
الثالثاء 25 يناير 2011   5محليات
ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد

مشعل األحمد أشاد باهتمام 
»التعليم العالي« بمبتعثي الحرس الوطني

خالل استقباله راشد النويهض

الشمالي: 17.9 مليار دينار ميزانية »2011 /2012« 
وإجمالي اإليرادات المتوقعة يبلغ 13.44 ملياراً

تقدير اإليرادات النفطية على أساس 60 دوالراًللبرميل وبإنتاج يبلغ 2.220 مليون برميل يومياً

مجلس الوزراء وافق على مشروعها وأعرب عن تقديره لجهود معديه

»السكنية« توّزع بطاقات القرعة
لـ 345 قسيمة بمدينة جابر األحمد

قامت املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية صباح 
أمس بتوزيع بطاقات دخول القرعة لقس����ائم مدينة 
جابر األحمد في القطاع )N3( والتي تشتمل على 345 
قسيمة مبساحة 400م. هذا وقد أعلنت املؤسسة أسماء 
املواطنني املس����تحقني لدخول هذه القرعة بناء على 
أولوية طلبه االسكاني والتي وصل التخصيص لها 
حتى تاريخ 1996/3/13. وكانت املؤسسة قد خصصت 

يومي االثنني والثالثاء املوافقني 24 و25 اجلاري موعدا 
لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم مدينة جابر األحمد.

اما توزيع بطاقات االحتياط فقد حددت املؤسسة 
يوم األربعاء املوافق 26 اجلاري موعدا لتوزيع بطاقات 
االحتياط لدخول القرعة.اجلدير بالذكر ان املؤسسة 
حددت يوم األح����د املوافق 30 اجلاري موعدا إلجراء 

القرعة على هذه القسائم.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف����ي ديوانه بقصر 

السيف صباح امس رئيس مجلس 
الخرافي.واستقبل  األمة جاس����م 

سموه رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ ناصر المحمد.

أشاد نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد بروح التعاون التي تترجمها وزارة التعليم 
العالي على أرض الواقع من خالل االهتمام مببتعثي 
احلرس الوطني.وقال الشيخ مشعل خالل استقباله 
امس الوكيل املس����اعد لش����ؤون البعثات والعالقات 
الثقافية في وزارة التعليم العالي راشد النويهض ان 
ثمة خطة وضعها احلرس الوطني لالبتعاث وحوتها 
خطته االستراتيجية التي اعتمدت اخيرا.من جانبه، 
أبدى النويهض استعداد وزارة التعليم العالي من أجل 
تيسير أمور مبتعثي احلرس الوطني وتقدمي كل ما 

من شأنه رفعة الوطن ورفاهية أبنائه.
وفي ختام اللقاء كرم الشيخ مشعل األحمد النويهض 
مش����يدا بدوره الفعال وتعاونه املثمر مع منتس����بي 

احلرس الوطني.
حضر اللقاء من احلرس الوطن����ي قائد التعليم 
العسكري العميد الركن م.هاشم الرفاعي ومدير مكتب 
نائب رئيس احلرس الوطني بالتكليف العقيد جمال 

محمد الذياب.

رئيس الوزراء استقبل الفريح والصقر ووزيري خارجية بروناي وأوكرانيا
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف 

امس كال من فريال الفريح وهيفاء الصقر.
 كما استقبل س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر 
الس��يف امس وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وزير خارجية جمهورية اوكرانيا الصديقة قسطنطني غريشنكو 

والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة مدير ادارة اوروبا بوزارة اخلارجية الس��فير وليد اخلبيزي 
والوكيل املساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف 
امس وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح صاحب السمو امللكي وزير خارجية وجتارة سلطنة بروناي دار السالم 
الصديقة األمير محمد بلقية والوفد املرافق له مبناس��بة زيارته للبالد.حضر 
املقابلة املستش��ار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي ومدير 

ادارة آسيا بوزارة اخلارجية محمد احمد الرومي.
هذا، واقام س��مو رئيس مجلس الوزراء الش��يخ ناصر احملمد امس مأدبة 
غداء على شرف صاحب السمو امللكي وزير خارجية وجتارة سلطنة بروناي 
دار الس��الم الصديقة األمير محمد بلقية والوفد املرافق له مبناس��بة زيارته 

للبالد.

عقد مجلس الوزراء اجتماعا 
اس���تثنائيا بعد ظهر امس في 
قصر الس���يف برئاس���ة سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 

ناصر احملمد.
وبعد االجتماع صرح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روض���ان الروض���ان مبا يلي:  
اس���تمع املجلس في مس���تهل 
اجتماعه الى ش���رح من وزير 
املالية مصطفى جاسم الشمالي 
حول مش���روع قانون بش���أن 
ال���وزارات واالدارات  ميزانية 
احلكومية للس���نة املالية 2011 
� 2012 وقد استمع املجلس الى 
شرح قدمه وكيل وزارة املالية 
خليفة حم���ادة ووكيل وزارة 
املالية املساعد لشؤون امليزانية 
العامة عبدالوهاب املزيني وكبار 
املس���ؤولني في الوزارة تناول 
كافة التفاصيل املتعلقة مبشروع 
امليزانية مبا تضمنه من تقديرات 
االيرادات النفطية وغير النفطية 

وتقديرات املصروفات العامة وفق 
ابواب امليزانية املختلفة وكذلك 
املشروعات التي تضمنها برنامج 

عمل احلكومة وتكاليفها.
وقرر املجلس املوافقة على 
مش���روع قانون باملوافقة على 
ال���وزارات  مش���روع ميزانية 
واالدارات احلكومي���ة للس���نة 
� 2012 ورفع���ه   2011 املالي���ة 
لصاحب السمو االمير متهيدا 

الحالته الى مجلس االمة.
الوزراء  وقد عبر مجل���س 
عن تقدي���ره للجهود املخلصة 
التي بذلت في اعداد مش���روع 
امليزانية سائال املولى عز وجل 
ان تتحق���ق الغايات واالهداف 

الوطنية املنشودة.
إلى ذل���ك أعلن وزير املالية 
مصطفى الشمالي ان تقديرات 
العام���ة  امليزاني���ة  مش���روع 
املالية  الكويت للس���نة  لدولة 
)2012/2011( بلغت نحو 17.932 
مليار دينار حيث بلغ إجمالي 

االيرادات املتوقعة نحو 13445 
مليون دينار.

الش���م���الي  ال���وزير  وقال 
ل� »كونا« امس عقب االجتماع 
االس���تثنائي ملجل���س الوزراء 
املخصص ملناقش���ة مش���روع 
امليزاني���ة ان تقدي���ر االيرادات 
النفطية في ه���ذه امليزانية مت 
على اساس ان سعر البرميل 60 
دوالرا وحجم انتاج قدره 2.220 
مليون برميل/يوميا، طبقا حلصة 
الكويت املقررة من منظمة الدول 

املصدرة للنفط )أوپيك(.
الوزراء  واضاف ان مجلس 
اس���تعرض خ���الل االجتماع 
تقديرات ابواب املصروفات التي 
روعي اعدادها وفقا لالحتياجات 
لل���وزارات واالدارات  الفعلية 

احلكومية.
وذكر انه سيتم سداد الدفعة 
الثانية من القس���ط الثاني من 
العجز االكتواري املقرر سداده 
عل���ى خمس دفعات س���نوية 

متساوية بواقع 1094.4 مليون 
دين���ار بدءا من الس���نة املالية 
)2011/2010( وانتهاء بالس���نة 

املالية )2015/2014(.
وبني انه سيتم سداد االعباء 
املالية املترتبة على مشروع رفع 
السقف االعلى للمرتب اخلاضع 
للتأمني االساسي من 1250 دينارا 
الى 1500 دينار الى املؤسس���ة 
العام���ة للتأمينات االجتماعية 
والبالغ���ة 1313.7 مليون دينار 
مقابل تكلفة املدة السابقة على 
تعديل النظام وذلك بتقسيطها 
على )10( اقساط سنوية بدءا 
م���ن ميزاني���ة الس���نة املالية 
)2011/2012( وبواق���ع 131.370 

مليون دينار سنويا.
وقال الوزير الش���مالي انه 
متت مراجعة مشاريع اخلطة 
الثانية )2012/2011(.  السنوية 
وذلك بالتنسيق والتعاون مع 
االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية مع املشاريع 

املدرجة في ميزانيات الوزارات 
واإلدارات احلكومية والهيئات 
امللحقة واملؤسسات املستقلة 

للسنة املالية )2012/2011(.
واع���رب عن االم���ل في ان 
حتقق مشاريع اخلطة التنموية 
الثانية )2011/2012(.  السنوية 
م���ن اخلطة االمنائي���ة للدولة 
)2011/2010 � 2014/2013( زيادة 
ف���ي معدالت النم���و ومعاجلة 
االختالالت الهيكلية باالقتصاد 
الكويتي وبصفة خاصة العمل 
على زيادة مساهمة االيرادات 
غير النفطية في االيرادات العامة 
للدولة اضافة الى زيادة اإلنفاق 
االستثماري واحلد من اإلنفاق 
اجل���اري والعمل عل���ى زيادة 
دور القطاع اخلاص واحلد من 
هيمنة القطاع العام على النشاط 
االقتصادي ومعاجلة اخللل في 
سوق العمل وذلك بزيادة نسبة 
العاملني الكويتيني في القطاع 

اخلاص.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح واملستشار راشد احلماد والشيخ أحمد العبداهلل وروضان الروضان ومصطفى الشمالي خالل اجللسة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال فريال الفريح وهيفاء الصقر

ملكة إسبانيا زارت جناح الكويت بمعرض السياحة
مدريد � كونا: اختتمت أمس 
الدورة ال� 31 من املعرض الدولي 
التي   »2011 للس���ياحة »فيتور 
استضافتها مدريد مبشاركة أكثر 
من 166 بلدا ممثال بأكثر من 10500 
شركة ومؤسسة فيما قام أكثر 
من سبعة آالف صحافي وإعالمي 
بتغطية أنش���طته ونش���اطاته 

املتنوعة.
ومتي���ز املعرض مبش���اركة 
الكويت للمرة الثانية على التوالي 
ممثلة بقطاع السياحة في وزارة 
التجارة والصناعة ومبشاركة 
شركة اخلطوط الوطنية وشركة 
املشروعات السياحية وشركات 
اخلدمات السياحية الكويتية وعدد 
من الفنادق ووكاالت السفر بهدف 
الترويج للكويت كوجهة سياحية 
تقدم لزائريها معالم تراثية قدمية 
تعانق معالم احلداثة واجلمال 

والنهضة العمرانية.
وكانت امللك���ة صوفيا ملكة 
اسبانيا قد أولت اهتماما خاصا 
ملش���اركة الكويت في »فيتور« 
حيث زارت اجلناح الكويتي لدى 
افتتاح املع���رض يرافقها وزير 
الس���ياحة مغيل سيباس���تيان 
واألمني العام ملنظمة الس���ياحة 

العاملية د.طالب الرفاعي وحيت 
مس���تقبليها فيه وفي مقدمتهم 
سفيرنا لدى اسبانيا عادل حمد 
العيار وأعضاء السفارة إضافة 

إلى الوفد الكويتي املشارك.
واتسم املعرض الذي استمر 
خمس���ة أيام مبش���اركة عربية 
متميزة من عدد من الدول منها 
اإلمارات العربية وفلسطني ولبنان 

واألردن وسورية ومصر، فضال 
عن تون���س واجلزائر واملغرب 
وليبي���ا تواج���دت جميعها في 
إحدى صاالت املعرض العش���ر 
التي شهدت نشاطا غزيرا طوال 
فترة املعرض وإقباال كبيرا من 
اجلمهور والس���يما لالستمتاع 
بالعروض الفلكلورية املتنوعة 
التقليدية.وحظي  واحللوي���ات 

املعرض الذي ميتد على مساحة 
75 ألف متر مربع في مدينة مدريد 
للمعارض بإقبال قوي من قبل 
املواطنني والسيما يومي السبت 
افتت���ح »فيتور«  واألحد حيث 
أبوابه للعام���ة الذين قدموا من 
كل حدب وصوب للتعرف على 
مزايا كل بلد واالستعالم حول 
املتنوعة  الس���ياحية  العروض 

إل���ى جانب  لقض���اء عطالتهم 
تذوق بعض األطعمة واملشروبات 

التقليدية لكل منطقة.
الذي يعد  املع���رض  وهدف 
العاملية في  ثاني أهم املعارض 
مجال السياحة والذي يتوقع ان 
يجتذب أكثر من 200 ألف شخص 
هذا الع���ام إلى الترويج لفرص 
عمل جديدة وتعزيز التعاون بني 
املؤسسات املعنية بالسياحة في 

مختلف البلدان.
كما هدف الى تشجيع االبتكار 
والتنمية التكنولوجية وتشجيع 
تطوير البنية التحتية السياحية 
الالزمة إلى جانب تعزيز السياحة 
الدولي���ة والتعريف بالعروض 
السياحية ملختلف البالد واملناطق 
ليكون املعرض مرجعا عامليا في 
الذي  السياحي وامللتقى  املجال 
الدول  يس���تضيف عروض كل 
ويتيح لها فرص النمو واالزدهار 

عبر الترويج لنفسها.
وكان املعرض استضاف العام 
املاضي 11 ألف شركة ومؤسسة 
من 166 بلدا وش���ارك فيه نحو 
125 أل���ف مهني وق���ام بتغطية 
نش���اطاته نحو 7350 صحافيا 

اسبانيا ودوليا.

جانب من املعرض

الشيخ مشعل األحمد


