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مجلس الوزراء: إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع »البدون« برئاسة الفضالة

من الالئحة املشار اليها.
وقد اعتمد املجلس مشروع 
املرس���وم باعتماد هذه الالئحة 
ورفعه لصاحب السمو األمير.

كما بحث املجلس ش���ؤون 
مجل���س األمة واطل���ع في هذا 
الصدد على املوضوعات املدرجة 
على جدول أعمال جلسة مجلس 

األمة.
ثم بحث املجلس الش���ؤون 
السياس���ية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الس���احة السياسية على 

الصعيدين العربي والدولي.

وعلى ذات الصعيد وبناء على 
عرض كل من وزير املالية ووزير 
الكهرباء واملاء فقد اعتمد املجلس 
الصيغة النهائية ملشروع مرسوم 
بشأن الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم 39 لس���نة 2010 بتأسيس 
شركات كويتية مساهمة تتولى 
بن���اء وتنفيذ محط���ات القوى 
الكهربائية وحتلي���ة املياه في 

الكويت.
وقد تضمنت الالئحة تنظيم 
تأسيس هذه الشركات وتوزيع 
األسهم فيها وقواعد واجراءات 
طرح املش���روعات وترسيتها 
وكذل���ك ما يتص���ل بالتزامات 
الش���ركات بتدريب وتش���غيل 
املتعلقة  الكويتي���ن والتدابير 
الى  باألمن والسالمة باالضافة 
البيئة  اجراءات احلف���اظ على 
وحمايته���ا وتنظي���م اجراءات 
حتويل املشروعات للدولة بعد 
انتهاء املدة احملددة وغير ذلك من 
التفاصيل التي جاءت في 35 مادة 

الشمالي املجلس باملشروعات 
املقدم���ة للمجل���س األعل���ى 
للتخطيط والتنمية باستمارات 
أربع ملشروعات مقترحة للخطة 
الس���نوية الثانية فيما يخص 
املؤسسة والتكلفة التقديرية على 
اخلزانة العامة والتي ستترتب 

على تنفيذ هذه املشروعات.
ومن هذه املش���روعات رفع 
السقف األعلى للمرتب اخلاضع 
للتأمن األساسي من 1250 دينارا 
الى 1500 دينار واملشروع الثاني 
تعدي���ل التش���ريعات اخلاصة 
بالتأمينات االجتماعية واملشروع 
الرابع يخص التأمن ضد البطالة 
الكويتية للعاملن في القطاعن 
األهلي والنفطي )ما عدا الشركات 

اململوكة للدولة بالكامل(.
املوافقة على  وقرر املجلس 
هذه املشروعات وتكليف وزير 
املالية باتخاذ اإلجراءات التنفيذية 
التفصيلية املتعلقة بها والكفيلة 

بتفعيل هذه املشروعات.

على مش���روع مرسوم بتعين 
صالح يوسف الفضالة - رئيسا 
تنفيذيا لهذا اجلهاز بدرجة وزير 
ومشروع مرسوم بندب الشيخ 
العبداهلل الصباح  خالد مبارك 
نائب املدير العام لهيئة املعلومات 
املدني���ة - باالضافة الى عمله 
- للقيام بأعم���ال األمن العام 
للجهاز، معربا عن ثقته في أن 
تكلل أعمال هذا اجلهاز بالنجاح 

والتوفيق.
كما حث املجلس جميع اجلهات 
احلكومية وكل قطاعات الدولة 
التعاون مع  ومؤسساتها على 
هذا اجلهاز الجناز هذا املشروع 
الوطني امله���م وحتقيق أهدافه 

الوطنية السامية.
وفي اطار اخلطوات التنفيذية 
ملضامن ومشروعات مشاريع 
اخلطة السنوية الثانية للسنة 
2011/ 2012 للمؤسس���ة  املالية 
العام���ة للتأمينات االجتماعية 
فقد أطلع وزير املالية مصطفى 

الوزراء  املش���ترك بن مجلس 
واملجل���س االعل���ى للتخطيط 
الذي عق���د مؤخرا  والتنمي���ة 
ملناقشة التقرير املقدم من اللجنة 
املكلفة لدراس���ة هذه املش���كلة 
وتقدمي احللول العملية املناسبة 
ملعاجلتها وانهائها بشكل جذري 
شامل يراعي جميع االعتبارات 
االمنية واالنسانية والقانونية 
واالجتماعية واالقتصادية والذي 
مت خالله اعتماد الدراسة املقدمة 
من اللجنة ومباركة ما جاء فيها 
من مبادئ ومقترحات كفيلة بطي 
ملف ه���ذه القضية املعقدة فقد 
اعتمد املجلس مشروع مرسوم 
بإنشاء اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيم���ن بصورة غير 
قانونية ليتولى اتخاذ االجراءات 
والتدابير العملية الالزمة الخراج 
التدابير والتطورات املعتمدة الى 
حيز التنفيذ العملي واجناز احلل 

اجلذري الشامل لهذه املشكلة.
كم���ا وافق املجل���س أيضا 

العالقات الطيبة التي تربط بن 
الكويت وكل من هذين البلدين 

الصديقن.
ثم رحب املجلس بالزيارة التي 
يقوم بها للبالد خوان كارلوس 
األول ملك اسبانيا والوفد املرافق 
له متمنيا ل���ه طيب االقامة في 

البالد.
كم���ا ش���رح س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد للمجلس نتائج الزيارة 
التي قامت بها للبالد ميش���لن 
كاملي ري نائب رئيس املجلس 
االحتادي الفيدرالي السويسري 
ووزير اخلارجية مؤخرا ونتائج 
املباحثات التي متت بن اجلانبن 
والتي اس���تهدفت سبل تعزيز 
العالقات الثنائية املتميزة القائمة 

بن البلدين الصديقن.
وترجمة لالهتمام الكبير الذي 
يوليه مجلس الوزراء حلل مشكلة 
املقيم���ن بصورة غير قانونية 
وفي ض���وء نتائ���ج االجتماع 

والدوائر احلكومية.
كما اطلع املجلس على الرسائل 
الت���ي تلقاها صاحب الس���مو 
االمير من كل من الرئيس آصف 
علي زرداري رئيس جمهورية 
باكستان االس���المية الصديقة 
ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون 
العلمي والتكنولوجي مبنظمة 
املؤمتر االسالمي )كومسيك( ومن 
الرئيس د.ارنست باي كور وما 
� رئيس جمهورية س���يراليون 
الصديقة ومن جاللة ملك مملكة 
بوتان وقد تناولت هذه الرسائل 
س���بل تدعيم عالقات التعاون 
بن الكويت وكل من هذه الدول 

الصديقة.
كم���ا اطل���ع املجل���س على 
الرس���التن املوجهتن لس���مو 
رئي���س مجلس الوزراء من كل 
من معالي باكا ليتا موسيسلي 
رئيس وزراء مملكة ليس���وتو 
ومن فخامة رئيسة اجلمهورية 
القيرغيزية والتي جاءت في اطار 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االس���بوعي في قصر الس���يف 
برئاسة س���مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وبعد االجتماع صرح النائب 
االول لرئي���س مجلس الوزراء 
الدولة  الدف���اع ووزير  ووزير 
لشؤون مجلس الوزراء باالنابة 
املبارك بأن سمو  الشيخ جابر 
رئيس مجلس ال���وزراء اعرب 
ف���ي مس���تهل االجتم���اع عن 
التهان���ي والتبريكات  خالص 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد 
وللشعب الكويتي الكرمي واالمة 
العربية واالس���المية مبناسبة 
عيد االضحى املبارك داعيا املولى 
القدير ان يعيدها علينا جميعا 

باخلير واليمن والبركات.
وفي هذا الصدد وملا كان يوم 
االحد املوافق 14/ 11/ 2010 يقع 
بن عطلتن يوم السبت )يوم 
راحة( ويوم االثنن )الوقوف 
بعرفة( اجازة رسمية فقد قرر 
املجلس اعتبار يوم االحد املوافق 
14/ 11/ 2010 يوم راحة تعطل فيه 
االعمال في الوزارات واملؤسسات 

رفع الس�قف األعلى للمرتب الخاضع للتأمين األساس�ي إلى 1500 دينار وتعديل التش�ريعات الخاصة بالتأمين�ات وإقرار التأمين ضد البطالة للعاملين ف�ي القطاعين األهلي والنفطي

الموافقة على تأس�يس ش�ركات كويتية مس�اهمة تتولى بناء وتنفيذ محط�ات القوى الكهربائي�ة وتحلية المياه

قرر اعتبار األحد المقبل عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين

املستشار راشد احلماد ومصطفى الشمالي ود.موضي احلمود خالل اجللسة

السفير ضرار رزوقي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد خالل اجللسة

رئيس الوزراء استقبل البصيري ووزراء النقل بدول »التعاون«

خلف: حريصون على إقامة عالقات متواصلة 
مع جميع األطياف في البوسنة

الكويت تشيد باإلجراءات الليبية في مجال حقوق اإلنسان
جني���ڤ � كونا: دعت الكويت 
أمام مجل���س حقوق اإلنس���ان 
ليبيا إل���ى مواصلة جهودها في 
ادماج االش���خاص ذوي االعاقة 
بن اف���راد املجتمع والعمل على 
توفير البيئة املناس���بة لهم من 
خالل نشر وتعزيز املفاهيم التي 
تبرز اهمية هذه الفئة في املساهمة 

ببناء وتطور املجتمع.
وأضاف مندوب الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة في جنيڤ السفير 
ضرار رزوقي في كلمته أمام مجلس 
حقوق االنسان أثناء االستعراض 
الدوري الشامل حلقوق االنسان في 
ليبيا ان بالده توصي اجلماهيرية 
مبواصلة تنفيذ القرار رقم 908 
الصادر عام 2007 بشأن تكاليف 
املقدمة لذوي  بعض اخلدم���ات 

االحتياجات اخلاصة.
وأش���اد الس���فير رزوقي في 

الوقت ذات���ه باملنهجية التي مت 
بها اع���داد تقرير االس���تعراض 
الدوري الشامل حلقوق االنسان 
في ليبيا وخطة العمل املوسعة 
الوطني مبشاركة  على الصعيد 
عدد من املنظمات غير احلكومية 

العداد هذا التقرير.
الس���فير رزوقي عن  وأعرب 
اعج���اب وفد الكوي���ت باملبادرة 
الرائدة التي اتخذتها الس���لطات 
الفرد  الليبية لتحس���ن دخ���ل 
وضمان حتقيق العدالة االجتماعية 

والتوزيع العادل للثروة.
كما أشاد السفير رزوقي بجهود 
ليبيا في حصر االسر احملتاجة 
وتس���ليمها مبلغ 30 ألف دوالر 
واستثمارها لهم من خالل صندوق 
االمناء االقتصادي واالجتماعي 
العوائد  الذي يتول���ى توزي���ع 

عليهم.

اس���تقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر بيان امس 
وزير املواصالت ووزير الدولة لش���ؤون 
مجلس االمة د.محم���د البصيري يرافقه 
املشاركون في االجتماع الرابع عشر للجنة 
وزراء النقل واملواص���الت بدول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية واملقام في 
الكويت.

هذا ويقيم سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد حفل استقبال العضاء 
هيئ���ة التدريس الكويتي���ن في جامعة 
الكويت يوم االثن���ن 22 اجلاري، ويأتي 

هذا االس���تقبال ضمن لقاءات سموه بكل 
قطاعات املجتمع الكويتي.

كم���ا يقي���م س���موه حفل اس���تقبال 
لالسات�����ذة الكويتين في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب الثالثاء 30 

اجلاري.

بانيالوكا )البوسنة والهرسك( � كونا: 
أكد سفيرنا في سراييڤو محمد خل�����ف 
رغب���ة الكويت في توطي���د عالقاتها مع 
جمي�����ع االطي���اف القومي�����ة والدينية 
البوس���ن�����ة والهرس��������ك، معربا  في 
عن االمل في تب���دل مواق�����ف ص�����رب 
البوسنة السلبية جتاه بعض القضاي����ا 

العربية.
وقال السفير خلف في تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( بعد لقائه برئيس 
كيان صرب البوس���نة ميلورد دودي����ك 
في بانيال���وكا امس ان���ه ال يوج����د اي 
دواف�����ع او مبررات حقيقية لوجود أي 
موقف يتحفظ عل���ى التعاون مع العرب 
ألن الدع���م الذي تقدمه ال���دول العربية 

والكويت خاصة للبوسنة والهرسك هو 
دعم للحكوم����ة والشعب البوسني بكل 

اطيافه وقومياته.
وأكد ان الكويت ستواصل دعمها لوحدة 
وسيادة اراضي الدولة البوسنية ووحدة 
شعبها دون ان يكون ذلك على حساب اي 
طرف، موضحا ان سياسة الكويت مبنية 
على حتقيق العدالة والتعاون بن االطراف 

السياسية داخل البالد.
وأضاف انه نقل للمسؤول البوسني ان 
الكويت رغم تعاطفها مع مسلمي البوسنة 
والهرس���ك اال انها ال ترغ���ب في التدخل 

بشؤونهم الداخلية.
واش���ار الى رغب���ة الكوي������ت ف���ي 
االس���تمرار بتوطيد عالقاتها مع دول���ة 

وشعب البوس���نة والهرسك بكل اطيافه 
القومية والدينية من املسلمن والصرب 

والكروات.
وأك�������د الس���في����ر خل��������ف على 
الداع�������م لتوجهات  الكوي���ت  موق���ف 
البوسنة والهرسك في االنضمام لالحتاد 

االوروبي.
واعتب���ر ان زيارت���ه ال��������ى مدينة 
بانيالوك����ا عاصمة كيان صرب البوسنة 
جاءت العتبارات ديبلوماس���ي�����ة كون 
ه���ذا الكيان جزءا من الدولة البوس���نية 
التي تعم����ل فيها سفارتنا معتمدة رسميا 
ف���ي انحائه����ا مبا ف���ي ذلك كيان صرب 
البوسنة ال����ذي يشكل 49% من مساحة 

الب����الد.

سموه يقيم حفل استقبال ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة و»التطبيقي«


