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املجلس هنأ رئيس الوزراء بتجديد الثقة فيه

مجلس الوزراء: مكرمة أميرية مبنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق 
للعسكريني املتقاعدين في الفترة من يوليو 2004 إلى أبريل 2008

عن أمله في طي هذه الصفحة 
واالستعداد لعهد جديد تسود 
فيه روح التعاون بني السلطتني 
وتتغلب فيه املصلحة العامة على 
سواها من املصالح وأن نسمو 
ف����وق كل االختالفات واالتفاق 
على الرغبة املش����تركة األكيدة 
في رفعة شأن الوطن وحتقيق 

صاحله وتطلعات أبنائه.
وأح���اط وزي���ر األوق���اف 
والش���ؤون االس���المية محمد 
النوم���س مجل���س ال���وزراء 
برغبة السيد عبدالعزيز سعود 
البابطني باالنسحاب من وقفه 
اخليري الثقاف���ي لدى األمانة 
العامة لألوقاف وذلك نأيا بكل 
التي يبذلها  اجلهود املخلصة 
أبناء هذا البلد الكرمي من أن تقع 
في الشبهات وما أكدته األمانة 
العامة لألوقاف من سالمة مركزه 
القانوني ومن التقدير ملبادرة 
الس���يد عبدالعزي���ز البابطني 

النش���اء هذا الوقف ومقاصده 
اخلي���رة وما بذل���ه من جهود 
حثيثة الجناحه كامتداد لسلسلة 
متصلة من أعماله اخليرية في 
خدمة وطنه وأمته. وقد كلف 
مجلس الوزراء جلنة برئاسة 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير العدل وعضوية وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية 
ووزارة املالي���ة ادارة الفتوى 
التش���ريع التخ���اذ االجراءات 
الالزم���ة المت���ام اخلط���وات 
الواقف  القانونية النس���حاب 
مبوجب أح���كام القانون ومبا 
يحفظ لكل طرف كامل حقوقه 
ومس���تحقاته. وأشاد مجلس 
الوزراء باجلهود واالجنازات 
املتمي���زة التي حققها الس���يد 
عبدالعزيز البابطني في مختلف 
املجاالت وامليادين على املستوى 
االسالمي والعربي واحمللي. ثم 
اطلع املجل���س على توصيات 

محضر اجتماع جلنة الشؤون 
القانوني���ة بش���أن مش���روع 
قانون بتعدي���ل بعض أحكام 
القانون رقم )40( لسنة 1972 
بشأن حاالت الطعن بالتمييز 
واجراءاته ومش���روع قانون 
بتعديل بع���ض أحكام قانون 
اجل���زاء الصادر بالقانون رقم 

)16( لسنة 1960.
املوافقة على  وقرر املجلس 
مشروعي القانونني املشار اليهما 
ورفعهما لصاحب السمو األمير 
متهيدا ألحالتهما ملجلس األمة. 
كما وافق املجلس على مرسوم 
بنقل تبعية هيئ����ة املعلومات 
املدنية الى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء. ثم بحث املجلس 
الش����ؤون السياسية في ضوء 
التقاري����ر املتعلق����ة مبجم����ل 
التطورات الراهنة على الساحة 
السياس����ية عل����ى الصعيدين 

العربي والدولي.

جتسد هذه النتيجة اميان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الراسخ 
الدميوقراطي ومتسكه  بالنهج 
بالدستور فإنها ستكون دافعا 
قوي����ا ملزيد من العم����ل اجلاد 
والعطاء املخلص وكذلك حلرص 
احلكومة على مد يد التعاون مع 
الغايات  مجلس األمة لتحقيق 
الوطنية املنشودة السيما في 
ظل ما تشهده البالد من حتديات 
تستوجب تضافر كافة اجلهود 

واالمكانات ملواجهتها.
وبهذا الصدد أعرب س����مو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد عن اعتزازه بثقة 
صاحب الس����مو األمير وسمو 
ولي العهد، وبثقة مجلس األمة 
وبدعم ومؤازرة أخوانه الوزراء 
مس����جال كل الش����كر والتقدير 
لألخوة أعضاء مجلس األمة على 
موقفه����م املبدئي في االنتصار 
للحق وللدستور والقانون معربا 

ذات املميزات التي أعطيت ملن 
تقاع����د العام 2008، وذلك دون 
االخالل بالقواعد والشروط التي 
تضمنها ق����رار مجلس الوزراء 
املشار اليه على أن يعمل بهذا 
القرار م����ن تاريخ صدوره في 

.2011/6/26
ث����م بحث املجلس ش����ؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
على املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال جلس����ة مجلس 
األمة واس����تعرض املجلس ما 
أسفرت عنه جلسة مجلس األمة 
اخلاصة املنعقدة يوم اخلميس 
املاض����ي املوافق 2011/6/23 من 
تأكيد مجلس األمة ثقته بسمو 
رئيس مجلس الوزراء والتعاون 

معه.
الوزراء  وقد عبر مجل����س 
التهنئة لس����مو  عن خال����ص 
رئيس مجلس الوزراء لتجديد 
مجلس األمة لثقته املستحقة واذ 

حلضور االجتماع رفيع املستوى 
املعني بالشباب واملزمع عقده 
في مقر األمم املتحدة بنيويورك 

يومي 25 و26 يوليو 2011.
وبناء على أمر صاحب السمو 
األمير وتقديرا من سموه لدور 
العس����كريني من رجال  أبنائه 
اجليش والش����رطة واحلرس 
الوطني ورج����ال االطفاء ممن 
انتهت خدماتهم قبل صدور قرار 
مجلس الوزراء رقم 2008/495 
الصادر في 2008/4/28 بش����أن 
من����ح معاش����ات اس����تثنائية 
ومكاف����آت اس����تحقاق لرجال 
اجليش والش����رطة واحلرس 
الوطني واالطف����اء والذين لم 
يش����ملهم القرار املذكور وقرر 
املجلس مد س����ريان هذا القرار 
عل����ى م����ن انته����ت خدماتهم 
 2004/7/1 الفت����رة م����ن  خالل 
الى 2008/4/27، وتش����مل هذه 
املعاشات االستثنائية واملكافآت 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األس����بوعي بعد ظهر امس في 
قصر الس����يف برئاس����ة سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملم����د. وبعد االجتماع 
قال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء علي الراشد ان املجلس 
اطلع في مستهل اجتماعه على 
الرسالة املوجهة لصاحب السمو 
األمير من كل من روزا اتونباييفا 
رئيسة جمهورية قيرغيرستان 
ورئيس جمعية الصداقة الكويتية 
اليابانية كونياسو تاكيدا وقد 
العالقات  الرس����التان  تناولت 
الثنائي����ة الطيب����ة القائمة بني 
الكويت وكل من هذين البلدين 
الصديقني وس����بل تنميتها في 

مختلف املجاالت وامليادين.
ثم اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير 
من بان كي م����ون األمني العام 
لألمم املتحدة واملتضمنة الدعوة 

الوزراء محمد النومس وسامي النصف واحمد املليفي ود.هالل الساير خالل االجتماعسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ احمد احلمود والشيخ د.محمد الصباح

بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

»تكنولوجيا املعلومات« تنّظم ورش عمل لـ 35 موظفًا

البدر: الكويت ملتزمة باخلط العربي اخلليجي
في انتخاب مدير عام »الفاو«

نظم اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم����ات عددا من ورش العمل 
في مجال إدارة املشروعات ل� 35 
موظفا من القطاع احلكومي وذلك 
بالتعاون مع شركة »مايكروسوفت« 
لدعم قدراتهم في مجال تكنولوجيا 
املعلومات. وقال اجلهاز في بيان 
صحافي امس ان الهدف من ورش 
العمل ه����و تدريب املوظفني على 
استخدام حلول »مايكروسوفت« 
إلدارات مش����روعات املؤسس����ات 
لتمكينه����م من اختيار وتس����ليم 
املشاريع بشكل صحيح بناء على 
التكاليف واالستفادة من  خفض 

املوارد إلى أقصى احلدود.
التي  العمل  وأضاف ان ورش 
ش����ارك فيه����ا موظف����و مختلف 
القطاع����ات احلكومية أتاحت لهم 
الفرصة لفهم أدوات اإلدارة وتقنيات 
املش����اريع التي وضعه����ا »معهد 
إدارة املش����اريع العاملي«، إضافة 
إلى معرف����ة كيفية تطبيق برامج 
املوارد  جدولة املش����اريع وإدارة 
والقضاي����ا واملخاط����ر والعقود. 
ونقل البيان عن مدير عام اجلهاز 
املرك����زي لتكنولوجيا املعلومات 

عبداللطيف السريع قوله ان تعلم 
مهارات إدارة املشاريع يعتبر مطلبا 
أساسيا لتنفيذ املشاريع بشكل فعال 
وأمرا حيويا ملوظفي املؤسسات 
احلكومية ميكنهم من العمل على 
تنفيذ أه����داف احلكومة في خطة 
التنمية. وأضاف السريع ان هذه 
الورش ت����زود موظفي احلكومة 
العالي����ة والقدرة على  باملهارات 
اس����تخدام األدوات الصحيحة في 
مج����ال إدارة املش����اريع بحرفية 
عالية ما يؤدي الى تعزيز عملية 
صنع القرار وحتسني العائد على 
البنية  االستثمار واالستفادة من 
التكنولوجيا  التحتية واستخدام 
والبرمجيات كرصيد استراتيجي 
لتطوير قدرة الكويت على املنافسة 

العاملية واإلنتاجية.
وأشار إلى ان تنظيم مثل هذه 
البرامج التدريبية يأتي ضمن إطار 
تنفيذ اجلهاز ألحد أهم التزاماته 
وواجبات����ه الواردة في مرس����وم 
الكوادر  إنش����ائه وهي تدري����ب 
البشرية الفنية العاملة في مجال 
البالد  التكنولوجيا في  وصناعة 

وتنمية قدراتها في هذا املجال.

أك���د ممثل الكوي���ت ورئيس 
الزراعة  العامة لش���ؤون  الهيئة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر 
في املؤمتر العام ملنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة )فاو( في 
دورته ال� 37 الذي استأنف أعماله 
التصويت لتجديد  الثاني  لليوم 
منصب املدير العام والتزام الكويت 

باملوقف العربي واخلليجي.
وق���ال البدر ف���ي تصريح ل� 
»كونا« أثن���اء عملية التصويت 
التي تش���ارك فيها 179 دولة ان 
الكويت تشارك بفعالية في عملية 
التصوي���ت الختيار أفضل مدير 
عام جديد قادر على بلورة موقف 
واسع يتناسب مع حجم التحديات 

العظيمة التي يواجهها العالم.
وأوضح ان الكويت ستصوت 
بالتنسيق مع املجموعة اخلليجية 
والعربية وفي اطار مجموعة 77 من 
أجل توافق املواقف الجناح املرشح 
األقدر عل���ى التعبير عن مطالب 

وتطلعات منطقتنا والبلدان النامية 
في قيادة منظمة األغذية والزراعة 
أكبر املنظمات الدولية التي تقع 
على عاتقها مشكلة األمن الغذائي 

ومحاربة اجلوع والفقر.
من جانبه، رحب املدير العام 
احلالي جاك ضيوف برئيس الهيئة 

العامة م.جاسم البدر، معربا عن 
شكره العميق للكويت وحكومتها 
على تعاونها الهام والفعال في دعم 
جهوده ط���وال 18 عاما في قيادة 
املنظمة، مشيدا مبوقفها الريادي 
في مس���اعدة التنمية والتصدي 
لقضايا الفقر واجلوع في العالم. 
وينتخب املؤمتر العام الذي ينعقد 
هذا العام مبكرا عن موعده املعتاد 
في شهر نوفمبر كل عامني املدير 
العام اجلديد للمنظمة بعد نهاية 
والية املدير احلالي لوالية جديدة 
من يناير 2012 الى يوليو 2015، 
كما يصادق املؤمتر على برنامج 
العمل وامليزانية اخلاص لفترة 

العامني 2012 � 2013.
املنافس���ة بني ستة  وجتري 
مرش���حني من النمسا والبرازيل 
واندونيس���يا وإي���ران والعراق 
واس���بانيا وذل���ك ع���ن طريق 
التصويت السري الذي بدأ صباح 

امس.

م.جاسم البدر خالل االجتماع

نقل تبعية هيئة 
املعلومات املدنية إلى 

وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء

جلنة التخاذ اإلجراءات 
الالزمة بإمتام انسحاب 
عبدالعزيز البابطني من 

وقفه اخليري مبا يحفظ 
لكل طرف كامل 

حقوقه ومستحقاته


