســــفيرنا لدى بروناي عن خالص التهاني 
جلاللة السلطان حسن البلقية مبناسبة عيد الفطر 
املبارك، متمنيا له دوام الصحة والسعادة وللشعب 
البروناوي النجاح والتقدم حتت قيادة جاللته. وأشار 
الى عمق العالقة بني البلدين السيما في اعقاب زيارة 
السلطان حسن البلقية الى الكويت في ابريل املاضي 
التــــي متخضت عن التوقيع على عدد من االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم في مختلف املجاالت. 

 الديوان يدعو ٦٢ مواطنة لمراجعته األربعاء
 دعا ديوان اخلدمة املدنية ٦٢ 
مواطنـــة ملراجعته غدا األربعاء 
الستكمال اوراق ترشيحهن متهيدا 
لتوظيفهن في اجلهات احلكومية 

املختلفة وفيما يلي األسماء:
 ٭  غزالة عيد جبر الهاجري
 ٭  فريال ساير علي العنزي

 ٭  اسماء غالب مصلح امليموني
 ٭  نوال خليفة ابداح بوردن
 ٭  موضي دحيم عبيد عايد

 ٭  منيرة محمد ناجع العجمي
 ٭  بشائر بدر ابجاد املطيري

 ٭  هديل عبدالعزيز عبداهللا احملري
 ٭  دانة نبيل احمد املهنا

 ٭  لوجني جنيب عبدالرحمن السعد 
املنيفي

 ٭  هدى احمد عبدالرسول حسن حيات
 ٭  منى بنيه هالل السليماني

 ٭  حصة عبداهللا علي احلميدي
 ٭  سعاد مبارك جاسم القحطاني

 ٭  فوزية عايد ساير العنزي
 ٭  هيا هادي برغش القحطاني
 ٭  جنوى عبداهللا حماد راشد
 ٭  اميان حميد شهاب الشطي

 ٭  شيخة ضيدان محمد املطيري
 ٭  نوير عوض عايض املطيري

 ٭  حياة سيد يوسف سيد عبداهللا 
القالف

 ٭  عمشة دليبح جزاع املطيري
 ٭  امل جابر سعيد الهاجري

 ٭  نوف حسن علي الشختري
 ٭  امواج مصارع فالح الهاجري

 ٭  اماني علي حسني الدمخي
 ٭  اماني دهام عياد العنزي

 ٭  شريفة خشمان فهد الضفيري
 ٭  نورة ابراهيم راشد املري
 ٭  دليل سعيد نايف عويض

 ٭  عبير عبداهللا سعود الشايجي
 ٭  هبة سالم صاهود محمد

 ٭  خديجة عالء عبداحلميد الصايغ
 ٭  دالل مطلق شجاع العجمي
 ٭  ابرار بدر منصور الظفيري

 ٭  رابعة راشد عبيد الشحي
 ٭  نورة عائد محمد الشمري

 ٭  العنود حسن محمد العتيبي
 ٭  دالل محمـــد حمـــود ســـليمان 

احلمود
 ٭  فاطمـــة عبدالكـــرمي ســـليمان 

الغضبان
 ٭  شيخة عبداهللا فهد العدواني

 ٭  مهى رشيد الشالل
 ٭  امال محمد عوض الديحاني

 ٭  عنان خليفة عبدالوهاب اخلضير
 ٭  صباح يعقوب يوسف

ســـعيدان  ســـلمان   ٭  ســـارة 
السليماني

 ٭  عائشة عيد سلطان السهلي
 ٭  منى سليمان راشد الصيخان

 ٭  عبير خميس فهد البذالي
 ٭  شيخة حمد مرزوق الرشيدي
 ٭  ضحى عماد جاسم الشمروخ
 ٭  عنود سعود محمد العميري

 ٭  سارة ناصر سالم العجمي
 ٭  عائشة نافع شديد الرشيدي

 ٭  رمي خالد محمد العويهان
 ٭  اريج صالح قصر الشمري

 ٭  دالل طالب مسعود بالل
 ٭  هبة حمد فايز عبداهللا

 ٭  منى محمد حاجي عبداهللا
 ٭  مشاعل نهار نهار املطيري

 ٭  جنيبة عادل احمد 
 ٭  مرمي برغش حمود الشمري 

 بيان عاكوم
  قال رئيس اللجنة الشــــعبية 
ألهالــــي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة انه قريبا جدا سيكون 
املعتقل خالد املطيري على ارض 
فــــي اتصال مع  الوطن. واضاف 
«األنباء» ان هناك عمال على قدم 
التي  الطائــــرة  وســــاق لتجهيز 
ســــتعود بخالد املطيري، مشيرا 
الى انه ستكون فيها فرقة أمنية 
لتســــلمه الى جانب طبيبني. أما 
الربيعة  بخصوص املعتقل فؤاد 
ومــــا اذا كان ســــيعود على نفس 
الطائرة فقال: «لألسف لن يكون 
على نفــــس الطائرة» مرجعا ذلك 
الى اسباب واجراءات بيروقراطية 
بحتة يجــــب ان يقوم بها اجلانب 
االميركي، ومتنى العودة ان تكون 
هــــذه االجراءات ســــبب التأخير، 
مشيرا الى ان هناك مطالبات من 

احلكومة الكويتية شكرت اجلانب 
االميركي وأصرت على إرسال طائرة 
خاصة لتسلمه. الفتا الى انه في 
حال أعطت احلكومــــة االميركية 
موعدا لتسلم الربيعة سيتم ارسال 
طائرة اخرى جللبه. اما بخصوص 
مصير فوزي العودة وفايز الكندري 
فقال العودة «هناك رغبة اميركية 
في تسليمهما ضمن مراقبة معينة»، 
مشيرا الى انه ليست لديه معلومات 
عن ماهية الوفــــد االميركي الذي 
سيأتي الى الكويت بخصوصهما 
وامنا توقع العودة ان يكون كالوفد 
السابق الذي زار املركز التأهيلي 
وكان له األثر املباشر في اإلفراج 
عن املطيري والربيعة. وبخصوص 
سير احملاكمات قال «هناك محاكمة 
لفايز الكندري في ١٩ اكتوبر، أما 
فوزي العودة، فتم رفع االستئناف 

بخصوصه. 

قبلنا واحملامني لالسراع في تسليم 
الربيعة، الفتا الى انه سيتم اتخاذ 
منحى قانوني اذا مت التباطؤ من 

قبل احلكومة االميركية.
  وبــــّني العــــودة ان االميركيني 
عرضوا تسليم املطيري من خالل 
اال ان  اميركية  طائرة عســــكرية 

 استقبل وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد في مكتبه بقصر السيف صباح 
امس مدير عام مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي 

د.علي الشمالن. كما استقبل الشيخ ناصر صباح 
االحمد في مكتبه بقصر السيف صباح امس سفير 

قطر الشقيقة لدى البالد عبدالعزيز الفهيد. 

 قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون القانونية ووزير الدولة لشـــؤون 
التنمية ووزير الدولة لشـــؤون االسكان الشـــيخ احمد الفهد  ان مجلس الوزراء 
طلب امس من وزير املالية مصطفى الشمالي التعجيل في اجراءات تأسيس شركة 
مســـاهمة عامة للمستودعات واملنافذ احلدودية شمال البالد ضمن اطار القانون 
٥ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ املستودعات العامة واملنافذ 

احلدودية.
  واضاف الشــــيخ احمد الفهد في تصريح لـ «كونا» عقب االجتماع االســــبوعي 
ملجلس الوزراء ان مجلس الوزراء حث وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر على تخصيص املواقع املناســــبة للشــــركة املزمع انشاؤها 

وحتويل هذه املواقع الى الهيئة العامة لالستثمار.
  وذكر ان االجراءات التي سيتم اتخاذها لتأسيس شركة مساهمة عامة للمستودعات 
واملنافذ احلدودية شمال البالد ستسير وفقا للقانون ٥ لسنة ٢٠٠٨ حيث سيتم طرح 
اسهم هذه الشركة بواقع ٥٠٪ بصورة اكتتاب عام للمواطنني و٢٦٪ لشركات القطاع 
اخلاص عن طريق مزايدة عامة و٢٤٪ للحكومة ممثلة بالهيئة العامة لالستثمار.

  واعرب عن امله بان يحقق تأســــيس هذه الشــــركة جزءا مهما من اخلطة التي 
تعنى باشــــراك القطــــاع اخلاص مع احلكومة في تقدمي بعــــض اخلدمات املتعلقة 
باملســــتودعات واملنافذ احلدودية مضيفا ان «الكل يعرف اهمية املنطقة الشمالية 

نظرا لكونها منطقة نشيطة وذات مردود ايجابي».
  من جهة اخرى قال الشــــيخ احمد الفهد ان احلكومة تعمل جاهدة على تأسيس 
شركة مساهمة عامة ملشروع انشاء الوحدات السكنية املنخفضة التكاليف وذلك 

تطبيقا لقانون سبق ان صدر بهذا الشأن.
  وذكر ان اجراءات تأسيس شركة مساهمة عامة ملشروع انشاء الوحدات السكنية 
املنخفضة التكاليف دخلت حيز التنفيذ موضحا ان املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
تنتظر تقرير اجلدوى االقتصادية الذي ســــيقدمه املستشــــار لهذا املشروع خالل 

الشهرين املقبلني لتقوم احلكومة بعدها باالعالن عن تأسيس هذه الشركة.
  وتوقع الشيخ احمد الفهد ان يتم االنتهاء من اجراءات تأسيس شركة املستودعات 
واملنافذ احلدودية شمال البالد وشركة انشاء الوحدات السكنية املنخفضة التكاليف 

خالل االشهر الثالثة املقبلة.
  واعرب عن امله ان يكون تأســــيس هاتني الشركتني باكورة الشركات املساهمة 

العامة التي انشأتها احلكومة وفقا للقوانني التي مت اقرارها اخيرا.
  وقال ان تأســــيس هاتني الشــــركتني يعكس مدى حرص احلكومة على اهمية 
ودور شركات القطاع اخلاص وضرورة تشجيعها على تقدمي اخلدمات العامة في 
البــــالد وذلك للتخفيف عن كاهل احلكومة ولتطوير نوعية االدارة التي ســــتقدم 

ملثل هذه اخلدمات. 

 الفهد: التعجيل في إجراءات تأسيس شركة مساهمة للمستودعات والمنافذ 


