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 (متين غوزال)  الشيخ أحمد الفهد يرد على مالحظات النواب على خطة التنمية  

 إجماع تاريخي على خطة التنمية بـ ٣٧ ملياراً 
 المجلس أقرّها  في مداولتها األولى بتأييد ٥٩ من ٥٩.. ومشاريع الجسور المعلقة وصالة الركاب «٢» في المطار تنطلق قبل عيدي التحرير واالستقالل  

 حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
  بإجماع تاريخي أقر مجلس األمة 
أمس مشروع قانون اخلطة اإلمنائية 
في مداولتــــه األولى بحضور ٥٩ 
عضوا وأجل املداولة الثانية إلفساح 
املجال للنواب لتقدمي تعديالتهم 
لتناقش مع اجلانب احلكومي في 

اللجنة املالية البرملانية. 
  مصادر مطلعة أبلغت «األنباء» 
ان احلكومة ستقدم تقريرها النهائي 
عن خطة التنمية قبل ٢٧ اجلاري 
اســــتعدادا إلقرار املداولة الثانية. 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
أمل ان يجد هذا االجماع النيابي ـ 
احلكومي علــــى إقرار اخلطة عند 
التصويت علــــى املداولة الثانية. 
نائــــب رئيــــس مجلس الــــوزراء 
للشــــؤون االقتصاديــــة ووزيــــر 

التنمية ووزير  الدولة لشــــؤون 
الدولة لشــــؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد أكد ان الكلفة اإلجمالية 
للخطة التنمويــــة تبلغ ٣٧ مليار 

دينار قابلة للتغيير. 
  وأضــــاف الفهد فــــي تصريح 
صحافي عقب انتهاء جلسة أمس 
التي  ان أول املشروعات  اخلاصة 
تشــــملها اخلطة كان توقيع عقد 
إنشاء مستشفى جابر الذي مت قبل 
تسليم اخلطة، موضحا ان مشاريع 
اجلسور املعلقة وصالة الركاب رقم 
٢ في املطار الدولي سيبدأ تنفيذها 
قبل األعياد الوطنية، واصفا اخلطة 
بأنها خطــــة أمة وليســــت خطة 
حكومة، مشددا على ان ما يهمه هو 
ان يثلج صدر وقلب كل كويتي في 
بيته. وكانت اجللسة شهدت نقاشا 

القانون،  موسعا حول مشــــروع 
حيث قال النائب أحمد السعدون 
ان احملك احلقيقــــي للحكومة هو 
تقدمي اخلطة الســــنوية، كما قال 
النائب خالد الســــلطان ان اإلطار 
العام للخطة أحدث ما توصل اليه 
العقل البشري في التخطيط. كتلة 
التنمية واإلصالح أعلنت من جانبها 
ان لديها العديد من املالحظات التي 
ستقدمها كتعديالت أهمها ما يتعلق 

بالهوية اإلسالمية واملرأة. 
  ووصفــــت النائبة د.معصومة 
املبارك اخلطة بأنها خارطة طريق 
ورؤية طموح للعمل بني السلطتني، 
في حني طالب النائب علي الراشد 
بإصدار مرســــوم بقانون إلنشاء 
جامعتني حكوميتني خالل ســــنة 

من اآلن. 

 بقلم: صالح الشايجي 

 كلما وقعت جريمة 
قالوا:  رجـل  بيد 
المرأة» عن  «فّتش 

 ص٣٩ 
ولة

قيل
 

 «البلدية»: تدوير رؤساء فرق الطوارئ

 جزاءات مصانع الشعيبة المخالفة أمام «البيئة» األحد

 بداح العنزي
  تأكيدا ملا نشرته «األنباء»، أصدر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
امس قرارات بنقل وتدوير رؤساء فرق الطوارئ في بلديات احملافظات 
على النحو التالي: طارق القطانـ  العاصمة، علي القويضيـ  اجلهراء، 
مشعل الصافي ـ األحمدي، دعيج السنافي ـ الفروانية، رياض الربيع 

ـ حولي، عبداهللا اللميع ـ مبارك الكبير. 

 دارين العلي
  اعلـــن مدير عام الهيئة العامة للبيئـــة د.صالح املضحي في 
تصريح خاص لـ «األنباء» ان مجلس ادارة الهيئة سينظر األحد 
في مذكرة اجلزاءات بحق مصانع الشعيبة املخالفة التي احالها 
املجلس األعلى الى مجلس االدارة بعد تشـــكيله وفقا لالجراءات 

القانونية. 

 أسماء ٨٣٢ مرشحًا ومرشحة للعمل في الجهات الحكومية   ص١٥ و ١٦

 «العقيلـة لإلجـارة والتمويـل» تنتخب بعـد عمومية 
ماراثونية مجلسًا جديدًا وتقّر عدم توزيع أرباح  ص٢٧

 عاشور يقترح ١٠ آالف دينار هبة لكل أسرة
 قدم النائب صالح عاشــــور اقتراحا بقانون ملنح كل أسرة كويتية 
هبة مقدارها ١٠٠٠٠ دينار يصرف نصفها خالل شهر من تاريخ العمل 
بالقانون ونصفها اآلخر بعد سنة من تاريخ العمل به. كما متنح الكويتية 
املطلقة والكويتية املتوفى عنها زوجها والكويتية املتزوجة من غير 
كويتي والكويتي غير املتزوج الذي بلغ سن الرشد هبة مقدارها خمسة 

آالف دينار تصرف خالل شهر من تاريخ العمل بالقانون. 

 أهم بنود مشروع قانون الخطة اإلنمائية
 > تنفذ اخلطة خالل الفترة من ٢٠١٠/٤/١ إلى آخر مارس 

.٢٠١٤
  > تقدم احلكومة خطة سنوية تشمل اجلزء الذي يقترح 
ــنويا من اخلطة التنموية العامة شاملة مشروعات  تنفيذه س

القوانني الوارد ذكرها في اخلطة.
  > تصدر األمانة العامة للتخطيط في السنة ذاتها قرارات 

تنظيمية خاصة بتنفيذ اخلطة ومتابعتها.
  > تعد األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
اخلطة السنوية التفصيلية بالتنسيق مع كافة اجلهات املعنية 
ــي ضوء األهداف  ــة العامة للدولة ف ــى إعداد امليزاني ويراع
ــات الواردة في خطة التنمية وال يجوز أن يتضمن  والسياس
ــروع امليزانية أي اعتمادات تكميلية باستثناء بند تعيني  مش

الكويتيني في الباب األول.
ــة أهداف تقديرية  ــداف الكمية الواردة في اخلط   > األه

قابلة للتعديل.
ــا املتعلقة  ــر هياكله ــة بتطوي ــات املعني ــوم اجله   > تق

بالتخطيط بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية.
  > تقوم األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط برصد 
ــر االقتصادية  ــرات وتقييم الظواه ــة املتغي ــات حرك اجتاه

واالجتماعية.
  > تلتزم اجلهات املعنية مبا ورد باخلطة كما تقدم األمانة 
العامة للتخطيط تقارير متابعة دورية منتظمة كل ستة أشهر 
إلى املجلس األعلى للتخطيط والتنمية تتضمن تقييما شامال 
ــكانية  ــاالت االقتصادية واالجتماعية والس ــي املج لألداء ف

واإلدارية وحتال التقارير إلى مجلس األمة.
  > تتابع األمانة العامة للتخطيط كافة القرارات الصادرة 
ــة ولها أن تطلب تعديلها إن خالفت اخلطة  عن اجلهات املعني
ــة وللمجلس األعلى  ــب إصدار القرارات الالزم ولها أن تطل

للتخطيط إيقاف أي قرار مخالف ملا ورد في اخلطة.
  > للوزير املختص اإلشراف على األمانة العامة للمجلس 
ــاليب التي يراها  األعلى للتخطيط وله احلق في اقتراح األس

مناسبة لتطبيق اخلطة. 

 اجتماع «المالية» الثالثاء المقبل بحضور الفهد ودعوة جميع النواب لتسجيل مالحظاتهم واقتراحاتهم حول الخطة اإلنمائية

 الحكومة وافقت على تخصيص أسهم 
  ٥٠٪ من الشركات الجديدة للمواطنين

 مريم بندق
  أعلن رئيس اللجنة املالية واالقتصادية 
البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة أن اللجنة 
ستجتمع الثالثاء املقبل بحضور احلكومة 
ملناقشــــة املالحظات الواردة على اخلطة 
اإلمنائية للدولة، موضحا انه ستتم دعوة 
جميع النواب للمشاركة في احلوار وطرح 
إسهاماتهم ومقترحاتهم إلثراء العمل وصياغة 
خطة متكاملة متثل رأي السلطتني. وقال 

د.الزلزلة لـ «األنباء»: سيحضر االجتماع 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية 
واإلســــكان الشيخ أحمد الفهد موضحا ان 
ما طرح خالل املداولة األولى أمس عبارة 
عن مالحظات وحتى اآلن لم نتســــلم أي 
تعديالت رســــميا. وأضاف رئيس اللجنة 
املالية د.الزلزلــــة أن املوافقة على اخلطة 
في املداولة األولى تترجم التناغم احلكومي 
النيابي العــــام حول أهمية اخلطة للدولة 

بالرغم من وجود بعض وجهات النظر لتكون 
خارطة طريق لعمل السلطتني. وكشف عن 
اتفاق مبدئي بني احلكومة واملجلس جاء 
في احدى مواد القانون على نسب الشركات 
اجلديدة التي ستطلقها احلكومة وستكون 
كالتالي: ٢٤٪ للحكومة، ٢٦٪ للقطاع اخلاص 
بنظام املزايدة، و٥٠٪ اكتتاب عام للمواطنني، 
مشــــيرا إلى أن املوافقة في املداولة األولى 

ستتبعها موافقة في املداولة الثانية. 

 سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 

 أربع سنوات على رحيل 
  جابر الخير واإلنسانية

 جابر األحمد.. رجل الحكمة 
ورائد النهضة والتنمية  ص٢٠ و٢١

 «الشؤون»: ملحق عمالي
   في الدول المصدرة للعمالة

 بشرى شعبان
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة في وزارة الشؤون ان 
الوزارة تعمل على اعداد دراسة 
متكاملة بشأن تعيني ملحق 
عمالي في السفارات الكويتية 
الى  بالدول املصدرة للعمالة 
الكويت، باالخص ذات الكثافة 
العمالية (الفلبني، مصر، الهند، 

سورية) وغيرها من الدول.
  وأوضحت املصادر انه فور 
اعداد الدراســـة سيتم رفعها 
الى اجلهات املختصة بالدولة 
التخـــاذ االجـــراءات الالزمة 

بشأنها. 

 دبي مستعدة الستقبال مقر األمم المتحدة 
  إذا قررت مغادرة نيويورك

 دبيـ  أ.ف.پ: أعلنت حكومة دبي رسميا 
امس اســـتعدادها الكامل الســـتقبال مقر 
األمم املتحدة إذا ما قررت األخيرة مغادرة 
نيويورك، وهي فكرة طرحت في الصحافة 
العاملية. وقالت حكومة اإلمارة في بيان تلقت 
وكالة فرانس برس نسخة منه انها تعلن 
«استعدادها الكامل الستضافة مقر منظمة 
األمم املتحدة علـــى أرضها في حال اتخاذ 
القائمني عليها قرارا بنقل مقرها القائم حاليا 
في مدينة نيويورك». وذكرت احلكومة أنها 
مستعدة لـ «فتح قنوات احلوار مع القائمني 
على املنظمة الدولية إلطالعهم على ما ميكن 
أن توفره دبي مـــن إمكانات ومميزات من 
شأنها ترجيح كفتها كاخليار األمثل من بني 

اخليـــارات املمكنة لنقل املقر احلالي لألمم 
املتحدة فـــي حال التوصل إلى قرار نهائي 
بهذا الصـــدد». واعتبرت احلكومة أن دبي 
«متتلك من املقومات ما يؤهلها لكي تكون 
البلد املضيف للمقر الرئيس ملنظمة األمم 
املتحدة، سواء من ناحية موقعها اجلغرافي 
الذي يتوســـط العالم أو من ناحية البنية 
األساسية رفيعة املستوى التي تعزز من قيمة 
هذا املوقع خاصة مع امتالك دبي واحدة من 
أرقى شبكات النقل اجلوي والبحري والبري 
في العالم». وكانت مجلة فوربس اقترحت 
الثالثاء في تعليق لها على افتتاح أعلى برج 
في العالم في دبي أوائل هذا الشهر، نقل مقر 

األمم املتحدة من نيويورك إلى دبي. 

  قصص موت مرعبة في هاييتي   قصص موت مرعبة في هاييتي   قصص موت مرعبة في هاييتي   ص٣٢ و ٣٣ 
 القتلى والجرحى والمشردون ٣ ماليين  والكويت تقدم مساعدات  لضحايا  الزلزال  

 بقلم:  يوسف عبدالرحمن 

 سياحة في النفق 
المظلم ..

   السحر .. عالم الشر 
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