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م.صالح الفضالة وعبدالوهاب الهارون خالل االجتماعسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد ومصطفى الشمالي وروضان الروضان خالل االجتماع

سموه ترأس اجتماعًا للمجلس األعلى للتخطيط

رئيس الوزراء: مرحلة التخطيط للخطة اإلنمائية انتهت ومتابعة تنفيذها 
هي معيار نجاح الحكومة في مهمتها لنمو مسيرة التنمية والتقدم

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس اجتماعا 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، والقى 
سموه كلمة في بداية االجتماع أكد فيها اهمية 
مشاركة املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
في متابعة تنفيذ اخلطة السنوية )2011/2010( 
كجزء من اخلطة االمنائية اخلمسية، معتبرا 
ان جناح احلكومة في هذه املهمة سيحدث 
نقلة نوعية في العمل احلكومي لدفع مسيرة 

التنمية والتقدم في البالد.
وفي تأكيد ملا نشرته »األنباء« 14 يناير 
املاضي حول احالة ملف قضية البدون إلى 
املجلس األعلى للتخطيط قال سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناص���ر احملمد ان 
احالة موضوع دراسة اوضاع املقيمني في 
البالد بصورة غي���ر قانونية الى املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية للدراسة وتقدمي 
التصورات ملعاجلة هذه احلالة بصورة نهائية 
ما هو إال تأكيد من احلكومة على اهمية دور 

هذا املجلس في منظومة العمل العام.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها سمو 
الشيخ ناصر احملمد في بداية اجتماع املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية: يطيب لي مبناسبة 
بدء أعمال املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
ف���ي هذا العام اجلديد ان أتقدم إليكم بوافر 
التقدير وعظيم الشكر على قبولكم مشاركتي 
في حتمل مس���ؤولية العمل الوطني اجلاد 
في هذه املرحلة الدقيقة من انطالق مسيرة 

وطننا الغالي نحو الرخاء واالزدهار.
وقال لقد كان ملجلسكم املوقر دور هام في 
وضع اخلطة اإلمنائية اخلمسية للدولة وما 
تضمنته من أهداف واستراتيجيات لتحقيق 
التنمية العامة والقطاعية وحتديد املشاريع 
التنموية الكبرى للدولة ورسم السياسات 
املناس���بة لتحقيق هذه املش���روعات ومبا 
يعد وضعا للسياسة املستقبلية لتحقيق 
التنمية وتطوير مختلف املجاالت االقتصادية 

واالجتماعية للبالد.

كما كان ملتابعة املجلس مشروع اخلطة 
السنوية للعام 2011/2010 ابلغ األثر في التأكيد 
على اتصال خطط التنمية وربط املشاريع 
التنموية ببرنامج عمل احلكومة ومبا يساعد 
في حتديد أهداف املسار االقتصادي للبالد 
وفق برنامج زمني محدد وهو ما يدل على 
جدية احلكومة في تنفيذ برنامجها واخلطة 
اخلمسية والتي مت إقرارها من مجلس األمة 

بجلسته األخيرة في األسبوع املاضي.
فكل الشكر والتقدير للمجلس واذا كانت 
مرحلة التخطيط قد انتهت فان مرحلة التنفيذ 
قد بدأت ويظل دور املجلس من خالل أمانته 
وعبر تقاريرها التي س���ترفع الى املجلس 
ملتابعة تنفيذ اخلطة الس���نوية 2011/2010 
كجزء من اخلطة اإلمنائية اخلمس���ية هي 
معيار جناح احلكومة في مهمتها لتحقيق 
نقلة نوعية في العمل احلكومي لدفع مسيرة 
التنمية والتقدم في البالد واجناز تطلعات 
أبناء الوطن في حياة كرمية زاخرة بالعطاء. 

وأضاف ان احالة موضوع دراس���ة أوضاع 
املقيمني في البالد بصورة غير قانونية الى 
املجلس األعلى للتخطيط للدراسة وتقدمي 
التصورات ملعاجلة هذه احلالة بصورة نهائية 
لهو تأكيد من احلكومة على أهمية دور هذا 
املجلس في منظومة العمل العام واقرار منها 
مبا يتمتع به أعضاؤه من خبرات واس���عة 
ونظرة ثاقبة ومتميزة لألمور تستشف احلس 

الوطني وترعى املصالح العليا للوطن.
وختاما اسال اهلل العلي القدير ان يوفقنا 
جميعا ملا في���ه خير الوطن واملواطنني في 
ظل التوجيهات احلكيمة السامية لصاحب 

السمو األمير وسمو ولي العهد.
الى ذلك، قال االمني العام للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان ان املجلس 
استعرض امس مستجدات اخلطة التنموية 
متوسطة األجل واخلطة السنوية وناقش 
تقارير بعض جلان���ه ومنها جلنة التنمية 
االقتصادية بخصوص تطوير القانون رقم 

7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء 
واملشاركة والتحويل وتقرير جلنة التنمية 
البشرية واملجتمعية اخلاص بوضع التعليم 

العالي في الكويت. 
واضاف د.الوقيان، في تصريح ل� »كونا« 
عقب اجتماع للمجل���س االعلى للتخطيط 
والتنمية امس برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس املجلس 
االعل���ى للتخطيط والتنمي���ة، ان املجلس 
استعرض ما مت من اجراءات بشأن اخلطة 
االمنائية )اخلطة التنموية متوسطة االجل( 
التي اقرها مجلس االمة في مداولتها الثانية 
االسبوع املاضي. وقال ان املجلس استعرض 
كذلك احالة اخلطة السنوية 2010 � 2011 التي 
تقدمها احلكومة الول مرة الى مجلس االمة 
واملتضمنة مشاريع اجلهات احلكومية للعام 
2010 � 2011، موضحا انه متت مناقشة ما مت 
من اجراءات بشأن ارسال اخلطة السنوية 
في املوعد الدس���توري مع امليزانية العامة 

للدولة قبل االول من الشهر اجلاري، حيث 
مت التنس���يق بني االمانة العامة للمجلس 
املالية  االعلى للتخطيط والتنمية ووزارة 
على حتقيق االنسجام بني اخلطة السنوية 
2010 � 2011 وامليزانية العامة للدولة 2010 � 
2011. وذكر انه »مت خالل االجتماع مناقشة 
تقرير جلنة التنمية االقتصادية باملجلس 
بخصوص تطوير قانون تنظيم عملية البناء 
واملشاركة والتحويل واخلاص بتنظيم عملية 
العام واخلاص«،  املش���اركة بني القطاعني 
مضيف���ا ان املجلس قرر رفع هذا املوضوع 
الى مجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسبا 
بشأنه. وقال ان املجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية استعرض ايضا تقرير جلنة التنمية 
البشرية واملجتمعية باملجلس في شأن وضع 
التعليم العالي في الكويت، مش���يرا الى ان 
اعضاء املجلس قدموا عدة اقتراحات قيمة 
بهذا الش���أن واقترحوا احالتها الى اجلهات 

املختصة لتنفيذها.

إحال�ة قضي�ة الب�دون إلى المجل�س للدراس�ة وتقدي�م التص�ورات لمعالج�ة الحالة يؤك�دان أهميت�ه ف�ي منظومة العم�ل العام

العميد الركن زايد ناصر يتابع شرحا عن آلية عمل كتيبة النقليات

إخالء إحدى اآلليات املعطلة

للوقوف على كفاءة اآللية شتاير وطريقة عملها

الحرس الوطني: كتيبة النقليات تنفذ مهمة
  إخالء  وإنقاذ على بعض اآلليات المصابة بأعطال 

ش���هد مدير الهيئة العسكرية باحلرس 
الوطني العميد الركن زايد ناصر بيانا عمليا 
بحضور قائد االسناد االداري العقيد الركن 
م.هاشم سيد يوسف حول االستخدام املتعدد 
لآلليات شتاير Pls في مهام االخالء واالنقاذ، 
والذي نفذته كتيب���ة النقليات في مديرية 

الشؤون الفنية.

واشتمل البيان العملي على حتريك آلية 
خاصة قامت مبهمة إخالء وانقاذ على بعض 
العناصر  اآلليات املصابة بأعطال، وتولت 
املنفذة عملية االمدادات الفنية الالزمة، وذلك 
للوقوف على كفاءة اآللية شتاير وطريقة 
عملها واالمكانيات التي تتمتع بها في تنفيذ 

املهام.

واثنى العميد الركن زايد ناصر على اداء 
العناص���ر املنفذة للبيان العملي في كتيبة 
النقليات، وحثهم عل���ى مواصلة التدريب 
الفني وامليداني مبا يساهم في زيادة محصلة 
خبراتهم الفنية ويرفع مستوى االداء، حضر 
البيان عدد من كبار القادة والضباط باحلرس 

الوطني.


