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دانيا شومان
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير 
األشغال فاضل صفر ان العقود التي توقعها 
وزارة األش����غال تأتي ضمن إطار ميزانية 
الوزارة املوضوعة في برنامج عمل احلكومة 
واخلطة اخلمسية، الفتا إلى أن الوزارة قطعت 
شوطا كبيرا في توقيع العقود واالتفاقيات 

التي تصب في التنمية الشاملة.
وقال صفر خالل توقيع 4 عقود واتفاقيتني 
ب����وزارة االش����غال امس أن قيم����ة العقود 
واالتفاقيات تبلغ قيمتها 35 مليون دينار، 
حيث جاء العقد األول لصيانة عامة للطرق 
والساحات محافظة مبارك الكبير وتبلغ قيمة 
العق����د 2.7 مليون دينار والعقد الثاني هو 
عقد صيانة وإنشاء شبكة املجاري الصحية 
مبحافظة مبارك الكبير وتبلغ قيمته 1.591 
مليون دينار والعقد الثالث إنشاء واجناز 
وصيانة الطريق الواصل بني الوفرة وكبد 
وتبلغ قيمة العقد 14.56 مليون دينار والعقد 
الرابع إنشاء وإجناز وصيانة وتأثيث املقر 
الرئيس للهيئة العامة للبيئة وتبلغ قيمته 
14.3 مليون دين����ار. بينما جاءت االتفاقية 
األولى حول دراسة وتطوير وحتديث املخطط 
الهيكلي للصرف الصحي بالكويت وتبلغ 
قيمتها 1.605 مليون دين����ار، أما االتفاقية 
الثانية فتختص بدراسة وتصميم واإلشراف 
على تنفيذ مشروع مبنى القيادة التنسيقية 
للمنطقة اخللفي����ة وتبلغ قيمته 207 آالف 

دينار«.
وذك����ر صفر ان متابع����ة القيادة العليا 
ملشاريع احلكومة تشدد على الوزارة القيام 
بإجناز املش����اريع باألوق����ات احملددة وفق 

املعايير العاملية.
وفيما يخص االستجواب املقدم إليه من 
قبل النائب مبارك الوعالن قال ان االستجواب 
حق دس����توري س����واء كان اس����تجوابا أو 
أسئلة برملانية وسنتعامل معها وفق األطر 

الدستورية.
وأضاف صفر ان من����اداة االقتصاديني 
ونواب مجلس األمة بتأخر تنفيذ املشاريع 
احلكومية يرجع إلى الدورة املستندية التي 
نعيشها ونحن مهتمون بتقليص فترة الدورة 
املستندية وجمع اجلهات الرقابية على طاولة 
واحدة إلقرار املشاريع تباعا وهذا يحتاج 

إلى فترة من الزمن.
وأشار صفر إلى أن املشاريع التي مت 
توقيعها تأتي ضمن خط���ة الوزارة في 
تنفيذ املشاريع التنموية في الدولة على 
الرغم من ضع���ف اإلمكانات في الوزارة 
إال أن اجله���ود التي يبذلها املس���ؤولون 
واملهندسون قادرة على تنفيذ تلك املشاريع، 
معلنا عن عزم الوزارة على طرح مشاريع 
عديدة خالل الفترة املقبلة، مشيرا إلى ان 
الوزارة ستواجه حتديات في السنة املالية 
القادمة فيما يخص امليزانيات املرصودة 
للمش���اريع وحجم املش���اريع املطلوبة 

الستكمال تنفيذها.
ومن جانبه كشف نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير التنمية 
واإلسكان الش����يخ أحمد الفهد عن ارتياح 
احلكومة لسير خطة التنمية وبرنامج عمل 
احلكومة رغم عدم مناقشته بشكل تفصيلي 
مع مجل����س األمة، موضح����ا أن احلكومة 
بادرت بالبدء بالبرنامج في الس����نة املالية 

احلالية.
واكد الفهد ان املشاريع التي قامت احلكومة 
بتوقيعها مؤخرا تندرج حتت مفهوم البنية 
التحتية واملشاريع التنموية التي ال ميكن ان 

تتم دون وجود بنية حتتية مناسبة لها.
واجاب الفهد عن االستجوابات عندما لم 
يعلق النواب على اخلطة اخلمسية لتكاملها، 
قال: نحن ال نحب ان تقرأ ما بني الس����طور 
ونحب ق����راءة االمور بوض����وح، مبينا ان 
احلراك السياس����ي من ميزة الكويت حتت 
مظلة الدستور الكويتي ونقبل كل ما يندرج 
حتت الدس����تور الكويتي من حراك وعراك 
سياس����ي مقبول في هذا اجلانب، موضحا 
ان احلكوم����ة حريصة عل����ى ابعاد اخلطة 
والبرنامج التنموي عن الوضع السياسي 

قدر املستطاع.
واش����ار الفهد الى ان الوزير صفر رغم 
تقدمي االستجواب اليه اال انه قام بواجباته 
كوزير جت����اه وطنه، الفتا الى وجود ثالث 
قضايا رئيسية تبعث الطمأنينة كالتعاون 
مع النواب في اخلطة والبرنامج واالتفاق 
مع وزارة املالية على متويل جميع املشاريع 
حتى اذا وصلنا الى االقتراض واخيرا تسهيل 
التمويل املالي للشركات من قبل البنوك فيما 

يخص املشاريع احلكومية.
البش����رية  التنمية  الفهد عن  وكش����ف 
واملجتمعية التي تنح����در حتتها اخلدمات 
العامة التي يوجد بها قصور من خالل قيام 
احلكومة باالحصائيات املتواضعة، الفتا الى 
وجود خطط طموحة على مستوى وزارة 
الصحة للقفز بالرعاية الصحية على مستوى 
عدد االسرة للوصول بها الى النسب العاملية، 

مضيفا ان احلكومة تس����عى على املستوى 
التعليمي العادة النظر في منهجية التعليم 
»وليس في مناهج التعليم« حتى تتماشى 

اخلطة مع تأهيل التنمية البشرية.
وبني الفهد ان اجلزء الثالث للخطة يقوم 
على اعادة معاجلة املؤسسات احلكومية 
ومحاربة الفساد ومحاولة االصالح بالشكل 
الكامل، معلنا عن استعداد احلكومة جللسة 
مجلس االمة اخلاصة بالشفافية في ديسمبر 
املقبل بتقدميها قوانني جديدة ولن تنتظر 
مقترحات النواب، متمنيا التعاون معهم في 
هذا اجلانب العادة تنظيم منظمتنا والتنمية 

البشرية واملجتمعية واالقتصادية.
واعلن الفهد عن وجود شركات متخصصة 
تق����وم بدعم اجلهات احلكومية س����واء في 

اجلانب البشري او الدعم الفني.
الوطنية ودعم احلماية  وعن املشاريع 
للمنتجات احمللية، قال الفهد ان جلنة املشاريع 
الكبرى قدمت كتابا الى مجلس الوزراء العادة 
النظر في دعم املنتج احمللي في ظل االزمة 
االقتصادي����ة، ومت تكلي����ف وزارة التجارة 
لدعم املنتج الوطني بعي����دا عن املعوقات 

االقتصادية.
وثمن الفه����د جهود صفر حلرصه على 
العمل بالنيابة عن مجلس الوزراء المتامه 
مشاريع اخلطة اخلمسية، متمنيا لهم النجاح 
بالتعاون مع القطاع اخلاص حتى تكون هذه 
املشاريع اولى حبات الغيث واملطر ملشروع 
طموح ميثل نقلة نوعية للوطن بتوجيهات 
س����امية من صاحب الس����مو االمير وسمو 
ولي العهد وس����مو رئيس الوزراء ونحن 

جاهزون لذلك.

ت����رأس رئيس جلنة املراس����م واالس����تقبال 
والضيافة عض����و اللجنة العليا املكلفة باالعداد 
للدورة 30 ملؤمتر القم����ة ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية الشيخ خالد العبداهلل وبحضور 
نائب رئيس جلنة املراسم واالستقبال والضيافة 
ومدير ادارة املراس����م بوزارة اخلارجية السفير 

ضاري العجران واعضاء اللجان املشاركة باجلهات 
احلكومية االجتماع التس����يقي لرؤساء املراسم 
لدول اخللي����ج العربية بقصر بيان صباح امس 
وذلك لالعداد والتنسيق للقمة اخلليجية املزمع 
عقده����ا في الكويت خالل الفت����رة من 14 الى 15 

ديسمبر املقبل.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
برقية تهنئة الى س���مو األمير البرت الثاني امير 
امارة موناكو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناس���بة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

لسموه موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
برقيتي تهنئة مماثلتني.

من جانب آخر نعى الديوان األميري املغفور لها 
بيبي أحمد حسني بن علي الرومي أرملة الشيخ 
حمد مالك السلمان الصباح عن عمر يناهز 85 عاما 
وووري جثمانها الثرى امس بعد صالة العصر.

يغادر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد البالد غدا الس����بت متوجها الى اجلمهورية 
االس����المية االيرانية في زيارة رس����مية تستغرق 
يومني تلبي����ة للدعوة الكرمية م����ن  النائب األول 
لرئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية محمد رضا 

رحيمي.
وس����يرافق س����موه في هذه الزيارة وفد رسمي 
من عبدالرحمن العتيقي املستشار مبكتب صاحب 
السمو األمير والشيخ د.محمد الصباح نائب رئيس 
مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية والش����يخ أحمد 

العب����داهلل وزير النفط ووزي����ر االعالم ومصطفى 
الشمالي وزير املالية وأحمد الهارون وزير التجارة 
والصناعة ود.محمد البصيري وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة ود.بدر الشريعان وزير 
الكهرباء واملاء والسفير خالد اجلاراهلل وكيل وزارة 
اخلارجية والس����فير مجدي الظفيري سفيرنا لدى 
اجلمهورية االسالمية االيرانية وعبدالوهاب البدر 
مدير عام الصن����دوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية وبدر الس����عد العضو املنت����دب في الهيئة 
العامة لالستثمار وفواز الفرح رئيس االدارة العامة 

تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير خارجية 
روسيا االحتادية سيرغي الڤروڤ تتعلق بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها في 
جميع املج����االت كما تطرقت الرس����الة الى بعض 

املوضوعات السياسية الراهنة ومستجداتها.
جاء ذلك خالل استقباله ملبعوث وزير خارجية 
روسيا االحتادية السفير سيرغي فيرشينني مدير 
ادارة الش����رق األوسط وش����مال أفريقيا في وزارة 

اخلارجية الروسية.
حضر اللقاء مدير ادارة األميركتني ومدير ادارة 
أوروبا باالنابة الس����فير علي السماك ومدير ادارة 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

باالنابة الوزير املفوض صالح اللوغاني.
اس����تقبل نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح بحضور املستشار 
بالديوان األميري د.يوسف االبراهيم ورئيس ديوان 
اخلدمة املدني����ة عبدالعزيز الزبن اخلبير في البنك 

الدولي زافيرس تزاناتوس.

حضر اللقاء م����ن اجلانب الكويتي وكيل ديوان 
اخلدم����ة املدنية محمد الروم����ي ومدير ادارة مكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية باالنابة 
الوزير املفوض صالح سالم اللوغاني ومدير الشؤون 
احمللية في ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية حمد مبارك بن سبت.
وحضره من البنك الدولي كل من املدير االقليمي 
للبنك الدولي يوسف سابا ومدير البنك الدولي � فرع 
الكويت رضوان علي شعبان واملستشارة في البنك 

الدولي مي وزان.
هذا والتقى الشيخ د.محمد الصباح نائب وزير 

اخلارجية األميركي السابق جون نيغروبونتي.
كما التقى نائ����ب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية بس����فير الواليات املتحدة األس����بق لدى 

الكويت ادوارد غنيم.
حضر اللقاءين مدير ادارة األميركتني الس����فير 
علي السماك ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية باالنابة الوزير املفوض 

صالح اللوغاني.

اكد وكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل املالك على 
اهمية تفعي����ل التبادل االعالمي بني كل من الكويت 

وجمهورية ألبانيا.
جاء ذلك خالل استقباله لسفير ألبانيا لدى الكويت 

السفير أدميرمي باتاي.
وقد تطرق اللقاء ال����ى العديد من القضايا ذات 
االهتمام املش����ترك والسيما املجال االعالمي وكذلك 
اهمية اقامة العديد من االنشطة االعالمية وتبادلها 
بني البلدين الصديقني وقد اكد الش����يخ فيصل على 
اهمية الدور الذي يقوم به املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب من خالل انشطة ثقافية وفنية تعبر 

عن الوجه احلضاري الذي تتمتع به الكويت.
داعيا لتخصيص اسابيع ثقافية مع العديد من 
الدول وأكد عل����ى اهمية ان تكون البانيا في مقدمة 
اهتمامات املجلس الوطني من جانبه اشاد السفير 
أدميرمي باتاي بالعالق����ات الوطيدة التي تربط بني 
البلدين الصديق����ني في جميع املجاالت والس����يما 

االعالمية منها.
واعرب عن س����عادته مبا تتمتع به الكويت من 
حري����ة رأي ودميوقراطية في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الس����مو االمير وس����مو ولي العهد وسمو 

رئيس الوزراء.

وصل الى بروكس���ل اول من 
امس تلبي���ة لدعوة من حلف 

شمال االطلسي.

التطورات االقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك.

وكان الش���يخ اخلال���د قد 

بروكسل � كونا: بحث رئيس 
جهاز االمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد امس مع مسؤولني بحلف 
شمال االطلسي )ناتو( في مقر 
العالقات  احللف ببروكس���ل 
بني اجلانبني والقضاي���ا ذات 
االهتمام املشترك التي تتعلق 
العربي  مبنطقت���ي اخللي���ج 

والشرق االوسط.
والتقى الشيخ محمد اخلالد، 
عقب ذل���ك، نائب االمني العام 
للناتو كالوديو بيس���ونيرو، 
حي���ث ناقش مع���ه العالقات 
الثنائية بني دول احللف البالغ 
عددها 28 دولة والكويت وكيفية 
تطوير وتقوية التعاون االمني 
واالستراتيجي بني اجلانبني 
في اطار مبادرة اس���طنبول 

للتعاون.
النقاش آخر   كما تن���اول 

بوينس ايرس � كونا: اكد سفيرنا لدى األرجنتني 
سعود الرومي حرص القيادة السياسية الكويتية 
على تعزي���ز التعاون م���ع األرجنتني في جميع 

املجاالت.
وقال الرومي في تصريح ل� »كونا« عقب اقامته 
حفل غداء على ش���رف وزير الثقافة األرجنتيني 
خورخي كوس���يا ان »احلكوم���ة الكويتية تولي 
اهتماما خاصا جتاه التعليم والثقافة اضافة الى 
مساهماتها الكبرى في متويل املؤسسات التعليمية 

والثقافية«.
وأعرب الرومي عن األمل في مش���اركة وزير 
الثقافة االرجنتيني في احتفاالت الكويت بالعيد 
الوطني ويوم التحرير في فبراير املقبل لاللتقاء 

بنظيره الكويتي واالطالع على تراث الكويت.
من جهته اشاد وزير الثقافة االرجنتيني خورخي 

كوسيا بكرم الضيافة الكويتي، مثمنا جهود السفير 
الرومي وحرصه على تطوير العالقات بني الكويت 

وجمهورية االرجنتني.
وذكر ان حفل الغداء اتاح له فرصة قيمة للتعارف 
ولقاء مجموعة من السفراء العرب املعتمدين في 
االرجنتني مرحبا بالدعوة التي وجهها له السفير 
الرومي لزيارة الكويت واملشاركة في احتفاالتها 

بالعيد الوطني ويوم التحرير.
وأكد كوسيا استعداد وزارة الثقافة االرجنتينية 
للتعاون مع سفارتنا في بوينس ايرس وتقدمي كل 
التسهيالت الالزمة لها الجناح االسبوع الثقافي 

الكويتي املزمعة اقامته في ابريل 2010.
وقدم السفير الرومي عقب حفل الغداء لوزير 
الثقافة االرجنتيني مجسما تذكاريا ألبراج مدينة 

الكويت.

الفهد: نقبل الحراك والعراك السياسي تحت مظلة الدستور
خالل االحتفال بتوقيع 4 عقود واتفاقيتين ضمن ميزانية »األشغال« في برنامج عمل الحكومة

جانب من توقيع العقود

الشيخ خالد العبداهلل والسفير ضاري العجران خالل االجتماع

الشيخ محمد اخلالد مستقبال نائب األمني العام للناتو كالوديو بيسونيرو

الشيخ فيصل املالك مستقبال السفير األلباني

الشيخ علي اخلالد

الشيخ أحمد الفهد ود.فاضل صفر خالل املؤمتر الصحافي 

صف�ر: مهتمون بتقليص فترة الدورة المس�تندية وجميع الجهات الرقابية على طاولة واحدة إلقرار المش�اريع

العبداهلل بحث االستعداد والتنسيق للقمة 
الخليجية في الكويت 14 ديسمبر المقبل

الكويت هنأت إمارة موناكو بالعيد الوطني

رئيس الوزراء يغادر غدًا إلى إيران

محمد الصباح تسّلم رسالة
من نظيره الروسي حول العالقات الثنائية

التقى خبيرًا في البنك الدولي وغنيم ونائب وزير الخارجية األميركي السابق

المالك: تفعيل التبادل اإلعالمي مع ألبانيا

محمد الخالد بحث مع مسؤولين بالناتو
القضايا ذات االهتمام المشترك الرومي: حريصون على تعزيز التعاون

 مع األرجنتين في مختلف المجاالت

ترأس االجتماع التنسيقي لرؤساء المراسم بدول التعاون

الديوان األميري نعى أرملة الشيخ حمد مالك السلمان

دعا لتخصيص أسابيع ثقافية مع العديد من الدول

ناقش آخر التطورات اإلقليمية والدولية

خالل حفل على شرف وزير الثقافة األرجنتيني

الخالد: الكويت تدعم أي خطوة
للقضاء على الفقر والجوع

العربية منذ عام 1961 مما يعكس 
حرص بالده على االسهام الفعال في 

التصدي لقضايا الفقر واجلوع.
وذكر ان الكويت سارعت منذ 
بداية االزمة االقتصادية الراهنة التي 
الى استفحال ظاهرة اجلوع  ادت 
الى العمل في تخفيف اثارها احلادة 
على الدول النامية من الناحيتني 
االجتماعي���ة واالقتصادية. وأكد 
اخلالد على دأب وزارة اخلارجية 
التي تشرف على الصندوق الكويتي 
من خالل حرص نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح على املشاركة االيجابية في 
احملافل الدولية املعنية بهدف بلورة 

السياسة الدولية لدعم التنمية.
وأشار الى اعداد الوزارة التقارير 
والدراسات املفصلة لالمن الغذائي 
ووض���ع خطط واس���تراتيجيات 
مس���تقبلية بالتعاون مع األسرة 

الدولية مبا فيها قمة الفاو.
واوضح السفير اخلالد مثاال على 
املشاركة التفاعلية للديبلوماسية 
الكويتي���ة وذلك خ���الل اجنازات 
مجلس التعاون اخلليجي الذي عقد 
بالرياض في نوفمبر العام املاضي 
حيث وضعت رؤية مس���تقبلية 
للتنمية في القطاع الزراعي واالنتاج 
الغذائي وادارة املوارد الطبيعية في 
دول املجلس، الفتا الى تصدر قضايا 
األزمة االقتصادية واألمن الغذائي 
أعمال القمة اخلليجية املزمع عقدها 

في الكويت في ديسمبر املقبل.
وأشاد الشيخ علي اخلالد بقيام 
اململكة العربية السعودية بتحمل 
تكاليف تنظيم القمة العاملية حول 
األمن الغذائي في الفاو واس���هام 
اململكة في اجناح انشطتها، مبينا 
انه »مدعاة اعت���زاز للخليجيني« 
وانه ليس غريبا على اململكة حتت 
قيادة خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز.

روما � كونا: رحب مدير االدارة 
االقتصادي���ة ب���وزارة اخلارجية 
السفير الشيخ علي اخلالد بنتائج 
القمة العاملية لالمن الغذائي التي 
نظمتها منظمة االغذية والزراعة 
ل���أمم املتحدة )ف���او( باعتبارها 
تتماش���ى مع دعم الكويت لأمن 

الغذائي ومكافحة اجلوع.
وقال الش���يخ علي اخلالد في 
تصريح خاص ل� »كونا« مبناسبة 
مشاركته في أعمال قمة الفاو التي 
اختتمت أعمالها اول من امس »ان 
الكويت تؤيد قرار اتخاذ االجراءات 
الوطني���ة واالقليمية  الضرورية 
والعاملية لوقف تفشي اجلوع وسوء 
التغدية وانعدام األمن الغذائي في 
العالم«. واعتب���ر أن نتائج القمة 
خطوة مهمة لتحقيق هدف القضاء 
على الفقر واجلوع وذلك بالتعهد 
الثاب���ت بتجديد اجلهود بااللتزام 
بأول أهداف األمم املتحدة االمنائية 
لألفية في قمة الغذاء األولى عام 
1996 في خفض عدد اجلياع مبقدار 

النصف بحدود عام 2015.
ورأى أن االلتزامات بالنهوض 
بالتنسيق الدولي وحتسني نظام 
حوكمة األمن الغذائي بتدعيم جلنة 
األمن الغذائ���ي العاملي لدى الفاو 
والعمل على رفع نسبة االستثمارات 
الزراعي���ة في ال���دول النامية من 
اجمالي املساعدات االمنائية العاملية 
وتوجيه االستثمارات اجلديدة الى 
الى  الزراعي تؤدي  زيادة االنتاج 

حتقيق األمن الغذائي للجميع.
واكد على اس���تمرار بالده في 
املشاركة في األنشطة الدولية الهامة 
انطالقا من مبادرات صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد الرائدة 
وذل���ك حلرص س���موه على دعم 
التنمية في الدول الفقيرة والنامية 
ملواجهة االزمات املالية واالقتصادية. 
واضاف اخلالد ان من هذه املبادرات 
صندوق احلياة الكرمية وصندوق 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة الذي 
تبنته القمة االقتصادية العربية. 
واكد على ان دور الكويت ال يقتصر 
على هذه املبادرات فحسب بل الى 
جهود احلكومة حتت قيادة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ف���ي وضع خطة اس���تثمارية في 
مشاريع انتاجية لتوفير وتعزيز 
األمن الغذائي في الكويت. وشدد 
على اهتمام الكويت املس���تمر في 
املس���اعدة ملواجهة األزمات ودعم 
التنمية وذلك بانش���اء الصندوق 
الكويت���ي للتنمي���ة االقتصادية 

على هامش مشاركته في قمة »الفاو«

)أسامة البطراوي(


