
 5  محليات  الخميس ٨ اكتوبر ٢٠٠٩   
 عقد اجتماعًا استثنائيًا وصنف المشروعات بحسب سياسات الخطة الخمسية

 مجلس الوزراء: تعاون جميع الجهات إلنجاز برنامج عمل الحكومة بصورته النهائية
 االلتزام بالبرنامج التنفيذي ودعوة الجهات المعنية للتعاون مع اإلدارة العامة للطيران المدني إلنجاز مشـروع توسـعة وتطوير مطار الكويت

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية احملامني

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة املجلس جانب من جلسة املجلس

 العبداهللا استنكر االعتداء على الزيد:
  الكويت ستبقى واحة األمن واألمان

  اكد وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهللا 
استنكاره حلادث االعتداء الذي تعرض له الصحافي 
زايد الزيد مؤكدا اهميـــة التصدي ملثل هذه الظواهر 

الدخيلة.
  وقال في تصريح لــــ «كونا» اننا نرفض االعتداء 
على حرمة املواطنني وحقوقهم وال ميكننا الســـكوت 

عن مثل هذه االعمال.
  واكد الشيخ احمد العبداهللا ان الكويت كانت وستبقى 
واحة االمن واالمان لنا جميعا ولن نقبل املساس بحقوق 

اي مواطن او مقيم على ارضها الطيبة.
  واوضح ان االجهزة االمنية تبذل كل جهدها من اجل 
القبض على مرتكب حادث االعتداء على الصحافي زايد 
الزيد وتقدميـــه للعدالة ليكون عبرة لكل من يحاول 
ان يتجـــاوز القانون او يعتدي على حرمات االخرين 

او ميس بكيان الدولة وهيبتها. 

 عقد مجلس الوزراء اجتماعا اســــتثنائيا مساء امس االول في 
قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وبعد االجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشــــؤون مجلس الوزراء باالنابة الشــــيخ د.محمد 
الصباح مبا يلي: خصص مجلس الوزراء اجتماعه الســــتعراض 
مشروع برنامج عمل احلكومة والسبل الكفيلة لتنفيذ التوجيهات 
السامية لصاحب السمو االمير في اجللسة االفتتاحية لدور االنعقاد 
الســــابق ملجلس االمة وترجمتها الــــى واقع عملي ملموس يحقق 

الغايات املنشودة.
  وفي هذا الصدد استمع املجلس الى شرح تفصيلي من كل من 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون االقتصادية ووزير دولة 
لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد 
ورئيس جهاز متابعة االداء احلكومي الشيخ محمد العبداهللا وامني 
عام املجلس االعلى للتخطيط د.عادل الوقيان ملضامني مشــــروع 
برنامج عمل احلكومة ومراحل اعداده ومالمح املنهج اجلديد الذي 

مت اعتماده في اعداده.
  حيث مت تصنيف املشروعات التي تقدمت بها اجلهات احلكومية 
املختلفة بحسب سياسات اخلطة اخلمسية لتحقيق انسجام هذه 
السياسات وتكاملها وجتنب جتزئتها ومت تقسيمها الى مشروعات 
تنموية اســــتراتيجية ينفذها القطاع اخلاص وتتناول كل انواع 
اخلدمات واملرافق في قطاعات التعليم والصحة والنقل والسياحة 
واالسكان وغيرها، هذا الى جانب مشروعات تنموية قائدة تقوم 
اجلهات احلكومية بتنفيذها ومشروعات داعمة لسياسات اخلطة 

التنموية ومشروعات أخرى منطية.

  كما استعرض املجلس املتطلبات التشريعية الضرورية الجناز 
مضامني برنامج عمــــل احلكومة والتي تتعلق بانشــــاء الهيئات 

واملؤسسات ومشروعات القوانني الالزمة في هذا الشأن.
  وقد تدارس املجلس كذلك النواقص واملعوقات التي يستوجب 
استكمالها ومعاجلتها العداد البرنامج على النحو املطلوب وناقش 
اجلوانب التفصيلية املتعلقة بسبل تنفيذ برنامج عمل احلكومة 
وآليات املتابعة والتقومي وســــبل حتقيق االلتزام الدقيق بحدود 
االعتمادات املالية املقررة وبالبرنامــــج الزمني التنفيذي املعتمد 
مبا يتجاوز ســــلبيات التجارب السابقة في اعداد وتنفيذ برنامج 

عمل احلكومة.
  وفي هذا الشأن شرح رئيس جهاز متابعة االداء احلكومي الشيخ 
محمد العبداهللا النتائج األوليــــة لعملية محاذاة برامج الوزارات 
واجلهات احلكومية مع سياسات وأهداف اخلطة اخلمسية والتي 
تتضمــــن كذلك حتديد مدى مســــؤولية كل من هذه اجلهات جتاه 
سياســــات وأهداف اخلطة مبا يؤدي الى ضمان االتســــاق الكامل 
بني تنفيذ املشروعات احلكومية واخلطة التنموية واتاحة املجال 
ملعايير واضحة وعملية للقياس والتقومي وهو ما يسهم في حتقيق 

مستوى االجناز املأمول.
  وقد عبر املجلس عن تقديــــره للجهود الكبيرة التي بذلت في 
اعداد برنامج عمل احلكومة منوها بالنهج املعتمد في ذلك، مؤكدا 
على اهمية تعاون جميع اجلهات احلكومية من أجل اجناز البرنامج 
بصورته النهائية معربا عن ثقته الكبيرة في مجلس االمة لتجسيد 
التعــــاون املطلوب مع احلكومة في تقــــدمي الدعم املطلوب لتنفيذ 
البرنامج وتأمني كل متطلباته التشريعية ليتسنى االلتزام بالعمل 

وفق البرنامج الزمني احملدد ســــعيا لتحقيــــق الغايات الوطنية 
املنشودة وتلبية امال املواطنني وتطلعاتهم.

  وضمن اطار االهتمام الكبير الذي توليه احلكومة ملتابعة تنفيذ 
املشــــاريع احليوية فقد اطلع املجلس على عرض مرئي ملشروع 

توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي.
  وقد اســــتمع املجلس الى شــــرح قدمه كل من وزير املوصالت 
ووزير الدولة لشــــؤون مجلس االمة د.محمــــد البصيري ومدير 
عام االدارة العامة للطيران املدني وكبار املســــؤولني فيها تناول 
تفاصيل البيانات املتعلقة بالتطور الذي تشــــهده حركة الطيران 
والركاب وخطط مواجهتها مبا يســــتهدف تعزيز حركة الطيران 
وزيادة الطاقة االستيعابية للمطار الستقبال املزيد من الشركات 

والرحالت وتوفير اخلدمات املتميزة في املطار.
  كما عرضوا على املجلس االتفاقيات التي مت عقدها مؤخرا مع 
العديد من الدول بهدف تعزيز التعاون الثنائي وجتسيد سياسة 
فتــــح االجواء وتبادل اخلدمات اجلوية وتنظيم النقل اجلوي بني 
الكويت وهذه الدول وعددها ٩٥ اتفاقية ينتظر ان تفتح آفاقا غير 

محدودة حلركة الطيران من والى الكويت.
  واوضحوا في العرض املرتكزات الرئيســــية خلطة التوسعة 
والتطوير والبرامج الزمنية اخلاصة بالتنفيذ والتي سيكون للقطاع 

اخلاص دور مهم في املشاركة في تنفيذ املشروعات الرئيسية.
  وقد اشــــاد املجلس باجلهود املبذولة من اجل توســــعة املطار 
مؤكدا علــــى االلتزام بالبرنامج التنفيــــذي وحث اجلهات املعنية 
على التعاون مع االدارة العامة للطيران املدني من اجل اجناز هذا 

املشروع احليوي في برنامجه الزمني احملدد. 

 الكويت تشارك في «النجم الساطع ٢٠٠٩» بالقاهرة
 القاهرة ـ خديجة حمودة

   اعلنت مصر عن بدء انشطة تدريبات 
املناورة احلـــربية (النجم الساطع ٢٠٠٩) 
التي جتري في مصر مبشـــاركة ١٢ دولـــة 
هي مصر والكويـــت والواليــات املتحدة 
وتركيـــا وباكســـــتان واألردن وهولندا 
واليونـــان وفرنســـا واجنلتـــرا وأملانيا 

وايطاليا.
  وقـــال مدير ادارة الشـــؤون املعنوية 
للقـــوات املســـلحة اللـــواء أركان حرب 
اســـماعيل عتمان خالل مؤمتر صحافى 
عقد باملركز االعالمى للقوات املسلحة ان 
انشطة التدريبات ستستمر حتى الثالث 
من نوفمبر املقبل ويشـــارك فيها ١٧ ألفا 
و٣٦ فردا من القوات املسلحة املصرية من 

جميع التخصصات.
  واعلن اللواء عتمان عن ترحيب مصر 
بالقوات الصديقة املشاركة في تدريبات 
النجم الســـاطع لهذا العـــام مؤكدا قيمة 

وحيوية التدريب املشترك.

  وأشار عتمان الى أنه مت اقامة مركزين 
لالعالم عن أنشطة التدريبات هذا العام 
األول بالقاهـــرة والثاني مبنطقة احلمام 
شمال غرب مصر يتواجد بهما نخبة مميزة 
من الضباط من الدول املشـــاركة لتوفير 
املعلومات املطلوبة جلميع أجهزة االعالم 

والصحف.
  ومـــن جانبه قال مديـــر التدريب من 
اجلانب املصري اللواء أركان حرب ابراهيم 
الدماطي ان تدريبات النجم الساطع ٢٠٠٩ 
مرت بعدة مراحل أوالها مرحلة التخطيط 
التي استغرقت ٢٢ شهرا وبدأ التخطيط 
لها من عـــام ٢٠٠٨ بحضور مخططي ١٢ 
دولـــة باجمالي ٣٠٠ مخطـــط من جميع 

التخصصات.
  وذكر أن التدريبات تســـتهدف تنمية 
عالقـــات التعاون العســـكري بني الدول 
املشـــاركة وتقريب املفاهيـــم بني القوات 
لتنفيذ عمليات مشتركة وتبادل اخلبرات 
باستخدام األسلحة احلديثة ورفع مستوى 

القوات املشاركة في العمل الليلي والتدريب 
على الطيران بعد رحلة طيران ألكثر من 

١٥ ساعة.
  واضاف ان التدريبات تهدف ايضا الى 
تبادل اخلبرات في املجال البحرى وأعمال 
البحث واالنقاذ والقتـــال اجلوي وادارة 
األزمات وتبادل اخلبرات في مجال القيادة 
والسيطرة واســـتخدام التكنولوجيا في 
جمع املعلومات وعمليات االمداد والقفز 

احلر مبعدات األكسجني.
  وتابع الدماطـــي أن أعمال التدريبات 
ستشـــمل عملـــيات االســــــقاط مبدينة 
مبارك العســـكرية الى جانب األنشـــطة 
البحرية بالبحر املتوســـط، موضحا أنه 
سيتم كذلك مشروع مركز القيادة في كل 
من مصر ومركـــز املباريات احلربية في 
فيرجينيـــا بالواليات املتحدة اضافة الى 
مشاركة عناصر االنزال البحري في مرحلة 
الرماية التكتيكية بـ ١٨ قطعة بحرية و٩٢ 

طائرة. 

 استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في قصـــر بيان امس رئيس واعضـــاء مجلس ادارة جمعية 
احملامني، كما استقبل سموه طالل اجلالل حيث اهدى سموه 
نسخة من رسالة املاجستير بعنوان «نظرية املخاطر كأساس 
للمسؤولية العامة للدولة» التي حصل عليها من جامعة طنطا 

بجمهورية مصر العربية.
  واستقبل ســـموه احملامي احلميدي السبيعي حيث قدم 
لسموه نسخة من برنامج الكتروني قانوني بعنوان «املوسوعة 
القانونية لتشـــريعات الكويت» الذي اعده باسم االكادميية 

العربية القانونية. 

 سموه تسلم كتابًا من الجالل وبرنامجًا إلكترونيًا من السبيعي

 رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة «المحامين»


