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إحالة »المرئي« و»المطبوعات« وزيادات العسكريين و»مكافحة الفساد« بصفة االستعجال
ناصر المحمد ترأس جلسة مجلس الوزراء أمس.. و»التربية« تسجل الوافدين بعد زيادة ميزانية الصندوق الخيري 2 مليون دينار

سمورئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

مريم بندق
لم يحس����م مجلس الوزراء آلية 
متويل مش����اريع اخلط����ة التنموية 
املش����اورات  ومازال����ت  للدول����ة 
واالجتماعات مس����تمرة بني املهمات 
املخصصة للخ����روج برؤية يتفق 
عليها س����واء بإصدار قانون جديد 
ترفعه احلكوم����ة الى املجلس لتتم 
مناقشته في اللجنة املالية البرملانية 
او االستعانة بالقوانني احلالية التي 
تكفل للبن����وك احمللية توفير الدعم 

املطلوب للتمويل.
وزاري����ة مص����ادر   وكش����فت 

ل� »األنباء« ان اجتماعا مشتركا سيعقد 
في العاشرة والنصف من صباح غد 
بني مجلس الوزراء واملجلس األعلى 
للتخطي����ط ملناقش����ة آلي����ة متويل 
املشاريع التنموية والتقرير النصف 

سنوي األول عن اجناز اخلطة.
في حني كشفت مصادر رفيعة عن 
ان مجلس الوزراء سيعطي مشاريع 
قوانني املرئي واملسموع واملطبوعات 
والنشر، وزيادات العسكريني، والهيئة 
الوطنية ملكافحة الفساد، ومحاسبة 

القياديني صفة االستعجال. 
وأكدت املص����ادر ان مش����اريع 
القوان����ني األربعة أصبحت ش����به 
جاهزة متهيدا إلحالتها الى املجلس 
البرملانية املختصة  اللجان  لتتولى 
إعداد التقارير املطلوبة حولها لرفعها 
للمناقشة والبت فيها. وعلى صعيد 
مختلف كلف املجلس جلنة وزارية 
باملتابعة والتنسيق حول مشاورات 
انتخاب رؤساء وأعضاء بعض اللجان 

الرئيسية.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه 
االسبوعي مساء امس في قصر السيف 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان في تصريح 
صحافي عقب االجتماع ان املجلس 
رحب في مستهل اجتماعه بالزيارة 
التي يقوم بها م.محمد ناجي عطري 
رئي����س وزراء اجلمهورية العربية 
السورية الشقيقة اليوم وتستمر حتى 
22 اجلاري، متمنيا للضيف والوفد 

املرافق له طيب االقامة في البالد.
كما اطلع املجلس على توصيات 
االجتماع للجنة الشؤون القانونية 
بشأن مش����روع مرسوم للترخيص 
الكندية  بانش����اء كلية اجلونكوين 

اقامتهم للمخيمات الربيعية وتوفير 
اخلدمات املناسبة لهم تدارس املجلس 
الدائمة للمخيمات  اللجن����ة  مقترح 
الربيعية بشأن الضوابط التنظيمية 
الالزمة القامة املخيمات  والشروط 
الربيعي����ة ف����ي املناطق الش����مالية 
واجلنوبية م����ن البالد وذلك بهدف 
ضمان االعتبارات االمنية ومقومات 
االمن والسالمة وحماية مرتادي تلك 
املخيمات وتوفير كل اخلدمات الالزمة 
لهم على ان يتم تطبيق هذه الضوابط 
التنظيمية واالشتراطات اجلديدة بدءا 
من املوسم الربيعي املقبل خالل الفترة 
من شهر نوفمبر املقبل حتى نهاية 

شهر مارس 2011.
وبارك املجلس الضوابط والشروط 
املقترحة وتكلي����ف وزارة الداخلية 
بالعمل عل����ى تنفيذها بالتعاون مع 

اجلهات املعنية االخرى.
الش����ؤون  ث����م بح����ث املجلس 
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة 
مبجمل التطورات الراهنة على الساحة 
العربي  السياسية على الصعيدين 

والدولي.
بدورها، اعلن����ت وزيرة التربية 
ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي 
الوزراء في  احلمود موافقة مجلس 
اجتماعه اول م����ن امس على زيادة 
ميزانية الصندوق اخليري لتعليم 
الطلبة من الفئ����ات احملتاجة ماديا 

بقيمة مليوني دينار.
 وقال����ت الوزي����رة د.احلمود ل� 
»كون����ا« انه بناء على طلب س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد من وزارة التربية اعداد مذكرة 
حول القيمة املطلوبة لزيادة ميزانية 
الصندوق اخلي����ري لتعليم الطلبة 
احملتاجني من املقيمني بصورة غير 
قانونية )البدون( واملقيمني بصورة 
قانونية، فقد وافق مجلس الوزراء 
على ما جاء في هذه املذكرة بش����أن 
زيادة الدعم املال����ي املخصص لهذا 

الصندوق بقيمة مليوني دينار.
واوضح����ت ان ميزاني����ة ه����ذا 
الصندوق بعد اقرار الزيادة املذكورة 
ستكون ستة ماليني دينار بعد ان كانت 

في السابق اربعة ماليني دينار.
واكدت ان زيادة ميزانية الصندوق 
اخليري لتعلي����م الطلبة احملتاجني 
ماديا جاءت الستيعاب اعداد الطلبات 
املتزايدة املتقدمة لالستفادة من هذا 

الصندوق.

السفير البحريني: مشروع الملك حمد بن عيسى 
اإلصالحي أرسى قواعد الديموقراطية في البحرين

»السكنية« أجرت القرعة على 319 قسيمة في مدينة جابر األحمد
حمد العنزي

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
صباح امس بإجراء القرعة على القس���ائم 
 )N1( احلكومية ملدينة جابر األحمد القطاع
والتي تش���تمل على 319 قسيمة مبساحة 

400م2.
هذا، وقد أعلنت املؤسسة أسماء املواطنني 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على أولوية 
طلبه اإلسكاني والتي وصل التخصيص لها 
حتى تاريخ 1994/6/26، حيث تعتبر مدينة 
جابر األحمد من أحد املش���اريع االسكانية 
اجلديدة ويقع مشروع مدينة جابر األحمد 

في اجلهة الغربية ملدينة الكويت وتبعد عنها 
22كم، وتقدر مساحة املشروع ب� 1245 هكتارا، 
ويشمل املشروع 6679 وحدة سكنية مقسمة 
على 1475 بيتا/4494 قسيمة( مبساحة 400م2 

وعدد 710 شقق مبساحة 385م2.
وبالنسبة للموقف التنفيذي ملدينة جابر 
األحمد فقد مت توزيع القسائم احلكومية على 
املواطنني في القطاعني B,A5 لعدد 1835 قسيمة 
ومتت مباشرة التنفيذ لعدد 2659 قسيمة 
بالقطاعني N1 وN3 في مايو املاضي، إضافة 
إلى ذلك فقد مت طرح عدد 1475 بيتا بالقطاع 

N2 ومت توقيع العقد في شهر سبتمبر.

ويشتمل املشروع على اخلدمات واملرافق 
العامة مثل املدارس مبختلف مراحلها )37 
مدرسة، 32 مسجدا، 4 مراكز ضاحية، مجمع 
حكومي، 18 محالت جتارية، 3 مراكز صحية، 
2 مخفر شرطة، 4 فروع غاز(، باإلضافة إلى 
ذلك يشتمل املشروع على املباني واملرافق 
العام���ة: خدم���ات تعليمية منه���ا )الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، جامعة خاصة( 
وخدمات صحية منها )مستش���فى خاص، 
مركز صحي(، وخدمات جتارية منها )أسواق 
ومجمعات جتاري���ة وإدارية، صالة أفراح، 

أفرع بنوك(.

وحريتها التي تعد سمة حضارية 
الكويتية،  الثقاف����ة  تتميز بها 
متمنيا ان يدمي اهلل نعمة االمن 
واالمان واالستقرار في البحرين 
والكوي����ت في ظ����ل القيادتني 
احلكيمت����ني لصاحب الس����مو 
الش����يخ صباح االحمد  االمير 
وولي عهده الشيخ نواف االحمد 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملمد واالسرة 
امللك حمد بن  الكرمية وجاللة 
عيسى آل خليفة وسمو االمير 
رئيس الوزراء الش����يخ خليفة 
بن سلمان آل خليفة وصاحب 
السمو االمير ولي العهد سلمان 

بن حمد آل خليفة.

للملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بصورة دميوقراطية.

واعرب السفير البحريني عن 
اميرا  شكره وامتنانه للكويت 
وحكومة وش����عبا على تيسير 
وتسهيل وتوفير كل االجراءات 
التنظيمية واالمنية التي حظي 
بها هذا احلدث في مقر السفارة، 
مذكرا بأواصر االخوة بني اهل 
الكويت والبحرين وابناء البيت 
انن����ا نغبط  الواح����د، مضيفا 
الكويت وشعبها على قيادتها 
احلكيمة ونغبط قيادتها على هذا 
الشعب االصيل واحملب للبحرين 
قيادة وحكومة وشعبا، مشيدا 
بالصحاف����ة الكويتية وجرأتها 

احلكيم����ة والرصينة انطالقا 
من اهتمامها باملواطن ورفاهية 

الشعب.
واضاف ان العنصر االساسي 
في حضارة وانفتاح البحرين 
يتجس����د في ضم����ان حقوق 
املرأة وتبوئها مناصب وزارية 
وبرملاني����ة،  وديبلوماس����ية 
موضحا انها صور ناصعة تؤكد 
ان هذه التجربة رائدة وان هذه 
االنتخابات عرس دميوقراطي 
وفرح للبحرين كلها، مبينا ان 
هذا احلدث يب����رز مدى الوالء 
واالنتماء الذي يثبت به املواطن 
واملواطنة ف����ي البحرين انهما 
يتش����اركان في جتديد البيعة 

بشرى الزين
جتسيدا للمشروع االصالحي 
الذي ارسى قواعده امللك حمد 
بن عيس����ى آل خليفة، شهدت 
سفارة مملكة البحرين صباح 
امس اقباال واس����عا من طرف 
املقيمني  البحرينيني  الناخبني 
الكويت لالدالء بأصواتهم  في 

في االنتخابات البرملانية.
وعلى هامش حدث االقتراع، 
قال سفير مملكة البحرين الشيخ 
خليفة بن حم����د آل خليفة ان 
املشروع االصالحي للملك وضع 
اسس الدميوقراطية التي كانت 
من اهداف هذا املش����روع الذي 
ب����دوره ارتكز عل����ى االرتقاء 
باملواطن البحريني وبالبحرين 
الى مصاف الدول املتحضرة ذات 
املؤسسات التشريعية ولتتبوأ 

مكانتها ضمن هذه الدول.
واشار آل خليفة الى ان اقبال 
الناخبني من اجلنس����ني يبرز 
مدى ارتباطهم بهذا املش����روع 
الذي يضمن احلقوق السياسية 
للرجل واملرأة وهي ميزة تعتز 

بها البحرين الدميوقراطية.
ووص����ف آل خليف����ة هذه 
التواصل  االنتخابات بجس����ر 
ومش����اركة الشعب في احلكم، 
فرغم انها جتربة دميوقراطية 
في بدايتها اال ان االتزان هو ما 
مييز هذه املسيرة الدميوقراطية 
في عمرها القصير، فقد اعطت 
آثاره����ا االيجابي����ة ونتائجها 

البحرينيون في الكويت أدلوا بأصواتهم في االنتخابات البرلمانية

)كرم ذياب( السفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وحرمه يدليان بصوتيهما 

باني الهاجري الشيخ مبارك الدعيج

الروضان: التجديد لـ 21 قيادياً وتعيين خليفة حمادة وكيالً للمالية

اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ان مجلس الوزراء وافق على عدد من مش���اريع املراسيم تتعلق 
بتجديد تعيني 21 قياديا في عدد من الوزارات والهيئات واجلهات 
احلكومية بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وتعيني وكيل 

وزارة املالية بالدرجة املمتازة.
وقال الوزي���ر الروضان في تصريح ان ه���ؤالء القيادين هم: 
الش���يخ ثامر العلي في جهاز االمن الوطني بدرجة وكيل وزارة 
بالدرجة املمتازة، ومحمد الرومي في ديوان اخلدمة املدنية بدرجة 
وكيل وزارة بالدرجة املمتازة، والش���يخ مب���ارك الدعيج رئيس 
مجلس االدارة املدير العام لوكالة االنباء الكويتية )كونا( بدرجة 

وكيل وزارة.
واض���اف ان مجلس الوزراء وافق على جتديد تعيني علي فهد 
املضف مدير ع���ام الهيئة العامة للصناع���ة بدرجة وكيل وزارة 
بالدرجة املمت���ازة وباني الهاجري وخالد الفهد في الهيئة العامة 

للصناعة بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وذكر ان مجلس الوزراء وافق على جتديد تعيني جاسم حمد 
عبداهلل احلمد في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات بدرجة 

وكيل وزارة مساعد وخالد س���ليمان بوكحيل في ديوان اخلدمة 
املدنية بدرجة وكيل وزارة مس���اعد والشيخ فهد جابر العلي في 
وزارة الدفاع بدرجة وكيل وزارة مساعد ومحمد عبداهلل االنصاري 
ف���ي وزارة الع���دل بدرجة وكيل وزارة مس���اعد وعبداهلل مهدي 
براك هادي وعيسى أحمد العبيدلي في وزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية بدرجة وكيل وزارة مساعد وعبدالعزيز اخلالدي في 

وزارة التجارة والصناعة بدرجة وكيل وزارة مساعد.
واضاف ان املجلس وافق كذلك على جتديد تعيني محمد جعفر 
الكن���دري وفهد عبدالرحمن حس���ن عبداهلل وب���در حمد الفريح 
الديحاني في وزارة التربية بدرجة وكيل وزارة مساعد وممدوح 
عبدالعزيز العنزي في وزارة النفط بدرجة وكيل وزارة مس���اعد 
وحمود خليفة البحوه في ادارة الفتوى والتشريع بدرجة وكيل 
وزارة مساعد ود.قيس الدويري وخالد السهالوي في وزارة الصحة 
بدرجة وكيل وزارة مساعد وعادل البدر في وزارة املالية بدرجة 

وكيل وزارة مساعد.
وقال ان مجلس الوزراء وافق على مش���روع مرسوم بتعيني 

خليفة مساعد حمادة وكيل وزارة املالية بالدرجة املمتازة.

م��ن منطلق ح��رص واهتمام النائ��ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ومتابعته الشخصية 
البناء الكويت في ش��تى املجاالت وخالل تواجده في العاصمة 
البريطانية لندن، قام النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش��يخ جابر املبارك بزيارة لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق متقاعد د.محمد العفاسي لالطمئنان على حالته 

الصحية، متمنيا له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل.

المبارك اطمأن على صحة العفاسي

الشيخ جابر املبارك لدى زيارته د. محمد العفاسي بلندن

بالكويت ومشروع مرسوم بانشاء 
الكلية البريطانية في الكويت وقرر 
املوافقة على مش����روعي  املجل����س 
املرسومني ورفعهما الى صاحب السمو 

األمير حفظه اهلل ورعاه.
وضمن اهتم����ام مجلس الوزراء 
بحماية البيئة الكويتية وتأمني شروط 
الس����المة واالمان للمواطنني خالل 

عبدالعزيز اخلالديالشيخ فهد جابر العلي محمد الروميالشيخ ثامر العلي

بدر حمد الفريح الديحاني علي فهد املضف محمد جعفر الكندري حمود خليفة البحوهمحمد عبداهلل االنصاري

خليفة مساعد حمادة خالد السهالويخالد بوكحيل د.قيس الدويري عبداهلل مهدي براك هاديعيسى أحمد العبيدلي


