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الخرافي استقبل بحر العلوم
والسفير اإليراني ومحافظ البصرة

 استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه امس محمد بحر العلوم والوفد املرافق له. 
وأكد اخلرافي حرص الكويت على أمن واستقرار 
العراق ألن في هذا استقرارا للمنطقة، مشيرا الى 
ان املس���ؤولية حتتم علينا جميعا توخي احلذر 
واالنتباه من بعض التصريحات غير املس���ؤولة 

التي تستهدف العالقة بني البلدين الشقيقني.
من جانبه، قال بحر العلوم ان العراقيني يقدرون 
الدور الذي تقوم به الكويت جتاه العراق، مشيرا  
الى ان هذا األمر يترك قيمة مهمة في قلوب العراقيني، 
كما جرى خالل اللقاء بحث آخر التطورات على 

الس���احتني االقليمية والدولية وزيادة سبل دعم 
العالقات بني الدولتني الش���قيقتني. كما استقبل 
اخلرافي محافظ البصرة ف���ي جمهورية العراق 
د.شلتاغ عبود املياح والوفد املرافق له، حضر اللقاء 
محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج مرافقا 
حملافظة البصرة، وجرى خالل اللقاء بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها. 
كما استقبل اخلرافي سفير اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية لدى الكويت علي جنتي، وجرى خالل 
هذا اللقاء بحث س���بل تطوير العالقات الثنائية 

بني الدولتني الصديقتني.

..ومستقبال الزميل فيصل القناعي

اخلرافي مستقبال بحر العلوم

د.يوسف الزلزلة

دعا لالستفادة من الفوائض المالية

الزلزلة: الخطة الخمسية أداة مهمة  لمتابعة وتقييم األداء الحكومي
قال رئي���س اللجنة املالية 
البرملاني���ة النائب د.يوس���ف 
الزلزلة ان االجم���اع النيابي � 
احلكومي على اخلطة االمنائية 
في املداولة االولى يرجع ألسباب 
عدة ابرزها الرغبة في معاجلة 
اآلث���ار الس���لبية االقتصادية 
واالجتماعية لغياب التخطيط. 
وأكد ان ما تضمنته اخلطة من 
اهداف استراتيجية اهمها بناء 
االنسان الكويتي وما يترتب على 
ذلك من تقدمي الرعاية الصحية 
والتعليم واالسكان ودعم التنمية 
القطاع  البش���رية وتش���جيع 
اخلاص ليقود التنمية وتعديل 
التركيبة السكانية وزيادة الناجت 
احمللي االجمالي ورفع مستوى 
معيشة املواطن وتطوير االدارة 
احلكومية، مضيفا: تبني منهج 
التخطيط التأشيري الذي يسعى 
الى حتقي���ق التوافق النيابي � 
احلكوم���ي، واخلطة اداة مهمة 
ملجلس االم���ة ملتابعة وتقييم 
االداء احلكومي بناء على اسس 
موضوعي���ة، واداة للحكومة 
لتصحيح املسار االقتصادي، 
االستفادة من الفوائض املالية 
التنمية املس���تدامة،  وحتقيق 
تعتبر خطة انقاذ لعالج اآلثار 
السلبية لألزمة املالية العاملية، 
موضحا ان هذا االجماع يترتب 
عليه مسؤوليات كبيرة بعضها 
من اختص���اص اللجنة املالية 
البرملاني���ة والبع���ض اآلخر 
من اختص���اص األمانة العامة 
للمجل���س األعل���ى للتخطيط 

والتنمية، مؤكدا على االستجابة 
النواب  ملقترحات ومالحظات 
وتعديل مشروع اخلطة االمنائية. 
وعن مقترحات من اختصاص 
البرملانية قال  املالي���ة  اللجنة 
الزلزلة انها تتعلق مبناقش���ة 
مقترح بتعديل مشروع قانون 
اخلطة ومنها النظر في تعديالت 
احلكومة على مشروع القانون 
في املواد 3 و6 و9 وهي مالحظات 
بس���يطة تراعي التنسيق بني 
األجهزة احلكومية ويقترح ان 
توافق عليها اللجنة املالية ألنه ال 
تغيير في مضمون املواد، والنظر 
في تعديالت باضافة مادة )أولى 
مكرر، مادة أولى )مكرر(، مادة 
أولى وهي تتعلق بتحديد نسبة 
املساهمة في الشركات املشار 
اليها في اخلطة، وحتديد رأسمال 
وتوزي���ع األس���هم املخصصة 
اقتراح يعكس  لالكتتاب وهو 
احل���رص على عدال���ة توزيع 
عوائد التنمية وحماية الطبقة 
املتوسطة واحملدودة الدخل، لكن 
مجالها في قانون التخصيص، 
والنظ���ر في تعديالت بش���أن 
الغاء االعتمادات التكميلية في 
امليزانية العامة للدولة باستثناء 
بند تعيني الكويتيني في الباب 
األول للمرتب���ات، وكان الهدف 
من اضافة هذه الفترة محاربة 
العام،  امل���ال  الفس���اد واهدار 
امليزانية،  والدقة عند تقدي���ر 
وميكن االس���تعاضة عن ذلك 
بطل���ب اعتم���اد اضافة ويرى 
مقدم االقت���راح ان هذا يخص 

جلن���ة امليزانيات واحلس���اب 
اخلتامي حيث ان االقتراح يعطي 
املرونة لتقديرات امليزانية العامة 
للدول���ة. وع���ن مقترحات من 
اختصاص أمانة التخطيط اكد 
الزلزلة: وهي مقترحات تتعلق 
العام ملشروع اخلطة،  باالطار 
اذ يجب االستجابة القتراحات 
االعضاء واعادة صياغة االهداف 
االستراتيجية للتنمية بحيث 
يكون الهدف األول: بناء االنسان 
الكويتي وتوضيح ما يترتب على 
ذلك من تطوير خدمات التعليم 
والصحة والرعاية الس���كنية، 
واستكمال هذا الهدف مبا ورد 
في الهدف الثالث املتعلق بدعم 
البشرية واملجتمعية،  التنمية 
اعادة صياغة مفردات مشروع 
الع���ام ليعكس اخلطة  االطار 
الرباعي���ة، وح���ذف ما يتعلق 
باخلطة اخلماسية، وحذف كل ما 
يتعلق بالسنة 2010/2009 ألنها 

انتهت، اضافة مؤشرات وبيانات 
السنة األولى للخطة الرباعية 
ف���ي كل مكون���ات   2011/2010
اخلطة، واضافة مؤشرات تعكس 
ايرادات ومصروفات  تقديرات 
امليزانية العامة للدولة حسب 
األب���واب لبيان التحس���ن في 
االختالالت املالية باضافة جدول 
واضح ملكونات امليزانية، اضافة 
التحسن في  مؤشرات تعكس 
التركيبة السكانية حسب املهن 
والعمر في جدول واضح، اضافة 
التحسن في  مؤشرات تعكس 
الهيكل االقتص���ادي وتنويع 
القاع���دة االنتاجي���ة، بإضافة 
جدول بني توزيع الناجت احمللي 
القطاعات  اإلجمالي عل���ى كل 
في الدولة، مزيد من مؤشرات 
حتسني خدمات التعليم، الصحة، 

واإلسكان واملرافق العامة.
وأضاف: وهناك مقترحات 
املتعل���ق  باجل���زء  تتعل���ق 
مبشروعات التنمية ومنها حذف 
السنة 2010/2009 من جداول 
املش���روعات التنموية، اضافة 
الى  الرابعة 2014/2013  السنة 
جداول املش���روعات التنموية 
حت���ى ينس���جم م���ع اخلطة 
الرباعية، مراجعة التكلفة الكلية 
للمشروعات التنموية وتوزيعها 
على سنوات اخلطة واجلهات 
املش���اركة في التنفيذ، مشيرا 
الى انه مت احالة مشروع االطار 
العام للخطة الى مجلس االمة في 
يونيو 2009، مت احالة برنامج 
عمل احلكومة الى املجلس في 

اكتوبر 2009، مت املوافقة على 
مش���روع االطار العام للخطة 
الرباعية في جلسة 2010/1/14 في 
املداولة األولى، يقترح االنتهاء 
من التعديالت الس���ابق ذكرها 
بأسرع وقت ممكن حتى ميكن 
البرملانية اجناز  املالية  للجنة 
تقريرها التكميلي قبل آخر يناير 
2009 متهيدا للمداولة الثانية، 
يالح���ظ ان وزير املالية عضو 
في املجلس األعلى للتخطيط، 
كم���ا ان األمني الع���ام ملجلس 
اللجنة  ف���ي  التخطيط عضو 
العليا إلع���داد امليزانية العامة 
للدولة ويؤكد بيان وزير املالية 
على ان خطة التنمية وأهدافها 
وسياس���اتها أس���اس لتقدير 
امليزانية السنوية، وهذا يؤكد 
التنس���يق الدائ���م بني اخلطة 
وامليزاني���ة، ان النهج اجلديد 
التأشيري وأهداف  للتخطيط 
اخلطة الطموح يس���تحق كل 
الدعم من مجلس األمة واحلكومة 
واملجتمع املدني، باعتبار هذه 
اخلطة مشروعا وطنيا وخطة 
انقاذ من اآلثار السلبية لألزمة 
املالية العاملية، وتعتبر اخلطة 
اداة مهمة تلزم احلكومة بتنفيذ 
اهدافها الكمية وطبقا للجداول 
الزمنية ال���واردة فيها، كما ان 
املتابعة للخطة تعتبر  تقارير 
وس���يلة مهم���ة لتوفير قاعدة 
القومية  البيانات واحلسابات 
العلمي  الالزم���ة للتخطي���ط 

السليم.

أكدت النائب أسيل العوضي اعتزازها بلقاء 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أمس، معتبرة أن هذا اللقاء األبوي كان مثمرا 
»واستمعنا فيه الى توجيهات األب ألبنائه«. 
وقالت العوضي في تصريح للصحافيني ان 
النائبات األربع نقلن إلى صاحب السمو األمير 
رسالة حول أوضاع املرأة واآلمال بتمكينها 

من املناصب القيادية، خصوصا بعد ان اثبتت 
املرأة جناحها في مختلف املجاالت السيما في 

العمل القيادي.
وأش���ارت العوضي ال���ى ان اللقاء لم 
يتطرق الى امللفات السياس���ية املطروحة 
على الساحة إمنا حتدثنا عن قضايا املرأة 
بشكل عام وس���بل متكينها من االنخراط 

اكثر في العمل السياسي.
ونقلت العوضي عن صاحب السمو األمير 
ارتياح���ه لتجربة املرأة داخ���ل البرملان مبا 
فيه خير ومصلحة الكويت، مؤكدا س���موه 

دعمه للمرأة.
وقالت: »لقد كان ايجابيا واستمعنا خالله 

من سموه إلى كالم أثلج صدورنا«.

نقلن خالله رسالة حول تمكين المرأة من المناصب القيادية

أسيل: لقاء النائبات األربع مع سمو األمير كان مثمرًا وأبويًا

د.اسيل العوضي

ينـعـى
رئي�س واأع�ضاء مجل�س اإدارة

جمعـيـة ال�ضحافييـن الكويتـيـة
والأ�ضـرة ال�ضحـافـيـة

المغفور له ب�إذن اهلل

الزميل / وليد خالد يو�ضف املرزوق
ع�صو جمعية ال�صح�فيين الكويتية

رئي�س تحرير  جريدة الأنب�ء الأ�صبق

وع�صو مجل�س الإدارة بجريدة الأنب�ء

الذي انتـقــل اإلى رحمـة اهلل يـوم اأمــ�س الأثنين

المــوافــق 2010/1/18

تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته واأ�صكنه ف�صيح جن�ته

واألهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان


