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 ق���ال األمني العام لألمانة العامة للتخطيط 
د.عادل الوقيان أمس ان خطة التنمية التي اقرها 
مجلس األمة أمس مببلغ إجمالي 30.8 مليار دينار 
نحو )108 مليارات دوالر( متثل إنفاق القطاعني 

العام واخلاص خالل أربع سنوات.
وأضاف الوقيان ان اإلنفاق احلكومي املتوقع 
ضمن اخلطة يق���در بحوالي 15.6 مليار دينار 
في القطاعات النفطية وغير النفطية مبتوسط 

سنوي يبلغ 3.9 مليارات دينار.
وأوضح ان مس���اهمة القطاع اخلاص تقدر 
في س���نوات اخلطة بإجمالي يص���ل الى 15.2 
مليار دينار ومبتوس���ط س���نوي يقدر ب� 3.8 
مليارات دينار، مش���يرا ال���ى ان هذا يتفق مع 
توجه اخلطة في رفع مساهمة القطاع اخلاص 

بالنشاط االقتصادي.
وأشار الى ان القطاع اخلاص سيساهم بتحقيق أهداف اخلطة 
واملساهمة في النشاط االقتصادي عن طريق مشاركة الشركات 
املس���اهمة العامة املقرر إنشاؤها في املرحلة املقبلة إضافة الى 
اإلنفاق احلكومي االس���تثماري الذي سيقوم بتنفيذ مشاريعه 
القطاع اخلاص وكذلك مش���روعات الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص.
وأفاد بان اخلطة حتتوي على 230 سياسة منها 130 تتعلق 
باجلوان���ب االجتماعية والتنمية البش���رية بينما تتناول باقي 
السياسات اجلوانب االقتصادية واإلدارة واملعلومات التكنولوجية، 
مؤكدا انها تهدف الى حتقيق مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة. 
وأكد ان اخلطة التنموية متثل خطوة مهمة لبداية العمل التنموي 
املنظم ورؤية يتم السير عليها لتحقيق أهداف التنمية، مضيفا 

ان »اخلطة متثل أول وثيقة تنموية تتم املوافقة 
عليه���ا منذ عام 1986 بعد مرحل���ة من انعدام 
وثائق تنموية متفق عليها حتدد خاللها العمل 

التنموي«.
وقال الوقيان انه بإقرار »اخلطة مت االنتهاء من 
عصر النمو غير املنتظم الى النمو املنتظم الذي 
يحكم املسار التنموي املستقبلي خصوصا ان فيها 
تركيزا على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية 

واإلدارية في البالد«.
وأوضح ان اخلط���ة حتتوي على مجموعة 
من املؤش���رات واألهداف الواضحة حتدد فيها 
طريقة العمل احلكومي، مشيرا الى انها مبنزلة 
وثيقة حتدد الدولة وجهتها التنموية وحتقق 

فيها تطلعات املجتمع.
وأش���ار الى وجود منظومة تقوم مبتابعة املشروعات ليس 
من قبل األمانة العامة للتخطيط وحس���ب وامنا أيضا من قبل 
جهاز س���يحدده مجلس الوزراء الحقا، إضافة الى االس���تعانة 
بش���ركات استش���ارية عاملية لها باع طوي���ل وخبرة في مجال 

املتابعة وقياس األداء.
ومن جانب آخر اكد الوقيان أهمية خطة السنة املالية 2011/2010 
التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا والتي تضم إدراج املشروعات 
التنموية احلكومية أبرزها إنشاء خمس شركات مساهمة عامة 

تتعلق باإلسكان والتأمني الصحي واإلنتاج الكهربائي.
وأوضح ان اخلطة الس���نوية التفصيلية النابعة من اخلطة 
التنموية هي اول خطة منذ إصدار قانون التخطيط االقتصادي 
واالجتماعي 60 لعام 1986، مش���يرا الى انها متثل خطوة مهمة 

نحو حتويل اخلطة التنموية الى واقع عملي.

بشرى شعبان
ادارة  أعلن رئيس مجلس 
الرياضي  الكويت���ي  الن���ادي 
ان  العازمي  للمعاقني مه���دي 
النادي س���يفتتح مساء اليوم 
في منطق���ة اجلليعة بجانب 
النقطة األمنية، أول ناد على 
مست��وى دول الشرق األوسط 
خلدم���ة املعاقني وس���يك��ون 
االفتتاح حتت رعاية وحضور 
نائب رئي��س مجل��س الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش���ؤون اإلس���ك��ان 
والتنمية الش���يخ أحمد الفهد 
ومش���اركة عدد م���ن أعضاء 
مجلس األمة بشكل عام وأعضاء 
جلنة ش���ؤون املعاقني بشكل 

خاص.
وكش���ف العازم���ي ان هذا 
املخيم الربيعي يعد األول من 
نوعه لتهيئته الستقبال املعاقني 
بجميع إعاقاتهم وخاصة اإلعاقة 
احلركي���ة ممن يس���تخدمون 
الكراسي املتحركة والعكازات 
حيث مت عمل مم���رات كبيرة 
بأرضيات اسمنتية وطابوق 
متداخل »الكربس���تون« فلن 
يجد الزائر املعاق أي صعوبة 
في حتركة ف���ي أرجاء املخيم 
بكل س���هولة ويس���ر خاصة 
انه في الس���ابق ال يذهب الى 
مخيمات البر بسبب صعوبة 
التنقل على كرس���يه املتحرك 
لك���ن القائمني على املخيم في 
مجلس ادارة النادي استطاعوا 

بفضل تكاتف اجلهود حل هذه 
املعضلة واملعان���اة التي كان 

يعانيها في السابق.
وأشاد العازمي بجهود الشيخ 
أحمد الفهد ووقفته الدائمة الى 
جانب إخوانه املعاقني وخاصة 
حضوره رغم مشاغله الكثيرة 
افتتاح  ليشاركنا فرحتنا في 
ه���ذا الصرح الكبير والذي مت 
فيه وضع جميع اخلدمات التي 
يحتاجها املعاقون مبا في ذلك 
دورات املياه التي مت إنشاؤها 
عل���ى أحدث الط���رق التقنية 

ليس���تخدمها جميع املعاقني 
مبختلف إعاقاتهم مشيرا الى ان 
حفل االفتتاح سيتخلله موجة 
من األلعاب النارية لتحويل ليل 

اجلليعة الى نهار.
ووجه العازمي الدعوة الى 
جميع املعاقني بالكويت وأولياء 
أمورهم وأبنائهم املشاركة في 
حفل االفتتاح واستغالل املخيم 
طوال عطل���ة الربيع حيث مت 
توفير ع���دد كبير من األلعاب 
ليس���تخدمها اجلميع س���واء 
كانوا معاقني أو أس���وياء في 

أجواء عائلية وترفيهية مميزة 
خاص���ة ونحن نحتفل بأعياد 
الكويت الوطنية والتي تصادف 
اخلامس والعشرين والسادس 
والعشرين من الشهر اجلاري 
مؤك���دا ان ما يقوم به مجلس 
النادي هو إلس���عادهم  ادارة 
البهجة والسرور في  وادخال 
نفوسهم ومت كذلك إنشاء ملعب 
كرة س���لة متكام���ل للمعاقني 
حركيا وتهيئة أرضيته بشكل 
ينساب معه الكرسي املتحرك 

بسهولة ويسر.

ال مشاكل امام املعاقني في مخيمهم الربيعي

د.عادل الوقيان

انطالق منافسات جائزة الكويت اإللكترونية
انطلقت امس منافسات جائزة الكويت 
االلكترونية التي تقيمها مؤسسة الكويت 
للتق��دم العلم�����ي حت��ت رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وتستمر 
عملية التس���جيل فيها حتى نهاية ابريل 

املقبل.

وميك���ن للراغبي��ن في املش���اركة في 
منافس���ات اجلائزة زيارة املوقع الرسمي 
للجائزة للتعرف على ش���روطها وتعبئة 
االستمارة االلكترونية في املوقع الرسمي 
للجائزة، وهو )دبليو دبليو دبليو دوت 
كوي���ت اي اورد دوت اورغ دوت ك���ي 

دبليو(.
وتتنوع مجاالت اجلائزة بني احلكومة 
االلكترونية والترفيه االلكتروني والصحة 
االلكترونية والتجارة االلكترونية والتراث 
االلكتروني والتعليم االلكتروني والعلوم 

االلكترونية واالحتواء االلكتروني.

الوقيان: 30.8 مليار دينار تقديرات خطة 
التنمية بمساهمة القطاعين العام والخاص

العازمي: تهيئة المخيم الربيعي للمعاقين 
بممرات أسمنتية ودورات مياه خاصة

خالل 4 سنوات

يفتتحه الشيخ أحمد الفهد مساء اليوم بمشاركة برلمانية واسعة في حفل افتتاح مميز

القديري: 100 دينار غرامة على كل إذن عمل 
لغير الكويتيين زيادة على النسبة المقررة

أسامة دياب 
أعلنت مراقب إدارة تخطيط القوى العاملة واجلهات 
غير احلكومية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفي����ذي للدولة غدير القديري، أن قرار 
النسب اجلديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 
مارس لكل مؤسسة يبلغ فيها عدد العاملني خمسة 

وعشرين عامال فأكثر.
وقالت القدي����ري في تصريح صحافي ان القرار 
اجلديد سيساهم بشكل فاعل في دعم العمالة الوطنية 
وتش����جيعها للعمل في اجلهات غير احلكومية من 
مؤسسات القطاع اخلاص، كما يهدف إلى تخفيض 
نسبة البطالة وتوجيه الباحثني عن العمل من خريجي 
اجلامعات ومعاه����د التعليم والثانوية إلى مختلف 

اجلهات في شركات ومصانع القطاع اخلاص. 
وأشارت القديري إلى الدراسات التي أعدها برنامج 
إعادة الهيكلة في هذا الشأن وأكدت أن تطبيق القرار 
اجلديد من شأنه توفير عدد من الفرص الوظيفية 
في مختلف القطاعات االقتصادية، وأعربت مراقب 
إدارة التخطيط عن ش����كرها وتقديرها للدور الهام 
والفاعل الذي تقوم به وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل في إلزام مؤسسات القطاع اخلاص بتنفيذ 
القرار وتفعيل آلية التطبيق من خالل التفتيش على 
الش����ركات للتأكد من وجود فعلي للعمالة الوطنية 
ومزاولتهم للعمل بهدف القضاء على التوظيف الوهمي 
في تلك املؤسس����ات. ولفتت إلى أن البرنامج يقوم 
بالتنسيق مع وزارة الشؤون أيضا في إصدار شهادة 
حكومية حتدد نسب العمالة لدى الشركات والتزامها 

بهذه النس����ب حيث ان صالحية الشهادة ملدة سنة، 
وتوجب الوزارة على الش����ركات العمل بأي تغيير 
يحدث خ����الل هذه املدة ويؤدي إلى تعديل نس����ب 

العمالة لديها.
وأكدت أن الوزارة تفرض رسوما إضافية سنوية 
مبقدار 100 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل 
مينح ل����كل عامل غير كويتي تقوم به مؤسس����ات 
القطاع اخلاص زيادة على النسبة املقررة للعمالة 
غير الوطنية. وذلك طبقا للمادة اخلامسة من قرار 
1104 خامس����ا لسنة 2008، كما جتبر احلكومة وفقا 
للمادة الرابعة من القرار على عدم حصول املؤسسة 
على أي قسيمة أو ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف 
مساعدتها في ممارسة حرفتها أو مهنتها ما لم تلتزم 
بنسبة العمالة الوطنية احملددة. وأشارت القديري، 
إلى املادة الثانية من القرار بعدم الس����ماح للجهات 
احلكومية مبا في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية 
التعاقد املباشر وإرساء املمارسات واملناقصات على 
اجلهات غير احلكومية ما لم تلتزم بنسبة العمالة 
الوطنية، كما ميكن للجهة صاحبة املشروع بالتنسيق 
مع برنامج إعادة الهيكلة وجلنة املناقصات ووزارة 
الشؤون االجتماعية لتتضمن شروط العقد أو املمارسة 
أو املناقصة االلتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من 
النسبة احملددة لها في اجلدولني املرفقني. وأشادت 
في نهاية تصريحها الصحافي بالتعاون املس����تمر، 
والتواصل بني البرنامج واجلهات املختلفة في وزارات 
الدولة لتطبيق قرار النسب مبا يحقق األهداف الوطنية 

لبرنامج إعادة الهيكلة.

أشادت بتعاون وزارة الشؤون مع برنامج إعادة الهيكلة


