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سمو الشيخ سالم العلي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أول من أمس

حتـت رعـايـــة

ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى

حفظه اهلل ورعاه

تنظم جامعة الكويت حفلها ال�سنوي

لأوائل اخلريجني
)الدفعة التا�سعة والثالثون(

للعام اجلامعي 2009/2008

وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف 

من �سباح يوم الأربعاء املوافق 27 /2010/1

على م�سرح عبداهلل اجلابر ال�سباح يف احلرم اجلامعي بال�سويخ

مالحظة: على جميع اأوائل  اخلريجني الإلتزام باحل�سور قبل موعد احلفل ب�ساعتني.

د.فاضل صفر متحدثا الى الوفد البلدي من اجلمهورية اللبنانية

املتعلقة في هذا املجال واالستفادة 
من اخلبرات الكويتية لتطبيقها 
في لبنان نظرا لوجود الواجهة 
البحرية لتنفيذ هذه املشاريع، 
مشيدين بدور حكومة الكويت 
وما تقدمه من مساعدات ودعم 
النظي���ر وتنفيذه���ا  منقط���ع 

للمشاريع التنموية باجلمهورية 
اللبنانية وبالروابط االخوية بني 

الشعبني الشقيقني.
وقال د.صف���ر للوفد الزائر 
نثني عل���ى جه���ود وخبرات 
اللبناني���ني ودورهم  االخ���وة 
الري���ادي في نهض���ة الكويت، 

صفر ناقش إنشاء حديقة الكويت  في مدينة طرابلس
استقبل وزير االشغال العامة 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
د.فاضل صفر وف���دا بلديا من 
اللبنانية الشقيقة  اجلمهورية 
ضم رئيس بلدية امليناء عبدالقادر 
علم الدين وعضو مجلس بلدية 
امليناء د.ج���ان تومان بحضور 
مدير املكتب التنفيذي مبنظمة 
امل���دن العربي���ة م.عبدالرحمن 
العام  املدي���ر  الدعي���ج ونائب 
لشؤون قطاع املشاريع م.يوسف 
حبيب مناور ومدير ادارة تنمية 

املشاريع م.باتل الرشيدي.
ودارت املباحث���ات الودي���ة 
ب���ني الطرفني الش���قيقني حول 
التي من شأنها االرتقاء  االمور 
باملجاالت البلدية وزيادة التعاون 
بني البلدين وتطويرها ودفعها 

نحو مزيد من التقدم.
وتأتي زي���ارة الوفد البلدي 
اللبناني بهدف االطالع على نظام 
ال� B.O.T واخلدمات واملشاريع 

مش���يرا الى ان منه���م املعلمني 
الذين  واملهندس���ني واألطب���اء 
ساهموا معنا في تقدم الكويت 
وبناء نهضتها احلديثة، مشيدا 
البلدين  بالروابط االخوية بني 
والتي تربطهما وشائج احملبة 

والود في مختلف امليادين.
الوفد  وناقش د.صفر م���ع 
الزائر موضوع احلديقة املزمع 
انش���اؤها في مدينة طرابلس 
والتي حتمل اس���م الكويت وما 
اليه املراسالت واملوافقات  آلت 
املتعلق���ة بها بهدف العمل على 
انشائها وزراعتها بعد مخاطبة 
مجلس الوزراء بهذا اخلصوص، 
معربا عن سعادته بهذه الزيارات 
واللقاءات والتي ستتمخض عن 
منجزات مهمة ومفيدة الى جانب 
تبادل اخلبرات وبناء جس���ور 
التواصل من اجل حتقيق النهضة 
والرفاهية وتعزيز العالقات بني 

البلدين الشقيقني.

جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية تجسيد 
لدعم سموه للعلوم المعرفية في الوطن العربي

جتس��د جائزة س��مو الشيخ س��الم العلي 
للمعلوماتية الدعم الس��خي من س��موه لنشر 
العلوم املعرفية احلديثة وتشجيعها بني املؤسسات 

والشباب في الكويت والوطن العربي.
وشهدت جائزة سمو الشيخ سالم العلي التي 
حتظى برعاية سامية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد إقباال كبيرا منذ انطالقتها 
من 8 سنوات وكانت خطوة رائدة لألخذ بالشباب 
س��واء في الكويت أو الوط��ن العربي الى عالم 

املعرفة والتكنولوجيا.
ومتثل اجلائزة دعوة صريحة الى املؤسسات 
وال��وزارات والش��ركات في القط��اع اخلاص 
واجلمعيات األهلية الى التنافس الشريف فيما 
بينه��ا من خالل االش��تراك ف��ي اجلائزة التي 
استطاعت أن حتقق جناحات عبر حثها الشباب 
للسير في خطى املعرفة التكنولوجية للمشاركة 

فيها.
وتأتي اجلائ��زة إدراكا من س��موه ألهمية 
املعلوماتية في احلياة املعاصرة وضرورة تطوير 
املجتمع ومحو األمية االلكترونية ملواكبة التطورات 
التي يشهدها العصر في املجاالت االلكترونية.

وتتطلع اجلائزة الى نشر الثقافة املعلوماتية 
والرقمية وإبراز الوجه احلضاري للوطن العربي 
في ميدان املعلوماتية وإيجاد الس��بل امليسرة 
للتعام��ل مع املعلومات الرقمية العامة واملتعلقة 
باألفراد واملؤسسات وجعلها في متناول الباحثني 

واملهتمني بسهولة ويسر.
كم��ا تس��تهدف تطوير القدرات البش��رية 
واملؤسس��ية في مجال التقنية املعلوماتية وهي 
متثل بذلك رؤية طامحة الى بناء مجتمع معلوماتي 
متكامل ومتطور يواكب املستجدات العاملية والثورة 
املعلوماتية التي أصبحت اآلن عصب العلم واهم 

دعائم التنمية في املجتمعات احلديثة.
ومتكنت اجلائزة من ترسيخ نفسها في الوطن 
العربي على الرغم من حداثتها بعد ان حصلت 
على جائزة من دولة االمارات العربية املتحدة.

وتهدف جائزة س��مو الشيخ س��الم العلي 
للمعلوماتية منذ انطالقها في الكويت عام 2001 
الى تطوير القدرات البش��رية واملؤسس��ية في 
مجال الثقاف��ة املعلوماتية وتنمية املجتمع على 
املستويني الوطني والعربي حيث اجتهت اجلائزة 

بفعالياتها عام 2007 الى الدول العربية.

القناة األولى أكملت استعداداتها لتغطية استقبال سمو الشيخ سالم العلي

فهد سالم العلي: رئيس الحرس الوطني في أحسن حال
تخصيص البرامج اليومية للحديث عن مس�يرة س�موه

لم تتم مناقش�ة قرارات إغالق مصانع أم الهيمان والموضوع منتٍة
الموافق�ة على مش�روع ميزاني�ة ال�وزارات واإلدارات الحكومية

الشيخ فهد سالم العلي

اكد الشيخ فهد سالم العلي 
امس ان س���مو الشيخ سالم 
العلي يتمتع بصحة جيدة وهو 
بأحسن حال وانه سيعود الى 
البالد في حوالي الساعة الثالثة 

عصر غد االربعاء.
جاء ذلك في تصريح للشيخ 
فهد سالم العلي لدى عودته الى 
البالد قادما من املانيا بعد ان 
اطمأن على صحة سمو الشيخ 

سالم العلي.
وقال ان عودة »سمو الوالد 
بعد رحلة العالج فرحة وسرور 
لنا وجلميع اهل الكويت ونحمد 
اهلل العل���ي القدير على قرب 

عودته الى البالد«.
ان االس���تعدادات  واضاف 
جارية الستقبال سموه، وفي 
حال االستفسار من املواطنني 
يرجى االتصال على رقم الهاتف: 

55844699 او 55844655.
وفي االطار ذاته قال مدير 
العام���ة للقناة  ع���ام االدارة 
االولى ف���ي تلفزيون الكويت 
علي الريس ان االس���تعدادات 
اكتملت لتغطية استقبال سمو 

الشيخ سالم العلي.
وابلغ الريس »كونا« امس 
انه مت اعداد عدد من البرامج 
والفقرات التي تغطي املسيرة 
احلافلة لس���مو الشيخ سالم 
العلي وخدمته الطويلة وتفانيه 

لبالده الكويت.
واش���ار ال���ى االنتهاء من 
الفيلم الوثائقي اخلاص بهذه 
العزيزة على قلوب  املناسبة 
كل الكويتيني وكذلك تخصيص 
البرامج اليومية وهي »صباح 
اخلير« و»بيتك« و»مساء اخلير 
يا كويت« لتسليط الضوء على 

اجنازات ومسيرة سموه.
الريس اهتمام وزير  واكد 
االعالم ووكيل الوزارة وجميع 
ف���ي وزارة االعالم  القياديني 
الظه���ار املناس���بة بالش���كل 

املناسب.

أكد جاهزية الحكومة لحضور جلسة المعاقين متطلعاً للتنسيق مع وزيري الشؤون والمالية ووافق على تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية

مجلس الوزراء: تأجيل البت في تعديالت »المطبوعات« و»المرئي« لجلسة مقبلة

مريم بندق
علمت »األنب���اء« ان مجلس الوزراء أجلَّ 
البت في تعديالت قانوني املرئي واملسموع 
واملطبوعات والنشر الى جلسة مقبلة نظرا 
لوجود وزير النفط ووزير االعالم الش���يخ 

احمد العبداهلل خارج البالد.
وقالت مصادر وزارية ل� »األنباء« ان املجلس 
ارتأى ايضا اخضاع التعديالت الى املزيد من 
البحث لتأتي بصورة اكثر شمولية وتراعي 

مختلف وجهات النظر املطروحة.
القانونية  وكلف املجلس جلنة الشؤون 
لتنفيذ ذلك وناقش املجلس جاهزية احلكومة 
حلضور جلسة املعاقني 2 فبراير املقبل، مشيرة 
الى ان تنسيقا يتم اآلن مع اللجنة لالستماع 
الى مالحظات وزيري الشؤون واملالية حول 
مش���روع القانون املقدم من اللجنة واعربت 
املص���ادر عن تطلعها لتنفي���ذ ذلك حيث ان 
جلسة 2 فبراير جلسة عامة البد ان حتضرها 
احلكومة ومن شأن التنس���يق االسراع في 

مترير القانون.
وكشفت املصادر عن اتفاق مع مجلس األمة 
على ارسال قانون العمل في القطاع االهلي 
قبل الفترة احملددة قانونا والتي تنتهي في 2 
فبراير املقبل، مشيرة الى ان احلكومة ستقوم 
بنشر القانون في جريدة الكويت اليوم ليصبح 

نافذا ولن يتم سحبه مرة أخرى.
ونفت املصادر مناقش���ة تعديالت قانون 
املعس���رين وقالت: لم يتم التطرق إلى هذا 
املوضوع من قريب او بعيد ونفت كذلك اعادة 
مناقش���ة قرارات اغالق مصانع ام الهيمان، 
مشيرة الى ان املوضوع متت مناقشته واالنتهاء 

منه بإصدار القرارات املطلوبة.
ه���ذا وعقد مجل���س ال���وزراء اجتماعه 
االسبوعي مساء اول من امس في قصر بيان 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي 
عقب االجتماع ان املجلس اس���تهل اجتماعه 
باالطالع على الرس���الة التي تلقاها صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد من االمني 
العام لالمم املتحدة بان كي مون والتي تأتي 
في اطار جهود االمم املتحدة في مجال تقييد 
استعمال االسلحة التقليدية املفرطة بالضرر 

وتهدد االنسان وسالمته.
واضاف الروضان ان املجلس اعرب ايضا 
عن ترحيبه وارتياحه الكبير مبناسبة قرب 
عودة رئيس احلرس الوطني س���مو الشيخ 
سالم العلي الى ارض الوطن غدا بعد استكمال 

رحلته العالجية الطويلة خارج البالد ومتاثله 
للش���فاء، واذ نحم���د اهلل العلي القدير على 
نعمته بشفاء سموه وعودته الرض الوطن 
بني اهله واحبائه لنسأله تعالى ان يدمي على 
سموه موفور الصحة والعافية والعمر املديد 
ملواصل���ة عطائه املعهود ف���ي خدمة الوطن 
واملواطنني حتت قيادة صاحب السمو االمير 

وسمو ولي العهد االمني.
وقال ان���ه وبناء على عرض وزير املالية 
مصطفى الش���مالي، فقد استعرض املجلس 
مش���روع قانون بش���ان ميزانية الوزارات 
واالدارات احلكومي���ة للس���نة املالية 2010 � 
2011، وقد اس���تمع املجلس الى ش���رح قدمه 
وكي���ل وزارة املالية خليف���ة حمادة ووكيل 
الوزارة املس���اعد عبدالوهاب املزيني وكبار 
املسؤولني في الوزارة تناول جميع التفاصيل 
املتعلقة مبش���روع امليزانية مبا تضمنه من 
تقدير االيرادات النفطية وغير النفطية وتقدير 
املصروفات العامة وفق ابواب امليزانية املختلفة 
وكذلك املشروعات التي تضمنها برنامج عمل 
احلكومة وتكاليفها وما تستهدفه من معاجلة 
االخت���الالت الهيكلية في االقتصاد الوطني، 
وقد قرر املجلس املوافقة على مشروع قانون 
باملوافقة على مش���روع ميزاني���ة الوزارات 
واالدارات احلكومي���ة للس���نة املالية 2010 � 
2011 ورفعه لصاحب الس���مو االمير متهيدا 

الحالته الى مجلس االمة.
وذكر ان املجلس استعرض نتائج تقييم 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية بناء على 
الدراسات التي قامت بها البيوت االستشارية 
العاملية املتخصصة حيث قدم العضو املنتدب 
للهيئة العامة لالستثمار د.بدر السعد وبحضور 
املدير التنفيذي لقطاع االحتياطي العام بدر 
العجيل ومستشار القطاع نوري السالم عرضا 
حول منهجية التقييم املستخدمة والنتائج 
التي مت التوصل اليها بناء على التكليف الذي 

مت لهذه البيوت االستشارية.
كما مت استعراض بقية اخلطوات الالزمة 
الستكمال تطبيق قانون رقم 6 لسنة 2008 
في ش���أن حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية الى شركة مساهمة.
كما ناقش توصية جلنة الشؤون االقتصادية 
بشأن تخصيص مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية في هذا الش���أن وقرر املوافقة من 
حيث املبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء 
باصدار القواعد واالجراءات التنفيذية للقانون 
رقم 6 لس���نة 2008 كما كلف الهيئة العامة 
لالستثمار باس���تكمال االجراءات القانونية 

الالزمة لتحويل مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الى ش���ركة مساهمة كويتية باسم 
ش���ركة اخلطوط اجلوية الكويتية لتتولى 

مباشرة أعمالها وفقا للقانون املشار اليه.
ثم اطل���ع املجلس على توصيات محضر 
اجتماع جلنة الشؤون القانونية ومن بينها 
مشروع مرسوم باملوافقة على اتفاقية التعاون 
الثقاف���ي والتربوي والتعليمي والعلمي بني 
الكويت واس���بانيا، وق���رر املجلس املوافقة 
على مشروع املرسوم ورفعه لصاحب السمو 

األمير.
واطلع املجلس على توصيات اللجنة بشأن 
مشاريع قوانني التفاقيات بني حكومة الكويت 
وحكومة بنني لتجن���ب االزدواج الضريبي 
ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب 
على الدخل وعل���ى رأس املال وبني حكومة 
الكويت وحكوم���ة الفلبني لتجنب االزدواج 
الضريبي ومنع الته���رب املالي فيما يتعلق 
بضرائب الدخل ومعاهدة بني حكومة الكويت 
وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما 
يتعلق بالضرائب على الدخل واتفاقية بني 
حكومة الكويت وحكوم���ة أرمينيا لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما 
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال 
وقرر املجلس املوافقة على مشاريع القوانني 
ورفعها لصاحب السمو االمير متهيدا الحالتها 

ملجلس األمة.
وبناء على عرض وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاسي، استعرض 
املجلس طلبا تقدم به الشيخ منصور مبارك 
العبداهلل اجلابر الصباح بصفته وكيال عن 
ورثة املرحوم الشيخ مبارك العبداهلل اجلابر 
الصباح للتبرع مببلغ ق���دره أربعة ماليني 
دين���ار كويتي لبناء مستش���فى متخصص 
لع���الج ذوي االعاقات الذهنية من املس���نني 
واملعاقني، وقد وافق املجلس على هذا التبرع 
الكرمي معربا عن وافر الشكر والتقدير لهذه 
املبادرة السخية مبا جتسده من قيم التكافل 
والتعاضد واملواطنة احلقة التي يتس���م بها 

أبناء املجتمع الكويتي.
كما بحث املجلس ش���ؤون مجلس األمة 
واطلع بهذا الصدد على املوضوعات املدرجة 

على جدول أعمال جلسة مجلس األمة.
ثم بحث املجلس الشؤون السياسية في 
ضوء التقارير املتعلق���ة مبجمل التطورات 
الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين 

العربي والدولي.


