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W¹dA³�« WOLM²�« Èb²ML� w½U¦�« ÂuO�«  UO�UF� sL{

 X¹uJ�« w� ÍœUO� 5200 ∫w�Ëb�« pM³�«
Î«bŽU�� ÎöO�ËË ÎöO�Ë 262 rNMOÐ

Í—U−�« 16 WOŽUL²łô« WO�ËR�LK� ‰Ë_« X¹uJ�« vI²K� rEM¹

·—UBL�« œU×ð«Ë „uM³�« ∫‚Ë“dL�« bLŠ
WOŽUL²łô« WO�ËR�L�« vKŽ —UM¹œ ÊuOK� 373 UIH½√ 

w�UB�«  qšb�«  —ôËœ  ÊuOK�  121.1

eHIð w−OK��« q¹uL²�« XOÐ ÕUÐ—√
dNý√ 9 w� —ôËœ ÊuOK� 15.6 v�≈ 

 …d�� ‰ö??� s�d���« ≠w�OK��« q�uL��« XO� oI�
 15.6  mK� ÎUO�U� ÎU��— 2014  s� v??�Ë_« dN�√ WF���«
 …d�H�« fH� ‰ö� —ôËœ ÊuOK� 1?� W�—UI� ¨—ôËœ ÊuOK�
 121.1  w�UB�« q�b�« WLO� XGK� ULO� ¨w{UL�« ÂUF�« s�
 dN�√ WF���« ‰ö� —ôËœ ÊuOK� 30.5 q�UI� ¨—ôËœ ÊuOK�
 WO�dBL�« WDA�_« q�œ lH�—« UL�Æo�U��« ÂUF�« s� v�Ë_«
 ÂUF�U� W�—UI� %75  t���� XGK� dO�� ‰bFL� W�—UL���ô«

Æo�U��«
 w� q�L� ÎU�u�K� ÎUM��� Y�U��« l�d�« ZzU��  bN�Ë
 WO�U� …—U��� W�—UI� —ôËœ sO�ö� 5 WLOI� ÕU�—√ oOI��
 bN� UL� ¨2013 ÂU� s� Y�U��« l�d�« w� sO�ö� 3.2 WLOI�
 532% t���� XGK� «œU� U�UH�—« Y�U��« l�dK� q�b�« w�U�
 sO�ö� 5.2  q�UI� —ôËœ ÊuOK� 32.9  Á—«bI� U� q��O�
 Ê« v�« …—U�ô« —b��Æo�U��« ÂUF�« s� …d�H�« fH� ‰ö�
 w�U�√ qJA� ÈeF� WM��« l�— ‰ö� oI�� Íc�« q�b�«
 w��« —UL���ô« nO�u� Âu??�— s� oI��L�« q�b�« v??�«
  UOKL�Ë W�—UL���ô«  U��ML�« s�Ë ¨pM��« UNOK� qB�
  U�ËdBL�« WLO� XGK�Ë ¨pM��«  U�uKDL� XL� w��« W�u���«
 ÊuOK� 95.5  Á—«bI� U� dN�√ WF���« …d�� ‰ö� WOKOGA��«
 U� —UL���ô«  UOKL�  U�ËdB� WLO� XGK� ULO� ¨—ôËœ
 ÊuOK� 27.45  Á—«bI� UL� W�—UI� —ôËœ ÊuOK� 35.3  t�LO�

Æ2013 ÂU� s� v�Ë_« dN�√ WF���« ‰ö� —ôËœ
 w�OK��« q�uL��« XO�� ÍcOHM��« fOzd�« ‰U� t��U� s�
 WO��d�«Ë uLM�« s� …b�b��« …d�H�« Ê≈ò∫f�d�« ÂUA� t�uI�
 —U�L�« wK� qJA� b��� pM��« tII� Íc�« dL��L�« ÂbI��«Ë

Æå…œb�L�« UM�O�O�«d��« —U�« w� t�N�M� Íc�« `O�B�«

 Ãd�¹ b� —UFÝ_« lł«dð ∫dOLF�« wKŽ
‚«uÝ_« s� WODHM�«  U�dA�« iFÐ

åw−OK��«ò ‰Ëb� q×�« u¼ WO²×²�« WOM³�« fO�Ë W¹dA³�« —œ«uJ�« w� —UL¦²Ýô« ∫å“—uÐ b½√ œ—b½U²Ýò

UNzUN²½« s� s¹dNý q³� UNBOšdð b¹b−ð —UL¦²Ýô«  U�dý vKŽ ∫å‰UL�« ‚«uÝ√ò

∫œ«R� dOL� œ«b�≈

 b�« œ—b�U�??� nOMB� W�U�Ë s� —œU� d�dI� ‰U??�
  «—UNL�«Ë W�d??A��« —œ«u??J�« w� —UL��??�ô« Ê« “—u??�
 …dDO??� vK� VKG��« ÕU??�H� u� W??O����« W??OM��« f??O�Ë
 l� t�« v�« «dOA� ©w�OK��«® ‰Ëœ  «œUB��« vK� jHM�«
 qO�d�K� «—ôËœ 80 s??� q�« v�« jHM�« —UF??�« ÷UH��«
 ¨…dO�ô« WO{UL�« —uN??A�« w� —ôËœ 100 ÊU� Ê« b??F�

ÆU�F� «—U���« t�«u� WODHM�« ‰Ëb�«  «œUB��« ÊU�
 ¡U�d�« q�I�??�� t??�«u� Íc??�« V??FB�« ‰«R??��«Ë
 ‰Ëœ  dL��??�« q??� ∫u� W??�Ëb�« Ác??� w??� W??O�U�d�«Ë

øUN�«œUB��« d�uD�� X�u�« WIDML�«
 dO� …œdHM� W??�Ëœ q� ‰«u�« v??K� bL�F� W??�U�ô«Ë
 uLM�« Ê« u??�Ë ‰Ëb�« Ác??� lL�� «b??�«Ë «d??�« „U??M� Ê«
 WF�u�L�« dO�  «dOG��« s� öI��� d��F� Íc�« Â«b��L�«
 ·u� jHM�«Ë ÂU��« œ«uLK� WOL�UF�« —UF??�_U� W�U��«
 sO??���Ë nzU�u�« oK�� ‰UF� ÂUE� W??�U�« v�« ÃU??���

ÆWK�UF�« ÈuI�« WO�U��«Ë  «—UNL�« w�
 œUJ�U� “U??G�«Ë jHM�« v??K� œU??L��ô« Ê« X??�{Ë«Ë
 ¨ U�uJ��« œuN� s??� r�d�« vK� ¨qOK� dOG� tO� Àb??�
 Íc�« V�??��« Õd??� w� «dO�� «b??N� ‰c�� U??MKF�� U??L�

 ©w�OK��«® ‰Ëœ w� W�œUO��«  UHOMB��« Ê« b�� tK�_
 w��u�« w� …œUIK� Èb�M� ‰Ë« bI� cM�  dOG� b� œUJ??�U�

Æ «uM� fL� cM� “—u� b�« œ—b�U�� WD�«u�
 w� ÍœUB��ô« l??�uM��« w� Âb??I��« Ê« X??�{Ë«Ë
 ‰«e�ô ULO� «dO�� f??O�Ë œËb�� Êü« v�� ©w??�OK��«®
  «—œUB�« vK� œUL��ô«Ë w�UL�«Ë ÍœUB��ô« œUL��ô«

Æ©w�OK��«®  «œUB��ô …eOLL�« WHB�«

nzU�u�«
  «—U??NL�«Ë n??zU�u�« Ê« v??�« d??�dI��« —U??�«Ë
 …b??�«u�«  U??F�u��« o??�d� w??� WO??�Ozd�« W??�IF�« w??�
 WL??�U��«  U�U�b�« s�Ë ¨wDHM�« dO� uLMK� W??KzUH�L�«Ë
 l??�uM�� ©w??�OK��«® ‰Ëœ  U??�uJ�  UO�O�«d�??�ô
 w�U??�L�« u� “U??G�«Ë j??HM�« s??� «b??OF� U??N�U�œUB��«

Æ…dO�J�« W�—UL���ô«
  «—UL��??�ô« s� b�eL�« ÊU� p�– s� r??�d�« vK�Ë
 …d??�U�L�« ‚dD�« d��« Êu??J� ô b??� WO����« W??OM��« w??�
 ¡U�d�« w??� W�«b�??�L�« …œU�e�«Ë ÍœU??B��ô« l??�uM�K�
 W�Ëb�« w� W�œuF��« ÊU� ‰U�L�« qO�� vK�Ë WO�U�d�«Ë
 ‚UH�U� ÂuI� Ê« l??�u�L�« ©w�OK��«® ‰Ëœ s??� …bO�u�«
  «—UL��??�ô« w� wK�L�« Z�UM�« w�UL�« s� WB� d��«

 s� …d??�H�« w??� Èd??�« W??�Ëœ Í« s??� d??��« 2014 w??�
 b� WO����« WOM��« vK� ‚UH�ô« Ê«  b�«ËÆ2014≠2015
 ©w�OK��«® ‰Ëœ Ê« u� V���«Ë —UO� qC�« w�U� ÊuJ�
 WBB��L�«  ö??�uL��« s??� ‰U� Èu�??�� vK� l??H�M�
 ÊU� wL�UF�« ÍœUB��ô« Èb??�MLK� UI�ËËÆWO����« WOM�K�
 w� ‰Ëb�« vK�« s� Y�U��« e�dL�« qG??A�  «—U�ô« W�Ëœ

ÆWO����« WOM��« WO�u�Ë …œu� YO� s� r�UF�«

X�uJ�«
 W�Ëœ 144 s� 29 e�dL�« ©w�OK��«® ‰Ëœ qG??A�Ë
 e�«d� WO�UL� X??�uJ�« w� ‚UH�ô« j??�u�� l�«d� b??�Ë
 w�  «—UL��??�ô« vK� UO�??�� WKOK� m�U�� X??IH�« Y??O�
 X�uJ�« XIH�« …d�H�« Ác� ¡UM�«Ë ¨2014 v�� bIF�« «c??�
 %26 j??�u�� q�UI� wK�L�« Z�UM�« w�UL�« s� %16

Æ©w�OK��«® ‰Ëœ w�
 WO??�Ozd�« W�IF�« Ê« v??�« W??�U�u�« q??OK�� dO??A�Ë
 nzU�u�«Ë  «—UNL�«Ë rOKF��« w??� w� œUB��ô« l�uM��
 s� q�« u� rOKF��« …œu??�Ë WO�uM� ÂUL��ô« ÊQ� U??�uM�
 e�dL�« ©w??�OK��«® qG??A�Ë WO����« W??OM��U� ’U??��«
 WOM�K� W�??�M�U� 29 e�dL�« q�UI� rOKF�K� W�??�M�U� 53

ÆWO����«

∫rO�«d�« wK� V��

 h??O�«d��« …—«œ« d??�b� ‰U??�
 œU�“ ‰UL�« ‚«u??�√ W�O� w� qO�??���«Ë
 w� U�uG{ X??N�«Ë …—«œô« Ê« Z??OKH�«
  U�d??� hO�d� W??OKL� ¡U??M�« q??LF�«
 U��ô ¨X�u�« oOC� «dE� «dO�√ W�U�u�«
 X�u�« s� dO�J�« ÃU��� ÊU� d�ô« Ê« v�«
 —«b??�«Ë  U�d??A�« ŸU??{Ë√ W??�«—b�
 X�b�  U�d� „UM� Ê« v�« U��ô ¨—«dI�«
 h??O�d��« …d??�� ¡U??N��« q??�� U??N�«—Ë«

ÆÂu� d�¬ w� Èd�√Ë Ÿu��Q�

 qLF�« W??�—Ë ‰ö� ZOKH�« ·U{√Ë
 w� f�√ W??�ON�« UN�bI� w??��« W??�u�u��«
  «¡«d�«ò Ê«u??M� X??�� W�—u��« d??I�
 Ê« åh??O�d��« b??�b�� V??K� w� X??��«
 UNBO�«d� œb??�� —UL��??�ô«  U�d??�
 Àö�� —b??I� …œb??�� WOM�“ …d??�� v??K�
 ¡UN��« v??�� dE�M� ô√ U??NOK�Ë  «uM??�

ÆhO�«d��«
 W�dA�« ÂbI� Ê« …—Ëd{ vK� b�«Ë
 t??zUN��« q??�� h??O�d��« b??�b�� V??K�
  U�d� „UM� Ê« v�« «dO??A� ¨s�dN??A�
 i??F� h??O�d� Âb??�  √— «d??�R�

 q�� UN� W??B�d� X??�U� w��« WD??A�ô«
 W�U{« W??OKL� Ê« «b??�R� ¨W�ON�« ¡U??A�«
  «¡«d�« t� W�d??A�« WDA�« v�« ◊U??A�

ÆW�U�
 WD??A�_« W�U� Ê« Z??OKH�« `??{Ë√Ë
 s� ©124® …œUL�« w� UNOK� ’u??BML�«
 V�u�� WD??A�√ d��F� W�cOHM��« W�zö�«
 ÂbI��« ¨UN��Ë«e� V�«d�« h�??A�« vK�

ÆW�ON�« q�� s� UNBO�d� VKD�

W�U�u�«Ë —UL���ô«
 s??OOMFL�« ’U�??�ô« Ê« v??�« X??H�Ë

  U�d� r� W�ON�« q�� s� rNB�— b�b���
 ¨WO�UL�« W�U??�u�«  U�d??�Ë ¨—UL��??�ô«
 Àö??� v??�« b??�b���« W??OKL� r??�IM� U??LO�
 ¨hO�d��« b�b�� VKD� ÂbI��« w� q�«d�
 —«d�Ë ¨h??O�d��« b??�b�� VK� W??�«—œË

ÆWB�d�« —«b�«Ë hO�d��« b�b��
 w� X�� W??�ON�« Ê« v�« Z??OKH�« —U??�√Ë
 s� ÎU�u� s??O�ö� ‰ö� h??O�d��« b??�b��
 ¨W�uKDL�«  «bM��L�«Ë  U�uKFL�«¡UHO��«
 ôu�� ¨b�b���« —«d??I� VKD�« ÂbI� dD��Ë
 i�— ‰U??� w� t??�« v??�« U??��ô ¨U??C�— Ë«

ÆÎ U���� —«dI�« ÊuJ� b�b���«

 bF��??�« ∫U�u� ≠w??�� u??�√
 fK�� ÊËR� d�“Ë jHM�« d�“Ë
 d??�R� Ê« d??OLF�« w??K�Æœ W??�ô«
 ‚u�K� w�U��« —UF�_« Èu���
 v??K� WO�K??� …—u??B� W??ODHM�«
 l�—U??AL�« Ë√ wM�u�« œUB��ô«

Æœö�K� Èd�J�« WO�O�«d��ô«
 `�dB� w??� d??OLF�« ‰U??�Ë
 WL�UF�« t�—œUG� qO�� ©U�u�®?�
 b??�Ë t??�ƒd� b??F� W??O�«—U�ô«
 ÷dF�Ë d??L�R� w??� X??�uJ�«
 “UG�«Ë j??HMK� w�Ëb�« w??�� u�√

 …—«“u??�« Ê« ©2014  p??��œ√®
 —UF??�ô«  U�u�??�� V??�«d�
 ̀ ??{Ë√ËÆjHMK�  W??OL�UF�«
 ©p�Ë√® W??LEM� ‰Ëœ Ê« d??OLF�«
 dN??A�« d??�«Ë√ w??� lL���??�
 —UF??�« nK� g??�UM�Ë w??�U��«
 c���??�Ë W??ODHM�« ‚u??��«
 u�� v??K� W�??�UML�«  «—«d??I�«
 ‰Ëœ  «œUB��« W??�KB� Âb��
 UN�U� tF�u� s??� U�dF� WLEML�«
 r��M� sOF� b� bM� dI�??���
 s� r�d�« v??K� ÃU��ô« WHK� l??�

 —UF??�« ‰Ëe� Ê« ‰U�ËÆl�«d��«
 Ãd�� b??� sOF� b� v??�« j??HM�«
 w�  √b� w??��«  U�d??A�« iF�
 “ËU�� V��� WODH�  «—UL���«
 u??�Ë ÃU??��ô« W??HKJ� Èu�??��

Æ—UF�ô« —«dI��« w� b�U��U�
 X??MK�«  ¨U??N�N�  s??�Ë
 UN��—UA� s� ‰Ëd���« W��R�
 t??�√d�� Èu�??�L�« lO�— b??�u�
 W??�Ëb�« d??�“ËË j??HM�« d??�“Ë
 w??K�Æœ t??�ô« f??K�� ÊËR??A�
 —«e� ÍcOHM��« f??Ozd�«Ë dOLF�«
 ÷dF�Ë dL�R� w� w�U??�bF�«
 ‰Ëd??��K� w??�Ëb�« w??�� u??�√
 u??�√ w??� b??I� Íc??�« ©p??��œ«®
 13 v�« 10 s??� …d�H�« w� w��

Æ2014 d�L�u�
 w� d??OLF�« w??K� „—U??A�Ë
 w��«Ë WIKF�L�« WO??�UIM�« WIK��«
  «Ëd??��« dO�??�� vK�  e??�—
 »U�??A�« `??�UB� W??OFO�D�«
 l�—Ë nzU�Ë dO�u� w� ¡«u??�
 rNOK�Q�Ë rN�b� W??OMH�«  «—bI�«
ÆWBB��L�« Z�«d��« ‰ö� s�

 ÍcOHM��« f??Ozd�« wIKO??�Ë
 w�U�bF�« —«e� ‰Ëd���« W��RL�
 W??�K��« w??� W??��RL�« W??LK�
 t??IK��« ‰ö??� s??� W??O�U���ô«
 ÁœUOI�« —Ëœ b�R� w��«Ë tO�UIM�«
 t�bI�L�« U??O�u�uMJ��«Ë t??O�«u�«
  U??�b�� s??� …œUH�??�ô« w??�
 t�UCL�« tLOI�« rOEF�� q�I��L�«
 UL� ¨“U??G�«Ë j??HM�« t??�UM� w??�
 ÕU??�B�« ·«u??� aO??A�« wIKO??�
 w�U��« Âu??O�« W??�K� w??� t??�LK�

Æd�L�u� 11 w� …bIFML�«

 …—«œ« fK�� fOz— ‰U�
 X�uJ�« ·—U??B??� œU??�??�«
 ‚Ë“dL�« s��L�«b�� bL�
 vI�K�ò rEMO� œU��ô« Ê«
 WO�ËR�LK� ‰Ë_« X�uJ�«
 Ê«u??M??F??� åW???O???�U???L???�???�ô«
 „uM�K� w�UL��ô« —Ëb??�«ò
 l� ÊËU??F??�??�U??� åW??O??�??�u??J??�«
 ÂbI�K� X??�u??J??�« W��R�
 bM� W??�U??�d??�Ë ¨w??L??K??F??�«
 …d�“Ë `O�B�« „«d� `O��
 qLF�«Ë WO�UL��ô« ÊËRA�«
 ÊËRA� W??�Ëb??�« …d????�“ËË
 U��ô ¨WOLM��«Ë jOD���«
 vE�O� vI�KL�« Ê« v??�«

 sO�ËR�L�«Ë  «œUOI�« s� W��� —uC��
 ŸUDI�«  U��R�Ë „uM��U� sO�cOHM��«
 sOLzUI�«Ë WO�uJ��«  U��RL�«Ë ’U��«
 œb�Ë WO�UL��ô«Ë W�dO��«  U��RL�« vK�

ÆŸu{uL�« «cN� sOL�NL�«Ë sOO�ö�ô« s�
 2014  d�L�u� 16  w� vI�KL�« bIFO�Ë
 wLKF�« ÂbI�K� X??�u??J??�« W��R� W�UI�
 w�Q�ËÆX�uJ�« W??�U??M??�Ë …—U??�??� W�dG�
 tM� «—UFA��« vI�KL�« «cN� œU��ô« rOEM�
 dA� vK� tM� U�d�Ë ¨WOM�u�« t�O�ËR�L�
 lL��L�« w� WO�UL��ô« WO�ËR�L�« W�UI�
 w�bL�« lL��L�« w� UN�OL�√ “«d�«Ë w��uJ�«
 nK��� sO� WOFL��L�« W�«dA�« —Ëœ qOFH�Ë
 ÎU�{u� ¨W�uLM��« ·«b�_« oOI���  U�UDI�«
 WDI� ÊuJO� ÂUF�« «cN� vI�KL�« œUIF�« Ê«
 qJA� ÁœUIF�« ÊuJO� vI�KL�« Ê√Ë ¨‚öD�ô«

Æq�I��L�« w� Í—Ëœ
 v�« ‚Ë“d??L??�« —U???�«Ë
 s� ‰Ë_« bF� vI�KL�« Ê«
 w� tLOEM� r�� Íc�« t�u�
 W�d� ÊuJO�Ë X�uJ�«
  UN��« sO� lL�� W��UM�
 W�dO��«  UN��«Ë W��UL�«
 ¨…bOH��L�« W??O??�U??�??�ô«Ë
 ÁcN� W�dH�« `O�� U� u�Ë
  U�ËdAL�« ÷dF�  UN��«
 U�Ë œU��ô« UNO� r�U� w��«
  U�ËdAL�« Ác� t��bN��«
 t�II� ULO� œU��ô« —ËœË
 UL� ¨·«b????�√Ë ZzU�� s??�
  UN�K� W�dH�« `O�O�
  U�ËdAL�« ÷dF� WO�U��ô«Ë W�dO��«
  UL�U�L�« v�« W�U� w� w� w��« WOK�I��L�«
 g�U� vK� ÂUIL�« ÷dFL�« w�  U�U�d�«Ë

ÆvI�KL�«
 Ê« v�« ‚Ë“dL�« —U�√ ¨œbB�« «c� w�Ë
 œU��«Ë „uM��«  UL�U��Ë  U�d�� w�UL�«
 “ËU�� lL��L�« W�b�� X�uJ�« ·—UB�
 ÊuOK�  129  u��  UNM�  —UM�œ  ÊuOK�  373
 u��Ë ¨WOM�u�« W�ULF�« r�œ Z�U�d�� —UM�œ
 ÂbI�K�  X�uJ�«  W��RL�  —UM�œ  ÊuOK�  111
  UL�U�LK� —UM�œ sO�ö� 106 u��Ë ¨wLKF�«
 ¨WO�U��ô«Ë WO�UL��ô«Ë W�dO��«  U�d���«Ë
 v��Ë 1992  ÂU� s� …b�LL�« …d�HK� p�–Ë
 vK� „uM��« ’d� v�« «dOA� ¨2012  ÂU�
 ‰U�� w� U??�—Ëœ ¡«œ√Ë U�œuN� WK�«u�

ÆWO�UL��ô« WO�ËR�L�«

∫‚«“d�«b�� œuL�� V��

 bNFL�« ÂU???� d??�b??� ‰U???�
 ‰U� —b??�Æœ jOD��K� w�dF�«
 d��� r??� —œU??B??� Ê« t??K??�«
 oKF��  U�uKF� XKI� W�b�«
 ŸU??{Ëô«Ë W�dA��« WOLM��U�
 w� W�œUB��ô«Ë WO�UL��ô«
 WOLM��« Z�U�d� v??�« X�uJ�«
  œ« …b��L�« r??�ö??� l�U��«
 r�— VO�d��« w� UNF{Ë v�«
 ’U??�??�«  d??�R??L??�«  v??K??�  63
 r� b� t�U� U�uM� ¨Z�U�d��U�
 w� sO�ËR�L�U� ‰U??B??�ô«
  U�uKFL�« V�uB�Ë Z�U�d��«
 ¨d�dI��« ËbF� U�UI��« w��«
 nOMB� Z�U�d��« œU??�« YO�
  e??H??�Ë b??�b??� s??� X??�u??J??�«
 ¨54  e�dL�« v??�« p??�– qCH�
 W�U�� X�«“U� X�uJ�« Ê« dO�
 vK� œu??N??�??�« e??�e??F??� v???�«
 ULO� ULO�ô wLKF�« Èu��L�«
 vK� …b�b�  ôU�L� oKF��
 d�uD��«Ë ÀU??�??�ô« U??N??�«—

Æ U�«d��ô«Ë wLKF�« ÂbI��«Ë
 tK�« ‰U??� —u??�??�b??�« ÊU???�Ë
 s� v??�Ëô« W�K��« w� Àb���
  UO�UFH� dO�ô«Ë w�U��« ÂuO�«
 w� W�dA��« WOLM��« Èb�M�
 f�« t�UL�« r���« Íc�« X�uJ�«
 wM�u�« d�dI��« ‚ö�« r� YO�
 ÂUF� X�uJ�« w� W�dA��« WOLM�K�
 s�   U�«dA�«  W�U�«Ë  2013
 UN�IF� ¨cOHM��« w� ÊËUF��« q�«
 WD� Ë« o�d� W�—U� W�UO�
  U�u�Ëô« Õö??�« cOHM�� qL�

ÆWOLM��U� W�U��«
 Ÿu{u� Ê« tK�« ‰U� ‰U�Ë
  U??�d??A??�« ‰u??D??� W??L??�u??�??�«
 ¨’U��« ŸUDI�«  U��R�Ë
 ŸUDI�« Êü« v�� qD� r� tMJ�Ë
 œ«b�« r� bI� w�U��U�Ë ¨ÂUF�«
 w�uJ��« ŸUDI�« WL�u� WIO�Ë
 fK�� w??�  b??L??�??�« w??�??�«Ë
 w� X�«“U�Ë W�dA��« WOLM��«

ÆoO�D��« —UE��«

ŸUDI�« `�ö�
 X??�U??� U??N??�??�U??� s?????�Ë
 …œUOI�« ÊËR� w� —UA��L�«
 l�U��« eOL��« e�d� d??�b??�Ë
 …—u��b�« «bM� w� w�Ëb�« pM�K�
 ‰u� WLK� w� —e??�??�«œ ÀË—
 ŸUDI�« w� …—bI�« ¡UM�Ë …œUOI�«
 ÂUF�« ŸUDI�« Ê« ¨w��uJ�« ÂUF�«
 WOL�ô« s� WG�U� W??�—œ vK�
 5200 v�« qB� U� rC� YO�
 fOz— s??� ÍœU??O??� V??B??M??�
 rNO� sL� ¨d??�b??� v??�« …b??�Ë
 …—«“Ë  qO�u�  U�BM�  262

Æb�U�� qO�ËË
 w� sOOF��« Ê« X�U{«Ë
 …—uB� bL�F� e�«dL�« Ác??�
 Ê« UL� ¨WO�b�ô« vK� …dO��

Æw�uJ��« ŸUDI�«

b�bN��« ‰b� eOH���«
 X�b�� ¨Èd�« WO�U� s�
 ŸUDI� b??�U??�??L??�« q??O??�u??�«
 …—«œô« w� wzUB�ô« qLF�«
 vM� ¡U??B??�ö??� W??�e??�d??L??�«
 ÊuJ� ÊU??� X��UD� ”U??�b??�«
 o�d� W??�—U??� …d????z«œ q??J??�
 Ê« vMFL� W�œU� W�O�Ë jD�Ë
 eOH��� WN�u� `z«uK�« ÊuJ�
 b�bN��« s??� ôb??� sOH�uL�«
 ”U�b�« X��U�ËÆW�uIF�U�
 Z�U�d�Ë eOL�K� …ezU� œU��U�
 œU��«Ë ¨ÂUF�« ŸUDI�« dOH���
 w� ÂUF�« ¡«œô« rOOI� ÂUE�
 dO�UF� b�u� ô t�« YO� W�Ëb�«
 ¨w�U��« X�u�« w� W�{«Ë
 ‰Ëb�« l� q�UH��« …—Ëd??{Ë
 …œUH��ö� W�bI�L�« Èd??�ô«

ÆUN�—U�� s�

…b�b�  U�U��
 X??�U??� ¨U??N??�??O??�U??� s????�
 w�bL�« Êu�UI�« w� …–U��ô«
 q�UA�Æœ X??�u??J??�« WF�U��
 Í—ËdC�« s� Ê« Íd�UN�«
 Ê« YO� Í—«œô« ¡«œô« d�uD�
 s� q??�« ‰uK��« s� Y�b��«
 s��Ë ¨ ôUJ�ô« s� Y�b��«
  U�U�� ·UA��« v�« W�U��
 s� X�d�«ËÆ‰uK�K� …b�b�
 WLK� ÊuJ� Ê« s� UN�ËU��
 ”u�UI�« s� W�zU� q�I��L�«
 w??L??�d??�«Ë ÍœU???B???�???�ô«
 YO� œö??�??�« w??� w??�??F??A??�«Ë
 WO�O�«d��ô«  «—U�L�« Ê«
 t�u��«Ë —uEML�« UNM�Ë W�zU�
 Ê« X�U�ËÆÁU��ô«Ë WLOI�«Ë
 Ê« V�� dOOG�K� ŸËdA� Í«
 w�O��« ÂUEM�« —U���ô« w� c�U�
 WKzU��� WOM�u�«  UF�dA��«Ë
 oO�D� Âb??� w??� V���« s??�
 UNIO�D� r�� UM� …dO�� sO�«u�
 X�U�Ë ¨W�uN�� Ã—U��« w�
 s� sJ� r� U� VF� dOOG��« Ê«
 ÆWK�U�Ë …dO�� W�uEM� ‰ö�

 w� ¡«œô« e�«u� vK� ‰uB��«
 …—«œ« ÂUE� Ã—U� r�� V�UG�«
 w� sOOF��« q�� wL�d�« ¡«œô«
 qOJA�Ë W�U��«  U�ËdAL�«

ÆWO�U{ô« ÊU�K�«

 U�b���«
 W�ËR�L�« XB��Ë
  U???�b???�???�???�« W????O????�Ëb????�«
 WOLM��« U??N??N??�«u??� w??�??�«
 ∫w� X�uJ�« w� W�dA��«
 ÂU??� —U???�« v???�« —U??I??�??�ô«
 b�b��Ë W�œUOI�« …¡UHJK�
 d�uD� qF�� U�  UO�uK��«

 «d??�« …u??�d??L??�« ·«b????�ô«
 dO�J�« œUL��ô«Ë ¨U�F�
 …—U���  U??�u??K??�œ v??K??�
 e�«u��« »UO�Ë W�bMN�U�
 Èd�ô« WBB��L�« sNLK�
 W��U�L�«Ë b�—u��« q��
 d�ô« ¨l�—UAL�« …—«œ«Ë
 ‚UH�«  P�UH� oK�� Íc�«
 W�uF� s� öC� ¨…b�b�
  «¡U??H??J??�« v??K??� ·d??F??�??�«
 ¡«œô« ÂUE� sL{ WO�UF�«
 ¨UO�U� o�DL�« t�ULOOI�Ë
 q�U� V�—b� ÂUE� »UO�Ë
 w� sOH�uL�« —U�� —œUJ�

V???zU???ž åÂU???????F???????�«òË ÆÆ’U??????�??????�« ŸU????D????I????�«  U?????�d?????ý X????�U????Þ W???L???�u???×???�« ∫t?????K?????�« ‰U??????� —b?????????ÐÆœ

  UO�uð
dLðRL�«

 Z�«d� fO�Q� æ
 ¡UM� w??� WBB���
  «œUOI�«  «—b� WOLM�Ë
 W�UF�«  U��RL�« w�
 d??O??�U??F??� l????????{ËË
 ”U??O??I??� j????�«u????{Ë

Æ¡«œ_«
 dEM�« …œU????�≈ æ
 ¡«œ« rOOI� dO�UF� w�
 ŸUDI�« w??� sOK�UF�«
 dO�UF� e�eF�Ë ÂUF�«
 W??O??�U??F??H??�«Ë …¡U??H??J??K??�
 ¡«œ√ rOOI�� ”U??�Q??�

ÆsOK�UF�«
 f????O????�Q????� æ
 W�U�d� WOM�Ë W�uEM�
 vK�  WLzU�  W�uHD�«
 kH�Ë V�«uL�« …—«œ«
 nK��� s??� W�uHD�«

ÆWO�K��« d�«uE�«
 W??O??�¬ ¡U???A???�≈ æ
  U��RL�« sO� j�dK�
 s??� W???O???�U???L???�???�ô«
 b???�—Ë r??O??O??I??� q???�«
  ôU???�???�«  …—«œ«Ë
  «b�U�LK� WI���L�«

ÆWO�UL��ô«
 f????O????�Q????� æ
 v???K???�ô« f???K???�???L???�«
 WO�UL��ô« W�U�dK�
 W??�U??L??�??�« o??O??I??�??�??�
 WO�UL��ô« ÊU???�ô«Ë

ÆWO�UF�Ë …¡UHJ�
 WO�O�«d��« ¡UM� æ
 W�uEMLK� W??�u??�u??�
 rO� dOOG�� WO�UL��ô«
 ·d�L�« „öN��ô«
 „ö???N???�???�ô« v??????�«

ÆbO�d�«
 WO�O�«d��« ¡UM� æ
 Í—«œô« Õö???�ö???�
 Èu��L� ¡U??I??�—ö??�

ÆWO�UL��ô«  U�b��«
 dEM�« …œU????�« æ
 WOLOKF��« Z�UML�« w�
 V??�«u??�??� W???L???zU???I???�«
 ‚u???�  U???�U???O???�???�«

ÆqLF�«
 Y????�b????�????� æ
 WOLOKF��«  W�uEML�«
 sOI� sLC�� YO��
 oA�«Ë wLOKF��« oA�«
 ¡U??I??�—ö??� w??�??�—b??�??�«
 w�dFL�« Íu��L�U�

Æœ«d�ú� Í—UNL�«Ë

 b¹Ëe²� Î«œuIŽ l�uð å‰Ëd²³�« W�ÝR�ò
ÂU��« jHM�UÐ åqý – uJ²OÝò W�dý

 lO�u� f??�√ WO��uJ�« ‰Ëd���« W��R� XMK�√ ∫U�u�
 ©q�® W�dA� WF�U��« ©uJ�O�® W�d� l� ÈbL�« WK�u� œuI�
 s� W�UO� UNFO�u�� ÂU� YO� ÂU��« jHM�U� U�b�Ëe�� WOL�UF�«

ÆUN� l�U��« wL�UF�« o�u���« ŸUD� W��RL�«
 w� w�Q� œuIF�« Ác� lO�u� Ê« ÊUO� w� W��RL�« X�U�Ë
 bIF�« Ê« W�{u� …b�b� ‚«u�√ `�H� WOI�u���« UN�D� —U�«
 WH�UC�Ë ©uJ�O�® l� ÂU��« jHM�« bIF� b�b�� u� ‰Ë_«

Æ%100 W��M� WOLJ�«
 jHM�« o�u�� t�ö� s� r�� w�U��« bIF�« Ê« X�{Ë«Ë
 v�Ëô« w� …dL�« Ác� Ê« v�« …dOA� WO�Ë—Ë_« ‚«u�ô« v�«
 v�« ◊uHM�« Ác� o�u�� UNO� r�� w��« wDHM�« ŸUDI�« a�—U��

ÆU�Ë—Ë√
 w� wL�UF�« o�u��K� »b�ML�« uCF�« QM� t�N� s�
 o�u���« w� sOK�UF�« nCL�« —b� d�U� ‰Ëd���« W��R�

ÆWLNL�« œuIF�« Ác� lO�u�� wL�UF�«

Èb�MLK� w�U��« ÂuO�«  UO�UF� s� V�U� æ©œuL�� b��_« ∫d�uB�®©œuL�� b��_« ∫d�uB�®

 sO¹œUOI�« iFÐ ∫”dH�« ÷U¹—
°°°WMÝ 24 t³BM� w� vI³¹

 w� jOD���« ÊËRA� b�U�L�« ÂUF�« sO�ô« ÷dF��«
 —u��b�« WOLM��«Ë jOD��K� vK�ô« fK�LK� W�UF�« W�U�ô«
 ÂUF�« ŸUDI�« UNN�«u� w��« W�—«œô«  U�uFL�« ”dH�« ÷U�—
 vK� wHO�u�« “UN��« r�C� ∫UNMO� s� Ê« özU� w��uJ�«
 l� WK�u� W�bM��� …—Ëœ tK� w� oK�Ë ¨ö�d�� tKF� u��
 s� mOK���« ÊËdO�J�« v�U��� YO� ¨œU�H�« W�—U�� W�uF�
 UHOC� ¨W�uIF�« Ë« ÂUI��ö� rN{dF� WOA� œU�H�«  ôU�
 …dz«œ w� r�� fOz— sOOF� `��« l{u�« «c� q� w� t�«
 ÃU��� ô b� Íc�« b�U�L�« qO�u�« sOOF� s� VF�« WO�uJ�
 Ã«e� V�� d�ô« Êô ¨b�b��« d�“u�« tM� v{d� Ë« tO�«
 rN��UM� w� sO�œUOI�« iF� ¡UI� …b� ‰uD� U�uM� ¨dO�ô«

Æ°°°U�U� 24 vK� b�e� …bL�

 W�b��« Ê«u¹œ ∫ZOKH�« r¹—
U½—uDð ÂU�√ …d¦Ž d−Š WO½bL�«

 s� ZOKH�« r??�—Æœ b�U�L�« W�B�« …—«“Ë qO�Ë X�¡U��
 q� w� W�dA��« WOLM��«Ë WKJON�« Z�«d� oO�D� WO�UJ�« Ë« WOHO�
 ÂbI�K� W�uF� tMO�«u� d��F� Íc�« ¨WO�bL�« W�b��« Ê«u�œ »UO�
 W�—UA� Âb� X�dG��« YO� ¨U�—uD� ÂU�« …d�� d�� t�«—«d�Ë
ÆX�uJ�« w� W�dA��« WOLM��« ‰ËUM�� Íc�« Èb�ML�« «c� w� Ê«u�b�«

‚Ë“dL�« bL� æ

f�d�« ÂUA� æ
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النيابة تحقق مع البراك...
الحوثيون يعطلون المالحة في مطار...

الشيخ تميم: نرحب بقادة الخليج...

سيد القصاص

العدد 2499 / األربعاء 12 نوفمبر 2014م / 19 املحرم 1436هـ

ةديرجلا•
www●aljarida●com الثانية

13

ولي العهد يستقبل المحمداألمير يتسلم رسالة خطية من الرئيس اإليراني
اســـتـــقـــبـــل ســـمـــو أمــــيــــر الـــبـــاد 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح األحــــمــــد بــقــصــر 
بــيــان أمــس رئــيــس مجلس األمــة 

مرزوق الغانم.
واستقبل سموه نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 
الشيخ خالد الــجــراح، حيث قدم 
لسموه الفريق الركن محمد خالد 
الخضر بمناسبة تعيينه رئيسا 
لاركان العامة للجيش والفريق 
ركن الشيخ عبدالله نواف االحمد 
بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس 

االركان العامة للجيش.
حــضــر الــمــقــابــلــة نـــائـــب وزيـــر 
شــؤون الــديــوان االمــيــري الشيخ 

علي الجراح.
كـــمـــا اســـتـــقـــبـــل ســــمــــوه وزيـــــر 
الـــنـــفـــط وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
مــجــلــس األمـــــة د. عــلــي الــعــمــيــر، 
ووزيـــــر الــنــفــط فـــى الــجــمــهــوريــة 
اإلســـامـــيـــة اإليــــرانــــيــــة، م. بــيــزن 

م سموه رسالة 
ّ
زنكنه، حيث سل

خـــطـــيـــة مـــــن الــــرئــــيــــس د. حــســن 
روحـــــانـــــي رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اإلســامــيــة اإليــرانــيــة الــصــديــقــة، 
تتعلق بالعاقات الثنائية بين 
البلدين والشعبين الصديقين، 
وســـبـــل تــنــمــيــة أوجــــــه الـــتـــعـــاون 

بينهما في المجاالت كافة.
حــضــر الــمــقــابــلــة نـــائـــب وزيـــر 
شــؤون الــديــوان األمــيــري الشيخ 

علي الجراح.

مال الله: الوحدة الوطنية الحصن الحصين لألمن االجتماعي

اإلبراهيم: توجيهات القيادة التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم 

اخـــتـــتـــم مـــنـــتـــدى الــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة فــي الــكــويــت اعماله 
أمس بعد يومين من الجلسات 
النقاشية المقامة في المعهد 
الـــعـــربـــي لــلــتــخــطــيــط، واطــلــق 
خــــالــــهــــا رســــمــــيــــا الـــتـــقـــريـــر 
الوطني للتنمية البشرية في 

الكويت لعام 2013.
وأعلن المدير العام للمعهد 
الــــدكــــتــــور بـــــدر مـــــال الــــلــــه فــي 
بداية الجلسات االولــى أمس 
عـــن اطــــاق الــتــقــريــر الــوطــنــي 
للتنمية البشرية في الكويت 
لعام 2013 الــذي حمل عنوان 

»التماسك االجتماعي قاعدة 
الـــتـــنـــمـــيـــة وركــــــيــــــزة الــــوحــــدة 
الوطنية«، معلا اختيار هذا 
العنوان بأن الوحدة الوطنية 
تـــعـــتـــبـــر الــــحــــصــــن الــحــصــيــن 

لألمن االجتماعي.
وذكـــر الــدكــتــور مــال الــلــه ان 
الــتــقــريــر تضمن ثــاثــة اجـــزاء 
رئيسية شمل كل منها ثاثة 
فصول مختلفة، مبينا ان هذا 
التقرير يأتي بعد مضي نحو 
14 عــامــا عــلــى صــــدور تقرير 
التنمية البشرية الثاني لدولة 
الــكــويــت عــام 1999 الـــذي كان 

محوره »تعزيز حالة التنمية 
الـــبـــشـــريـــة فــــي ظــــل ســيــاســات 

االصاح االقتصادي«.

الوسائل البحثية

وأوضــــــح ان الــتــقــريــر جــاء 
وفقا لمنهجية علمية محددة 
تــــــم مــــــن خــــالــــهــــا اســــتــــخــــدام 
االدوات والــوســائــل البحثية 
والمعايير والمقاييس الدولية 
الــــــازمــــــة العــــــــــداد مــــثــــل هــــذه 

التقارير.
وذكـــر ان اخــتــيــار مــوضــوع 

»التماسك االجتماعي قاعدة 
الـــتـــنـــمـــيـــة وركــــــيــــــزة الــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة« عـــنـــوانـــا لــلــتــقــريــر 
جاء ألمرين حاسمين: اولهما 
الــــحــــاجــــة الــــمــــاســــة لــتــرســيــخ 
مفهوم وطني جامع للتماسك 
االجـــتـــمـــاعـــي يــــعــــزز الــــوحــــدة 
الوطنية التي تعتبر الحصن 
الحصين لامن االجتماعي، 
وثـــــانـــــيـــــهـــــمـــــا ان الــــتــــمــــاســــك 
االجـــتـــمـــاعـــي يــمــثــل احــــد اهــم 
المفاهيم المعاصرة لتحقيق 

االهداف التنموية.
وأشــــــــــار الـــــــى ان الـــتـــقـــريـــر 

تـــــــوصـــــــل الــــــــــى ان االنـــــــجـــــــاز 
التنموي الذي حققته الكويت 
فـــي مــجــال الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
مــنــذ مــطــلــع االلـــفـــيـــة الــحــالــيــة 
لـــــيـــــس قــــلــــيــــا عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــبــــشــــريــــة حــســب 
التطور المتحقق فــي الدليل 
الــهــجــيــن لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

المستخدم لهذه االغراض.

مرتبة الكويت

وأوضـــح أن تقرير التنمية 
الــبــشــريــة تـــعـــرض لــمــوضــوع 

تــراجــع مرتبة الــكــويــت ضمن 
مجموعة الــدول ذات التنمية 
البشرية المرتفعة جــدا وفقا 
لدليل التنمية البشرية لعام 
2010، حــيــث تــوصــل التقرير 
الــــى ان ذلــــك يـــعـــزى الــــى عــدم 
دقـــــة الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي اســتــنــد 
اليها برنامج االمــم المتحدة 
االنـــــــمـــــــائـــــــي وقــــــــصــــــــور هـــــذه 
الــــبــــيــــانــــات خـــصـــوصـــا فــيــمــا 
يتعلق بتحليل مكون مؤشر 

التعليم.

أكـــــــد وزيـــــــــر األشـــــــغـــــــال الـــعـــامـــة 
وزيـــر الــكــهــربــاء والـــمـــاء المهندس 
عبدالعزيز اإلبراهيم إيمان مجلس 
الـــــــوزراء، بــتــوجــيــهــات مـــن الــقــيــادة 
السياسية العليا، بأهمية التواصل 
مع المواطنين، ووضع حلول فورية 

لمشاكلهم.
وعبر اإلبراهيم، في تصريح له 
أمس خال زيارته محافظة مبارك 
الكبير، عن سعادته بالطرح الذي 
قدمه األهالي حول مشاكلهم في 
المحافظة، والتي تتعلق باألشغال 
فضًا عن باقي الــوزارات، مشيرًا 
إلى أن هذه الزيارات تضيف قيمة 
جــديــدة مــن خـــال تــبــادل األفــكــار 
حول المشاريع التي تطرح ويتم 

تنفيذها.
وقـــــال: »أوضــحــنــا الــعــديــد من 
األمـــور لحل مشاكل المواطنين 
والـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا، إذ إن الــهــدف 
مــن الـــزيـــارات هــو حــل الــمــشــاكــل، 
ما يخص منها األشــغــال، ومــا ال 
يــخــصــهــا«، مــبــيــنــًا أنـــه أخـــذ هــذه 
الشكاوى بعين االعتبار، وسيقوم 
مدير إدارة الصيانة بتسجيلها 

ومتابعتها.
وأعـــــرب عـــن ســعــادتــه بــعــرض 
مشاريع الوزارة على المواطنين 

فـــي الــمــحــافــظــة، حــيــث إن هــنــاك 
قـــصـــورًا إعــامــيــًا حــولــهــا، داعــيــا 
المواطنين إلى التفاؤل، والقيادم 
بدورهم اإليجابي، مبينًا أن »أحدا 
ال يدعي الكمال، أو أننا مائكة، 
فهناك أخــطــاء ومــن يصوب هذه 
األخـــطـــاء هـــم الـــنـــاس بــمــثــل هــذه 

اللقاءات«.
وأضـــــــاف: »كــــل مـــا نــطــلــبــه من 
الناس التواصل معنا، وإيصال 
مـــشـــاكـــلـــهـــم مــــن أجــــــل أن نــســعــى 
إلـــى حــلــهــا«، الفــتــا إلـــى أن هــنــاك 
»شــكــاوى تتعلق بالمستشفيات 

والــمــســتــوصــفــات، وأغــلــبــيــتــهــا ال 
عــاقــة لــألشــغــال بــهــا، ألنــهــا عند 

جهات أخرى«.
وأكــــــــــد حـــــرصـــــه عــــلــــى إعــــــــادة 
الـــزيـــارة إلـــى الــمــحــافــظــة لــعــرض 
الــمــشــاريــع الـــتـــي طـــرحـــت والــتــي 
تــــم االنـــتـــهـــاء مـــنـــهـــا، والــمــشــاكــل 
الــتــي تــم مــعــالــجــتــهــا، والــمــشــاكــل 
الــتــي لــم تــعــالــج، »وهــــذا دورنــــا«، 
مقدما شكره إلى محافظ مبارك 
الــكــبــيــر الـــفـــريـــق مــتــقــاعــد أحــمــد 
الــرجــيــب عــلــى حــســن االســتــقــبــال 

واالستضافة.

»جسر جابر«

وحــول مراعاة الشروط البيئية 
فــــي مــــشــــروع »جـــســـر جــــابــــر«، قـــال 
اإلبــراهــيــم إن »كـــل الــخــطــوات التي 
تــم اتــخــاذهــا فــي جسر جــابــر تمت 
عقب أخــذ موافقات الهيئة العامة 
لــلــبــيــئــة«، الفـــتـــا إلــــى أن الــمــشــروع 
تــعــطــل ثــاثــة أشــهــر مـــن أجـــل أخــذ 
الـــمـــوافـــقـــات الـــبـــيـــئـــة، عـــقـــب تــقــديــم 
العديد من الدراسات، مشددا على 
أنه ال يوجد مشروع يتم على أرض 
الواقع إال بعد أخذ موافقة الهيئة 

العامة للبيئة. واستعرض اإلبراهيم 
الـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــــــجـــــــاري تـــنـــفـــيـــذهـــا 
والمشاريع المقبلة لفترة ٦ أشهر 
مــقــبــلــة، مــلــقــيــا الــــضــــوء عـــلـــى أهـــم 

المشاريع الحيوية في المحافظة.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــدم الــــفــــريــــق 
الــرجــيــب الشكر لــلــوزيــر اإلبــراهــيــم 
على سعة صـــدره واالســتــمــاع إلى 
أهــالــي الــمــحــافــظــة، وعــلــى الــعــرض 
المميز الـــذي قدمته الــــوزارة حول 
مشاريعها، داعيًا وزراء الحكومة 
إلـــى »اتـــبـــاع الــســنــة الــحــمــيــدة التي 
يــتــبــعــهــا وزيــــــر األشـــــغـــــال بـــزيـــارة 

الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات لـــــاســـــتـــــمـــــاع إلـــــى 
ماحظات الناس، ومعاناتهم«.

مشاريع الطرق

مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــعـــرض وكــيــل 
قــطــاع الـــطـــرق فـــي وزارة األشــغــال 
الــمــهــنــدس أحـــمـــد الــحــصــان خطة 
الوزارة المتكاملة لتطوير منظومة 
الــطــرق فــي جميع مــنــاطــق الــدولــة، 
الــــداخــــلــــيــــة مـــنـــهـــا والــــخــــارجــــيــــة، 
باإلضافة إلى ربط الطرق الحدودية 
الشمالية والجنوبية بــهــدف رفع 
مستوى الطاقة االستيعابية للطرق 
تها لتوفير االنسيابية  ورفــع كفاء
والمرونة المرورية للطرق بشكل 
عام، مبينا أن الوزارة تعمل حاليا 
على تنفيذ عدة مشاريع في مبارك 
الكبير لتطوير الطرق ورفع قدرتها 

االستيعابية.
وتــــطــــرق الـــحـــصـــان إلـــــى بــعــض 
مشاريع األشغال الجاري تنفيذها، 
مثل مشروعي إنــشــاء جسر جابر 
ومـــــشـــــروع تـــطـــويـــر طــــريــــق جــمــال 
عبدالناصر وطريق الجهراء وعدد 
من مشاريع الــوزارة في المحافظة 
مثل انجاز التقاطعات على الدائري 

السابع وطريق الغوص.

مشاريع الصيانة

مـــــن جـــهـــتـــه، اســــتــــعــــرض وكـــيـــل 
قطاع هندسة الصيانة في الوزارة 
الـــمـــهـــنـــدس ســــعــــود الـــنـــقـــي خــطــط 
»األشــــــــغــــــــال« اســـــتـــــعـــــدادا لـــمـــوســـم 
األمـــطـــار، مــبــيــنــًا أن الـــــوزارة قامت 
خــــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة بتنظيف 
180 ألف منهول و800 كيلومتر من 
خطوط شبكة الصرف في مختلف 

محافظات الدولة.
أمــــــا وكــــيــــل الـــــــــــوزارة الــمــســاعــد 
للمشاريع اإلنشائية طال األذينة 
فاستعرض مشاريع القطاع التي تم 
تنفيذها في محافظة مبارك الكبير، 
ومــن أهمها المدينة العمالية في 
صبحان، ومديرية أمن المحافظة، 
الفــتــا إلـــى أنـــه جـــار تسليم مباني 
مــــحــــافــــظــــات األحـــــــمـــــــدي وحــــولــــي 

والجهراء.
وأشــــــــــــار األذيـــــــنـــــــة إلــــــــى بــعــض 
المشاريع التي سيتم طرحها في 
المحافظة، مبينًا أن من أهمها مركز 
الضواحي في أبوفطيرة والمسيلة، 
إضــافــة إلــى ســوق مــركــزي، ومركز 

تنمية، ومركز شباب للفتيات.

الرجيب دعا الوزراء إلى اتباع نهج وزير األشغال في زيارة المحافظات 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر بيان أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.
 بيزن زنكنه

ً
األمير مستقبال

النفط من كثرة في اإلنــتــاج، حيث تنتج دول منظمة »أوبــك« وحدها 
ثلث النفط العالمي.

وأوضــح أن دول »أوبــك« ستجتمع أواخــر الشهر الجاري لمناقشة 
ملف األسعار، وستتخذ قــرارات مناسبة لخدمة مصلحة اقتصادات 
 أن تستقر األسعار عند حدٍّ ينسجم مع كلفة اإلنتاج رغم 

ً
دولها، متوقعا

التراجع، غير أن »نزولها إلى درجة معينة، قد يخرج بعض الشركات 
التي بدأت في استثمارات نفطية، بسبب تجاوز تكلفة اإلنتاج، ما قد 

يساعد في استقرار األسعار«.
فــي الــســيــاق، رجــحــت »ســتــانــدرد آنــد بـــورز« للتصنيف االئتماني 
أن يــؤدي استمرار انخفاض أســعــار النفط فترة طويلة، إلــى تباطؤ 

اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية.
 
ً
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن »االنخفاض الذي سجل مؤخرا

في أسعار المحروقات قد يؤثر بشكل جدي، إذا استمر، على المؤشرات 
االقتصادية والمالية في المنطقة، كما سيلقي بظاله على النمو«، 
مبينة أن »العائدات النفطية تشكل في المتوسط %46 من عائدات 
دول مجلس التعاون الست، بينما تشكل الــصــادرات النفطية ثاثة 

أرباع الصادرات«.
واعتبرت أن البحرين وُعمان هما األكثر عرضة لمخاطر انخفاض 
األسعار، بينما اإلمــارات وقطر هما األقــل، موضحة أن »االحتياطات 
 أساسيا للتصنيف االئتماني السيادي 

ً
النفطية والغازية تشكل داعما

لدول الخليج، وفي الوقت نفسه يشكل اعتماد اقتصاداتها على النفط 
 على 

ً
نقطة ضعف كذلك«، الفتة إلى أن انخفاض األسعار سيؤثر أيضا

مشاريع البنية التحتية، والقطاع الخاص.
 طويلة 

ً
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيعها عقودا

مخالفته للمادة 18 من قانون حماية األموال، التي تحاسب َمن يعلم 
بوجود جريمة ولم يبلغ عنها.

وعلمت »الجريدة« أن الحربش والنائبين السابقين البراك والعنجري 
أنكروا االتهامات المنسوبة إليهم من النيابة، وأكــدوا أن هدفهم هو 

الدفاع عن المال العام.
وكان النواب السابقون تحدثوا عن وجود تحويات لمبالغ مالية 
إلى حسابات خارج الكويت ُدِفعت لبعض الشخصيات من المال العام، 
األمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم باغ من وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء الشيخ محمد العبدالله ضدهم. 

للشعوب في العراق وسورية واليمن وليبيا إلى مواجهات دامية 
تتحمل مسؤوليتها القوى التي رفضت طريق اإلصــاح واالنتقال 

السلمي التدريجي وواجهت الشعوب بالساح«.
وقال: »سبق أن قلت إن عاج اإلرهاب والتطرف ال يمكن أن يكون 
بالقصف من الجو، ولكن بالتخلص من األسباب التي ساهمت في 
تشكيل بيئات اجتماعية حاضنة للتطرف، ومن أهمها العنف غير 
المسبوق الذي مارسه النظام السوري، وتمارسه بعض الميليشيات 
 إلى أن »أي سياسة لمكافحة اإلرهاب في سورية 

ً
في العراق«، مشيرا

والعراق ال تأخذ ذلك بعين االعتبار هي سياسة إدارة أزمات بدون 
استراتيجية«.

وأشـــار الشيخ تميم إلــى أن »حـــرب اإلبــــادة الــتــي يشنها النظام 
الــســوري على الشعب على مــرأى ومسمع مــن العالم قــد بلغت حد 
إلحاق العار بالمجتمعين العربي والدولي وخاصة القوى الكبرى«.

 بتعيين الشيخ 
ً
 أميريا

ً
من جهة أخرى، أصدر أمير قطر أمس أمرا

 له، بحسب »قنا«، التي أشارت إلى أن 
ً
عبدالله بن حمد آل ثاني نائبا

 بتعيين الشيخ خالد بن خليفة 
ً
 ثانيا

ً
 أمرا

ً
الشيخ تميم أصدر أيضا

 للديوان األميري.
ً
بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا

وكـــان »األمــيــر الــســابــق« حمد بــن خليفة ظهر أمــس فــي اجتماع 
مجلس الشورى.

إلى ذلــك، نفى وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله »صحة أي 
مشاورات تجاه استقبال القمة في الكويت أو السعودية«. وقال خال 
حفل سفارة فيتنام بعيدها الوطني مساء أمس األول: »لم أسمع عن 
قمة في الكويت أو السعودية، ولكن الذي أعرفه أن هناك قمة في بلد 

محدد ووقت محدد«.
)الدوحة- كونا، د ب أ(

األجانب ويصادرون الكحوليات التي يسمح بدخولها الباد. 
إلى ذلك، بدأت المكاسب التي أحرزتها حركة التمرد الحوثي في اليمن 
تــدق أجـــراس اإلنـــذار فــي السعودية التي تقلقها انعكاسات هــذا التقدم 
 لنشاط غير قانوني على الدوام.

ً
على حدودها الجنوبية التي تعد معبرا

ويسيطر الحوثيون الشيعة على جانب كبير من األراضي على امتداد 
الحدود التي يبلغ طولها 1700 كيلومتر تتخللها جبال شاهقة ومساحات 
 حدودية 

ً
شاسعة من التال الصحراوية وشهدت قبل خمس سنوات حربا

قصيرة مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وفــي غياب أي دوريــات حدودية ومواقع لحرس الحدود في الجانب 
الجنوبي من الحدود فإن العوائق الوحيدة أمام المهربين والمتسللين 
والــجــمــاعــات الــتــي تثير الــقــلــق بــدرجــة أكــبــر فــي الــســعــوديــة مــثــل تنظيم 

»القاعدة« ال توجد إال على الجانب السعودي.
وقــال المقدم حامد األحــمــري مدير إدارة النظم والمراقبة فــي حرس 
الحدود السعودي بمنطقة جــازان خــال وجــوده في نقطة متقدمة على 
الحدود اليمنية ـ السعودية، يسيطر الحوثيون على الجانب المقابل لها، 
إن التسلل والتهريب ينشطان في هذه المنطقة بحكم تقارب الحدود وكثافة 
األشجار. ويشير األحمدي إلى أنه ليس هناك وجود للقوات اليمنية أو 

للحكومة اليمنية في تلك المنطقة.
ويساور القلق السعودية من الروابط بين الحوثيين وإيران وتخشى أن 
يسعوا إلى محاكاة دور جماعة حزب الله في لبنان. كما يشعر السعوديون 
بالقلق من خطر استراتيجي آخــر ينبع من اليمن حيث يتمركز تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب الذي أعلن الحرب على المملكة.
وفــي الــوقــت الحالي تجعل الــعــداوة بين الحوثيين والــقــاعــدة وجــود 

 بعيد االحتمال.
ً
متشددي التنظيم في منطقة جازان الحدودية أمرا

)صنعاء، عدن ـــ رويترز، أ ف ب(

إطالق سراح المختطف 
الكويتي في لبنان

أعلنت سفارة دولة الكويت 
فــي لبنان أمــس إطـــاق ســراح 
الـــــمـــــواطـــــن الــــكــــويــــتــــي مــســفــر 
ــِطــف منذ 

ُ
الــهــاجــري الـــذي اخــت

نحو شهرين.
وقــالــت الــســفــارة، فــي بيان 
صــــحــــافــــي، إن »األمـــــــــن الـــعـــام 
الــلــبــنــانــي تــســلــم الــمــخــتــطــف 
اليوم )أمس( على أن يتم إخاء 
سبيله في أقرب وقت«، مشيرة 
إلـــى أنـــه ســيــتــم إخــــاء سبيله 

بــعــد االنــتــهــاء مـــن اإلجـــــراءات 
والتحقيقات األمنية المتبعة 

في لبنان.
وكان الهاجري اختطف في 
أغـــســـطـــس الـــمـــاضـــي عـــلـــى يــد 
جماعة في بعلبك شرق لبنان.
)كونا(

واصل الوزير عبدالعزيز 
اإلبراهيم جوالته على 

المحافظات بزيارة محافظة 
 
ً
مبارك الكبير، مستعرضا

مشاريع الوزارة، والسيما 
المتعلقة بالمحافظة، إضافة 
إلى استماعه لمشاكل الناس 
 بحل ما يتعلق بوزارته.

ً
اإلبراهيم متحدثًا في ديوان محافظة مبارك الكبير أمس )تصوير نوفل ابراهيم(واعدا

وأوضــح أن تحديد األولــويــات، وطرحها على جــدول األعمال »أمر 
 إلى أن »هناك ما يقارب 180 مشروع 

ً
«، مشيرا

ً
مجهد ويستغرق وقتا

قـــانـــون فـــي الــلــجــان الــحــكــومــيــة، فـــي مــقــابــل أضـــعـــاف هــــذا الـــعـــدد من 
االقتراحات بقوانين«. 

 من المجال 
ً
وأعرب العبدالله عن سعادته بأن تأخذ تصريحاته »حيزا

 أن هذا شأن المجتمعات المتحضرة، 
ً
«، معتبرا

ً
العام وتخلق جداًل فكريا

 أو إساءة«.
ً
»وأقدر وأحيي كل من وجه لي انتقادا

 لقبولي 
ً
ع مثل هذه االنتقادات، نظرا

ُّ
وأضاف أن »واجبي يقضي بتوق

 بأن 
ً
العمل العام، الذي يفرض علي القبول بالزين والشين«، مستدركا

»أهل الكويت ما يصدر منهم شي شين«.
 إن »السكين وصلت العظم«، أجــاب: 

ً
وعند سؤاله عن قوله سابقا

»ينبغي أن نكون واضحين بشأن هــا المفهوم، فهذا مثل خليجي 
عطي أكبر من حجمه.

ُ
 عن أسفه لكون التصريح أ

ً
وعربي مشهور«، معربا

وأكـــد أن الترشيد لــن يمس الــمــواطــن، بــل سيتطرق إلــى »مــجــاالت 
 على أمــور يمكن االستغناء 

ً
الــهــدر فــي الميزانية، إذ إن هناك إنفاقا

 بالحوار والنقاش في هذا 
ً
عنها، وهذا هو مفهوم الترشيد«، مرحبا

الموضوع »السيما أن الكويت دولة مصدرة للنفط، وبالتالي عليها 
أن تراعي أسعاره، وآلية توزيع أبواب الميزانية، حتى تستمر خيرات 

البلد لألجيال القادمة«.
وبّين العبدالله أن »قضية الترشيد ذات عنوان كبير وحلقة مكتملة، 
وال يمكن أن تمر دون موافقة وزارة المالية أواًل، ولجنة الميزانيات 
 أنــه »إذا لم 

ً
«، مبينا

ً
، ومجلس األمــة ثــالــثــا

ً
والحساب الختامي ثانيا

تتعاون كل األطراف فليس هناك استطاعة للترشيد«.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة األولويات النائب يوسف الزلزلة أن 
 من الحكومة يتعلق باألمور 

ً
»هناك أكثر من مشروع بقانون مقدما

 فــي ظل 
ً
 أن »هـــذا األمـــر أصــبــح ضــــرورة، خــصــوصــا

ً
األمــنــيــة«، مــعــتــبــرا

األوضاع التي نعيشها«.
 أن 

ً
وأضاف: »لدينا نحو 7 قوانين مرتبطة بالقضايا األمنية«، كاشفا

هناك »نحو 8 اقتراحات بقوانين قدمها النواب في هذا الصدد، وهي 
على جدول أعمال اللجنة«.

وبين أن »االتفاقية األمنية الخليجية مــن المشاريع التي ترغب 
الحكومة في جعلها ضمن أولوياتها«، غير أنه »لن تكون هناك قوانين 
 إلـــى أن األولــويــات 

ً
أمــنــيــة تــتــعــدى عــلــى حــريــات الــمــواطــنــيــن«، مــشــيــرا

 عن 
ً
الحكومية األمنية تتضمن قضايا »جمع الساح واإلرهاب، فضا

الجرائم اإللكترونية، وكيفية التعامل معها«.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي إن »اللجنة اطلعت 

على أولويات الحكومة الـ 37، ولكنها أحيطت بالسرية والخصوصية، 
 أن االتفاقية األمنية ضمن 

ً
 الحتمال تغيير بعض المشاريع«، مؤكدا

ً
نظرا

دمت أمس.
ُ
تلك األولويات التي ق

وقال النائب عدنان عبدالصمد: »إذا صح القول بأن الحكومة قدمت 
 للجنة األولويات، فهذا يعني أنه ال أولويات لديها«.

ً
180 مشروعا

وصرح عبدالصمد أمس بأن »هناك قضية أساسية تؤثر على اختراق 
 إلى تخفيف تلك المجامات 

ً
النواب، وهي المجامات بينهم«، داعيا

والتزام األولويات المحددة.
 على ما أثير بشأن حل مجلس األمة، قال النائب سعدون 

ً
وتعليقا

حـــمـــاد: »أنــــا جــاهــز لــلــحــل، وشــــيء طــيــب أن مـــن قــاطــع ســيــشــارك في 
االنتخابات المقبلة«.

المدى مع شركة »سيتكو« التابعة لشركة »شل« العالمية، لتزويدها 
بالنفط الخام.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن توقيع هذه العقود يأتي في إطار 
خطتها لفتح أسواق جديدة، موضحة أن العقد األول هو تجديد لعقد 

النفط الخام مع »سيتكو«، مع مضاعفة الكمية 100 في المئة.
 آخــر سيتم بموجبه تسويق النفط إلى 

ً
وأضــافــت أن هــنــاك عــقــدا

األسواق األوروبية، مبينة أن هذه هي المرة األولى في تاريخ القطاع 
النفطي التي يتم فيها تسويق هذه النفوط إلى أوروبا. 
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كتب- يحيى ياسين:

أك��دت وزي��ر الشؤون االجتماعية 
وال�����ع�����م�����ل، وزي��������ر ال������دول������ة ل����ش����ؤون 
التخطيط والتنمية، ورئيس مجلس 
امناء املعهد العربي للتخطيط، هند 
البشر  ف��ي  االستثمار  ان  الصبيح،  
ض��رورة حيوية توجبها مسؤولية 
املستدامة  التنمية  اه���داف  تحقيق 
ال��ت��ي ت��ب��دا ب��ال��ب��ش��ر وت��ن��ت��ه��ي اليهم 
، وه������ذا م����ا ارت����ك����زت ع��ل��ي��ه ال��خ��ط��ة 
لالعوام  االج��ل  متوسطة  االنمائية 

2011/2010  و2014/2013.
افتتاحها  خ��الل  الصبيح  وقالت 
البشرية  التنمية  منتدى  فعاليات 
ت��ح��ت  ي��ع��ق��د  وال�������ذي  ل���ل���ع���ام 2014  
رع���������اي���������ة س������م������و رئ�������ي�������س م���ج���ل���س 
ال�������وزراء ال��ش��ي��خ ج���اب���ر امل����ب����ارك ان��ه 
م����ع م���ض���ي م����راح����ل ت��ن��ف��ي��ذ ال��خ��ط��ة 
اإلن��م��ائ��ي��ة األول������ى ب�����رزت ت��ح��دي��ات 
واملخططني  ال��ق��رار  ملتخذي  ع��دي��دة 
وص���ن���اع ال��س��ي��اس��ة ال���ع���ام���ة اه��م��ه��ا 
ال���خ���ل���ل ف�����ي ال���ت���رك���ي���ب���ة ال���س���ك���ان���ي���ة 
وضعف  السكنية  الرعاية  ومشكلة 
ج���ودة ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة وبخاصة 
الخدمات التعليمية والصحية كما 
برزت كثيرمن املزايا والفرص التي 
يمكن اغتنامها ومعالجتها والبناء 
الثانية  االنمائية  الخطة  في  عليها 
  2020/2019  2016-/2015 ل��الع��وام 
التي تاتي في سياق تحديات اخرى 
القرار تحقيق  تفرض على متخذي 
ان�������ج�������ازات م���ل���م���وس���ة اق���ت���ص���ادي���ة 

واجتماعية.
خ���ط���ط  ان  ال����ص����ب����ي����ح   وزادت 
الكويت   ل��دول��ة  وبرامجها  التنمية 
انطلقت من ان االنسان هو املوضوع 
امل���ح���وري ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة و اذ 
اسلوبا  التخطيطي  النهج  رسخت 

وت���وج���ي���ه  ال���ت���ن���م���ي���ة  الدارة  ف����ع����اال 
لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  امل�������وارد  ج��م��ي��ع 
اه�������������داف اس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ل���ص���ال���ح 
ال��وط��ن وامل���واط���ن وج��ع��ل��ت التنمية 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���ب���ش���ري���ة االول����وي����ة 
ال��ق��ص��وى ل��ل��دول��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل على 
االنمائية   االح����ت����ي����اج����ات  ت���ل���ب���ي���ة 
لالنسان  واالجتماعية  االقتصادية 

الكويتي .
ال���ق���ول  ال������ى  ال���ص���ب���ي���ح   ومضت 
تبنت  الثانية  االن��م��ائ��ي��ة  الخطة  ان 
م������س������اري������ن م������ت������وازي������ني ل���ت���ح���ق���ي���ق 
مواجهة  اولهما  املستدامة  التنمية 
ال���ت���ح���دي���ات واالخ�����ت�����الالت ال���راه���ن���ة 
ف����ي م����ج����ال ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة 
وال��ج��ه��از  واملجتمعية   وال��ب��ش��ري��ة 
االداري للدولة ، وثانيهما تأصيل  
ال��رؤي��ة  لتحقيق  ال��ت��ح��ول  ع��م��ل��ي��ات 
ال����ت����ن����م����وي����ة وي����ت����ض����م����ن امل������س������اران 
ت��وج��ه��ات ع��ام��ة اس��اس��ي��ة لتحديد 
م������س������ار ال����ت����ن����م����ي����ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي االج����ل امل��ت��وس��ط 
الى   ال��ت��وج��ه��ات  تلك  ترجمت  .وق���د 
الخطة  وثيقة  في  نوعية  سياسات 
التوجهات  اهم هذه  االنمائية ومن 
ف��ي امل��س��ار االول ال��خ��اص بمواجهة 
ال���ت���ح���دي���ات واالخ�����ت�����الالت ال���راه���ن���ة 
معالجة بطء توفير الرعاية السكنية 
في مواجهة النمو السكاني املتزايد 
ل��ل��ك��وي��ت��ي��ني ال���خ���ل���ل ف����ي ال��ت��رك��ي��ب��ة 
وج��ودة  ك��ف��اءة  وتحسني  السكانية 
الصحية  وال��خ��دم��ات  التعليم  ن��ظ��م 
وتفعيل اش��راك القطاع الخاص في 
التنمية وفي املسار الثاني الخاص 
لتحقيق  التحول  عمليات  بتاصيل 
االمثل  االستغالل  التنموية  الرؤية 
ل���ج���وان���ب ال���ق���وة وت���ح���وي���ل امل���ي���زات 
ال���ن���س���ب���ي���ة ال�������ى م�����ي�����زات ت��ن��اف��س��ي��ة 
وت����ع����زي����ز ال����ت����م����اس����ك االج���ت���م���اع���ي 
االدوار  وتفعيل  الوطنية  وال��وح��دة 

التنموية ملنظمات املجتمع املدني .
وم��ن ه��ذا املنطلق قامت االمانة 
العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
املعهد  م��ن  ك��ل  بمعاونة  والتنمية 
االمم  وبرنامج  للتخطيط  العربي 
التقرير  باطالق  االنمائي  املتحدة 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة تحت 
ع������ن������وان« ال���ت���م���اس���ك االج���ت���م���اع���ي 
ق���اع���دة ال��ت��ن��م��ي��ة ورك����ي����زة ال���وح���دة 
ال���وط���ن���ي���ة« ل���ي���ات���ي م��ن��س��ج��م��ا م��ع 
م��ت��ط��ل��ب��ات وم���ق���ت���ض���ي���ات امل��رح��ل��ة 
ال���ت���ي ي���م���ر ب���ه���ا امل���ج���ت���ع ال��ك��وي��ت��ي 
التماسك  من  مزيدا  تتطلب  والتي 
التنمية  مسيرة  لتعزيز  املجتمعي 
املتوازنة واملستدامة على مستوى 
ال��وط��ن وامل���واط���ن ول��ي��م��ث��ل خ��ارط��ة 
ط�����ري�����ق ورؤي�����������ة وط����ن����ي����ة ج���ام���ع���ة 
ت����ت����ض����م����ن ت����ش����خ����ي����ص����ا م���ت���ع���م���ق���ا 
الوضاع التنمية البشرية الوطنية 

حاضرا ومستقبال.
 م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال امل����دي����ر ال���ع���ام 
د.  للتخطيط   ال���ع���رب���ي  ل��ل��م��ع��ه��د 
ا ك���ب���ي���را  ب�������در م�������ال ال�����ل�����ه ان ج���������زء
م����ن س���ي���اس���ات ال���خ���ط���ة االن��م��ائ��ي��ة 
متوسطة االجل الثانية ركزت على 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة اذ وض���ع���ت 11 
ال��س��ي��اس��ة متخصصة  م���ن  ح���زم���ة 
ب��ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ب���ش���ري���ة وش���م���ل���ت ك��ل 

املرتكزات االساسية لها.
الخطة  ان ح��زم سياسات  وذك��ر 
شملت  البشرية  بالتنمية  املعنية 
ال���ت���رك���ي���ب���ة ال���س���ك���ان���ي���ة وال����رع����اي����ة 
االجتماعية  وال��رع��اي��ة  االس��ك��ان��ي��ة 
والفكر والشباب وغيرها مبينا ان 
هذه السياسات جريئة لجهة طرح 

االولويات والتوصيات.
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معهد التخطيط استضاف فعاليات منتدى التنمية للعام 2014 

الصبيح: خلل التركيبة السكانية 
أهم مشكالت الخطة اإلنمائية

جمع من الحضور في فعاليات املنتدى .. وتلقي كلمة بهذه املناسبة وزيرة التنمية هند الصبيح تتسلم هدية تذكارية على هامش منتدى التنمية البشرية

وزيرة التخطيط: 
مساران متوازيان 

لتحقيق التنمية 
المستدامة 

 
مال اهلل: 11 حزمة 

متخصصة شملت 
كل المرتكزات 

االساسية لها

رمضان: البنك 
الدولي شريك 

استراتيجي 
للكويت وداعم 

لجهودها في 
مجال التنمية

وزيرة الشؤون: قانون 
التطوع  إلى »الوزراء«

شبكة للحماية االجتماعية

وضع مالي مستقر

م�����دي�����ر ف�������رع ال����ب����ن����ك ال�����دول�����ي 
االق��ل��ي��م��ي ف���ي ال���ك���وي���ت د.ب���س���ام 
رمضان أكد ان البنك يعمل على 
ت���ط���وي���ر ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ب���ش���ري���ة ف��ي 
االمكانات  الكويت من خالل كل 

نعمل  املتاحة حيث  والقطاعات 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ت��رب��ي��ة من 
خ���الل ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج وت��دري��ب 

املعلمني.

حول  رفع الدعم اكد رمضان 
ان��ه ج��اء ب��ق��رار حكومي يتفاعل 
م������ع ان�����خ�����ف�����اض س����ع����ر ال����ن����ف����ط، 
بوضع  تتمتع  ال��ك��وي��ت  ف��ال��ي��وم 
م���ال���ي م��س��ت��ق��ر وت���ح���ق���ق امل��ال��ي��ة 
ان��ه لو  اال  العامة فوائض مالية 
اس��ت��م��ر االن���خ���ف���اض ف���ي اس��ع��ار 

ال����ن����ف����ط ع����ل����ى وت�����ي�����رة ال����ص����رف 
الحالية والتي تتعدى ال� 80  ٪ 
ال���ص���رف سيشكل  م���ع���دالت  م���ن 
البعيد. وهناك  امل��دى  عبئا على 
ع������دة وس�����ائ�����ل ي���م���ك���ن ات���ب���اع���ه���ا 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف����ي ت����وزي����ع ال���ث���روة 

النفطية على املواطنني.

اف����ت����ت����ح����ت وزي�����������رة ال�����ش�����ؤون 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال����ع����م����ل وزي������رة 
ال��������دول��������ة ل�������ش�������ؤون ال���ت���خ���ط���ي���ط 
والتنمية هند الصبيح مهرجان 
ف������ي ارض  ال�����ث�����ال�����ث  ال����ط����ف����ول����ة 
امل����ع����ارض ال���دول���ي���ة ف���ي م��ش��رف 
م��ن   13 ي���س���ت���م���رح���ت���ى  وال�����������ذي 
الشهر الجاري. واعربت الوزيرة 
ال��ص��ب��ي��ح ع���ن س��ع��ادت��ه��ا الق��ام��ة 
مثل هذه املهرجانات التي تعزز 
التعاون بني الجهات الحكومية 

والخاصة واالهلية والتطوعية.
وك����ش����ف����ت ع�����ن االن�����ت�����ه�����اء م��ن 
ق��ان��ون ال��ت��ط��وع م��ش��ي��رة ال���ى ان��ه 
س��ي��ت��م ارس���ال���ه مل��ج��ل��س ال�����وزراء 
ليتم  والتشريع  الفتوى  وك��ذل��ك 

اصداره.
ال���ت���ط���وع  ق�����ان�����ون  ان  وق�����ال�����ت 
ي��������ه��������دف ل�����ح�����م�����اي�����ة وت����ن����ظ����ي����م 
امل���ج���م���وع���ات ال���ت���ط���وع���ي���ة ال��ت��ي 
ك��ي��ان��ات كجمعيات  ل��ه��ا  ل��ي��س��ت 

النفع العام وغيرها.
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 ھند الصبیح متوسطة د.بدر مال اهللا ود.بسام رمضان  

 

 د.بدر مال اهللا مكرما ھند الصبیح  

 

وزیرة الشؤون: اجتماع األولویات الیوم ونعكف على تعدیل القانون التنموي بما یتماشى مع الخطة الخمسیة 
الثالثاء 11 نوفمبر 2014 - األنباء

مال اهللا: الكويت شريك إقلیمي أساسي في تحقیق
أھداف التنمیة لأللفیة التي وضعتھا األمم المتحدة

جیدة ومالیة  بشرية  قدرات  تملك  الكويت  رمضان: 
وھي من أكثر دول المنطقة تطورًا فكريًا وتنمويًا

رندى مرعي

أعلنت وزيرة الشؤون االجتماعیة والعمل وزيرة الدولة لشؤون
التخطیط والتنمیة ھند الصبیح ان الخطة المقبلة تتضمن أكثر من 50

قانونا، ويعقد الیوم الثالثاء مجلس الوزراء اجتماع األولويات لتوابع
القوانین، حیث يعكف على تعديل القانون التنموي لیتماشى مع

الطموحات ومع الخطة الخمسیة، وتمنت الصبیح ان تكون جمعیات
النفع العام شريكا أساسیا في التنمیة المجتمعیة والبشرية الى
جانب القطاع الخاص والحكومة للعمل على بناء إنسان قادر على

االنجاز.

كالم الصبیح جاء خالل افتتاح منتدى التنمیة البشرية الذي أقیم
صباح أمس في المعھد العربي للتخطیط وذلك برعاية سمو رئیس

مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك، حیث قالت ان ھذا المنتدى
يجسد التعاون االستراتیجي الوثیق بین المجلس االعلى للتخطیط

والتنمیة وكل من المعھد العربي للتخطیط والبنك الدولي والذي
يتناول واحدة من القضايا االنمائیة الحیوية التي تحظى باھتمام

العالم كله وتكتسب في الكويت أھمیة خاصة وھي قضیة بناء رأس
المال البشري الفعال القادر على تنفیذ الخطط االنمائیة على النحو

المأمول.

وقالت الصبیح ان خطط التنمیة ترتكز على أن االنسان ھو الموضوع
المحوري الرئیسي للتنمیة وان االستثمار في البشر ضرورة حیوية
توجبھا مسؤولیة تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. وقالت انه مع

مضي مراحل تنفیذ الخطة االنمائیة االولى برزت تحديات عديدة
لمتخذي القرار والمخططین وصناع السیاسة العامة أھمھا الخلل

في التركیبة السكانیة ومشكلة الرعاية السكنیة وضعف جودة الخدمات العامة وبخاصة الخدمات التعلیمیة والصحیة، كما برزت
الكثیر من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامھا ومعالجتھا والبناء علیھا في الخطة االنمائیة الثانیة لالعوام 2015/2016-

2019/2020 التي تأتي في سیاق تحديات اخرى تفرض على متخذي القرار تحقیق إنجازات ملموسة اقتصادية واجتماعیة
ومعرفیة تتناسب مع إمكانات الدولة وقدراتھا الفعلیة وإمكانات وطموحات مواطنیھا وتمھد الطريق امام انطالق القطاع الخاص

لتحقیق دوره التنموي الريادي المنشود.

وقالت ان الخطة االنمائیة الثانیة تبنت مسارين متوازيین لتحقیق التنمیة المستدامة ويتضمنان توجھات عامة أساسیة لتحديد
مسار التنمیة االقتصادية واالجتماعیة في االجل المتوسط، وقد ترجمت تلك التوجھات الى سیاسات نوعیة في وثیقة الخطة
االنمائیة ومن اھم ھذه التوجھات في المسار االول الخاص بمواجھة التحديات واالختالالت الراھنة، معالجة بطء توفیر الرعاية

السكنیة في مواجھة النمو السكاني المتزايد للكويت، الخلل في التركیبة السكانیة وتحسین كفاءة وجودة نظم التعلیم
والخدمات الصحیة وتفعیل إشراك القطاع الخاص في التنمیة، وفي المسار الثاني الخاص بتأصیل عملیات التحول لتحقیق الرؤية
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التنموية لالستغالل األمثل لجوانب القوة وتحويل المیزات النسبیة الى میزات تنافسیة وتعزيز التماسك االجتماعي والوحدة
الوطنیة وتفعیل االدوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني.

ومن ھذا المنطلق قامت االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطیط والتنمیة بالتعاون مع كل من المعھد العربي للتخطیط وبرنامج
االمم المتحدة االنمائي بإطالق التقرير الوطني للتنمیة البشرية تحت عنوان« التماسك االجتماعي قاعدة التنمیة وركیزة الوحدة

الوطنیة» لیأتي منسجما مع متطلبات ومقتضیات المرحلة التي يمر بھا المجتمع الكويتي والتي تتطلب مزيدا من التماسك
المجتمعي لتعزيز مسیرة التنمیة المتوازنة والمستدامة على مستوى الوطن والمواطن ولیمثل خارطة طريق ورؤية وطنیة جامعة

تتضمن تشخیصا متعمقا الوضاع التنمیة البشرية الوطنیة حاضرا ومستقبال.

من جانبه قال مدير عام المعھد العربي للتخطیط د.بدر مال اهللا ان الخطة االنمائیة متوسطة االجل الثانیة (2015/2016 -
2019/2020) تركز على التنمیة البشرية كونھا األساس ألي عمل تنموي. وقد ركزت الخطة االنمائیة متوسطة األجل الثانیة على

التنمیة البشرية، إذ وضعت 11 حزمة من السیاسة متخصصة بالتنمیة البشرية وشملت كل المرتكزات األساسیة لھا.

وقد شملت التركیبة السكانیة والرعاية اإلسكانیة والرعاية االجتماعیة والفكر والشباب وغیرھا، مبینا ان ھذه السیاسات جريئة
لجھة طرح األولويات والتوصیات. واعتبر مال اهللا ان منتدى التنمیة البشرية فرصة لتأكید الشراكة الوطنیة والتنسیق مع الجھات

الحكومیة والمجتمع المدني لوضع الحلول لقیادة أوضاع البالد في التنمیة البشرية للوصول الى مجتمع أفضل، ما يحتاج إلى
جھد وطني مشترك، وأشار إلى ان الكويت شريك إقلیمي أساسي مع األمم المتحدة في مجال تحقیق أھداف التنمیة لأللفیة

التي وضعتھا االمم المتحدة خصوصا لجھة الوحدة الوطنیة والتماسك االجتماعي الذي تعد احد اھم مرتكزات التنمیة االجتماعیة،
وأضاف ان المرتكز الثاني للتنمیة االجتماعیة يتمثل في ثقافة وطنیة جامعة بینما يختصر المرتكز الثالث بالشراكة المجتمعیة،

مبینا ان ھذه المرتكزات الثالثة في الكويت قوية ومتینة ويمكن البناء علیھا. 

من جھته قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د.بسام رمضان أن البنك يعمل على تطوير التنمیة البشرية في الكويت من
خالل كل االمكانات والقطاعات المتاحة حیث نعمل على تطوير قطاع التربیة من خالل تطوير المناھج وتدريب المعلمین، كما

نعمل مع وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل على إنشاء شبكات للحماية االجتماعیة وتطوير االطار لبرامج الوزارة.

وأشار رمضان الى التعاون مع االدارة المركزية لالحصاء، حیث يتم العمل على وضع نظام معلوماتي متطور لسوق العمل، مشیدا
بالجھود وآلیة التعاون مع إدارة االحصاء التي تعمل وفق المعايیر الدولیة، وقال انه في تنظیم سوق العمل تم االعتماد على

التجربة الكندية، حیث ان السوق الكندي يضم الكثیر من العمالة الوافدة. 

وعن موضوع رفع الدعم اكد رمضان انه جاء بقرار حكومي يتفاعل مع انخفاض سعر النفط، فالیوم الكويت تتمتع بوضع مالي
مستقر وتحقق المالیة العامة فوائض مالیة، إال انه لو استمر االنخفاض في اسعار النفط على وتیرة الصرف الحالیة والتي تتعدى

الـ 80% من معدالت الصرف سیشكل عبئا على المدى البعید. وھناك عدة وسائل يمكن اتباعھا للمشاركة في توزيع الثروة
النفطیة على المواطنین وھي أكثر فاعلیة واستھدافا للفئات التي تحتاج الى الدعم.

موقع جریدة األنباء 
http://www.alanba.com.kw

عودة للرئیسیة
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الصبیح: بناء رأس المال البشري الفّعال أولوية للتنمیة

مّثلت رئیس الوزراء في افتتاح فعالیات منتدى «التنمیة البشرية»
أعلنت الصبیح أن خطط التنمیة وبرامجھا لدولة الكويت اعتبرت أن اإلنسان ھو الموضوع المحوري الرئیسي

للتنمیة، وأن االستثمار في البشر ضرورة حیوية توجبھا مسؤولیة تحقیق أھداف التنمیة المستدامة التي تبدأ
بالبشر وتنتھي إلیھم.

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعیة والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطیط والتنمیة، ھند الصبیح، أن التنمیة البشرية
تكتسب أھمیة خاصة في الكويت، والسیما قضیة بناء رأس المال البشري الفعال التي تعد من األولويات.

جاء ذلك خالل كلمة للصبیح في افتتاح فعالیات منتدى «التنمیة البشرية في الكويت» الذي ينظمه المجلس
األعلى للتخطیط والتنمیة، بالتعاون مع المعھد العربي للتخطیط والبنك الدولي، تحت رعاية سمو رئیس مجلس

الوزراء الشیخ جابر المبارك.
وأضافت الصبیح أن المنتدى يجسد التعاون االستراتیجي الوثیق بین ھذه الجھات الثالث، ويتناول واحدة من القضايا

اإلنمائیة الحیوية التي تحظى باھتمام العالم كله، وتكتسب أھمیة خاصة في الكويت، تتمثل في بناء رأس المال
البشري الفعال القادر على تنفیذ الخطط اإلنمائیة على النحو المأمول.

وذكرت أن خطط التنمیة وبرامجھا لدولة الكويت انطلقت من أن اإلنسان ھو الموضوع المحوري الرئیسي للتنمیة،
وأن االستثمار في البشر ضرورة حیوية توجبھا مسؤولیة تحقیق أھداف التنمیة المستدامة التي تبدأ بالبشر

وتنتھي إلیھم، وھو األمر الذي ارتكزت علیه الخطة اإلنمائیة متوسطة األجل األولى، التي جاءت عالمة فارقة في
مسیرة التخطیط والتنمیة في البالد.

وأوضحت أن الخطة اإلنمائیة متوسطة األجل األولى (2010 /2011 - 2013 /2014) رسخت النھج التخطیطي أسلوبا
فعاال إلدارة التنمیة وتوجیه كافة الموارد الوطنیة لتحقیق أھداف استراتیجیة لمصلحة الوطن والمواطن، وجعلت

التنمیة المجتمعیة والبشرية األولوية القصوى للدولة التي تعمل على تلبیة احتیاجات اإلنسان الكويتي.
وقالت إنه خالل مراحل تنفیذ الخطة اإلنمائیة األولى برزت تحديات عديدة لمتخذي القرار والمخططین وصناع

السیاسة العامة، أھمھا الخلل في التركیبة السكانیة، ومشكلة الرعاية السكنیة، وضعف جودة الخدمات العامة،
وبخاصة الخدمات التعلیمیة والصحیة.

وأضافت أن ھناك ايضا كثیرا من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامھا ومعالجتھا والبناء علیھا في الخطة االنمائیة
الثانیة التي تأتي في سیاق تحديات أخرى تفرض على متخذي القرار تحقیق إنجازات ملموسة اقتصادية

واجتماعیة ومعرفیة، تتناسب مع إمكانات الدولة وقدراتھا الفعلیة وإمكانات وطموحات مواطنیھا، وتمھد الطريق أمام
انطالق القطاع الخاص لتحقیق دوره التنموي.

التنمیة والتحول

وأشارت الى تبني الخطة اإلنمائیة الثانیة مسارين متوازيین في تحقیق التنمیة المستدامة، أولھما مواجھة
التحديات واالختالالت الراھنة في مجال التنمیة االقتصادية والبشرية والمجتمعیة والجھاز اإلداري للدولة، وثانیھما

تأصیل عملیات التحول لتحقیق الرؤية التنموية.
وأوضحت أن المسارين يتضمنان توجھات عامة أساسیة لتحديد مسار التنمیة االقتصادية واالجتماعیة في األجل
المتوسط، وترجمة تلك التوجھات الى سیاسات نوعیة في وثیقة الخطة اإلنمائیة. وذكرت أن أھم ھذه التوجھات

في المسار األول الخاص بمواجھة التحديات واالختالالت معالجة بطء توفیر الرعاية السكنیة في مواجھة النمو
السكاني المتزايد للكويتیین، والخلل في التركیبة السكانیة، إضافة الى تحسین كفاءة وجودة نظم التعلیم

والخدمات الصحیة وتفعیل إشراك القطاع الخاص في التنمیة.
وفي ما يخص مسار تأصیل عملیات التحول لتحقیق الرؤية التنموية، قالت إن ذلك يتم عبر االستغالل األمثل لجوانب

القوة وتحويل المیزات النسبیة الى میزات تنافسیة، وتعزيز التماسك االجتماعي والوحدة الوطنیة وتفعیل األدوار
التنموية لمنظمات المجتمع المدني.

وشددت على أھمیة الوصول إلى منظومة متكاملة للتنمیة البشرية تسھم في تحقیق رؤية الدولة واألھداف
االستراتیجیة للتنمیة، األمر الذي يتطلب الربط والتوافق والتكامل بین القطاعات المختلفة، والتعاون الوثیق بین
شركاء التنمیة (القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني)، بما يسھم في دعم وتعزيز الجھود وحل

المشكالت.
وذكرت أن الكويت تسعى الى جمع كافة المؤسسات ذات الصلة بالتنمیة البشرية وإتاحة فرص الحوار حول مجاالت
الربط والتوافق بین األنشطة المختلفة بشأن الموضوعات المشتركة، وإلقاء الضوء على التجارب اإلقلیمیة والدولیة،

وبحث الخطط القطاعیة، والعمل على وضع آلیات التعاون بین مختلف المؤسسات.
وبینت أن ھناك مساعي أيضا إلقامة تحالفات للتنمیة البشرية ترتكز على مجاالت ذات اھتمام مشترك، من خالل

تنفیذ برامج ومشاريع بین المؤسسات المعنیة، وفقا للمحاور التي تم االتفاق علیھا خالل اجتماعات المجموعة
التوجیھیة للمنتدى.

وأكدت أھمیة تعزيز ھذه الشراكة وتواصلھا لدعم مختلف الجھود التنموية والقدرات البشرية في كافة المجاالت،
معربة عن أملھا في أن يتوصل المنتدى الى خطة عمل لربط قطاعات التنمیة البشرية في إطار منظومة متكاملة.
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11 حزمة للتنمیة

من جانبه، قال المدير العــام للمعـــــھـــــــــد العــــــربـــي للتخطیـــــط، د. بدر مال اهللا، إن الخطة االنمائیة متوسطة
األجل الثانیة (2015 /2016 - 2019 /2020) تركز على التنمیة البشرية لكونھا األساس ألي عمل تنموي.

وأضاف مال اهللا في كلمته االفتتاحیة لمنتدى التنمیة البشرية أن الخطة متوسطة األجل وضعت 11 حزمة متخصصة
بالتنمیة البشرية، وشملت كل المرتكزات األساسیة لھا.

وذكر أن حزم سیاسات الخطة المعنیة بالتنمیة البشرية شملت التركیبة السكانیة والرعاية اإلسكانیة والرعاية
االجتماعیة والفكر والشباب وغیرھا، مبینا أن ھذه السیاسات جريئة لجھة طرح األولويات والتوصیات.

واعتبر أن منتدى التنمیة البشرية فرصة لتأكید الشراكة الوطنیة والتنسیق مع الجھات الحكومیة والمجتمع المدني
لوضع الحلول لقیادة أوضاع البالد في التنمیة البشرية، للوصول الى مجتمع أفضل ما يحتاج الى جھد وطني

مشترك.
وأعرب عن تطلعه إلى وصول منتدى التنمیة البشرية الى توصیات غنیة تشمل كافة الجھات والشركاء من الجھات
الحكومیة والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لوضع وتطوير ھذا المنتدى وتنظیمه على أساس دوري.
وأشار الى أن الكويت شريك إقلیمي أساسي مع األمم المتحدة في مجال تحقیق أھداف التنمیة لأللفیة التي

وضعتھا األمم المتحدة، وخصوصا لجھة الوحدة الوطنیة والتماسك االجتماعي اللذين يعدان من أھم مرتكزات
التنمیة االجتماعیة.

وأضاف أن المرتكز الثاني للتنمیة االجتماعیة يتمثل في ثقافة وطنیة جامعة، بینما يختصر المرتكز الثالث في
الشراكة المجتمعیة، مبینا أن ھذه المرتكزات الثالثة في الكويت قوية ومتینة ويمكن البناء علیھا.

الخبرات التنموية

من جھته، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت، الدكتور بسام رمضان، إن البنك أطلق مبادرة عقد منتدى
التنمیة البشرية، بمشاركة أكثر من 10 مؤسسات حكومیة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك دعما لجھود التنمیة

االقتصادية واالجتماعیة في الكويت، وتزامنا مع إعداد الخطة اإلنمائیة المقبلة.
وأضاف رمضان في كلمته باالفتتاح أن ھذا المنتدى يعد ثمرة تعاون وثیق وشراكة بین البنك واألمانة العامة للمجلس

األعلى للتخطیط والتنمیة والمعھد العربي للتخطیط.
وأكد أن البنك شريك استراتیجي لدولة الكويت، وداعم لجھودھا في مجال التنمیة االجتماعیة واالقتصادية، مشیرا

الى أن تاريخ الشراكة بین البنك والكويت يعود الى أكثر من 30 عاما.
وقال إن البنك له دور مھم في الكويت لجھة نقل المعارف العالمیة واإلفادة من الخبرات التنموية، من خالل توفیر

الدعم االقتصادي واالستشاري والفني، بما يتماشى مع السیاق الوطني.
واعتبر رمضان أن البنك حقق عدة إنجازات في مختلف المجاالت منذ عام 2009 منھا مساندة قطاع التعلیم على

تنفیذ إصالحات لتعزيز الحوكمة والجودة، إضافة الى وضع قاعدة بیانات شاملة عن سوق العمل، بالتعاون مع جھات
«اإلحصاء» الوطنیة.

وأوضح أن البنك نفذ مع وزارة المالیة عدة برامج لتحديث اإلدارة الضريبیة وإدارة األراضي وأنظمة المشتريات، فضال
عن مساندة عدد من اإلصالحات التي تھدف الى تحسین مناخ االستثمار في الكويت، بدءا بمراجعة نظام اإلعسار

وحقوق الدائنین.
وأعرب عن أمله في أن يكون المنتدى بداية للتحول في مسار التنمیة البشرية في الكويت، والسیما أن المنتدى

يعتمد نھجا استراتیجیا عبر قطاعین يھدف الى تعزيز التوافق بین مختلف القطاعات االجتماعیة، استنادا الى
خارطة طريق للتنفیذ سیتم وضعھا خالل المنتدى.

أربع جلسات حوارية... والفعالیات تتواصل الیوم

شھد المنتدى بعد الكلمات االفتتاحیة، عقد أربع جلسات حوارية تناولت «التنمیة البشرية من منظور وطني»
و»ربط التعلیم والمھارات بسوق العمل» و»التنمیة االجتماعیة والصحیة» و»القیادة وبناء القدرات في القطاع

الحكومي».
وشارك في الجلسة األولى المستشار في الديوان األمیري، د. يوسف االبراھیم وأستاذ العلوم السیاسیة في

جامعة الكويت د. شفیق الغبرا، إضافة الى مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العربیة لضمان االستثمار
د. رياض جلیلي.

وتحدث في الجلسة الثانیة التي ترأسھا د. رياض الفرس االختصاصي من البنك الدولي، د. شرھام باكسیما،
بمشاركة المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعلیم، د. رضا الخیاط، ورئیس العملیات في مركز الكويت المالي

علي الخلیل.
وتستمر أعمال المنتدى الذي جاء ثمرة تعاون بین البنك الدولي والمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة والمعھد

العربي للتخطیط على مدى يومین، بمشاركة 10 مؤسسات حكومیة وأھلیة.
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الوزيرة الصبیح..بناء راس المال البشري الفعال يكتسب اھمیة
خاصة بالكويت

التاريخ : 10/11/2014

الكويت - 10 - 11 (كونا) -- قالت وزيرة الشؤون االجتماعیة والعمل وزيرة الدولة لشؤون
التخطیط والتنمیة ھند الصبیح ان التنمیة البشرية تكتسب اھمیة خاصة في الكويت

السیما قضیة بناء راس المال البشري الفعال.
جاء ذلك في كلمة للصبیح بافتتاح فعالیات منتدى (التنمیة البشرية في الكويت) الذي

ينظمه المجلس االعلى للتخطیط والتنمیة بالتعاون مع المعھد العربي للتخطیط والبنك
الدولي تحت رعاية سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح.

واضافت الصبیح ان المنتدى يجسد التعاون االستراتیجي الوثیق بین ھذه الجھات الثالث
ويتناول واحدة من القضايا االنمائیة الحیوية التي تحظى باھتمام العالم كله وتكتسب
اھمیة خاصة في الكويت تتمثل في بناء راس المال البشري الفعال القادر على تنفیذ

الخطط االنمائیة على النحو المأمول.
وذكرت ان خطط التنمیة وبرامجھا لدولة الكويت انطلقت من ان االنسان ھو الموضوع
المحوري الرئیسي للتنمیة وان االستثمار في البشر ضرورة حیوية توجبھا مسؤولیة

تحقیق اھداف التنمیة المستدامة التي تبدا بالبشر وتنتھي الیھم وھو االمر الذي ارتكزت
علیه الخطة االنمائیة متوسطة االجل االولى التي جاءت عالمة فارقة في مسیرة التخطیط

والتنمیة في البالد.
واوضحت ان الخطة االنمائیة متوسطة االجل االولى (2010/2011 - 2013/2014) رسخت النھج التخطیطي اسلوبا فعاال
إلدارة التنمیة وتوجیه كافة الموارد الوطنیة لتحقیق اھداف استراتیجیة لصالح الوطن والمواطن وجعلت التنمیة المجتمعیة

والبشرية االولوية القصوى للدولة التي تعمل على تلبیة احتیاجات االنسان الكويتي.
وقالت ان خالل مراحل تنفیذ الخطة االنمائیة االولى برزت تحديات عديدة لمتخذي القرار والمخططین وصناع السیاسة

العامة اھمھا الخلل في التركیبة السكانیة ومشكلة الرعاية السكنیة وضعف جودة الخدمات العامة وبخاصة الخدمات
التعلیمیة والصحیة.

واضافت ان ھناك ايضا كثیر من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامھا ومعالجتھا والبناء علیھا في الخطة االنمائیة الثانیة التي
تأتي في سیاق تحديات اخرى تفرض على متخذي القرار تحقیق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعیة ومعرفیة تتناسب

مع امكانات الدولة وقدراتھا الفعلیة وامكانات وطموحات مواطنیھا وتمھد الطريق امام انطالق القطاع الخاص لتحقیق دوره
التنموي.

واشارت الى تبني الخطة االنمائیة الثانیة لمسارين متوازيین في تحقیق التنمیة المستدامة اولھما مواجھة التحديات
واالختالالت الراھنة في مجال التنمیة االقتصادية والبشرية والمجتمعیة والجھاز االداري للدولة وثانیھما تأصیل عملیات

التحول لتحقیق الرؤية التنموية.
واوضحت ان المسارين يتضمنان توجھات عامة اساسیة لتحديد مسار التنمیة االقتصادية واالجتماعیة في االجل المتوسط

وترجمة تلك التوجھات الى سیاسات نوعیة في وثیقة الخطة االنمائیة.
وذكرت ان اھم ھذه التوجھات في المسار االول الخاص بمواجھة التحديات واالختالالت معالجة بطء توفیر الرعاية السكنیة

في مواجھة النمو السكاني المتزايد للكويتیین والخلل في التركیبة السكانیة اضافة الى تحسین كفاءة وجودة نظم التعلیم
والخدمات الصحیة وتفعیل اشراك القطاع الخاص في التنمیة.

وفیما يخص مسار تأصیل عملیات التحول لتحقیق الرؤية التنموية قالت ان ذلك يتم عبر االستغالل االمثل لجوانب القوة
وتحويل المیزات النسبیة الى میزات تنافسیة وتعزيز التماسك االجتماعي والوحدة الوطنیة وتفعیل االدوار التنموية لمنظمات

المجتمع المدني.
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وشددت على اھمیة الوصول لمنظومة متكاملة للتنمیة البشرية تسھم في تحقیق رؤية الدولة واالھداف االستراتیجیة
للتنمیة االمر الذي يتطلب الربط والتوافق والتكامل بین القطاعات المختلفة والتعاون الوثیق بین شركاء التنمیة (القطاع

الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني) بما يسھم في دعم وتعزيز الجھود وحل المشكالت.
وذكرت ان الكويت تسعى الى جمع كافة المؤسسات ذات الصلة بالتنمیة البشرية واتاحة فرص الحوار حول مجاالت الربط

والتوافق بین االنشطة المختلفة بشان الموضوعات المشتركة والقاء الضوء على التجارب االقلیمیة والدولیة وبحث الخطط
القطاعیة والعمل على وضع الیات التعاون بین مختلف المؤسسات.

وبینت ان ھناك مساعي ايضا إلقامة تحالفات للتنمیة البشرية ترتكز على مجاالت ذات اھتمام مشترك من خالل تنفیذ برامج
ومشاريع بین المؤسسات المعنیة وفقا للمحاور التي تم االتفاق علیھا خالل اجتماعات المجموعة التوجیھیة للمنتدى.

واكدت اھمیة تعزيز ھذه الشراكة وتواصلھا لدعم مختلف الجھود التنموية والقدرات البشرية في كافة المجاالت معربة عن
املھا في ان يتوصل المنتدى الى خطة عمل لربط قطاعات التنمیة البشرية في اطار منظومة متكاملة.

من جانبه قال مدير عام المعھد العربي للتخطیط الدكتور بدر مال اهللا ان الخطة االنمائیة متوسطة االجل الثانیة (
2015/2016 - 2019/2020) تركز على التنمیة البشرية كونھا االساس الي عمل تنموي.

واضاف مال اهللا في كلمته االفتتاحیة لمنتدى التنمیة البشرية ان الخطة متوسطة االجل وضعت 11 حزمة متخصصة
بالتنمیة البشرية وشملت كل المرتكزات االساسیة لھا.

وذكر ان حزم سیاسات الخطة المعنیة بالتنمیة البشرية شملت التركیبة السكانیة والرعاية االسكانیة والرعاية االجتماعیة
والفكر والشباب وغیرھا مبینا ان ھذه السیاسات جريئة لجھة طرح االولويات والتوصیات.

واعتبر الدكتور مال اهللا ان منتدى التنمیة البشرية فرصة لتأكید الشراكة الوطنیة والتنسیق مع الجھات الحكومیة والمجتمع
المدني لوضع الحلول لقیادة اوضاع البالد في التنمیة البشرية للوصول الى مجتمع افضل ما يحتاج الى جھد وطني مشترك.
واعرب عن تطلعه في وصول منتدى التنمیة البشرية الى توصیات غنیة تشمل كافة الجھات والشركاء من الجھات الحكومیة

والبنك الدولي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي لوضع وتطوير ھذا المنتدى وتنظیمه على اساس دوري.
واشار الى ان الكويت شريك اقلیمي اساسي مع االمم المتحدة في مجال تحقیق اھداف التنمیة لأللفیة التي وضعتھا

االمم المتحدة خصوصا لجھة الوحدة الوطنیة والتماسك االجتماعي التي تعد احد اھم مرتكزات التنمیة االجتماعیة.
واضاف ان المرتكز الثاني للتنمیة االجتماعیة يتمثل في ثقافة وطنیة جامعة بینما يختصر المرتكز الثالث بالشراكة

المجتمعیة مبینا ان ھذه المرتكزات الثالثة في الكويت قوية ومتینة ويمكن البناء علیھا.
من جھته قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور بسام رمضان ان البنك الدولي اطلق مبادرة عقد منتدى التنمیة

البشرية بمشاركة اكثر من 10 مؤسسات حكومیة ومنظمات المجتمع المدني وذلك دعما لجھود التنمیة االقتصادية
واالجتماعیة في الكويت وتزامنا مع اعداد الخطة االنمائیة المقبلة.

واضاف الدكتور رمضان في كلمته باالفتتاح ان ھذا المنتدى يعتبر ثمرة تعاون وثیق وشراكة بین البنك واالمانة العامة
للمجلس االعلى للتخطیط والتنمیة والمعھد العربي للتخطیط.

واكد ان البنك الدولي شريك استراتیجي لدولة الكويت وداعما لجھودھا في مجال التنمیة االجتماعیة واالقتصادية مشیرا
الى ان تاريخ الشراكة بین البنك والكويت يعود الى اكثر من 30 عاما.

وقال ان البنك الدولي له دور مھم في الكويت لجھة نقل المعارف العالمیة واالفادة من الخبرات التنموية من خالل توفیر
الدعم االقتصادي واالستشاري والفني بما يتماشى مع السیاق الوطني.

واضاف ان برنامج البنك الدولي للخدمات الفنیة واالستشارية في الكويت يستند الى ثالث ركائز تتمثل في تعزيز اداء القطاع
العام والحوكمة وتنويع االقتصاد الكويتي وتنمیة القطاع الخاص فضال عن التنمیة البشرية.

واعتبر الدكتور رمضان ان البنك حقق عدة انجازات في مختلف المجاالت منذ عام 2009 منھا مساندة قطاع التعلیم على
تنفیذ اصالحات لتعزيز الحوكمة والجودة اضافة الى وضع قاعدة بیانات شاملة عن سوق العمل بالتعاون مع جھات (االحصاء)

الوطنیة.
واوضح ان البنك قام مع وزارة المالیة بتنفیذ عدة برامج لتحديث االدارة الضريبیة وادارة االراضي وانظمة المشتريات فضال عن

مساندة عدد من االصالحات التي تھدف الى تحسین مناخ االستثمار في الكويت بدءا بمراجعة نظام االعسار وحقوق
الدائنین.

واعرب عن امله في ان يكون المنتدى بداية للتحول في مسار التنمیة البشرية في الكويت السیما ان المنتدى يعتمد نھجا
استراتیجیا عبر قطاعي يھدف الى تعزيز التوافق بین مختلف القطاعات االجتماعیة استنادا الى خارطة طريق للتنفیذ سیتم

وضعھا خالل المنتدى.(النھاية) ف ن ك / م ف س / ج خ
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قالت وزيرة الشؤون االجتماعیة والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطیط والتنمیة ھند الصبیح ان جمعیات النفع العام والقطاع الخاص شركاء

اساسیون مع الحكومة في التنمیة المجتمعیة والعمل على بناء االنسان القادر على االنجاز.

واضافت الصبیح في تصريح للصحافیین على ھامش منتدى (التنمیة البشرية في دولة الكويت) الذي انطلق ھنا الیوم ان الخطة االنمائیة

المقبلة تشمل أكثر من 50 مرسوما بقانون مشیرة الى وجود اجتماعات مكثفة لبحث اولويات اصدار تلك التشريعات.

في الكويت على تطوير التنمیة البشرية  في الكويت) الدكتور بسام رمضان ان البنك يعمل  البنك الدولي (الفرع االقلیمي  بدوره قال مدير 

تطوير المناھج وتدريب المعلمین اضافة الى وجود جھود مشتركة مع وزارة بكافة القطاعات اذ يجري العمل على تطوير قطاع التربیة عبر 

الشؤون االجتماعیة والعمل النشاء شبكات للحماية االجتماعیة.

نظام لوضع  لالحصاء  المركزية  واالدارة  البنك  بین  حالیا  يجري  تعاونا  ان  المنتدى  ھامش  على  للصحافیین  تصريح  في  رمضان  واضاف 

معلوماتي متطور لسوق العمل مشیدا بالجھود وآلیة التعاون مع ادارة االحصاء التي تعمل وفق المعايیر الدولیة.

واكد اعتماد التجربة الكندية في مجال تنظیم سوق العمل في الكويت وذلك الوجه التشابه الكبیر بین الكويت وكندا في ھذا الصدد لجھة

احتوائھما على نسب عمالة وافدة عالیة.

في االسواق الخام  النفط  اسعار  انخفاض  يواكب  االستھالكیة  المنتجات  عدد من  عن  الحكومي  الدعم  رفع  ان  الدولي  البنك  واعتبر مدير 

العالمیة السیما ان الكويت تتمتع حالیا بوضع مالي مستقر بسبب الفوائض التي تم تحقیقھا اال انه في حال استمرار انخفاض اسعار النفط

مقارنة بوتیرة االنفاق الحكومي الحالي فان عبئا ستشكل على عاتق المیزانیة العامة للدولة على المدى البعید.

واشار الى ان الكويت تمتلك قدرات مالیة وبشرية كبیرة وتصنف كاكثر دول المنطقة تطورا لجھة النھج الفكري والتنموي مشددا على ضرورة

البدء باالصالحات االقتصادية خصوصا ان اي مشكلة في الكويت يمكن معالجتھا من خالل القدرات الموجودة حالیا.

وشھد المنتدى بعد الكلمات االفتتاحیة عقد اربع جلسات حوارية تناولت (التنمیة البشرية من منظور وطني) و(ربط التعلیم والمھارات بسوق

العمل) و(التنمیة االجتماعیة والصحیة) و(القیادة وبناء القدرات في القطاع الحكومي).

وشارك في الجلسة االولى المستشار في الديوان االمیري الدكتور يوسف االبراھیم واستاذ العلوم السیاسیة في جامعة الكويت الدكتور
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شفیق الغبرة اضافة الى مدير ادارة البحوث والدراسات في المؤسسة العربیة لضمان االستثمار الدكتور رياض جلیلي.

عام بمشاركة مدير  باكسیما  شرھام  الدكتور  الدولي  البنك  اخصائي من  الفرس  الدكتور رياض  ترأسھا  التي  الثانیة  الجلسة  في  وتحدث 

المركز الوطني لتطوير التعلیم الدكتور رضا الخیاط ورئیس العملیات في مركز الكويت المالي علي الخلیل.

على مدى والمعھد العربي للتخطیط  االعلى للتخطیط والتنمیة  البنك الدولي والمجلس  ثمرة تعاون بین  المنتدى الذي جاء  وتستمر اعمال 

يومین بمشاركة 10 مؤسسات حكومیة وأھلیة.

التعلیقات

موقع جریدة الرأي العام الكویتیة – حقوق الطبع والنشر محفوظة
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في اھمیة خاصة  تكتسب  البشریة  التنمیة  ان  الصبیح  ھند  والتنمیة  التخطیط  لشؤون  الدولة  وزیرة  والعمل  االجتماعیة  الشؤون  وزیرة  أكدت 

الكویت السیما قضیة بناء رأس المال البشري الفعال. 

المجلس االعلى للتخطیط والتنمیة" بالتعاون مع الذي ینظمھ  البشریة في الكویت)  جاء ذلك في كلمة للصبیح في افتتاح فعالیات منتدى (التنمیة 

"المعھد العربي للتخطیط" و"البنك الدولي" تحت رعایة سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك. 

التي الحیویة  االنمائیة  القضایا  من  واحدة  الثالث ویتناول  الجھات  ھذه  بین  الوثیق  االستراتیجي  التعاون  یجسد  ان "المنتدى  الصبیح  واضافت 

االنمائیة على الخطط  تنفیذ  القادر على  الفعال  البشري  المال  بناء رأس  تتمثل في  الكویت  اھمیة خاصة في  وتكتسب  العالم كلھ  تحظى باھتمام 

النحو المأمول. 

االستثمار في الرئیسي للتنمیة وان  المحوري  الموضوع  األنسان ھو  أن  انطلقت من  الكویت  التنمیة وبرامجھا لدولة  ان "خطط  الصبیح  وقالت 

الخطة علیھ  ارتكزت  الذي  االمر  وھو  الیھم  بالبشر وتنتھي  التي تبدأ  المستدامة  التنمیة  اھداف  مسؤولیة تحقیق  البشر ضرورة حیویة توجبھا 

االنمائیة متوسطة االجل االولى التي جاءت عالمة فارقة في مسیرة التخطیط والتنمیة في البالد". 

التنمیة اسلوبًا فعاالً إلدارة  التخطیطي  النھج  االولى (2010/2011 - 2013/2014) رسخت  االجل  االنمائیة متوسطة  "الخطة  ان  واوضحت 

القصوى االولویة  والبشریة  المجتمعیة  التنمیة  وجعلت  والمواطن  الوطن  لمصلحة  استراتیجیة  اھداف  لتحقیق  الوطنیة  الموارد  كافة  وتوجیھ 

للدولة التي تعمل على تلبیة احتیاجات االنسان الكویتي".

الخلل اھمھا  العامة  السیاسة  القرار والمخططین وصناع  االولى برزت تحدیات عدیدة لمتخذي  االنمائیة  الخطة  انھ "خالل مراحل تنفیذ  وأضافت 

الصبیح: بناء رأس المال البشري الفعال یكتسب أھمیة خاصة في الكویت
محلیات   ·   10 نوفمبر 2014، 06:00م  /  216 مشاھدة

شارك:
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وحش بشرّي ھتك عرض طفل في «قید اإلنشاء»    »  الیوم - عسكري في المرور أقام نقطة تفتیش لحسابه!    »  الیوم - لدينا عباقرة يحتاجون إلى تشجیعنا    » 
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في التركیبة السكانیة ومشكلة الرعایة السكنیة وضعف جودة الخدمات العامة وخصوصًا الخدمات التعلیمیة والصحیة". 

2015/2016  ) الثانیة  االجل  متوسطة  االنمائیة  "الخطة  ان  اهللا  مال  بدر  الدكتور  للتخطیط"  العربي  "المعھد  عام  مدیر  قال  جانبھ،  من 

2019/2020) تركز على التنمیة البشریة كونھا االساس الي عمل تنموي". 

االجل وضعت 11 حزمة متخصصة بالتنمیة البشریة وشملت البشریة ان "الخطة متوسطة  واضاف مال اهللا في كلمتھ االفتتاحیة لمنتدى التنمیة 

كل المرتكزات االساسیة لھا".

أضف تعلیقك

(سیظھر بالتعلیق)  اإلسم: 

 
یمكنك اآلن حجز إسم مستعار خاص بك، أو المتابعة إلضافة تعلیق بدون إسم

مستعار 

دخول تسجیل     (غیر ظاھر)  بریدك اإللكتروني: 

 

 90 عنوان تعلیقك:
 

 350 نص تعلیقك:
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تلفزیون الراي تطبیقات الراي إتصل بنا إشترك في الجریدة اإلعالن والتسویق

http://www.alrai.tv/Templates/home.aspx
http://www.alraimedia.com/UI/AppsFilter.aspx?a=1
http://www.alraimedia.com/UI/CMS.aspx?id=384
http://www.alraimedia.com/Subscription.aspx
http://www.alraimedia.com/UI/CMS.aspx?id=382&cl=ar


11/11/2014 ... الصبیح: بناء رأس المال البشري الفعال یكتسب أھمیة خاصة في

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=540946 4/4

© Alraimedia.com - 2014 جمیع الحقوق محفوظة. 



11/11/2014 | السیاسة © جمیع حقوق النشر محفوظة 2014 ::  Al SEYASSAH Newspaper::

http://al-seyassah.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d9%8a%d8%ad-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-50-%d9%82%d8%a7%d9… 1/2

al-seyassah.com http://al-seyassah.com/الصبیح-أكثر-من-50-قانونا-في-الخطة-التنمو/

الصبیح: أكثر من 50 قانونا في الخطة التنمویة المقبلة ونتمنى مشاركة المجتمع المدني

كتبت – ایمان البیلي:

أعلنت وزیرة الشؤون االجتماعیة ووزیر الدولة لشؤون التخطیط والتنمیة ھند الصبیح ان الخطة التنمویة المقبلة تتضمن أكثر من 50 قانونا فیما یعقد مجلس

الوزراء الیوم اجتماع االولویات لتعدیل القانون التنموي حتى یتماشى مع الطموحات ومع الخطة الخمسیة, متمنیة ان تكون جمعیات النفع العام شریكا اساسیا في

التنمیة المجتمعیة والبشریة الى جانب القطاع الخاص والحكومة.

وقالت الصبیح خالل افتتاح منتدى التنمیة البشریة الذي أقیم صباح أمس في المعھد العربي للتخطیط برعایة سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك ان

المنتدى یجسد التعاون الستراتیجي الوثیق بین المجلس االعلى للتخطیط والتنمیة وكل من المعھد العربي للتخطیط والبنك الدولي, ویتناول واحدة من القضایا

االنمائیة الحیویة وھي قضیة بناء رأس المال البشري الفعال القادر على تنفیذ الخطط االنمائیة على النحو المأمول.

وذكرت الصبیح ان خطط التنمیة وبرامجھا لدولة الكویت ترتكز على أن االنسان ھو الموضوع المحوري الرئیسي للتنمیة وان االستثمار في البشر ضرورة

حیویة توجبھا مسؤولیة تحقیق اھداف التنمیة المستدامة.

وأضافت أنھ مع مضي مراحل تنفیذالخطة االنمائیة االولى برزت تحدیات عدیدة لمتخذي القرار والمخططین وصناع السیاسة العامة اھمھا الخلل في التركیبة

السكانیة ومشكلة الرعایة السكنیة وضعف جودة الخدمات العامة وبخاصة الخدمات التعلیمیة والصحیة, كما برز كثیرمن المزایا والفرص التي یمكن اغتنامھا

ومعالجتھا والبناء علیھا في الخطة االنمائیة الثانیة لالعوام 2015/2016- 2019/2020 التي تأتي في سیاق تحدیات تفرض على متخذي القرار تحقیق

انجازات ملموسة تتناسب مع امكانات الدولة وقدراتھا الفعلیة وامكانات وطموحات مواطنیھا وتمھد الطریق امام انطالق القطاع الخاص لتحقیق دوره التنموي

الریادي المنشود.

وقالت ان الخطة االنمائیة الثانیة تبنت مسارین متوازیین لتحقیق التنمیة المستدامة یتضمنان توجھات عامة اساسیة لتحدید مسار التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة,

المسار االول الخاص بمواجھة التحدیات واالختالالت الراھنة ومعالجة بطء توفیر الرعایة السكنیة في مواجھة النمو السكاني المتزاید, والخلل في التركیبة

السكانیة وتحسین كفاءة وجودة نظم التعلیم والخدمات الصحیة وتفعیل مشاركة القطاع الخاص في التنمیة. أما المسار الثاني فیستھدف لتحقیق الرؤیة التنمویة

واالستغالل األمثل لجوانب القوة وتحویل المیزات النسبیة الى میزات تنافسیة وتعزیز التماسك االجتماعي والوحدة الوطنیة وتفعیل االدوار التنمویة لمنظمات

المجتمع المدني.

ومن ھذا المنطلق قامت االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطیط والتنمیة بالتعاون مع كل من المعھد العربي للتخطیط وبرنامج االمم المتحدة االنمائي باطالق

التقریر الوطني للتنمیة البشریة تحت عنوان” التماسك االجتماعي قاعدة التنمیة وركیزة الوحدة الوطنیة” لیأتي منسجما مع متطلبات ومقتضیات المرحلة.

وختمت الصبیح بالقول: ان الوصول الى منظومة متكاملة للتنمیة البشریة تسھم في تحقیق رؤیة الدولة واالھداف الستراتیجیة للتنمیة یتطلب الربط والتوافق

والتكامل بین القطاعات المختلفة والتعاون الوثیق بین شركاء التنمیة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني, معربة عن األمل في أن یتوصل

المنتدى إلى خطة عمل لربط قطاعات التنمیة البشریة في إطار منظومة متكاملة.

من جانبھ قال مدیر عام المعھد العربي للتخطیط د. بدر مال اهللا ان الخطة االنمائیة متوسطة االجل الثانیة (2015/2016 – 2019/2020) تركز على

التنمیة البشریة كونھا االساس الي عمل تنموي. اذ وضعت 11 حزمة من السیاسة متخصصة بالتنمیة البشریة وشملت كل المرتكزات االساسیة لھا. واعتبر مال

اهللا ان منتدى التنمیة البشریة فرصة لتأكید الشراكة الوطنیة والتنسیق مع الجھات الحكومیة والمجتمع المدني للنھوض بالتنمیة.

من جھتھ قال مدیر مكتب البنك الدولي في الكویت د. بسام رمضان إن البنك یعمل على تطویر التنمیة البشریة في الكویت من خالل كل االمكانات والقطاعات

المتاحة عبر تطویر قطاع التربیة من خالل تطویر المناھج وتدریب المعلمین.

وعن موضوع رفع الدعم اكد رمضان انھ جاء بقرار حكومي یتفاعل مع انخفاض سعر النفط, فالیوم الكویت تتمتع بوضع مالي مستقر وتحقق المالیة العامة

فوائض مالیة اال انھ لو استمر االنخفاض في اسعار النفط على وتیرة الصرف الحالیة والتي تتعدى ال¯ 80% من معدالت الصرف سیشكل عبئا على المدى

البعید.

وذكر أن البنك الدولي شریك ستراتیجي لدولة الكویت وداعم لجھودھا في مجال التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة, مشیرا الى ان تاریخ الشراكة بین البنك والكویت

یعود إلى اكثر من 30 عاما بناء على طلب الحكومة الكویتیة حیث تم انشاء مكتب البنك في الكویت في 2009.
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اشهر  للتسعة  املرحلية  املالية  البيانات  املباني  شركة  ادارة  مجلس  اعتمد 
املنتهية في 30 سبتمبر 2014، حيث حققت الشركة ارباحا بلغت 36.3 مليون 
املاضي  العام  نفسها من  بالفترة  مقارنة  فلساً.   49.35 للسهم  دينار بربحية 
للشركة حيث حققت الشركة حينها ارباحا بلغت 38.8 مليون دينار بربحية 

للسهم 52.77 فلسا.
واجمالي  املساهمني  حقوق  اجمالي  في  ملحوظا  ارتفاعا  الشركة  وحققت 
املوجودات مع نهاية سبتمبر 2014، حيث بلغت حقوق املساهمني 250 مليون 
دينار بارتفاع 13.45٪ عن الفترة نفسها من عام 2013، في حني بلغت قيمة 
املوجودات 523 مليون دينار، بارتفاع بلغ 32.3٪ عن املستوى الذي وصلت 

اليه مع نهاية سبتمبر من العام املاضي.

دعمًا لجهود التنمية االقتصادية للكويت
رمضان: البنك الدولي له دوره المهم

 في نقل المعارف العالمية
مدير  رمضان  بسام  الدكتور  ق��ال 
ان  الكويت  في  الدولي  البنك  مكتب 
ثمرة  هو  البشرية  التنمية  منتدى 
البنك  بني  وش��راك��ة  وثيق  تعاون 
للمجلس  العامة  واألم��ان��ة  الدولي 
واملعهد  والتنمية،  للتخطيط  األعلى 
جلهود  دع��م��اً  للتخطيط،  العربي 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
اخلطة  إع��داد  مع  وتزامنا  للكويت 
التنمية  تضع  التي  املقبلة  االمنائية 
األول��وي��ات  ص���دارة  ف��ي  البشرية 
املقبلة،  اخلمس  للسنوات  الوطنية 
التنمية  منتدى  عقد  مبادرة  أطلقنا 
مؤسسات   10 م��ن  أكثر  مبشاركة 
حكومية، فضالً عن منظمات املجتمع 

املدني.
املعارف  نقل  في  الكويت  في  مهماً  دوراً  يلعب  الدولي  البنك  ان  وق��ال 
العاملية واإلفادة من اخلبرات التنموية من خالل توفير الدعم االقتصادي 
ما  نثمن  ونحن  الوطني،  السياق  مع  يتماشى  مبا  والفني  واالستشاري 

تبديه احلكومة من ثقة واحترام حيال منظمتنا.
ويستند برنامج البنك الدولي للخدمات الفنية واالستشارية في الكويت 
تنويع   - ب  واحلوكمة،  العام  القطاع  أداء  تعزيز   - أ  ركائز:  ثالث  الى 

االقتصاد الكويتي وتنمية القطاع اخلاص. ج - التنمية البشرية.
منذ عام 2009 مت حتقيق عدة اجنازات في مختلف املجاالت، نذكر منها:

احلوكمة  تعزيز  أجل  من  إصالحات  تنفيذ  على  التعليم  قطاع  مساندة   •
واجلودة.

االدارة  مع  بالتعاون  العمل  سوق  عن  شاملة  بيانات  قاعدة  وضع   •
املركزية لالحصاء.

• يقوم البنك الدولي مع وزارة املالية بتنفيذ عدة برامج لتحديث اإلدارة 
الضريبية وإدارة األراضي وأنظمة املشتريات احلكومية.

• ساند البنك الدولي عدداً من االصالحات التي تهدف الى حتسني مناخ 
االستثمار في الكويت بدءاً مبراجعة نظام اإلعسار وحقوق الدائنني.

• في اطار مبادرة برنامج العمل والشراكة البيئية ملنطقة اخلليج، ساند 
البنك الدولي الهيئة العامة للبيئة في تصميم ضوابط جديدة تهدف الى 
لوائح  وضع  خالل  من  االقتصادية  لألنشطة  البيئية  االستدامة  ضمان 
تنظيمية بيئية واضحة وشفافة وميكن التنبؤ بها من أجل حتسني مناخ 

االستثمار.
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جيجنهايمر: زين العراق توقع مع هيئة اإلعالم 
واالتصاالت اتفاقية إطالق الجيل الثالث

الصبيح: اإلنسان هو المحور الرئيسي للتنمية

دفعت 76.750 مليون دوالر قيمة القسط األول  من إجمالي رسوم التشغيل البالغة 307 ماليين

خالل منتدى التنمية البشرية

8.4٪ عائدًا على رأس المال و7.8 ماليين دوالر األرباح التشغيلية

السوق الكويتي يواجه تحديات كبيرة

الرشود : 3.4 ماليين دوالر أرباح مركز 
إدارة السيولة بالبحرين في 9 أشهر

 بيتك: األسواق الخليجية استقرت رغم هبوط أسعار النفط األسبوع الماضي

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مركز 
LMC  »بنك  إدارة السيولة املالية 
جملة اسالمي« عبدالوهاب الرشود 
أن البنك حقق خالل الفترة املنتهية 
بتاريخ 30 سبتمبر املاضي أرباحا 
دوالر  ماليني   3.38 بلغت  صافية 
األرب��اح  بصافي  مقارنة  أميركي 
 2.8 بلغت  وال��ت��ي   2013 ل��ع��ام 
على  وترتب  أميركي،  دوالر  مليون 
على  سنوي  عائد  حتقيق  النتائج 
في   ،٪8.4 بلغ  املدفوع  امل��ال  رأس 
حني ظل معدل العائد على الودائع 
ال���٪0.5.  سقف  حتت  البنوك  بني 
للربع  الصافية  األرباح  بلغت  وقد 
مليون   1.3 العام  ه��ذا  من  الثالث 

من  الفترة  لنفس  دوالر  مليون  ب�0.61  مقارنة   ، دوالر 
لهذا  التشغيلية  األرباح  بلغت  حني  في  املاضي،  العام 
الربع 7.77 ماليني دوالر مقارنة ب� 7.12 ماليني دوالر 
عن  الرشود  واع��رب  املاضي.   العام  من  الفترة  لنفس 
النتائج،  هذه  حتقيق  في  ساهمت  التي  للجهود  تقديره 
في  ثابت  منو  حتقيق  في  البنك  »جناح  ان  الى  مشيرا 
أرباحه بعيدا عن تقلبات السوق وبالرغم من الظروف 
واضح  دليل  ومحلياً،  دولياً  األس��واق  تشهدها  التي 
خصوصا   ، به  يتمتع  الذي  املالي  الوضع  صالبة  على 
االعتبار طرق احتساب املخصصات وفق  أخذنا في  إذا 

املتطلبات القانونية .
يساهم  بالبحرين  املالية  السيولة  إدارة  مركز  ان  وقال 
فيه كل من، بنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي 
والبنك اإلسالمي للتنمية وشركة بيت التمويل الكويتي 
الكويتي،  التمويل  بيت  شركات  إحدى   - االستثمارية 
حيث يقدم املساهمون كل ما من شأنه النهوض باعمال 

محفظة  أن  موضحا   ، املهمة  االجنازات  وحتقيق  البنك 
البنك االستثمارية شهدت منوا بنسبة 11.43٪ وانعكس 
على امليزانية العمومية للبنك من خالل حتقيق معدالت 
حقوق  وشهدت  متميزة،  واستثمارات  عالية  سيولة 
امللكية ارتفاعا بنسبة 6.1٪ حيث بلغت 66.79 مليون 
مليون   62.96 ومقداره  مبلغاً  سجلت  حني  في  دوالر 

دوالر للفترة نفسها من العام 2013.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي أحمد عباس إن األسباب 
النهج  الى  ترجع  النتائج  هذه  حتقيق  وراء  الرئيسية 
ذات  الفرص  وانتهاز  االستثمار  في  واملتنوع  املتزن 
العوائد املجزية والتي يتم ضمها في محفظة االستثمار 
من  العوائد  الى  إضافة  واألسهم،  الصكوك  في  املتميزة 
وتشهد  املصرف،  يقدمها  التي  االستشارية  اخلدمات 
األسهم  أس��واق  في  التقلبات  من  حالة  حالياً  األس��واق 
السلع  اسعار  في  تقلبات  ظل  في  املنطقة  في  و  عاملياً 

العاملية، .  

قال تقرير بيت التمويل الكويتي: شهدت أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي حالة من االستقرار 
مع حلول آخر جلسات التداول وذلك عقب التراجع احلاد الذي طال تلك األسواق مع بداية األسبوع 
ككل.  العاملية  األسواق  أداء  على  سلبا  انعكس  والذي  النفط  أسعار  في  القوي  االنخفاض  أثر  على 
وتسبب ثبات أسعار النفط والتحسن في أداء األسهم األميركية خالل التداول الليلي من جلسة يوم 
اخلميس املاضى في دفع املستثمرين للعودة إلى األسواق اخلليجية، إال ان هذا اإلقبال لم يكن جديرا 
سجل  الذي  قطر  بورصة  مؤشر  باستثناء  التراجع  منطقة  خارج  إلى  اخلليجية  البورصات  بدفع 

االرتفاع الوحيد خالل األسبوع املنتهي في 6 نوفمبر.
 ٪2.85 نسبته  مبا  مجتمعة  السبعة  اخلليجية  األسهم  ألسواق  السوقية  القيمة  إجمالي  وتراجع 
وصوال إلى 1،108.88 مليار دوالر كما في 06 نوفمبر، مقارنة مبا قيمته 1،141.36 مليار دوالر 

املسجل في 30 أكتوبر 2014.
في الكويت، تكثفت إعالنات نتائج الربع الثالث خالل األسبوع، إال أنه بالرغم من النتائج اجليدة التي 
حققتها بعض الشركات، ظل أداء األسهم الثقيلة في السوق متباينا. في الوقت ذاته، احتد النشاط 
في جلستي التداول األخيرة لألسبوع مرتفعا من أدنى مستوى له من عدة أشهر والذي سجل في 
3 نوفمبر. إال ان عمليات االستثمار ظلت محدودة مع تردد املستثمرين في ضخ املزيد من السيولة 
مواجهة  واحتمالية  الفصلية،  النتائج  عن  لإلعالن  السماح  فترة  نهاية  اقتراب  بسبب  السوق  إلى 

عن  املتخلفة  ال��ش��رك��ات 
لإليقاف  بياناتها  تقدمي 

عن التداول.
ومع نهاية األسبوع في 6 
أرب��اح  تصدرت  نوفمبر، 
قطر  ب���ورص���ة  م���ؤش���ر 
املؤشرات  قائمة  السنوية 
 ،2014 للعام  اخلليجية 
أرباح  على  بذلك  متفوقة 
األول��ى  للمرة  دب��ي  س��وق 
 .2014 ي��ن��اي��ر   15 م��ن��ذ 
تقليص  مع  ذلك  جاء  وقد 
مؤشر سوق دبي ألرباحه 
السنوية إلى 30.75٪ مع 
حني  في  األسبوع،  نهاية 
السنوية  األرب��اح  ارتفاع 
إلى  قطر  بورصة  ملؤشر 

.٪30.93
أم��ا ال��س��وق ال��س��ع��ودي، 
فقط سجل التراجع األقوى 

خالل األسبوع، بخسارته 3.84٪ من قيمة مؤشره. وقد انخفض مؤشر تاسي إلى أدنى مستوى ال� 
10.000 نقطة  خالل األسبوع وصوال إلى أدنى مستوياته في ثالثة أسابيع يوم األربعاء املوافق 5 

نوفمبر.
 وجاء هذا التراجع على أثر األداء السيئ الذي شهده سهم شركة احتاد اتصاالت »موبايلي«. حيث 
تصدر سهم موبايلي القائمة األسبوعية للشركات املتراجعة بخسارته 26.83٪ من سعره وصوال 
إلى 58.80 ريال سعودي، وهو أدنى سعر يصل إليه خالل 27 شهرا. وقد شهد السهم تراجعا خالل 
 2013 للعام  السنوية  أرباحها  تخفيض  عن  الشركة  إعالن  عقب  األخيرة  الثالث  التداول  جلسات 
التعديالت  أعقاب  في  سعودي،  ريال  مليار   1.43 مجموعه  مبا   2014 العام  من  األول  والنصف 
احملاسبية الناجتة عن اختالف في توقيت االعتراف في اإليراد بني العامني املاليني 2013 و 2014. 
العام 2014 بنسبة ٪71  الثالث من  الربع  ارباحها عن  الشركة عن تراجع  أعلنت  إلى ذلك  إضافة 
مقارنة مع الربع الثالث من العام 2013. وقبل بدء التداول عقب اإلعالن، صرحت مؤسسة اإلمارات 
ثقتها  عن  موبايلي،  في   ٪27.5 إلى  تصل  حصة  ومتتلك  أبوظبي  سوق  في  واملدرجة  لإلتصاالت، 

بعودة النمو إلى شركتها التابعة قريبا، إلى أن ذلك لم يوقف عمليات البيع على السهم.
وفي مراجعتها نصف السنوية التي نشرت نهاية األسبوع املاضي وتسري في نهاية شهر نوفمبر، زادت إم. 
إس. سي.آي من أوزان أسواق االمارات العربية املتحدة وقطر في مؤشرها لألسواق الناشئة. حيث قامت 
 0.5 تعديل  معامل  بإلغاء 
لثالث أسهم إماراتية وأربع 
أسهم قطرية من األسهم التي 
املاضي  مايو  في  أدرجتها 
على  القيود  لتخفيف  نظرا 
كذلك  األجانب.  املستثمرين 
اخلليج  سهم  بإضافة  قامت 
القطرية  للخدمات  الدولية 
إل���ى م��ؤش��ره��ا ل��ألس��واق 
سهم  ارتفع  وق��د  الناشئة. 
 ٪4.79 بنسبة  األخ���ي���رة 
إلى  وصوال  األسبوع  خالل 
سعر 124.70 ريال قطري. 
زيادة  عملية  شأن  ومن  هذا 
ال�����وزن ج���ذب امل���زي���د من 
األجنبية  النقدية  التدفقات 
إلى تلك األسواق األمر الذي 
أداء  إيجابا على  قد ينعكس 
الفترة  خ���الل  م��ؤش��رات��ه��ا 

القريبة املقبلة.

ك��ش��ف��ت م��ج��م��وع��ة زي���ن ال��ش��رك��ة 
الشرق  ف��ي  املتنقلة  ل��الت��ص��االت 
شركتها  أن  وأف��ري��ق��ي��ا  األوس����ط 
العراق  لالتصاالت  »أثير  التابعة 
احملدودة« زين العراق وقعت اتفاقا 
مع هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية 
اجليل  خ��دم��ات  لتشغيل   CMC
أنحاءالعراق  جميع  في   3G الثالث 

2100ميغاهرتز.
زين  شركة  ان  املجموعة  وأف���ادت 
دوالر  دفعت76.750مليون  العراق 
وهو   ، األول  القسط  قيمة  أمريكي 
ميثل 25٪ من إجمالي رسوم  تشغيل 
 307 البالغة  الثالث  اجليل  خدمات 

ماليني دوالر أميركي.
توقيع  مراسم  ان  بالذكر  اجلدير 
جرت  الثالث  اجليل  خدمات  اتفاقية 
العاصمة  ف��ي  ال��رش��ي��د  ف��ن��دق  ف��ي 
ب��غ��داد ب��ح��ض��وررئ��ي��س ال����وزراء 
ورئيس  العبادي  حيدر  العراقي 
العراقية  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة 
ورئيس   ، ربيع  الدين  صفاء   CMC
 ، اخل��وي��ل��دي  علي  األم��ن��اء  مجلس 
والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في 

د. حيدر راضي  العراق  شركة زين 
في  البارزين  املسؤولني  من  وعدد   ،
العراقية والهيئة وشركة  احلكومة 

زين العراق.
زين  شركة  أن  املجموعة  وكشفت 
العراق ستتعاون مع ثالث شركات 
ع��امل��ي��ة ف��ي خ��دم��ات االت��ص��االت 
تطويروتوسعة  ف��ي  الالسلكية  
الشبكة بتقنية أحادية RAN ، وهي 
شركات اريكسون،هواوي ، وشركة 
في  لإلسراع  وذل��ك  نتورك،  نوكيا 
للجيل  التجارية  اخلدمات  إط��الق 

الثالث لعمالئها مع يناير 2015.
قال  التوقيع  حفل  مراسم  وخ��الل 
ال��ع��راق��ي حيدر  ال����وزراء  رئ��ي��س 

العبادي »إن دور الدولة هو مساندة 
ال��ق��ط��اع اخل����اص وليس  ودع����م  
ض��رورة  على  م��ؤك��دا  منافسته«، 
بني  حقيقية  شراكة  هناك  تكون  أن 

الدولة والقطاع اخلاص.
ودعا العبادي في كلمته إلى ضرورة 
تكنولوجيا  خدمات  نحو  اإلس��راع 
املعلومات في الدولة، مبيناً أن اطالق 
هذا  في  يأتي  الثالث  اجليل  خدمات 

السياق ، وخلدمة هذا التوجه.
وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة 
زين سكوت جيجنهامير في تعليقه 
على هذه االتفاقية »قطاع االتصاالت 
جذريا  تغييرا  سيشهد  العراق  في 
الثالث،  اجل��ي��ل  خ��دم��ات  ب��إط��الق 
األسواق  من  العراقية  السوق  وألن 
املتعطشة خلدمات النطاق العريض 
فإن شركة زين العراق كانت شرعت 

استثمارية  م��ش��اري��ع  تنفيذ  ف��ي 
جاهزة  لتكون  شبكتها  لتطوير 
وس��ب��اق��ة ف���ي ت��دش��ني اخل��دم��ات 
لقاعدة  التقنية  ل��ه��ذه  التجارية 

عمالئها األكبر في العراق.
سير  على  جيجنهامير  أثنى  وإذ 
احمل����ادث����ات م���ع ه��ي��ئ��ة اإلع����الم 
هذه  إلب��رام  العراقية  واالتصاالت 
االتفاقية والتي وصفها بأنها كانت 
 ، الفترة  هذه  طوال  وبناءة  شفافة 
فقد بني بقوله: »نحن على ثقة بأن 
 3G الثالث  اجليل  خدمات  إط��الق 
جوهرية  تأثيرات  لها  يكون  سوف 
ع��ل��ىال��ن��اجت احمل��ل��ي ف��ي ال��ع��راق 
على  ايجابي  وق��ع  لها  وسيكون 
نواحي مجاالت التنمية االقتصادية 
ما  إذا   ، ال��دول��ة  ف��ي  واالجتماعية 
نسبة  أن  االعتبار  عني  في  أخذنا 
املتنقلة  البيانات  خدمات  استخدام 

في العراق اآلن متثل 15 ٪«.
مجلس  رئيس  ثمن  ناحيته  وم��ن 
إدارة زين العراق محمد اجلرجفجي 
هذه اخلطوة  وقال »نحن على يقني 
الثالث  اجليل  خ��دم��ات  إط��الق  أن 

رائعة  جتربة  معها  حتمل  س��وف 
فالتكنولوجيا  لعمالئنا،  ومميزة 
ال��ت��ي س��ت��ق��دم��ه��ا ه���ذه اخل��دم��ات 
في  عالية  توفيرسرعات  ستضمن 
أنها  كما  البيانات  ح��زم  حت��وي��ل 
بجودة  صوتية  خ��دم��ات  ستقدم 

أفضل«.
املدهشة  »اآلف��اق  بقوله:  وأض��اف 
اجليل  خ��دم��ات  ستفتحها  ال��ت��ي 
جتارياً  تدشينها  واملتوقع  الثالث 
تعبر  س��وف   ، ال��ق��ادم  يناير  ف��ي 
إلى  العراق  في  االتصاالت  بقطاع 
تكنولوجيا  عالم  في  جديدة  مرحلة 

املعلومات«.
»إي��رادات  بقوله:  اجلرجفجي  وبني 
ال��ب��ي��ان��ات ل��ش��رك��ة زي���ن ال��ع��راق 
القصيرة  ال��رس��ائ��ل  ب��اس��ت��ث��ن��اء 
وخدمات القيمة املضافة متثل4٪ في 
إيرادات  إجمالي  من  احلالي  الوقت 
زين العراق مبعدل منو سنوي قدره 
12٪ ، وهذه املؤشرات تبرز وبشكل 
أم��ام  امل��ت��وق��ع  ال��ن��م��و   حجم  كبير 
التجاري  البدء  البيانات مع  خدمات 

خلدمات اجليل الثالث«.

كتب عالء الدين مصطفى:

االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي��رة  أك��دت 
خطط  ان  ال��ص��ب��ي��ح  ه��ن��د  وال��ع��م��ل 
انطلقت  للكويت  وبرامجها  التنمية 
من ان اإلنسان هو املوضوع احملوري 
االستثمار  وان  للتنمية،  الرئيسي 
توجبها  حيوية  ض��رورة  البشر  في 
التنمية  أه���داف  حتقيق  مسؤولية 
وتنتهي  بالبشر  تبدأ  التي  املستدامة 
اخلطة  عليه  ارتكزت  ما  وهذا  إليهم، 
لألعوام  األج��ل  متوسطة  االمنائية 

.2014Ø20132011 وØ2010
افتتاح  ف��ي  كلمتها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بالكويت،  البشرية  التنمية  منتدى 

مراحل  مضي  بعد  ان��ه  ال��ى  مشيرة 
برزت  األولى  االمنائية  اخلطة  تنفيذ 
حت��دي��ات ع��دي��دة مل��ت��خ��ذي ال��ق��رار 
واملخططني وصناع السياسة العامة، 
السكانية  التركيبة  في  اخللل  أهمها 
وضعف  السكنية  الرعاية  ومشكلة 
وبخاصة  العامة،  اخل��دم��ات  ج��ودة 
والصحية،  التعليمية  اخل��دم��ات 
والفرص  املزايا  من  كثير  برزت  كما 
ومعاجلتها  اغتنامها  ميكن  ال��ت��ي 
االمنائية  اخلطة  في  عليها  والبناء 
 2016Ø2015 ل��ألع��وام  ال��ث��ان��ي��ة 
و2020Ø2019 التي تأتي في سياق 
متخذي  على  تفرض  أخرى  حتديات 
ملموسة  اجن����ازات  حتقيق  ال��ق��رار 

ومعرفية  واجتماعية  اقتصادية 
تتناسب مع إمكانات الدولة وقدراتها 
ال��ف��ع��ل��ي��ة وإم��ك��ان��ات وط��م��وح��ات 
القطاع  الن��ط��الق  ومتهد  مواطنيها 
التنموي  دوره  لتحقيق  اخل���اص 

الريادي املنشود.
االمنائية  اخلطة  أن  الصبيح  وبينت 
متوازيني  مسارين  تبنت  الثانية 
أولهما  املستدامة،  التنمية  لتحقيق 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات واالخ��ت��الالت 
الراهنة في مجال التنمية االقتصادية 
واجل��ه��از  واملجتمعية  وال��ب��ش��ري��ة 
تأصيل  وثانيهما  للدولة،  اإلداري 
ال��رؤي��ة  لتحقيق  التحول  عمليات 
التنموية ويتضمن املساران توجهات 

التنمية  مسار  لتحديد  أساسية  عامة 
األجل  في  واالجتماعية  االقتصادية 
التوجهات  املتوسط وقد ترجمت تلك 
وثيقة  ف��ي  ت��وع��ي��ة  س��ي��اس��ات  ال���ى 
اخل��ط��ة االمن��ائ��ي��ة، وم���ن أه���م ه��ذه 
اخلاص  األول  املسار  في  التوجهات 
واالخ��ت��الالت  التحديات  مبواجهة 
الرعاية  توفير  بطء  معاجلة  الراهنة 
السكاني  النمو  مواجهة  في  السكنية 
اخللل  ومواجهة  للكويتيني،  املتزايد 
وحتسني  السكانية  التركيبة  ف��ي 
كفاءة وجودة نظم التعليم واخلدمات 
القطاع  اش���راك  وتفعيل  الصحية 
اخلاص في التنمية، وفي املسار الثاني 
التحول  عمليات  بتأصيل  اخل��اص 

التنموية، االستغالل  الرؤية  لتحقيق 
األمثل جلوانب القوة وحتويل امليزات 
النسبية الى ميزات تنافسية، وتعزيز 
ال��ت��م��اس��ك االج��ت��م��اع��ي وال��وح��دة 
التنموية  االدوار  وتفعيل  الوطنية 
امل��دن��ي.وق��ال��ت  املجتمع  ملنظمات 
متكاملة  منظومة  ال��ى  ال��وص��ول  إن 
حتقيق  في  تسهم  البشرية  للتنمية 
رؤية الدولة واالهداف االستراتيجية 
والتوافق  ال��رب��ط  يتطلب  للتنمية 
املختلفة  القطاعات  ب��ني  والتكامل 
والتعاون الوثيق بني شركاء التنمية 
اخلاص  والقطاع  احلكومي  »القطاع 
دعم  في  يسهم  مبا  املدني«  واملجتمع 

وتعزيز اجلهود وحل املشكالت.

• سكوت جيجنهامير

المباني حققت 36.3 مليون أرباحًا 
وربحية السهم 49.35 فلسًا

مليار دوالربالعملة احمللية )مليار(السوق
1.954.05520.75تداول السعودي

31.53108.27الكويت
733.84201.51قطر

438.34119.36ابوظبي
359.8197.93دبي

15.0138.99عمان
8.3022.02البحرين

1.108.88اجمالي القيمة السوقية بالدوالر

التغيير األسبوعيإجمالي النشاطالنشاط
3.87٪-4.393.916.256اجمالي الكمية املتداولة »سهم«

7.64٪-11.913.342.020اجمالي القيمة املتداولة »بالدوالر«
7.80٪-661.295اجمالي عدد الصفقات

القيمة السوقية لألسواق الخليجية

إجمالي أنشطة التداول لألسواق الخليجية

• أحمد عباس  • عبد الوهاب الرشود 

• جانب من املنتدى

الجرجفجي : تقنية الجيل الثالث ستعبر بالعراق إلى مرحلة جديدة في تكنولوجيا المعلومات والتشغيل في يناير 2015

• بسام رمضان
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العدد 2007 الثالثاء 11, نوفمبر 2014 جريدة كويتیة يومیة سیاسیة شاملة مستقلة
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أرسل لصديقمحلیات طباعة

الصبیح: االنتھاء من قانون التطوع وإرساله لمجلس الوزراء و«الفتوى والتشريع» لیتم إصداره

اضافة تعلیق

االسم

البريد االلكتروني

التعلیق

مسح إرسال

افتتحت وزيرة الشؤون االجتماعیة والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطیط والتنمیة ھند الصبیح مھرجان

الطفولة الثالث في ارض المعارض الدولیة في مشرف والذي يستمر من يوم أمس وحتى 13 من الشھر

الجاري.

واعربت الوزيرة الصبیح عن سعادتھا القامة مثل ھذه المھرجانات التي تعزز التعاون بین الجھات الحكومیة

والخاصة واالھلیة والتطوعیة.

وقالت الصبیح للصحافیین خالل جولة قامت بھا على الجھات المشاركة في المھرجان ان من بین اھداف

المھرجان توضیح اھمیة الطفولة وكیفیة التعامل معھم وتطوير قدراتھم وكذلك توعیة المجتمع

باحتیاجاتھم لبناء شخصیاتھم.وكشفت عن االنتھاء من قانون التطوع مشیرة الى انه سیتم ارساله لمجلس

الوزراء وكذلك الفتوى والتشريع لیتم اصداره.

وقالت ان قانون التطوع يھدف لحماية وتنظیم المجموعات التطوعیة التي لیست لھا كیانات كجمعیات النفع

العام وغیرھا مشیدة بأنشطة ھذه المجموعات التي تساعد المجتمع في العديد من المجاالت.وحول

حضانات االطفال التي ستنشأ تحت رعاية وزارة الشؤون قالت ان الموضوع ال يزال تحت الدراسة.

وردا على سؤال بشأن صاالت االفراح قالت الصبیح انه سیتم سحب اي صالة افراح يثبت مخالفتھا للقوانین المعمول بھا.

وكان رئیس مركز «ضوى الیادة التطوعي» المنظم للمھرجان بالتعاون مع شركة ادارة تنظیم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات وبرعاية استراتیجیة من وزارتي التربیة والشؤون

عبدالمحسن الصانع قال في كلمة االفتتاح ان المھرجان يھدف الى تحقیق رسالة ورؤية واھداف تربوية لجمیع افراد المجتمع ولالطفال االصحاء وذوي االعاقة بصورة خاصة.

واضاف ان المھرجان يقام للسنة الثالثة على التوالي وھو ما يدل على نجاحه مشیرا الى وجود العديد من الفعالیات واالنشطة كندوات ثقافیة ودينیة وحمالت توعوية مثل التبرع بالدم

وفحص السكر واالسنان واالسعافات االولیة والتغذية السلیمة والتوعیة البیئیة اضافة الى المسابقات والورش التي تنمي میول االطفال وھواياتھم.

واشار الصانع الى سعي «مركز ضوى الیادة» الى البحث عما يجول في خاطر الطفل وحث المقربین منه الكتشاف ذلك وتعريفھم بكیفیة التعامل مع بعض السلوكیات التي قد تعبر عن

سعادته او امتعاضه من خالل استضافة االكادمیین والمختصین في العديد من المجاالت التربوية.

ويحظى المھرجان بمشاركة شريحة واسعة من الشركات المتخصصة بمجال األطفال اضافة الى وزارات الدولة المختلفة وجمعیات النفع العام مثل بیت عبداهللا والجمعیة الكويتیة

الختالفات التعلم وجمعیة أولیاء أمور المعاقین والھالل األحمر وصحة الفم واألسنان وصعوبات التعلم.

من جانب آخرقالت وزيرة الشؤون االجتماعیة والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطیط والتنمیة ھند الصبیح ان التنمیة البشرية تكتسب اھمیة خاصة في الكويت السیما قضیة بناء راس

المال البشري الفعال.

جاء ذلك في كلمة للصبیح بافتتاح فعالیات منتدى (التنمیة البشرية في الكويت) الذي ينظمه المجلس االعلى للتخطیط والتنمیة بالتعاون مع المعھد العربي للتخطیط والبنك الدولي تحت

رعاية سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك.

واضافت الصبیح ان المنتدى يجسد التعاون االستراتیجي الوثیق بین ھذه الجھات الثالث ويتناول واحدة من القضايا االنمائیة الحیوية التي تحظى باھتمام العالم كله وتكتسب اھمیة خاصة

في الكويت تتمثل في بناء راس المال البشري الفعال القادر على تنفیذ الخطط االنمائیة على النحو المأمول. وذكرت ان خطط التنمیة وبرامجھا لدولة الكويت انطلقت من ان االنسان ھو

الموضوع المحوري الرئیسي للتنمیة وان االستثمار في البشر ضرورة حیوية توجبھا مسؤولیة تحقیق اھداف التنمیة المستدامة التي تبدا بالبشر وتنتھي الیھم وھو االمر الذي ارتكزت

علیه الخطة االنمائیة متوسطة االجل االولى التي جاءت عالمة فارقة في مسیرة التخطیط والتنمیة في البالد.

واوضحت ان الخطة االنمائیة متوسطة االجل االولى (2010/2011 - 2013/2014) رسخت النھج التخطیطي اسلوبا فعاال إلدارة التنمیة وتوجیه كافة الموارد الوطنیة لتحقیق اھداف

استراتیجیة لصالح الوطن والمواطن وجعلت التنمیة المجتمعیة والبشرية االولوية القصوى للدولة التي تعمل على تلبیة احتیاجات االنسان الكويتي.

وقالت ان خالل مراحل تنفیذ الخطة االنمائیة االولى برزت تحديات عديدة لمتخذي القرار والمخططین وصناع السیاسة العامة اھمھا الخلل في التركیبة السكانیة ومشكلة الرعاية السكنیة

وضعف جودة الخدمات العامة وبخاصة الخدمات التعلیمیة والصحیة.
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وزیرة التخطیط : تحسین كفاءة التعلیم والصحة

اھمیة تكتسب  التنمیة البشریة  إن  الصبیح،  والتنمیة، ھند  التخطیط  لشؤون  الدولة  والعمل وزیرة  االجتماعیة  الشؤون  قالت وزیرة   - كونا 

خاصة في الكویت، السیما قضیة بناء رأس المال البشري الفعال.

جاء ذلك في كلمة للصبیح بافتتاح فعالیات منتدى «التنمیة البشریة في الكویت»، الذي ینظمھ المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة بالتعاون مع

المعھد العربي للتخطیط والبنك الدولي تحت رعایة سمو رئیس مجلس الوزراء، الشیخ جابر المبارك.

وأضافت الصبیح أن المنتدى یجسد التعاون االستراتیجي الوثیق بین ھذه الجھات الثالث، ویتناول واحدة من القضایا اإلنمائیة الحیویة التي

القادر على تنفیذ الخطط اإلنمائیة تحظى باھتمام العالم كلھ، وتكتسب أھمیة خاصة في الكویت، تتمثل في بناء رأس المال البشري الفعال، 

على النحو المأمول.

البشر في  االستثمار  وأن  للتنمیة،  الرئیسي  المحوري  الموضوع  ھو  اإلنسان  أن  من  انطلقت  للكویت  وبرامجھا  التنمیة  أن خطط  وذكرت 

الخطة علیھ  ارتكزت  الذي  وھو األمر  إلیھم،  وتنتھي  بالبشر،  تبدأ  التي  المستدامة  التنمیة  تحقیق أھداف  مسؤولیة  توجبھا  ضرورة حیویة 

اإلنمائیة متوسطة األجل األولى التي جاءت عالمة فارقة في مسیرة التخطیط والتنمیة في البالد.

وأوضحت أن الخطة اإلنمائیة متوسطة األجل األولى (2011/2010 - 2014/2013) رسخت النھج التخطیطي أسلوبًا فعاالً إلدارة التنمیة

القصوى والبشریة األولویة  التنمیة المجتمعیة  وجعلت  الوطن والمواطن،  استراتیجیة لمصلحة  أھداف  الوطنیة لتحقیق  كل الموارد  وتوجیھ 
للدولة، التي تعمل على تلبیة احتیاجات اإلنسان الكویتي.

وقالت إن خالل مراحل تنفیذ الخطة اإلنمائیة األولى برزت تحدیات عدیدة لمتخذي القرار والمخططین وصناع السیاسة العامة أھمھا الخلل

في التركیبة السكانیة ومشكلة الرعایة السكنیة وضعف جودة الخدمات العامة، خاصة الخدمات التعلیمیة والصحیة.

تأتي في الخطة االنمائیة الثانیة، التي  ومعالجتھا والبناء علیھا في  والفرص التي یمكن اغتنامھا  أیضا كثیرا من المزایا  وأضافت أن ھناك 

سیاق تحدیات أخرى تفرض على متخذي القرار تحقیق إنجازات ملموسة اقتصادیة واجتماعیة ومعرفیة تتناسب مع إمكانات الدولة وقدراتھا
الفعلیة، وامكانات وطموحات مواطنیھا، وتمھد الطریق أمام انطالق القطاع الخاص لتحقیق دوره التنموي.

وأشارت إلى تبني الخطة اإلنمائیة الثانیة لمسارین متوازیین في تحقیق التنمیة المستدامة، أولھما مواجھة التحدیات واالختالالت الراھنة في

مجال التنمیة االقتصادیة والبشریة والمجتمعیة والجھاز االداري للدولة، وثانیھما تأصیل عملیات التحول لتحقیق الرؤیة التنمویة.

وترجمة تلك األجل المتوسط،  واالجتماعیة في  التنمیة االقتصادیة  أساسیة لتحدید مسار  توجھات عامة  المسارین یتضمنان  وأوضحت أن 

التوجھات الى سیاسات نوعیة في وثیقة الخطة االنمائیة.

وذكرت أن اھم ھذه التوجھات في المسار األول، الخاص بمواجھة التحدیات واالختالالت، معالجة بطء توفیر الرعایة السكنیة في مواجھة

وتفعیل الصحیة،  التعلیم والخدمات  نظم  وجودة  كفاءة  تحسین  إضافة إلى  السكانیة،  التركیبة  في  والخلل  المتزاید للكویتیین،  السكاني  النمو 

إشراك القطاع الخاص في التنمیة.
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وفي ما یخص مسار تأصیل عملیات التحول لتحقیق الرؤیة التنمویة، قالت إن ذلك یتم عبر االستغالل األمثل لجوانب القوة وتحویل المیزات

النسبیة إلى تنافسیة وتعزیز التماسك االجتماعي والوحدة الوطنیة، وتفعیل األدوار التنمویة لمنظمات المجتمع المدني.

وشددت على أھمیة الوصول إلى منظومة متكاملة للتنمیة البشریة، تسھم في تحقیق رؤیة الدولة واألھداف االستراتیجیة للتنمیة، األمر الذي

یتطلب الربط والتوافق والتكامل بین القطاعات المختلفة، والتعاون الوثیق بین شركاء التنمیة (القطاعان الحكومي والخاص والمجتمع المدني)

بما یسھم في دعم وتعزیز الجھود وحل المشكالت.

التسجیل  لرؤیة ما یعجب أصدقاؤك. مشاركةأعجبني

محلیـات

http://www.alqabas.com.kw/taxonomy/term/220
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افتتحت منتدى التنمیة البشریة 2014

الصبیح: جار تعدیل القانون التنموي لیتماشى مع الخطة الخمسیة

دینا حسان

❞  مال اهللا: المنتدى یؤكد الشراكة الوطنیة والحكومیة والمجتمع المدني
❞ رمضان: القرار الحكومي برفع الدعم یتفاعل مع انخفاض سعر النفط 

 
قالت وزیرة الشؤون االجتماعیة والعمل وزیرة الدولة لشؤون التخطیط والتنمیة ورئیسة مجلس أمناء المعھد العربي للتخطیط ھند الصبیح، إن الخطة المقبلة تتضمن أكثر

من 50 قانونا، الفتة إلى أنھ سیكون ھناك اجتماع األولویات لتوابع القوانین، وأنھ جار تعدیل القانون التنموي حتى یتماشى مع الطموحات والخطة الخمسیة.
 

وأعربت الصبیح في تصریحات صحافیة أدلت بھا عقب افتتاحھا منتدى التنمیة البشریة لعام 2014، أمس، تحت رعایة سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ جابر
مبارك، عن أن تكون جمعیات النفع العام شریكا أساسیا في التنمیة المجتمعیة والبشریة، إلى جانب القطاع الخاص والحكومة للعمل على بناء إنسان قادر على اإلنجاز.

 
وأضافت في كلمتھا «إن خطط التنمیة وبرامجھا لدولة الكویت انطلقت من أن اإلنسان ھو الموضوع المحوري الرئیسي للتنمیة، وأن االستثمار في البشر ضرورة حیویة

توجبھا مسؤولیة تحقیق أھداف التنمیة المستدامة».
 

الخطة اإلنمائیة
 وأكدت أن الخطة اإلنمائیة متوسطة األجل لألعوام 2010 - 2011 - 2013 - 2014، ارتكزت على العنصر والبشري، إذ رسخت نھجا وأسلوبا فعاال إلدارة

التنمیة، وتوجیھ كافة الموارد الوطنیة لتحقیق أھداف استراتیجیة لصالح الوطن والمواطن، وجعلت التنمیة المجتمعیة والبشریة األولویة القصوى للدولة، التي تعمل على
تلبیة االحتیاجات اإلنمائیة االقتصادیة واالجتماعیة لإلنسان الكویتي.

 
تعاون مشترك

ولفتت إلى أن المؤتمر یجسد التعاون االستراتیجي الوثیق بین المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة، وكل من المعھد العربي للتخطیط والبنك الدولي، ویتناول واحدة من القضایا
اإلنمائیة الحیویة التي تحظى باھتمام العالم كلھ، وتكتسب في دولة الكویت أھمیة خاصة وھي قضیة بناء رأس المال البشري الفعال، القادر على تنفیذ الخطط اإلنمائیة

على النحو المأمول.
 

تحدیات ومعیقات
وأضافت الصبیح «مع مضي مراحل تنفیذ الخطة اإلنمائیة األولى، برزت تحدیات عدیدة لمتخذي القرار والمخططین وصناع السیاسة العامة، أھمھا الخلل في التركیبة

السكانیة ومشكلة الرعایة السكنیة وضعف جودة الخدمات العامة، كما برزت كثیر من المزایا والفرص التي یمكن اغتنامھا ومعالجتھا، والبناء علیھا في الخطة اإلنمائیة
الثانیة لألعوام 2015 - 2016 - 2019 - 2020».

 
مساران متوازیان

وأشارت إلى أن الخطة اإلنمائیة الثانیة تبنت مسارین متوازیین لتحقیق التنمیة المستدامة، موضحة أن أولھما مواجھة التحدیات واالختالالت الراھنة في مجال التنمیة
االقتصادیة والبشریة والمجتمعیة والجھاز اإلداري للدولة، وثانیھما تأصیل عملیات التحول لتحقیق الرؤیة التنمویة، مضیفة أن المسارین یتضمنان توجھات عامة

أساسیة، لتحدید مسار التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في األجل المتوسط.
 

ولفتت إلى أن تلك التوجھات ترجمت إلى سیاسات نوعیة في وثیقة الخطة اإلنمائیة، إذ قالت «من أھم ھذه التوجھات، في المسار األول، معالجة بطء توفیر الرعایة
السكنیة في مواجھة النمو السكاني المتزاید للكویتیین، وتحسین كفاءة وجودة نظم التعلیم والخدمات الصحیة، وتفعیل إشراك القطاع الخاص في التنمیة، وفي المسار الثاني،

الخاص بتأصیل عملیات التحول لتحقیق الرؤیة التنمویة، االستغالل األمثل لجوانب القوة وتحویل المیزات النسبیة إلى میزات تنافسیة، وتعزیز التماسك االجتماعي
والوحدة الوطنیة، وتفعیل األدوار التنمویة لمنظمات المجتمع المدني».

 
التقریر الوطني

ونوھت أن األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة، بالتعاون مع كل من المعھد العربي للتخطیط وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أطلقت التقریر الوطني للتنمیة
البشریة تحت عنوان «التماسك االجتماعي قاعدة التنمیة وركیزة الوحدة الوطنیة»، لیأتي منسجما مع متطلبات ومقتضیات المرحلة التي یمر بھا المجتمع الكویتي، والتي

تتطلب مزیدا من التماسك المجتمعي لتعزیز مسیرة التنمیة المتوازنة والمستدامة على مستوى الوطن والمواطن، ولیمثل خارطة طریق ورؤیة وطنیة جامعة تتضمن
تشخیصا متعمقا ألوضاع التنمیة البشریة الوطنیة حاضرا ومستقبال.
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منظومة متكاملة
وختمت الصبیح كلمتھا بالقول «إن الوصول إلى منظومة متكاملة للتنمیة البشریة، تسھم في تحقیق رؤیة الدولة واألھداف االستراتیجیة للتنمیة، یتطلب الربط والتوافق

والتكامل بین القطاعات المختلفة، والتعاون الوثیق بین شركاء التنمیة، سواء القطاع الحكومي أوالقطاع الخاص أو المجتمع المدني، بما یسھم في دعم وتعزیز الجھود وحل
المشكالت».

 
وأكدت أن ھناك مساعي لجمع كافة المؤسسات ذات الصلة بالتنمیة البشریة، وإتاحة فرص الحوار حول مجاالت الربط والتوافق بین األنشطة المختلفة، بشأن

الموضوعات المشتركة وإلقاء الضوء على األنشطة اإلقلیمیة والدولیة، إذ قالت «تسعى الجھات الحكومیة إلى بحث الخطط القطاعیة والعمل على وضع آلیات التعاون بین
مختلف المؤسسات، وإقامة تحالفات للتنمیة البشریة ترتكز على مجاالت ذات اھتمام مشترك، من خالل تنفیذ برامج ومشاریع بین المؤسسات المعنیة، وفقا للمحاور التي

تم االتفاق علیھا خالل اجتماعات المجموعة التوجیھیة للمنتدى».
 

كما شددت على أھمیة تعزیز ھذه الشراكة وتواصلھا، لدعم مختلف الجھود التنمویة والقدرات البشریة في كافة المجاالت، معربة عن أملھا بأن یتوصل المنتدى الى خطة
عمل، لربط قطاعات التنمیة البشریة في إطار منظومة متكاملة .

 
التنمیة البشریة

بدوره، قال مدیر عام المعھد العربي للتخطیط  د.بدر مال اهللا، «إن جزءا كبیرا من سیاسات الخطة اإلنمائیة متوسطة األجل الثانیة، ركزت على التنمیة البشریة، إذ
وضعت 11 حزمة من السیاسة متخصصة بالتنمیة البشریة، وشملت كل المرتكزات األساسیة لھا.

وأضاف «أن حزم سیاسات الخطة المعنیة بالتنمیة البشریة، شملت التركیبة السكانیة والرعایة اإلسكانیة والرعایة االجتماعیة والفكر والشباب وغیرھا».
الشراكة الوطنیة

واعتبر مال اهللا أن منتدى التنمیة البشریة، فرصة لتأكید الشراكة الوطنیة والتنسیق مع الجھات الحكومیة والمجتمع المدني، وذلك لوضع الحلول لقیادة أوضاع البالد في
التنمیة البشریة، من أجل الوصول إلى مجتمع أفضل، وھو ما یحتاج إلى جھد وطني مشترك.

 
وأعرب عن تطلعھ لوصول منتدى التنمیة البشریة الى توصیات غنیة، تشمل كافة الجھات والشركاء من الجھات الحكومیة، والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة

اإلنمائي، لوضع وتطویر ھذا المنتدى وتنظیمھ على أساس دوري.
 

شریك إقلیمي
وأشار إلى أن الكویت شریك إقلیمي أساسي مع األمم المتحدة، في مجال تحقیق أھداف التنمیة، لأللفیة التي وضعتھا األمم المتحدة، خصوصا لجھة الوحدة الوطنیة والتماسك

االجتماعي، التي تعد أحد أھم مرتكزات التنمیة االجتماعیة، موضحا أن ھذه المرتكزات یتمثل جزء منھا في ثقافة وطنیة جامعة، والشراكة المجتمعیة.
 

البنك الدولي
من ناحیة أخرى، أكد مدیر مكتب البنك الدولي في الكویت د.بسام رمضان، أن القرار الحكومي برفع الدعم یتفاعل مع انخفاض سعر النفط، إذ قال في تصریحات على
ھامش المنتدى «الكویت تتمتع بوضع مالي مستقر وتحقق المالیة العامة فوائض مالیة، إال أنھ لو استمر االنخفاض في أسعار النفط على وتیرة الصرف الحالیة، والتي

تتعدى 80 بالمئة من معدالت الصرف، سیشكل عبئا على المدى البعید. 
 

وأشار إلى أن ھناك وسائل عدة یمكن اتباعھا للمشاركة في توزیع الثروة النفطیة على المواطنین، وھي أكثر فعالیة واستھدافا للفئات التي تحتاج إلى الدعم. 
 

قدرات مالیة وبشریة
وأكد أیضا أن الكویت تملك قدرات مالیة وبشریة جیدة، وھي من أكثر دول المنطقة تطورا من حیث النھج الفكري والتنموي، ولكن یجب البدء باإلصالحات لما لھا من

ترابط في ما بینھا. 
 

وأضاف «أطلق البنك الدولي مبادرة عقد منتدى التنمیة البشریة، بمشاركة أكثر من 10 مؤسسات حكومیة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك دعما لجھود التنمیة
االقتصادیة واالجتماعیة في الكویت وتزامنا مع إعداد الخطة اإلنمائیة المقبلة.

 
وشدد على أن ھذا المنتدى یعتبر ثمرة تعاون وثیق وشراكة بین البنك واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة والمعھد العربي للتخطیط، مؤكدا أن البنك الدولي

شریك استراتیجي لدولة الكویت، وداعما لجھودھا في مجال التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.
 

30 عاما من الشراكة
وأشار إلى أن تاریخ الشراكة بین البنك والكویت یعود إلى أكثر من 30 عاما، بناء على طلب الحكومة الكویتیة، حیث تم إنشاء مكتب البنك في الكویت عام 2009،
وقال إن البنك الدولي لھ دور مھم في الكویت لجھة نقل المعارف العالمیة، واإلفادة من الخبرات التنمویة من خالل توفیر الدعم االقتصادي واالستشاري والفني، بما

یتماشى مع السیاق الوطني.
 

 برنامج الخدمات الفنیة
وأضاف أن برنامج البنك الدولي للخدمات الفنیة واالستشاریة في الكویت، یستند إلى ثالث ركائز تتمثل في تعزیز أداء القطاع العام والحوكمة وتنویع االقتصاد الكویتي

وتنمیة القطاع الخاص، فضال عن التنمیة البشریة.
 

ولفت رمضان إلى أن البنك حقق عدة إنجازات في مختلف المجاالت منذ عام 2009، منھا مساندة قطاع التعلیم على تنفیذ إصالحات لتعزیز الحوكمة والجودة، إضافة
الى وضع قاعدة بیانات شاملة عن سوق العمل بالتعاون مع (اإلحصاء).

 
وأوضح أن البنك الدولي قام مع وزارة المالیة بتنفیذ عدة برامج لتحدیث اإلدارة الضریبیة وإدارة األراضي وأنظمة المشتریات، فضال عن مساندة عدد من اإلصالحات

التي تھدف إلى تحسین مناخ االستثمار في الكویت بدءا بمراجعة نظام اإلعسار وحقوق الدائنین.
 

ضوابط جدیدة
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وقال إن البنك ساند الھیئة العامة للبیئة في تصمیم ضوابط جدیدة، تھدف إلى ضمان االستدامة البیئة لألنشطة االقتصادیة من خالل وضع لوائح تنظیمیة بیئیة واضحة
وشفافة ویمكن التنبؤ بھا لتحسین مناخ االستثمار.

 
جلسات المنتدى

عقدت الجلسة األولى للمنتدى تحت عنوان «التنمیة البشریة من منظور وطني»، وتمت مناقشة التنمیة البشریة في الكویت وأولویات الخطة اإلنمائیة لألعوام من 2015
- 2019، وتحدث فیھا كل من مدیر مكتب البنك الدولي في الكویت د.بسام رمضان، وكبیر مسؤولي برامج الحمایة االجتماعیة في البنك الدولي غسان الخوجة، وأمین

عام األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة م.ھاشم الرفاعي.
 

أما الجلسة الثانیة، فكان محورھا «ربط التعلیم والمھارات بسوق العمل»، وتمت مناقشة مسألة ربط مخرجات التعلیم باحتیاجات سوق العمل، وتحدث فیھا اختصاصي
في مجال التعلیم في البنك الدولي د.شھرام باكسیما، واألمین العام المساعد لشؤون التخطیط في األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة د.ریاض الفرس، ومدیر

عام المركز الوطني لتطویر التعلیم د.رضا الخیاط، ورئیس العملیات في مركز الكویت المالي علي خلیل، ومدیرة إدارة تنمیة القوى العاملة الوطنیة في برنامج إعادة
ھیكلة القوى العاملة والجھاز التنفیذي للدولة إیمان اإلنصاري.

 
ونوقش خالل الجلسة الثالثة، تعزیز رأس المال البشري من خالل التنمیة االجتماعیة ودور شبكات األمان االجتماعي وتنمیة الطفولة المبكرة والشمول االجتماعي

والصحة، وتحدث خالل ھذه الجلسة كل من مسؤول برامج الحمایة االجتماعیة في البنك الدولي سرات النسور، ونائب الممثل المقیم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دیما
الخطیب، والرئیس التنفیذي في الجمعیة الثقافیة االجتماعیة النسائیة لولوة المال، وعضو المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة د.علي الزعبي، ومدیر اإلدارة الفنیة في وزارة

الصحة د.ماجدة القطان، وكبیر االختصاصیین في مجال الضمان االجتماعي في منظمة العمل الدولیة اورسوال كولكي.
 

أما الجلسة الرابعة واألخیرة، التي عقدت تحت عنوان القیادة وبناء القدرات في القطاع الحكومي، فناقشت مسألة صقل وبناء القدرات في القطاع الحكومي في سبیل دعم
رأس المال البشري في الكویت، وتحدث فیھا كل من المستشارة في شؤون القیادة د.روث دانترز ومدیر عام المعھد العربي للتخطیط د.بدر مال اهللا، واألمین العام المساعد

لشؤون التخطیط في األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة د.ریاض الفرس، والوكیل المساعد لقطاع العمل اإلحصائي في اإلدارة المركزیة لإلحصاء د.ھلیل
المطیري، وأستاذة القانون المدني في جامعة الكویت د.مشاعل الھاجري. 

 جریدة الكویتیة
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صبیح ومال اهللا ورمضان خالل المنتدى ال

العدد 2303 - 11/11/2014

تاريخ الطباعة: 11/11/2014

الصبیح: خطة التنمیة القادمة تتضمن 50 قانونًا

فایز الزعل

لشؤون الدولة  وزيرة  االجتماعیة  الشؤون  وزيرة  أكدت 
القادمة الخطة  ان  الصبیح  ھند  والتنمیة  التخطیط 
دراستھا المقرر  من  والذي  50 قانونًا  من  أكثر  تتضمن 
ان الصبیح  وتمنت  الوزراء،  مجلس  جلسة  في  أمس 
في التنمیة النفع العام شريكا اساسیا  تكون جمعیات 
الخاص القطاع  جانب  الى  والبشرية  المجتمعیة 

والحكومة للعمل على بناء انسان قادر على االنجاز. 
البشرية التنمیة  منتدى  افتتاح  خالل  الصبیح  وقالت 

جابر الوزراء الشیخ  رئیس مجلس  سمو  برعاية  وذلك  للتخطیط  العربي  المعھد  أمس في  أقیم صباح  الذي 
للتخطیط والتنمیة وكل بین المجلس االعلى  الوثیق  المبارك ان ھذا المنتدى يجسد التعاون االستراتیجي 
التي تحظى من القضايا االنمائیة الحیوية  يتناول واحدة  والذي  للتخطیط والبنك الدولي  العربي  من المعھد 
الفعال البشري  المال  بناء راس  قضیة  خاصة وھي  اھمیة  الكويت  دولة  وتكتسب في  كله  العالم  باھتمام 

القادر على تنفیذ الخطط االنمائیة على النحو المأمول.
وأشارت إلى ان خطط التنمیة وبرامجھا لدولة الكويت انطلقت من ان االنسان ھو الموضوع المحوري الرئیس
المستدامة التي تحقیق اھداف التنمیة  توجبھا مسؤولیة  ضرورة حیوية  االستثمار في البشر  للتنمیة وان 
2010/2011 لالعوام  االجل  متوسطة  االنمائیة  الخطة  علیه  ارتكزت  ما  وھذا  الیھم،  وتنتھي  بالبشر  تبدا 
-2013/2014 التي جاءت عالمة فارقة في مسیرة التخطیط والتنمیة في الدولة اذ رسخت النھج التخطیطي
اسلوبا فعاال الدارة التنمیة وتوجیه جمیع الموارد الوطنیة لتحقیق اھداف استراتیجیة لصالح الوطن والمواطن
االنمائیة االحتیاجات  تلبیة  على  تعمل  التي  للدولة  القصوى  االولوية  والبشرية  التنمیة المجتمعیة  وجعلت 

االقتصادية واالجتماعیة لالنسان الكويتي.
القرار لمتخذي  عديدة  تحديات  برزت  االولى  االنمائیة  الخطة  تنفیذ  مراحل  مضي  مع  انه  الصبیح  وبیَّنت 
والمخططین وصناع السیاسة العامة اھمھا الخلل في التركیبة السكانیة ومشكلة الرعاية السكنیة وضعف
يمكن والفرص التي  المزايا  كثیر من  برزت  والصحیة كما  الخدمات التعلیمیة  وبخاص  الخدمات العامة  جودة 
تاتي االنمائیة الثانیة لال عوام 2015/2016- 2019/2020 التي  اغتنامھا ومعالجتھا والبناء علیھا في الخطة 
في سیاق تحديات اخرى تفرض على متخذي القرار تحقیق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعیة ومعرفیة
انطالق امام  الطريق  وتمھد  مواطنیھا  وطموحات  وامكانات  الفعلیة  وقدراتھا  الدولة  امكانات  مع  تتناسب 

القطاع الخاص لتحقیق دوره التنموي الريادي المنشود.
مواجھة اولھما  المستدامة  التنمیة  لتحقیق  متوازيین  مسارين  تبنت  الثانیة  االنمائیة  الخطة  ان  وقالت 
للدولة، االداري  والجھاز  والمجتمعیة  والبشرية  االقتصادية  التنمیة  مجال  الراھنة في  واالختالالت  التحديات 
لتحديد لتحقیق الرؤية التنموية ويتضمن المساران توجھات عامة اساسیة  تأصیل عملیات التحول  وثانیھما 
مسار التنمیة االقتصادية واالجتماعیة في االجل المتوسط. وقد ترجمت تلك التوجھات الى سیاسات نوعیة
في وثیقة الخطة االنمائیة ومن اھم ھذه التوجھات في المسار االول الخاص بمواجھة التحديات واالختالالت
فلي الخلل  للكويتیین  المتزايد  السكاني  النمو  مواجھة  في  السكنیة  الرعاية  توفیر  بطء  معالجة  الراھنة 
التركیبة السكانیة وتحسین كفاءة وجودة نظم التعلیم والخدمات الصحیة وتفعیل اشراك القطاع الخاص في
االمثل االستغالل  التنموية  الرؤية  لتحقیق  التحول  عملیات  بتاصیل  الخاص  الثاني  المسار  وفي  التنمیة 
الوطنیة والوحدة  التماسك االجتماعي  وتعزيز  تنافسیة  الى میزات  النسبیة  المیزات  القوة وتحويل  لجوانب 

وتفعیل االدوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني.
المعھد من  كل  مع  بالتعاون  والتنمیة  للتخطیط  االعلى  للمجلس  العامة  االمانة  قامت  المنطلق  ھذا  ومن 
عنوان تحت  البشرية  للتنمیة  الوطني  التقرير  باطالق  االنمائي  المتحدة  االمم  وبرنامج  للتخطیط  العربي 
ومقتضیات متطلبات  مع  منسجما  لیأتي  الوطنیة»  الوحدة  وركیزة  التنمیة  قاعدة  االجتماعي  «التماسك 
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يمر بھا المجتمع الكويتي والتي تتطلب مزيدا من التماسك المجتمعي لتعزيز مسیرة التنمیة المرحلة التي 

تتضمن جامعة  وطنیة  ورؤية  طريق  خارطة  ولیمثل  والمواطن  الوطن  مستوى  على  والمستدامة  المتوازنة 
تشخیصا متعمقا الوضاع التنمیة البشرية الوطنیة حاضرا ومستقبال.

للتنمیة البشرية تسھم في تحقیق متكاملة  الوصول الى منظومة  بالقول ان  الصبیح كلمتھا  وختمت ھند 
يتطلب الربط والتوافق والتكامل بین القطاعات المختلفة والتعاون رؤية الدولة واالھداف االستراتیجیة للتنمیة 
الوثیق بین شركاء التنمیة (القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني) بما يسھم في دعم وتعزيز
الصلة ذات  المؤسسات  كل  جمع  الى  نسعى  البلد  ھذا  اننا في  الى  منوھة  المشكالت،  وحل  الجھود 
بین االنشطة المختلفة بشان الموضوعات بالتنمیة البشرية واتاحة فرص الحوار حول مجاالت الربط والتوافق 
آلیات على وضع  والعمل  القطاعیة  الخطط  والدولیة وبحث  االقلیمیة  التجاري  على  الضوء  والقاء  المشتركة 
ترتكز على مجاالت ذات اھتمام مشترك للتنمیة البشرية  بین مختلف المؤسسات واقامة تحالفات  التعاون 
خالل علیھا  االتفاق  تم  التي  للمحاور  وفقا  المعنیة  المؤسسات  بین  ومشاريع  برامج  تنفیذ  خالل  من 
مختلف الجھود وتواصلھا لدعم  تعزيز ھذه الشراكة  واكدا اھمیة  للمنتدى،  التوجیھیة  اجتماعات المجموعة 
يتوصل المنتدى الى خطة عمل لربط التنموية والقدرات البشرية في كافة المجاالت،معربة عن املھا في ان 

قطاعات التنمیة البشرية في اطار منظومة متكاملة.

من جانبه قال مدير عام المعھد العربي للتخطیط الدكتور «بدر مال اهللا» ان الخطة االنمائیة متوسطة االجل
الثانیة (2015/2016 2019/2020) ترك على التنمیة البشرية كونھا االساس الي عمل تنموي.

واضاف مال اهللا في كلمته االفتتاحیة لمنتدى التنمیة البشرية ان جزءا كبیرا من سیاسات الخطة االنمائیة
بالتنمیة متخصصة  السیاسة  من  11 حزمة  اذ وضعت  البشرية  على التنمیة  ركزت  االجل الثانیة  متوسطة 

البشرية وشملت كل المرتكزات االساسیة لھا.

االسكانیة والرعاية  السكانیة  التركیبة  شملت  البشرية  بالتنمیة  المعنیة  الخطة  سیاسات  حزم  ان  وذكر 
االولويات طرح  لجھة  جريئة  السیاسات  ھذه  ان  مبینا  وغیرھا  والشباب  والفكر  االجتماعیة  والرعاية 

والتوصیات.

الجھات مع  والتنسیق  الوطنیة  الشراكة  لتأكید  فرصة  البشرية  التنمیة  منتدى  ان  اهللا  مال  الدكتور  واعتبر 
مجتمع الى  للوصول  البشرية  التنمیة  في  البالد  اوضاع  لقیادة  الحلول  لوضع  المدني  والمجتمع  الحكومیة 

افضل ما يحتاج الى جھد وطني مشترك.

وأعرب عن تطلعه في وصول منتدى التنمیة البشرية الى توصیات غنیة تشمل كافة الجھات والشركاء من
الجھات الحكومیة والبنك الدولي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي لوضع وتطوير ھذا المنتدى وتنظیمه على

اساس دوري.

التنمیة لأللفیة تحقیق اھداف  االمم المتحدة في مجال  اساس مع  شريك اقلیمي  ان الكويت  واشار الى 
اھم احد  تعد  التي  االجتماعي  والتماسك  الوطنیة  الوحدة  لجھة  خصوصا  المتحدة  االمم  وضعتھا  التي 

مرتكزات التنمیة االجتماعیة.

الثالث المرتكز  يختصر  بینما  جامعة  وطنیة  ثقافة  يتمثل في  االجتماعیة  للتنمیة  الثاني  المرتكز  ان  واضاف 
بالشراكة المجتمعیة، مبینا ان ھذه المرتكزات الثالثة في الكويت قوية ومتینة ويمكن البناء علیھا.

وبدوره قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د. بسام رمضان ان البنك الدولي اطلق مبادرة عقد منتدى
لجھود وذلك دعما  المجتمع المدني  حكومیة ومنظمات  10 مؤسسات  اكثر من  البشرية بمشاركة  التنمیة 

التنمیة االقتصادية واالجتماعیة في الكويت وتزامنا مع اعداد الخطة االنمائیة المقبلة.

وثیق تعاون  ثمرة  يعتبر  المنتدى  ھذا  ان  البشرية  منتدى التنمیة  افتتاح  في  كلمته  رمضان في  د.  واضاف 
وشراكة بین البنك واالمانة العامة للمجلس االعلى للتخطیط والتنمیة والمعھد العربي للتخطیط.

االجتماعیة التنمیة  مجال  في  لجھودھا  وداعما  الكويت  لدولة  استراتیجي  شريك  الدولي  البنك  ان  وأكد 
طلب بناء على  من 30 عاما  الى اكثر  يعود  والكويت  بین البنك  تاريخ الشراكة  الى ان  واالقتصادية، مشیرا 

الحكومة الكويتیة حیث تم انشاء مكتب البنك في الكويت في 2009.

وقال ان البنك الدولي له دور مھم في الكويت لجھة نقل المعارف العالمیة واالفادة من الخبرات التنموية من
خالل توفیر الدعم االقتصادي واالستشاري والفني بما يتماشى مع السیاق الوطني.

تتمثل في برنامج البنك الدولي للخدمات الفنیة واالستشارية في الكويت يستند الى ثالث ركائز  واضاف ان 
تعزيز اداء القطاع العام والحوكمة وتنويع االقتصاد الكويتي وتنمیة القطاع الخاص فضال عن التنمیة البشرية.

قطاع مساندة  2009 منھا  عام  منذ  المجاالت  مختلف  انجازات في  عدة  حقق  البنك  ان  رمضان  د.  واعتبر 
تنفیذ اصالحات لتعزيز الحوكمة والجودة اضافة الى وضع قاعدة بیانات شاملة عن سوق العمل التعلیم على 

بالتعاون مع (االحصاء).

االراضي وادارة  الضريبیة  االدارة  لتحديث  برامج  عدة  بتنفیذ  المالیة  وزارة  مع  قام  الدولي  البنك  ان  واوضح 
االستثمار في تحسین مناخ  الى  تھدف  االصالحات التي  من  عدد  مساندة  فضال عن  المشتريات  وانظمة 

الكويت بدءا بمراجعة نظام االعسار وحقوق الدائنین.

للبیئة في تصمیم ضوابط جديدة تھدف الى ضمان االستدامة البیئة وتابع ان البنك ساند ايضا الھیئة العامة 
مناخ بھا لتحسین  ويمكن التنبؤ  واضحة وشفافة  بیئیة  تنظیمیة  لوائح  من خالل وضع  لالنشطة االقتصادية 

االستثمار.

للتحول في مسار التنمیة البشرية في الكويت بداية  واعرب الدكتور رمضان عن امله في ان يكون المنتدى 
القطاعات مختلف  بین  تعزيز التوافق  الى  يھدف  قطاعي  عبر  استراتیجیا  يعتمد نھجا  المنتدى  ان  السیما 

االجتماعیة استنادا الى خارطة ريق للتنفیذ سیتم وضعھا خالل المنتدى.
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التنمیة تطوير  على  يعمل  البنك  ان  رمضان  د.بسام  الكويت  في  االقلیمي  الدولي  البنك  فرع  مدير  وأكد 
التربیة من على تطوير قطاع  المتاحة حیث نعمل  كل االمكانات والقطاعات  الكويت من خالل  البشرية في 
خالل تطوير المناھج وتدريب المعلمین، كما نعمل وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل النشاء شبكات للحماية

االجتماعیة وتطوير االطار لبرامج الوزارة. 

نظام معلوماتي متطور يتم العمل على وضع  حیث  التعاون مع االدارة المركزية لالحصاء  واشار رمضان الى 
بالجھود وآلیة التعاون مع ادارة االحصاء التي تعمل وفق المعايیر الدولیة. وقال انه في لسوق العمل مشیدا 
العمالة من  الكثیر  يضم  الكندي  السوق  ان  حیث  الكندية  التجربة  على  االعتماد  تم  العمل  سوق  تنظیم 

الوافدة. 

النفط، فالیوم الكويت يتفاعل مع انخفاض سعر  حكومي  بقرار  الدعم أكد رمضان انه جاء  وعن موضوع رفع 
لو استمر االنخفاض في اسعار النفط تتمتع بوضع مالي مستقر وتحقق المالیة العامة فوائض مالیة اال انه 
البعید. المدى  على  عبئا  سیشكل  الصرف  معدالت  من  الـ80 %  تتعدى  والتي  الحالیة  الصرف  وتیرة  على 
فاعلیة اكثر  المواطنین وھي  على  النفطیة  الثروة  توزيع  في  للمشاركة  اتباعھا  يمكن  عدة وسائل  وھناك 

واستھدافا للفئات التي تحتاج الى الدعم. 

وأكد ان الكويت تملك قدرات مالیة وبشرية جیدة وھي من اكثر دول المنطقة تطورا من حیث النھج الفكري
ال في الكويت  مشكلة  توجد  ولكن ال  بینھا  ترابط فیما  من  لھا  لما  باالصالحات  البدء  ولكن يجب  والتنموي 

يمكن معالجتھا من خالل القدرات الموجودة فیھا.

 المنتدى
ً
ضرا السفیر العراقي حا

جريدة النھار الكويتّیة
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اغالق   طباعة

خالل منتدى التنمیة البشریة الذي نظمھ «العربي للتخطیط» بمشاركة البنك الدولي

ھند الصبیح: الخطة التنمویة المقبلة تتضمن أكثر من 50 قانونًا

07:38 م2014/11/10   

د. بسام رمضان: استمرار وتیرة الصرف الحالیة مع انخفاض أسعار النفط سیشكل عبئًا على المدى البعید

د. بدر مال اهللا: الخطة التنمویة الثانیة شملت 11 حزمة من السیاسة المتخصصة بالتنمیة البشریة

كتب محمود عبدالرزاق وتسنیم الشامي:
الصبیح للتخطیط ھند  العربي  المعھد  أمناء  والتنمیة ورئیس مجلس  التخطیط  لشؤون  الدولة  االجتماعیة والعمل وزیر  الشؤون  كشفت وزیر 
مع حتى یتماشى  التنموي  التخطیط  قانون  تعدیل  حالیًا على  تعكف  الوزارة  وأن  أكثر من 50 قانونًا،  المقبلة تتضمن  التنمویة  الخطة  «أن 

الطموحات ومع الخطة الخمسیة».
المعھد العربي للتخطیط لعام 2014 الذي عقد في مقر  افتتاح منتدى التنمیة البشریة  واعربت الوزیرة في تصریحات للصحافیین على ھامش 
امس عن تمنیاتھا في ان تكون جمعیات النفع العام شریكًا اساسیًا في التنمیة المجتمعیة والبشریة الى جانب القطاع الخاص والحكومة للعمل

على بناء انسان قادر على االنجاز.
قالت الصبیح ان خطط التنمیة وبرامجھا انطلقت من ان االنسان ھو الموضوع المحوري الرئیسي للتنمیة وفي كلمتھا خالل افتتاح المنتدى، 
الیھم، وھذا ما ارتكزت التي تبدأ بالبشر وتنتھي  التنمیة المستدامة  وان االستثمار في البشر ضرورة حیویة توجبھا مسؤولیة تحقیق اھداف 
في والتنمیة  التخطیط  مسیرة  في  فارقة  جاءت عالمة  لالعوام 2011/2010 – 2014/2013 التي  األجل  متوسطة  االنمائیة  الخطة  علیھ 

الدولة.
وأشارت الى أنھ مع مضي مراحل تنفیذ الخطة االنمائیة االولى برزت تحدیات عدة لمتخذي القرار والمخططین وصناع السیاسة العامة اھمھا
الرعایة السكنیة وضعف جودة الخدمات العامة وبخاصة الخدمات التعلیمیة والصحیة كما برزت كثیر من الخلل في التركیبة السكانیة ومشكلة 
المزایا والفرص التي یمكن اغتنامھا ومعالجتھا والبناء علیھا في الخطة االنمائیة الثانیة لالعوام 2016/2015 – 2020/2019 التي تأتي
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الدولة امكانات  مع  تتناسب  واجتماعیة ومعرفیة  اقتصادیة  ملموسة  انجازات  تحقیق  القرار  متخذي  تفرض على  اخرى  تحدیات  سیاق  في 
وقدراتھا الفعلیة وامكانات وطموحات مواطنیھا وتمھد الطریق امام انطالق القطاع الخاص لتحقیق دوره التنموي الریادي المنشود.

الراھنة في التحدیات واالختالالت  اولھما مواجھة  المستدامة  التنمیة  لتحقیق  الثانیة تبنت مسارین متوازیین  االنمائیة  الخطة  ان  وأوضحت 
الرؤیة التنمویة ویتضمن لتحقیق  للدولة، وثانیھما تأصیل عملیات التحول  االداري  التنمیة االقتصادیة والبشریة والمجتمعیة والجھاز  مجال 

المساران توجھات عامة اساسیة لتحدید مسار التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في االجل المتوسط.
للتخطیط وبرنامج العربي  المعھد  من  بالتعاون مع كل  للتخطیط والتنمیة  االعلى  للمجلس  العامة  االمانة  قامت  المنطلق  من ھذا  انھ  وتابعت 
الوطنیة» الوحدة  التنمیة وركیزة  قاعدة  االجتماعي  «التماسك  البشریة تحت عنوان  للتنمیة  الوطني  التقریر  االنمائي باطالق  المتحدة  االمم 

لیأتي منسجما مع متطلبات ومقتضیات المرحلة التي یمر بھا المجتع الكویتي.

الخطة اإلنمائیة

من جانبھ، بین مدیر عام المعھد العربي للتخطیط د.بدر مال اهللا ان جزءًا كبیرًا من سیاسات الخطة االنمائیة متوسطة االجل الثانیة ركزت على
التنمیة البشریة اذ وضعت 11 حزمة من السیاسة متخصصة بالتنمیة البشریة وشملت كل المرتكزات االساسیة لھا.

االجتماعیة والرعایة  االسكانیة  والرعایة  السكانیة  التركیبة  شملت  البشریة  بالتنمیة  المعنیة  الخطة  سیاسات  حزم  ان  الى  اهللا  مال  وأشار 
والفكر والشباب وغیرھا مبینا ان ھذه السیاسات جریئة لجھة طرح االولویات والتوصیات.

االمم المتحدة خصوصا التي وضعتھا  لأللفیة  اھداف التنمیة  االمم المتحدة في مجال تحقیق  اساسي مع  اقلیمي  الكویت شریك  الى ان  واشار 
لجھة الوحدة الوطنیة والتماسك االجتماعي التي تعد احدى اھم مرتكزات التنمیة االجتماعیة.

المجتمعیة، مبینا ان ھذه الثالث بالشراكة  المرتكز  للتنمیة االجتماعیة یتمثل في ثقافة وطنیة جامعة بینما یختصر  الثاني  ان المرتكز  واضاف 
المرتكزات الثالث في الكویت قویة ومتینة ویمكن البناء علیھا.

البنك الدولي

في لجھودھا  لدولة الكویت وداعم  استراتیجي  الدولي شریك  البنك  ان  الكویت د.بسام رمضان  الدولي في  البنك  قال مدیر مكتب  من ناحیتھ، 
مجال التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.

اداء القطاع العام والحوكمة الى ثالث ركائز تتمثل في تعزیز  الدولي للخدمات الفنیة واالستشاریة في الكویت یستند  واضاف ان برنامج البنك 
ان البنك حقق انجازات عدة في مختلف المجاالت منذ عام وتنویع االقتصاد الكویتي وتنمیة القطاع الخاص فضال عن التنمیة البشریة معتبرا 

2009 منھا مساندة قطاع التعلیم على تنفیذ اصالحات لتعزیز الحوكمة والجودة اضافة الى وضع قاعدة بیانات شاملة عن سوق العمل.

عبء مالي

خالل كل الكویت من  في  البشریة  التنمیة  تطویر  البنك یعمل على  ان  المنتدى،  ھامش  في تصریحات على  قال رمضان  متصل  وعلى صعید 
المناھج وتدریب المعلمین، كما نعمل مع وزارة الشؤون التربیة من خالل تطویر  المتاحة، حیث نعمل على تطویر قطاع  االمكانات والقطاعات 

االجتماعیة والعمل إلنشاء شبكات للحمایة االجتماعیة وتطویر االطار لبرامج الوزارة.
العمل، مشیدا بالجھود لسوق  العمل على وضع نظام معلوماتي متطور  المركزیة لالحصاء حیث یتم  االدارة  التعاون مع  الى  واشار رمضان 
التجربة الكندیة، حیث االعتماد على  العمل تم  المعاییر الدولیة، مضیفًا انھ في تنظیم سوق  التي تعمل وفق  ادارة االحصاء  التعاون مع  وآلیة 

ان السوق الكندي یضم الكثیر من العمالة الوافدة.
مالي مستقر تتمتع بوضع  الكویت  فالیوم  النفط،  سعر  انخفاض  مع  بقرار حكومي یتفاعل  انھ جاء  قال رمضان  الدعم،  رفع  وعن موضوع 
وتحقق المالیة العامة فوائض مالیة اال انھ لو استمر االنخفاض في أسعار النفط على وتیرة الصرف الحالیة سیشكل عبئا على المدى البعید.

التي للفئات  واستھدافا  فاعلیة  اكثر  المواطنین وھي  على  النفطیة  الثروة  توزیع  في  للمشاركة  اتباعھا  یمكن  عدة  وأضاف «ھناك وسائل 
الفكري والتنموي، ان الكویت تملك قدرات مالیة وبشریة جیدة وھي من اكثر دول المنطقة تطورا من حیث النھج  الدعم». مؤكدا  تحتاج الى 
الموجودة القدرات  الكویت ال یمكن معالجتھا من خالل  فیما بینھا ولكن ال توجد مشكلة في  لھا من ترابط  لما  البدء باالصالحات  ولكن یجب 

فیھا.

الجلسة الثانیة تدعو لربط التعلیم بسوق العمل

د.شھرام الدولي  البنك  في  التعلیم  مجال  في  األخصائي  أكد  حیث  العمل  بسوق  والمھارات  التعلیم  ربط  على  المؤتمر  جلسات  ثاني  ركزت 
الكویتي یتطلب تعزیز وتحسین الروابط بین نظام التعلیم وسوق العمل حیث ان التعلیم یوفر المھارات باكسیما ان تطویر رأس المال البشري 

األساسیة والمتخصصة التي یحتاج الیھا سوق العمل ویولِّد سوق العمل بدوره حوافز وطلبات یستجیب لھا نظام التعلیم.
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التدخالت على صعید الى ان  العمل مشیرا  التعلیم وسوق  لفھم كامل للروابط بین  القائمة باالتجاھین  العالقات  انھ یجب النظر في  الى  ولفت 
السیاسات واالصالحات یجب ان تنظر الى دورة الحیاة كاملة لتطویر رأس المال البشري، وكافة الجوانب المترابطة بشكل نظامي.

العمل باحثین عن الذین سیدخلون سوق  الكویتیین  الشباب  ازدیاد عدد  السوق الكویتي ھو  المعوقات التي یواجھھا  ابرز  الى انھ من  واشار 
ایجاد العمل وصعوبة  التعلیم وأصحاب  المؤسسیة بین أنظمة  فرص وضعف نوعّیة ومالءمة نظام K-12 المتبع في الكویت وغیاب الروابط 

أشخاص كویتیین ماھرین لتوظیفھم في القطاع الخاص.

البنك الدولي: الكویت تشھد نضوب رأس المال البشري بدالً من نموه!!

التنمیة تصّدر  المنتدى وتتضمن  فكرة  اطالق  اسباب  الخوجة  غسان  الدولي  البنك  في  االجتماعیة  الحمایة  مسؤولي برامج  كبیر  استعرض 
القطاعات في سبیل تحقیق التعاون بین  الكویت لألعوام 2015 الى 2019 اضافة الى بروز أھمیة  االنمائیة لدولة  البشریة ألولویات الخطة 

تنمیة اقتصادیة واجتماعیة شاملة الى جانب تعزیز الشراكات الوطنیة وتوحید الرؤیة لبناء رأسمال بشري ممیز.
ترجمة الى  یھدف  المنتدى  «ان  منظور وطني  من  البشریة  حول «التنمیة  تمحورت  التي  االولى  للجلسة  االفتتاحیة  كلمتھ  خوجة في  واكد 
الكویت، وذلك من خالل تعزیز ق بین مختلف القطاعات في دولة 

ّ
الى خطط عملیة توف الجدیدة  االنمائیة  الخطة  الواردة في  التنمویة  الغایات 

للتنمیة للربط بینھا تحقیقًا  فرص  البحث عن  الصلة واخیرًا  االقلیمیة والدولیة ذات  الممارسات  على  الضوء  القطاعات والقاء  الحوار بین 
االجتماعیة واالقتصادیة في دولة الكویت».

لالعوام 2016/2015 لدولة الكویت  الخطة التنمویة  ان رؤیة  وشارك في ھذه الجلسة د.بسام رمضان حیث قال في ورقة عمل خالل الندوة 
التنمیة القطاع الخاص بقیادة  المواطن واضطالع  المحلي ورفع مستوى معیشة  اھمھا زیادة الناتج  – 2020/2019 تقوم على عدة محاور 
االسالمیة الھویة  فعالة مع تعزیز  ادارة حكومیة  السكانیة في ظل  السیاسات  البشریة والمجتمعیة وتطویر  التنمیة  آلیات محفزة مع دعم  وفق 

والعربیة.
الدیموغرافي (31.5% اختالل التوازن  الراھن والتي تتمثل في  التنمیة البشریة في الوضع  القضایا الرئیسیة في مجال  واستعرض رمضان 
في معظمھم  العاملة  القوى  اجمالي  فیھا %17.4 من  الكویتیون  یمثل  التي  العمل  سوق  تركیبة  واختالل في  و%68.5 وافدون)  كویتیون 

القطاع العام مع تدني مستوى االنتاجیة وارتفاع مستوى االجور.
اضعف ضمن  الكویت  صنفت  مخرجاتھ حیث  الرغم من ضعف  العام على  التعلیم  الكبیرة على  االنفاق  نسبة  االخرى  الرئیسیة  القضایا  ومن 
تتفاقم ذلك  ومع  الصحیة  الخدمات  على  االنفاق  زیادة  وكذلك   ،PIRLSو TIMMS اختبارات  نتائج  نسبة %20 في  اي  خمسة  شریحة 
الى اختالالت من حیث تفعیل المشاركة في االجتماعیة السخي وغیر المستھدف ما ادى  المعدیة، وھناك نظام الرعایة  االمراض غیر  تحدیات 

سوق العمل.
من نموه، وان البشري بدال  المال  الكویتیین حیث یالحظ نضوب رأس  لدى  المھارات  یثبط بناء  العام  القطاع  الوظائف في  ان توفیر  وقال 
النمو المتسارع وان التأخیر ألسباب سیاسیة یعكس نقصا عمیقا في ثقة مجلس االمة في برامج القطاعین العام والخاص عاجزان عن تحقیق 

الحكومة في غیاب التنسیق بین الجھات الحكومیة وعدم وجود جھة مركزیة للمشروعات الرئیسیة غیر النفطیة.
قال انھ یتم تحقیق ارباح عالیة في قطاعات منخفضة االنتاجیة بسبب سیاسات الدعم والعمالة الرخیصة، وثمة توجھ للحد وعن بیئة االعمال 
التنظیمیة والتراخیص والمتطلبات  االراضي  الحصول على  وتقف صعوبة  للسوق،  الجدیدة  الشركات  دخول  تحول دون  التي  العراقیل  من 
للشركات الناشطة في السوق، في غیاب شفافیة القرارات وتركز الحصول الجدیدة في الوقت الذي تمثل فیھ میزة كبیرة  عائقا امام الشركات 

على االراضي من خالل الجھاز الحكومي.
االصالح والتسبب في ضیاع الفرص في الوقت الذي تتطلع فیھ دول عدیدة في المنطقة للبروز كمراكز وتحدث رمضان عن ارتفاع تكلفة عدم 
فعالیة النفط، وعدم  للمستقبل من عائدات  المالي  االدخار  امام خیار وحید محفوف بالمخاطر یتثمل في  الكویت  اقلیمیة وتجاریة، وقد تركت 

االنفاق الحكومي المرتفع في تحقیق القیمة المضافة واشراك الشباب في العملیة السیاسیة واالقتصادیة.
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