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املطروحة من قبل الشركات حتى 
التي تعثرت في استمرارية العمالة 
الوطنية لتستطيع استرجاع هؤالء 

الى العمل مرة اخرى.
وبني د.الوقيان ان اخلطة افردت 
جزءا خاصا بتعيني الكويتيني في 
القطاع احلكومي ولكن بالتخفيض 
منه تدريجيا الفساح املجال للقطاع 

اخلاص
وعن عدد الشركات التي تنص 
عليها اخلطة اوضح: لدينا 5 شركات 
مس����اهمة في مجاالت االس����كان، 
الكهرباء، والتأمني الصحي، بتكلفة 
اجمالية بلغت 780 مليون دينار 
حتتسب ضمن استثمارات القطاع 

اخلاص.
وعن الهدف من استحداث شركة 
العام  للتأمني الصحي قال االمني 
لالمانة العام����ة للمجلس االعلى 
للتخطيط د.عادل الوقيان: هدفها 
التغطية التأمينية للكويتيني في 
اخلدمات الصحي����ة بالتعاون مع 
وزارة الصحة واالرتقاء مبستوى 
هذه اخلدم����ات وتخفيض تكلفة 
اخلدمات الصحي����ة على اخلزانة 
العامة للدولة اضافة الى استحداث 

3 مستش����فيات 
للتأمني الصحي 
للوافدين تخفيفا 
على املستشفيات 
احلكومية وتتولى 
اخلدمات  تقدمي 
الصحية االساسية 
لهم حتت مظلة 
الصحي  التأمني 
االهلي. وش����رح 
د.الوقيان باسهاب 
اجلديد في اخلطة 
السنوية التنموية 
مؤك����دا على ان 

جديد اخلطة حتديد املش����روعات 
االساسية واطالقها والتي حتتوي 
على مجموعة كبيرة من املشروعات 
تتولى تنفيذها الشركات املساهمة 
العامة التي تعبر عن الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص وتهدف 
هذه املشروعات الى حتقيق االهداف 
االستراتيجية الواردة باخلطة وهي 
6 اهداف استراتيجية، وتركز على 
ادراج وتنشيط والعمل على تنمية 
القط����اع اخلاص وليس مزاحمته 
في تقدمي اخلدمات كاشفا عن ان 

تتضمن  اخلطة 
اكث����ر م����ن 900 
مشروع حكومي. 
وقال د.الوقيان ان 
تكلفة استثمارات 
القطاع����ني العام 
ف����ي  واخل����اص 
اخلط����ة بلغ����ت 
س����بعة مليارات 
ملي����ون  و498 
خصص  دينار، 
منه����ا للجان����ب 
ي  ر س����تثما ال ا
 4 احلكوم����ي 
ملي����ارات و782 مليونا و237 الفا 
و663 دينارا، في حني خصص منها 
لالستثمارات النفطية ملياران و213 
مليون دينار، ولالستثمارات غير 
النفطية ملياران و259 مليون دينار 
وللقطاع اخل����اص ملياران و217 

مليونا.
وحتدث د.الوقيان عن االهداف 
املرحلية للخطة السنوية مشيرا 
الى انها تتضمن عدة اهداف لعل 
اهمها العمل على منو االستثمارات 
ومعاجل����ة تداعيات االزمة املالية 

العاملية، وزيادة فرص مش����اركة 
القط����اع اخلاص في الدولة وعدم 
مزاحمته، تعزيز وتدعيم وتنويع 
ال����ى جانب  القاع����دة االنتاجية 
العمل على تنفيذ تطوير مشاريع 
البنية التحتية وتنفيذ مش����اريع 
طموحة. وبني ان اخلطة حتتوي 
على 5 فص����ول اساس����ية االول 
خاص بأهداف التنمية البش����رية 
والتركيبة السكانية وسوق العمل 
وقضايا الصحة والتعليم وغيرها 
من القضايا الرئيس����ية والفصل 
الثاني جاء حتت عنوان السياسات 
وما يتفرع منها من السياس����ات 
التنمية البشرية مبختلف فروعها 

االقتصادية والتخطيط.
الثالث ليؤكد  الفص����ل  وجاء 
على املشاريع االستراتيجية التي 
ستطلقها احلكومة لتحقيق اهدافها 
وسياستها وفي الفصل الرابع مت 
التركيز على املش����اريع السنوية 
للعام 2011/2010 وخصصنا الفصل 
اخلامس للمتابعة على مس����توى 
ال����وزارات واجلهات  التنفيذ في 
املكلف����ة بذلك. في االط����ار ذاته، 
قال وزير الدولة لشؤون مجلس 

سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس األول

جاسم قمبر

د.عادل الوقيان

تضمنت إنشاء 5 شركات مساهمة عامة

مجلس الوزراء اعتمد قانون الخطة السنوية للعام 2011/2010
4.783 مليارات دينار الكلفة اإلجمالية لتنفيذ مشروعات الخطة

مريم بندق
كش����فت مص����ادر وزارية في 
ل����� »األنباء«  تصريحات خاصة 
عن ان تعدي����الت قانوني املرئي 
واملس����موع واملطبوعات والنشر 
مازالت في مرحلة الدراس����ة ولم 
ال����وزراء حتى  يعتمدها مجلس 
اآلن، مش����يرة الى عمل يتم اآلن 
الجناز ضواب����ط يتعلق بتنظيم 

املدونات.
وقالت املصادر »لدينا دراسة 
إلقرار قوانني جديدة تنظم عمليات 
النش����ر االلكترونية، موضحة ان 
لدى وزارة االعالم مشروع قانون 
لتنظيم املدونات«. بالنسبة لقضية 
تعديالت قانون املعسرين كشفت 
مصادر »األنباء« ان مجلس الوزراء 
التصورات  ناق����ش باس����تفاضة 
املقدمة م����ن اللجنة الثالثية التي 
تضم نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
الفهد  الش����يخ احمد  واالس����كان 
ووزير املالية مصطفى الش����مالي 
ومحافظ البنك املركزي الش����يخ 

سالم العبدالعزيز.
وقالت املصادر ان هذه التعديالت 
خضعت للبحث والدراسة ايضا 
اللجنة االقتصادية الوزارية،  في 
مشيرة الى انه بحسب التعليمات 
س����يتم احالة هذه التعديالت الى 
مجلس االمة ملناقشتها في اللجنة 
املالية البرملانية بحضور احلكومة 
للوص����ول ال����ى تعديالت حتظى 
بتوافق احلكوم����ة واللجنة قبل 
اعتمادها بش����كل نهائي. وأحملت 
املصادر الى ان التعديالت اجلديدة 
املقدم����ة م����ن احلكوم����ة تراعي 
النيابي����ة وما قدمته  االقتراحات 
اللجنة املالية البرملانية في وقت 
سابق ومن شأن هذه التعديالت ان 
حتظى بالقبول من اعضاء السلطة 

التشريعية.

قانون الخطة الخمسية

هذا واعتمد مجلس الوزراء في 

جلسته مساء امس االول برئاسة 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد مش����روع قان����ون اخلطة 
الس����نوية للعام 2011/2010 ليتم 
رفعه الى مجلس االمة مع االطار 
العام للميزانية العامة للدولة في 

خطوة حتدث الول مرة.
وبحسب عرض نائب رئيس 
ال����وزراء للش����ؤون االقتصادية 
التنمية واالسكان الشيخ  ووزير 
احمد الفهد تبلغ التكلفة االجمالية 
لتنفيذ مشروعات اخلطة 4 مليارات 
و783 ملي����ون دين����ار، وارتكزت 
الش����راكة  اخلطة عل����ى حتقيق 
الفعالة بني القطاعني العام واخلاص 
حيث تضمنت انش����اء 5 شركات 
مس����اهمة عام����ة للمس����تودعات 
واملنافذ احلدودية ش����مال البالد، 
التأمني الصحي، املباني منخفضة 
التكاليف، مدينة اخليران، والنتاج 

الكهرباء.

السياسات العامة للخطة

على هذا الصعيد كشف االمني 
العام لالمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط د.عادل الوقيان عن ان 
اخلطة السنوية التنموية للدولة 
للعام 2011/2010 تركز السياسات 
العامة لها على توجيه اخلريجني 
الكويتيني اجلدد الى القطاع اخلاص 

وليس الى القطاع العام.
وقال د.الوقيان: تطمح اخلطة 
املتوسطة االجل الى تعزيز تعيني 
الكويتيني في القطاع اخلاص وليس 
ف����ي القطاع العام، فمس����تهدفات 
اخلطة املتوسطة االجل ان يكون 
هناك انخف����اض او تخفيض في 
عدد امللتحقني بالقطاع العام مقابل 
زيادة اعداد امللتحقني في القطاع 

اخلاص.
وردا على سؤال حول وسائل 
تأمني حتقيق ذلك اجاب د.الوقيان: 
النص على انشاء الشركات املساهمة 
الى جانب اطالق املشروعات بحيث 
يكون لدينا وفرة في فرص العمل 

الروضان، في  الوزراء روض����ان 
تصريح صحافي عقب االجتماع، 
ان املجل����س اطل����ع في مس����تهل 
اجتماعه على الرس����الة اجلوابية 
التي تلقاها س����مو رئيس مجلس 
الوزراء من صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد والتي عبر 
فيها س����موه عن تقديره للتهنئة 
مبناس����بة الذكرى الرابعة لتولي 
سموه مسند االمارة، سائال املولى 
القدير ان يكون له سندا العالء راية 
الوطن وخدمة الش����عب الكويتي 
العزيزة،  املناسبة  الكرمي. وبهذه 
يتق����دم مجلس الوزراء بأس����مى 
آيات التهنئة والتبريكات للشعب 
الكويتي الوفي، مش����يدا بالقيادة 
التي  الرشيدة واحلكيمة لسموه 
اسهمت في تعزيز مكانة الكويت 
ورفعتها وتقدمها وترسيخ مبادئ 
الدميوقراطية والعدالة واملساواة 
فيها والعم����ل اجلاد من اجل دفع 
مسيرة التطور احلضاري وجتاوز 
كل ما يعوق عملية البناء والتنمية 
في البالد لتحقيق مصلحة الوطن 
واملواطن����ني. ومجلس الوزراء اذ 
يغتنم هذه الفرصة ليبتهل الى اهلل 

� عز وجل � ان ميد صاحب السمو 
االمير مبوفور الصحة والعمر املديد 
وان يدمي على الكويت استقرارها 
وعزتها حتت ظل القيادة احلكيمة 
لسموه ومعاضدة سمو ولي العهد 
االمني وان يحفظ الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
الروضان ان مجلس  واضاف 
الوزراء عبر م����ن جانب آخر عن 
اعتزازه وتقديره ملا أبداه األخوة 
املواطنون من مشاعر احلب والوفاء 
لسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي مبناسبة عودته الى 
أرض الوطن ساملا معافى بعد رحلة 
عالجية قضاها في اململكة املتحدة 
تلك املشاعر العفوية الفياضة التي 
التقدير واالعتزاز  عكست معاني 
لعطاءات سموه املتميزة ومساهماته 
االيجابية في مختلف املجاالت التي 
جسدت روح األلفة واملودة ونعمة 
التواصل والتالحم التي متيز عالقة 
شعب الكويت بقيادته، داعيا املولى 
العلي القدير أن يسبغ على سموه 
نعمة الصح����ة والعافية ملواصلة 
مسيرة عطائه املعهود في خدمة 

وطنه وأهله.

مرسوم رد إسقاط الفوائد للمجلس هذا األسبوع
أفادت املصادر بأن مرسوم رد اسقاط فوائد القروض سيحال الى 

مجلس األمة هذا األسبوع.

الهارون لـ »األنباء«: نتوقع إنجاز مشروع قانون
هيئة سوق المال في المداولة الثانية

عاطف رمضان
ــارون لـ »األنباء« ان ينجز  ــع وزير التجارة والصناعة احمد اله توق
مشروع قانون هيئة سوق املال في املداولة الثانية، مشيرا الى انه ال توجد 

نقاط خالف كبيرة بني السلطتني وان اجلميع موافق على هذا القانون.
ــون هناك بعض »املالحظات« من  ــاف الوزير الهارون انه قد تك واض
ــل بعض النواب على بنود القانون، »وهذا امر طبيعي«، مؤكدا ان هذه  قب
ــون مزيدا من القوة  ــأنها ان تعطي القان ــات او التعديالت من ش املالحظ
وتغطي جوانب قد تكون لم تؤخذ بعني االعتبار. واشاد الهارون باملهنية 
ــتها مشروع قانون  العالية واجلهود التي بذلتها اللجنة املالية لدى دراس
ــوق املال طال انتظاره،  ــار الى ان قانون هيئة س ــوق املال. واش هيئة س
معربا عن أمله في اقراره من قبل املجلس، ومؤكدا على انه اضافة مهمة 
لالقتصاد الوطني. واوضح الوزير الهارون ان هناك مجموعة كبيرة من 

التعديالت التي طرحت من قبل بعض النواب.

نزلة برد حادة أصابت وزير اإلعالم
حالت إصابة وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل بنزلة برد حادة 
دون حضوره جلسة مجلس الوزراء أمس األول وبناء على ذلك مت 

تأجيل مناقشة تعديالت املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر.

أمثال األحمد وبشارة عضوان في »األعلى للبيئة«
اعتمد مجلس الوزراء تعيني الشيخة أمثال األحمد ود.أحمد بشارة 

عضوين في املجلس األعلى للبيئة.

تكثيف الجهود اإلغاثية لتخفيف معاناة المنكوبين

طائرة إغاثة كويتية محملة بـ 50 طنًا
من الخيام لمنكوبي زلزال هاييتي المدمر

توجه متطوعو جمعية الهالل 
االحم����ر الى هاييتي امس على 
منت طائرة اغاثة كويتية محملة 
ب����� 50 طنا من اخليام ملنكوبي 
الزلزال املدمر الذي ضرب تلك 

الدولة قبل ثالثة اسابيع.
 وقال مسؤول بعثة اجلمعية 
جاسم قمبر ان اخلطوة الكويتية 
جاءت بن����اء عل����ى توجيهات 
صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح االحمد بتقدمي مساعدات 
عاجلة لهاييتي بعد ما حلق بها 
من أضرار وخسائر كبيرة جنمت 
عن الزلزال وحرص الكويت على 
تقدمي االغاثة الالزمة للمنكوبني 

في مختلف أنحاء العالم.
وكان صاحب السمو االمير 
امر مبنح مساعدة انسانية عاجلة 
بقيمة 3.5 ماليني دوالر لسكان 
هاييتي التي ضربها الزلزال 12 

يناير املاضي.
واكد قمبر أن رئيس اجلمعية 
برجس البرجس يولي اهتماما 
كبيرا لتعزي����ز دور اجلمعية 
االنساني على الساحة الهاييتية 

ويتاب����ع عن كث����ب التطورات 
االنس����انية الناجمة عن كارثة 
الزلزال وتداعياتها املأساوية على 

السكان البسطاء هناك.
وق����ال ان اجلمعي����ة تكثف 
جهودها االغاثية لتخفيف معاناة 
املنكوبني تنفي����ذا لتوجيهات 
صاحب الس����مو االمير بتقدمي 
اغاثية تلبي متطلبات  خدمات 
التي تواجه  الهاييتية  الساحة 
حتدي����ات انس����انية كبي����رة 
نتيجة األض����رار التي خلفه���ا 

الزل��زال.
وأشار الى انه يتوقع أن تصل 
طائرة ثاني����ة محملة باخليام 
ايضا م����ع فريق من املتطوعني 
املقب����ل موضحا  يوم اجلمعة 
ان ه����ذه املس����اعدات االغاثية 
ملتضرري زلزال هاييتي تأتي 
ضمن مساعدات تقدمها الكويت 
لدعم املنكوبني ومساندتهم ومد 
يد العون لهم ج����راء الكوارث 

الطبيعية.
واكد قمبر ان الكويت ستقوم 
بكل واجبها االنساني ملساعدة 
الهاييتي والتخفيف  الش����عب 
من معاناته ج����راء ما حلق به 
من أضرار نتيجة الزلزال الذي 

ضرب بالده.
يذكر أن الزلزال الذي تعرضت 
له هاييتي خلف أضرارا كبيرة 
املباني  انهي����ار  وتس����بب في 
وانقطاع إمدادات املاء والكهرباء 
وخدمات االتصاالت بالعاصمة 
بورت أو برنس ومعظم املناطق 
املجاورة وأسفر عن مقتل حوالي 
200 ألف شخص حسب التقديرات 

األولية حلكومة هاييتي.


