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الشيخ د.محمد الصباح

السفير عزيز الديحاني

محمود عباس

السفير منذر العيسى يسلم شيك التبرع

م. عادل اخلرافي

الشيخ علي اخلالد ود.مصطفى الرويس خالل احملاضرة

د.عادل الوقيان ومحمد العنزي خالل اللقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح واملستشار راشد احلماد والشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد العبداهلل وروضان الروضان ومصطفى الشمالي خالل االجتماع

سموه ترأس اجتماعًا مشتركًا لمجلس الوزراء والمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

رئيس الوزراء: نتطلع ألن تكون الخطة التنموية السنوية الثانية أقرب للواقع 
وأكثر قابلية لإلنجاز وال خيار أمامنا إال المضي قُدماً في عملية التخطيط

ترأس س����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد االجتماع املشترك 
ملجلس الوزراء واملجلس األعلى للتخطيط والتنمية في قصر السيف.
وقال س����موه ان هذا االجتماع يأتي استمرارا لنهج ايجابي محمود 
يعكس صورة طيبة من صور التعاون املنش����ود بني املجلسني ويجسد 
الدور التكاملي بينهما خلدمة أهداف التنمية الشاملة وحتقيق مصلحة 

الوطن واملواطنني.
واضاف س����موه في كلمة أمام االجتماع انه ستتم مناقشة مشروع 
اخلطة التنموية السنوية الثانية 2012/2011، معربا عن ثقته في جناح 
هذه اخلطة التي نتطلع ألن تكون اقرب للواقع وأكثر قابلية لالجناز.

ودعا سموه الى استلهام العبر من املناسبات الوطنية الغالية والعزيزة 
التي يعيشها أبناء الكويت حاليا ومضاعفة اجلهود ووحدة الصف لنكون 

دائما يدا واحدة تصون سيادة وطننا وحتفظ أمنه.
وفيما يلي نص الكلمة: بسم اهلل الرحمن الرحيم، األخوات واإلخوة 
احملترم����ني، يطيب لي ان أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في اجتماعنا 
املشترك ملجلس الوزراء واملجلس األعلى للتخطيط والتنمية الذي يأتي 
استمرارا لنهج ايجابي محمود يعكس صورة طيبة من صور التعاون 
املنش����ود بني املجلسني ويجس����د الدور التكاملي بينهما خلدمة أهداف 

التنمية الشاملة وحتقيق مصلحة الوطن واملواطنني.
جنتمع ايها اإلخوة ملناقشة مشروع اخلطة التنموية السنوية الثانية 

2012/2011 مبا يتضمنه من أهداف وسياس����ات ومش����روعات استكماال 
للخطة التنموية الس����نوية والتي نتطلع ألن تكون اقرب للواقع وأكثر 
قابلي����ة لإلجناز وذلك في ضوء ما أبرزت����ه التجربة العملية من نتائج 
ومالحظات على س����ير التنفيذ وتفاعل املسؤولني في عملية التخطيط 

التنموي وتنفيذ مضامينها وحتقيق غاياتها الوطنية.
ان ثقتنا كبيرة في جناح هذه اخلطة وال خيار أمامنا إال املضي قدما 
في دفع عملية التخطيط وتعزيز مقوماتها الن التخطيط أس����اس لكل 

جناح.
األخوات واإلخوة احملترمني، إننا نعيش هذه األيام مناسبات غالية 
وعزي����زة تتمثل في الذكرى ال� 50 لالس����تقالل والذكرى ال� 20 لتحرير 
الوطن والذكرى اخلامس����ة لتولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم 
وهي مناسبات وطنية تستوجب منا جميعا استلهام العبر وحمد اهلل 
وش����كره على فضله وكرمي نعمه كما تس����توجب منا مضاعفة اجلهود 
ووحدة الصف لنكون دائما يدا واحدة تصون س����يادة وطننا وحتفظ 
أمنه ونعمل بجد وإخالص من أجل رفعته وتقدمه، سائلني اهلل عز وجل 
ان يدمي على وطننا العزيز نعمة األمن واألمان وأن يوفقنا بعونه لكل 
ما فيه خير الكويت وعزتها ورخائها في ظل القيادة احلكيمة والرعاية 

الكرمية لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد.
بدوره قال وزير الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 

في تصريح صحافي عقب االجتماع انه مت خالل االجتماع التأكيد على 
تكامل اخلطط السنوية مع اخلطة اإلمنائية متوسطة األجل للدولة.

وقال ان احلضور استمعوا الى شرح تفصيلي قدمه كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد واألمني العام 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان تناول املؤش����رات 
التنموية املستهدفة للخطة السنوية الثانية في مختلف القطاعات واألهداف 
املرحلية في املجاالت االقتصادية والبشرية واملجتمعية ومجاالت اإلدارة 
العامة والتخطيط وغيرها وكذلك مجموعة السياسات املكملة للمرحلة 

األولى الواردة في اخلطة السنوية األولى.
كما مت استعراض املشروعات التي تضمنتها اخلطة السنوية الثانية في 
مختلف اجلهات احلكومية والتي تشتمل على املشروعات اإلستراتيجية 
وتلك التي تستوجب تأسيس شركات مساهمة عامة والتي سيراعى فيها 
االلتزام بشفافية الطرح لألسهم وتوسيع قاعدة امللكية ومتليك املواطنني 
لقسم من أسهم تلك الش����ركات باالضافة الى املتطلبات الالزمة إلجناز 
هذه املشروعات على الصعيد التشريعي واملالي والبشري وغيرها مبا 
يكفل قيام هذه املش����روعات على أس����اس قانوني وعملي سليم يحقق 

الغايات التنموية املنشودة.
وأوضح ان مشروع اخلطة السنوية الثانية 2012/2011 تضمن ايضا 

نظام املتابعة الذي يستهدف حتقيق االلتزام اإلداري واملؤسسي بتنفيذ 
املشروعات وتطوير عملية االستفادة من مخرجات املتابعة وتقوميها وبناء 
املؤشرات التنموية املختلفة للخطة ويكفل تشخيص معوقات التنفيذ 
ومعاجلتها وذلك في ضوء نتائج جتربة اخلطة السنوية األولى وما برز 
فيها من معوقات مبا يشكله ذلك من أساس عملي جيد ملرحلة جديدة من 
عملية التخطيط التنموي ينتظر أن تشهد املزيد من التطور والتحسن 

الذي من شأنه حتقيق اآلمال والتطلعات والطموحات املأمولة.
وقد مت خالل االجتماع املوافقة على مشروع اخلطة السنوية الثانية 
2012/2011 وتكليف اجلهات املعنية مبباشرة اخلطوات الالزمة لتنفيذها. 
وعبر س����مو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن إخوانه وأخواته 
الوزراء وأعضاء املجلس األعلى للتخطيط والتنمية عن الشكر والتقدير 
للجهود املبذولة في إعداد مش����روع اخلطة التنموية السنوية الثانية 
والتي تعكس حجم اجلهد الكبير الذي قامت به األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مختلف اجلهات احلكومية من 

أجل إعداد هذا اجلهد املتميز.
كما استعرض املجلسان مش����روع امليزانية العامة للدولة واستمع 
في هذا الصدد إلى شرح من وزير املالية والقياديني بوزارة املالية حول 
تفاصيل هذا املش����روع، وقد مت اعتماد مشروع امليزانية العامة للدولة 

متهيدا إلحالته الى مجلس األمة.

الروض�ان: المجل�س واف�ق عل�ى مش�روع الخطة الس�نوية الثاني�ة واعتم�د الميزاني�ة العام�ة للدول�ة تمهي�دًا إلحالته لمجل�س األمة

الخارجية نظمت محاضرة عن »المساعدات العربية اإلنمائية« بالتعاون مع البنك الدولي الخرافي: رفع توصيات للمجتمع الدولي للضغط على االحتالل اإلسرائيلي 

الخالد: الكويت قدمت العديد من المساهمات 
اإلنمائية في مناطق مختلفة من العالم

عباس التقى عادل الخرافي برام اهلل: نقّدر 
دعم الكويت الالمحدود للفلسطينيين

الكويت تبرعت ب� 30 ألف دوالر
لمؤسسة تعليم أيتام والية »سالنغور«

وق����ال »ان الزي����ارة التي قام 
الفلسطينية  السلطة  بها رئيس 
محمود عباس الى الكويت مؤخرا 
تعكس م����دى التقدير الذي يكنه 
الكويت  ل����دور  الفلس����طينيون 
وامتنانه����م ملا تقدم����ه من دعم 
للقضية الفلسطينية ليس سياسيا 
وامنا ماليا ايضا«. وعلى صعيد 
افتتاح السفارة الفلسطينية في 
الكويت، قال املالكي »ان االتصاالت 
الشأن وان تأخير  مستمرة بهذا 
املوضوع يلقى تفهما فلسطينيا 
لرغبة الكويت في اتخاذ خطوات 
متقدمة في هذا املجال«، معربا عن 
االمل في ان يتم افتتاح س����فارة 

فلسطينية في الكويت قريبا.

الكويت � كونا: تلقى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من وزير خارجية جمهورية 
بيرو خوسيه انطونيو بيالوندي 
تتعل����ق بالعالق����ات الثنائية بني 
البلدين وبحث سبل تطويرها. كما 
تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رس����الة خطية من وزير 
اخلارجية والتج����ارة بجمهورية 
االكوادور ريكاردو باتينيو آروكا 
تتعل����ق بالعالق����ات الثنائية بني 

البلدين وبحث سبل تطويرها.

دمشق � كوناك بحث سفيرنا 
في دمش���ق عزيز الديحاني مع 
رئيس الوزراء الس���وري محمد 
ناجي عطري أمس عالقات التعاون 
بني س���ورية والكوي���ت وآفاق 
تطورها في املرحلة املقبلة مبا 
يخدم مصالح البلدين والشعبني 

الشقيقني.
وحمل عطري السفير الديحاني 
خ���الل اللقاء حتيات���ه للقيادة 
الكويتية مبناس���بة االحتفاالت 
باألعياد الرسمية، متمنيا للكويت 
»قيادة وحكومة وشعبا« دوام 
التقدم واالزده���ار حتت قيادة 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 

صباح األحمد.
واستعرض اجلانبان خالل 
اللقاء س���ير العالقات الكويتية 
� الس���ورية في الفترة املاضية 
وآفاق تطورها في املرحلة املقبلة، 
معربني ع���ن ارتياحهما لتطور 
العالقات التاريخية التي تربط 
البلدين والشعبني وما وصلت 

إليه من تطور الفت في املجاالت 
واالس���تثمارية  االقتصادي���ة 

والتجارية.
وأعرب اجلانبان عن األمل في 
ان تشهد العالقات املميزة مزيدا من 
التقدم والنجاح، مؤكدين احلرص 
على تعزيز ه���ذه العالقات في 
مختلف املجاالت ملا فيه مصلحة 

الشعبني الشقيقني.

احلقيقيني«.
من جانبه أشاد رئيس مؤسسة 
تعليم األيتام بوالية »سالنغور« 
سيدين تامبي باملساهمات اخليرية 
للكويت في بالده وفي أنحاء أخرى 

من العالم.

الزكاة واجلمعيات ذات النفع العام 
واللجان اخليري����ة، على ان متر 
القنوات  التبرع����ات عبر  عملية 
الرسمية التي صيغت بقرار مجلس 
الوزراء لضمان شفافية إيصالها 
الى املكان الصحيح واملستفيدين 

كواالملبور � كونا: قام سفيرنا 
لدى ماليزيا منذر العيسى أمس 
بتسليم تبرع الكويت مببلغ 30 
ألف دوالر ملؤسسة تعليم أيتام 
والية »سالنغور« املاليزية وذلك 
بناء على ق����رار مجلس الوزراء 

بالكويت.
وقال العيسى ل� »كونا« عقب 
تس����ليم التبرع مببنى السفارة 
امس: ان حكومة الكويت دأبت منذ 
األزل على دعم املؤسسات اخليرية 
في العالم السيما التي تدعم بشكل 

مباشر الفقراء واأليتام.
وأض����اف انه »تأكيدا إليصال 
ه����ذه املس����اعدات اخليرية فان 
هناك اتفاقا بني مؤسسات الدولة 
ووزاراته����ا، خصوص����ا وزارات 
اخلارجي����ة واملالي����ة واألوقاف 
والش����ؤون اإلس����المية والبنك 
املركزي الكويتي، إضافة الى بيت 

املتقدمة  ال����دول  ال����ى مص����اف 
ف����ي مختلف املج����االت مبا فيها 
املساعدات املقدمة للدول النامية. 
وذكر املالكي في تصريح ل�»كونا« 
»ان الكويت كدولة مستقلة ذات 
سيادة لديها كل الطموحات لكي 
تتطور وتزده����ر«. وعن وضع 
الكوي����ت القضية الفلس����طينية 
كأولوية، لف����ت وزير اخلارجية 
الفلسطيني »ان امير دولة الكويت 
الشيخ صباح االحمد هو السباق 
والرائد دوما في الدفاع عن القضية 
الفلس����طينية ف����ي كل مداخالته 
ومواقفه في املؤمترات واحملافل 
الدولية وهي مواقف مشرفة يعتز 

بها الفلسطينيون«.

رام اهلل � كونا: أش����اد رئيس 
الس����لطة الفلس����طينية محمود 
عباس بدعم دولة وشعب الكويت 
الالمحدود للفلسطينيني وحقوقهم 
املش����روعة. واكد عب����اس خالل 
الدولي  استقباله رئيس االحتاد 
الهندس����ية م.عادل  للمنظم����ات 
اخلرافي في مقر الرئاس����ة برام 
اهلل ام����س األول عم����ق العالقة 
البلدي����ن. وقال ان  املتميزة بني 
زيارة م.اخلرافي لفلسطني لها بعد 
ايجاب����ي يدلل على عمق الترابط 
بني ابناء الش����عبني الفلسطيني 
والكويتي. واوض����ح عباس ان 
مث����ل هذه الزي����ارات تعمل على 
دعم صمود املواطن الفلسطيني 

على ارضه.
من جانبه قال م.اخلرافي »من 
الضروري رفع توصيات للمجتمع 
الدولي للضغ����ط على االحتالل 
االسرائيلي الذي يصادر مصادر 

الطاقة الطبيعية في فلسطني«.
وحتدث عن طبيعة عمل االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية مشددا 
على اهمية مؤمت����ر الطاقة الذي 
يعقد في فلسطني حتضيرا للمؤمتر 
الدولي للطاقة الذي س����يعقد في 
سويس����را. من جان����ب آخر قال 
الفلس����طيني  وزي����ر اخلارجية 
رياض املالكي ان الكويت ارتقت 

نظمت وزارة اخلارجية محاضرة امس بعنوان 
»املس���اعدات العربية االمنائية.. اربعة عقود من 
التعاون« ناقشت تقرير البنك الدولي في هذا املجال 

وشارك فيها ممثلو عدد من اجلهات املختصة.
وقال مدير االدارة االقتصادية بوزارة اخلارجية 
الشيخ علي اخلالد، في كلمة افتتح بها احملاضرة 
التي نظمت بالتعاون مع البنك الدولي، ان الدول 
العربية وبينها الكويت قدمت العديد من املساهمات 
االمنائي���ة التي كان لها آث���ار ايجابية في مناطق 

مختلفة من العالم.
واضاف الشيخ علي اخلالد ان الكويت حرصت 
على تقدمي العديد من املساهمات االمنائية من خالل 
مؤسساتها العاملة في هذا املجال، فضال عن دورها 
التنموي البارز على الصعيدين العربي والدولي، 
خصوصا عبر الصندوق الكويتي للتنمية العربية 
االقتصادية الذي قدم الكثير من االسهامات الكويتية 

في مختلف امليادين.
وذكر ان الصندوق الكويتي يعد رافدا اساسيا 
من روافد السياس���ة اخلارجي���ة الكويتية والذي 
انشأه سمو االمير الراحل املغفور له الشيخ جابر 
االحمد وواصل نهجه في مسيرة الصندوق صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
من جهة اخرى، أشاد الشيخ علي اخلالد مببادرة 
البن���ك الدولي الت���ي طرحت في القم���ة العربية 
االقتصادية الثانية التي اقيمت بشرم الشيخ املصرية 
في وقت سابق من الش���هر اجلاري والتي تهدف 
الى مس���اعدة الدول الفقيرة والنامية ما سيسهم 
في معاجلة املشكالت االقتصادية لدى هذه الدول 

وأهمها مشكلتا البطالة والفقر.
وبني ان مثل هذه املبادرة سيكون لها العديد من 
اآلثار االيجابية على الدول الفقيرة والنامية، مشيرا 
الى الدور الكويتي في هذه القمة االقتصادية التي 
ناقشت العديد من القضايا االقتصادية والتنموية 

املهمة.
واشار الى ان هذه احملاضرة تقام في الوقت الذي 
حتتفل الكويت فيه مبرور 50 عاما على استقاللها 
و20 عاما على التحرير وخمسة اعوام على تولي 

صاحب السمو االمير مقاليد احلكم.
ورحب في خت���ام كلمته باجلهات املش���اركة 

في هذه احملاضرة وه���ي: البنك الدولي وبرنامج 
االمم املتحدة االمنائي )يو.ان.دي.بي( والصندوق 
الكويتي للتنمية العربية االقتصادية والصندوق 
العربي لالمناء االقتص���ادي واالجتماعي وغيرها 
من اجله���ات ذات الصلة، معربا ع���ن أمله في ان 
يكون هذا النشاط اضافة ايجابية في مجال التنمية 

العربية والدولية.
بدوره، قال كبير االقتصاديني ملنطقة الش���رق 
االوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي د.مصطفى 
الرويس ان اجمالي املساعدات التنموية املقدمة من 
الدول العربية املانحة ط���وال 35 عاما امتدت في 
الفترة من 1973 حتى 2008 بلغت 272 مليار دوالر 

ما يعادل 1.5% من الدخل القومي لهذه الدول.
واضاف د.الرويس ان هذا الرقم يبني ان هذه الدول 
جتاوزت في دعمها النس���بة احملددة من قبل االمم 
املتحدة للمساعدات االمنائية البالغة 0.7% وخمسة 
اضعاف متوسط املساعدات التي تقدمها بلدان منظمة 

التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي.
وذكر ان ما يزيد على 90% من املساعدات التنموية 
العربية قامت مبنحها السعودية والكويت واالمارات 
بواقع 63.5% من الس���عودية و16.2% من الكويت 
و11.5% من االمارات من اجمالي املساعدات املقدمة 

من الدول العربية.
واشار الى ان املساعدات االمنائية العربية تشكل 
13% من اجمالي املس���اعدات املقدمة من قبل جلنة 
املساعدات االمنائية وحوالي ثالثة ارباع املساعدات 
الرسمية املقدمة من البلدان غير االعضاء في جلنة 

املساعدات االمنائية.
وبني د.الروي���س ان املس���اعدات العربية في 
سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن املاضي شهدت 
ارتفاعا استثنائيا وفقا للمعايير الدولية، مشيدا 
بالدور الذي قامت به املؤسسات املالية التي انشأتها 
الدول العربية والتي قامت بدور مكمل ملا قامت به 
احلكومات العربية في مجال املساعدات االمنائية. 
وقال ان هذه املؤسس���ات أسهمت في زيادة حجم 
املساعدات االمنائية العربية املقدمة ملختلف دول 
العالم بحوالي 4% س���نويا، مشيرا الى ان خارطة 
الدول املس���تفيدة من املس���اعدات العربية آخذة 

بالتوسع املستمر.

محمد الصباح تلقى رسالتين
من نظيريه في بيرو واإلكوادور

الديحاني بحث مع عطري
عالقات التعاون الثنائية

العوضي بحث مع وزير خارجية
كوبا القضايا المشتركة

هاڤانا � كونا: بحث سفيرنا لدى جمهورية كوبا بدر العوضي امس 
مع وزير اخلارجية الكوبي برونو رودريغيز العالقات الثنائية بني 

البلدين والقضايا ذات االهتمام املشترك وسبل تطويرها.
ووصف الس���فير العوضي في بي���ان صحافي اللقاء الذي مت مع 
املسؤول الكوبي باللقاء »املهم واملثمر« مشيدا بنشاط سفارة الكويت 
الذي يساهم في تعزيز العالقات االقتصادية وعالقات التعاون بني 
البلدين في جميع املج���االت. وذكر ان وزير اخلارجية الكوبي نقل 
حتيات القيادة الكوبية والرئيس الكوبي راؤول كاسترو الى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 

االحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.


