
200 ألف فرصة عمل لتوفير 
ناصرالصباح: تطوير منطقة شمال الكويت واجلزر يسهم 

في تنويع القاعدة االقتصادية 

ربيع �سكر

أكد النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد أن برنامج عمل احلكومة املقدم 
إلى مجلس األمة سيكون محل اهتمام بالغ ومتابعة حثيثة 
من احلكومة التي ستعمل في كل ذلك ضمن إط��ار تعاون 
دس��ت��وري وب��ن��اء يكفل الشراكة الوطنية ب��ني السلطتني 

التنفيذية والتشريعية.
 جاء في كلمة للشيخ ناصر صباح األحمد في مستهل 
جلسة املجلس التكميلية اليوم ضمن بند برنامج عمل 
احل��ك��وم��ة للفصل التشريعي اخل��ام��س عشر للسنوات 
)2017/2016 – 2020/2019( نحو تنمية مستدامة 

تطبيقا لنص املادة )98( من الدستور.
وق���ال إن احل��ك��وم��ة تعمل على تنفيذ ب��رن��ام��ج عملها 
باملستوى املطلوب ومبا يعود بالنفع على الوطن واملواطن 
ويحقق جميع األهداف في التنمية االقتصادية واالجتماعية.  
وأوض��ح أن »احلكومة ستتقدم إل��ى مجلس األم��ة ببرامج 
تنفيذية فرعية حملاور برنامج عمل احلكومة خالل فترة ال 

تتجاوز ستة أشهر«.
وأض���اف أن��ه »اس��ت��ن��ادا إل��ى امل���ادة )98( م��ن الدستور 
والتوجيهات السامية حلضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح في النطق السامي في 
افتتاح الفصل التشريعي احلالي وانطالقا من توجهات رؤية 
الكويت 2035 وتنفيذا خلطة التنمية متوسطة األجل احلالية 
وانسجاما مع سياساتها أعدت احلكومة برنامج عملها لفترة 

واليتها وقدمته إلى مجلس األمة«. 
وذكر أن »برنامج عمل احلكومة تناول بشيء من التركيز 
أولوياتها في املرحلة املقبلة التي نتطلع أن تنسجم مع 
أول��وي��ات مجلس األم��ة وتؤكد احلكومة أنها ستأخذ بكل 

اعتبار مرئيات ومالحظات املجلس بشأنها«. 
وأك��د أن��ه »على رأس ه��ذه األول��وي��ات تطوير وإص��الح 
وحوكمة اإلدارة احلكومية ف��ي إط��ار برنامج إصالحي 
تطوري تنفيذي فعال يهدف إلى رفع كفاءة األداء املؤسسي 
وال��ب��ش��ري ف��ي ال����وزارات واألج��ه��زة احلكومية وترشيد 
نفقاتها لتمكينها من أداء خدماتها بفعالية وكفاءة واالنتقال 

التدريجي من التشغيل إلى التنظيم والرقابة واإلشراف«. 
وأض���اف أن »م��ن ضمن ه��ذه األول��وي��ات التصدي لكل 
أشكال الفساد من خ��الل برنامج تنفيذي لالستراتيجية 
الوطنية ملكافحة الفساد وتوفير كل متطلبات جناح هذه 
االستراتيجية التشريعية واإلجرائية واملالية في سبيل 

حماية املال العام وممتلكات ومقدرات الدولة«. 
وتابع الشيخ ناصر صباح األحمد »كما أن من ضمن هذه 
األول��وي��ات حتسني بيئة األعمال واملناخ االستثماري مبا 
يسهم في تكامل القطاعني العام واخلاص وجلذب االستثمار 
األجنبي ويزيد النمو االقتصادي خللق فرص عمل للشباب 

الكويتي«. 
وقال إن من هذه األولويات أيضا »تطوير االستراتيجية 
الوطنية لتكنولوجيا املعلومات وتنفيذ محاورها ومكوناتها 
من خالل برنامج تنفيذي يهدف إلى حتسني األداء املعلوماتي 
في أجهزة الدولة ورفع نسبة اإلجناز في مشروع احلكومة 
االلكترونية واستخدام النظم املعلوماتية املتطورة في تقدمي 
اخلدمات باإلضافة إلى تقدمي الدعم للبحث العلمي والتطوير 
لرفع احملتوى املعرفي في إنتاج السلع واخل��دم��ات ومبا 

يؤسس اقتصادا مستقبليا مبنيا على املعرفة«. 
وبني أن » هذه األولويات تتضمن أيضا إصالح منظومة 
التعليم وإعادة هيكلة مؤسساته ورفع جودته وهو ما يعتبر 
أمرا ملحا في ظل ارتفاع تكاليفه وانخفاض مستوى جودته 
فبالرغم من النسبة املرتفعة لالنفاق على التعليم والبالغة 
حوالي 9 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي وهي ضعف 
املستوى العاملي فإن جودة التعليم تعتبر منخفضة وفق 

املؤشرات الدولية والوطنية وربط مخرجاته باحتياجات 
التنمية وسوق العمل«.

 وأشار إلى أن »من ضمن األولويات التوسع في اخلدمات 
الصحية والطاقة االستيعابية للمؤسسات واملنشآت الطبية 
وحتسني ج��ودة خدماتها وإش��راك القطاع اخل��اص لتلبية 
الطلب املتنامي عليها وتطوير برامج ضبط اجلودة والرقابة 
على مختلف اخلدمات الصحية املقدمة للمواطن وتعكف 

احلكومة حاليا على وضع برنامج متكامل في هذا الشأن«. 
وذكر الشيخ ناصر صباح األحمد أن »األولويات تتضمن 
أيضا تطوير أداء املؤسسة العامة للرعاية السكنية في قطاع 
اإلسكان وفي إطار استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية 

واإلسكانية«. 
وأضاف أن »األولويات شملت أيضا تطوير منطقة شمال 
الكويت واجلزر في إطار مشروع متكامل يهدف إلى حتويل 
هذه املنطقة واجلزر الكويتية إلى دعامة لالقتصاد الوطني 
وعلى نحو يسهم في تنويع القاعدة االقتصادية بخلق أكثر 
من 200 ألف فرصة عمل وعوائد استثمارية تسهم في تنويع 

مصادر الدخل«. 
وبني أن »رؤية الكويت 2035 هي رؤية سامية لسيدي 
حضرة صاحب السمو أمير البالد -حفظه الله ورع��اه- 
ترتكز على بناء مجتمع املستقبل ومجتمع يتناغم مع التطور 
الذي يشهده العالم في ثورته الرابعة للصناعة املعرفية 

والرقمية والتي أشار إليها العديد من املفكرين املعاصرين 
أمثال رفكن وشواب وغيرهما ومت التأكيد عليها في الكثير 
من املنتديات االقتصادية العاملية وال يوجد عذر ملن يتخلف 

عن هذا الركب اإلنساني نحو املستقبل«. 
وأضاف أن »الكويت 2035 مجتمع متطور منتج ذو تنمية 
حقيقية يجعل الكويت في مصاف دول العالم املتقدمة وعليه 
فالتحديات ليست باليسيرة ولكنها ممكنة تتطلب حوار 
زمالء متعاونني ال جدال متنافسني وتعاضد أجهزة الدولة ال 

اختالف مكوناتها«. 
وأوض��ح أن��ه » ال يخفى على اجلميع أن رؤي��ة الكويت 
2035 بحاجة إلى استثمار كبير لترى النور واستثمار في 
رأس املال البشري والبنية التحتية في ظل بنية تشريعية 
صلبة تعزز النمو والتطور من دون املساس مببادئ العدالة 
االجتماعية واملساواة كما نص عليها دستور دولة الكويت 
غير غافلة عن متطلبات السكن والسكان في ظل تركيبة 
متوازنة تكفل االستدامة وتضع دولة الكويت على خارطة 

املستقبل«. 
وبني أن »الكويت 2035 هي مجتمع ميزج مبادئ اآلباء 
واألج��داد في قيم العمل واملمارسات املستدامة بالرغم من 
خشونة العيش ومفاهيم التطور التقني والنمو املعرفي 
ملرحلة جديدة في التاريخ البشري والتي ترتكز على العلم 

واملعرفة واالبتكار.

– محمد صابر( )تصوير  الشيخ ناصر صباح األحمد يعرض محاور برنامج عمل احلكومة 
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إل�������������ى ان��������س��������ج��������ام أول�������������وي�������������ات احل��������ك��������وم��������ة م����������ع أول�������������وي�������������ات م������ج������ل������س األم����������ة

احل��������ك��������وم��������ة س������ت������ت������ق������دم إل��������������ى امل�������ج�������ل�������س ب��������ب��������رام��������ج ت������ن������ف������ي������ذي������ة ف�����رع�����ي�����ة 
أش������ه������ر س��������ت��������ة  ت���������ت���������ج���������اوز  ال  ف����������ت����������رة  خ���������������ال  ع������م������ل������ه������ا  ب���������رن���������ام���������ج  حمل�������������������اور 

إص�������اح م���ن���ظ���وم���ة ال���ت���ع���ل���ي���م وب����رن����ام����ج ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال����وط����ن����ي����ة مل���ك���اف���ح���ة ال���ف���س���اد 
التكامل بني القطاعني العام واخلاص خللق فرص 
ع��م��ل ورف����ع ن��س��ب��ة إجن����از احل��ك��وم��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
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24 عضوا لطي صفحة » دخول املجلس « أكدوا دعم 

16 نائبا يعقدون مؤمترًا صحافيًا 
لدعم قانون العفو العام

ربيع �سكر

أك��د ع��دد من النواب على أن قانون العفو 
ال��ع��ام ح��ق دس��ت��وري كفله امل��ش��رع وقضية 
رأي عام وتتعلق مبواطنني وليس كما يشاع 
بأنه أتى وفق قضية شخصية. وقال النواب 
خالل مؤمتر صحافي عقدوه امس في مجلس 
األمة شارك فيه 16 نائبا دعما لقانون العفو 
العام: ان القضية التي سجن من أجلها نواب 
سابقون وحاليون ومجموعة من األهالي ما 
هي إال موقف اتخذوه من أجل محاربة الفساد 
مؤكدين أن طلب العفو العام هو حق دستوري 

كفله املشرع.
ول��ف��ت��وا إل��ى أن القضية تتعلق بشباب 
ونواب وطنيني اعترضوا على عوامل الفساد.  
وأكد النواب أن العدالة ال تعرف االنتقائية، 
و«القضية أخالقية بالدرجة األولى ألنها وقفة 

ضد الفساد.
وف���ي خ��ت��ام امل��ؤمت��ر ق���ام ال��ن��ائ��ب م��ب��ارك 
احل��ج��رف ب��ت��الوة بيان موقع م��ن 24 نائبا 
يطالبون بإقرار قانون العفو العام عن متهمي 
قضية دخول املجلس وفقا ملا نصت عليه املادة 

75 من الدستور  .
 وق��ال ال��ن��واب في بيانهم : إميانا منا بأن 
البلد في امس احلاجة إلى طي صفحة املاضي 
وفتح صفحة أخرى عنوانه املصاحلة الوطنية 
وليقيننا أن األخوة املتهمني في قضية دخول 

املجلس هم اصحاب موقف سياسي إصالحي 
وليس جنائي س��واء اتفقنا او اختلفنا معهم 
في الوسيلة ولعلمنا يقينا أن حادثة دخول 
املجلس كان حادثا عرضيا هو وليد اللحظة 
وظروف تلك الليلة وليس جنائيا أو مقصودا  
وقد حدث مثله في كثير من دول العالم دون أن 
ميثل ذلك قضية جنائية  وهو ما أشار إليه حكم 
أول درجة الذي قضى ببراءة جميع املتهمني في 

قضية دخول املجلس.
وانطالقا من حقنا الدستوري الذي كفلته 
املادة 75 من الدستور الكويتي جاء فيها ) أما 

العفو الشامل فال يكون إال بقانون (
فإننا نعلم دعمنا لالقتراح بقانون اخلاص 
بقضية دخول املجلس آملني أن يكون إقرار هذا 
القانون هو بداية إلغ��الق ملف قضايا جميع 
أصحاب الرأي ليقيننا أن استمرار هذا الصراع 

ليس في مصلحة الكويت.
و النواب ال 16 املشاركون في مؤمتر العفو 
الشامل عن متهمي قضية دخول املجلس امس 
هم : وليد الطبطبائي و جمعان احلربش و 
محمد الدالل واسامة الشاهني و عبدالله فهاد 
و احلميدي السبيعي وعادل الدمخي و حمدان 
العازمي و مبارك احلجرف و عمر الطبطبائي 
و عبدالوهاب البابطني ومحمد هايف و رياض 
العدساني و علي الدقباسي و عبدالكرمي 

الكندري ونايف املرداس

– محمد  )تصوير  صورة جماعية ملتهمي » دخول املجلس« من الشباب مع النواب بعد انتهاء املؤمتر  

الغامن يترأس جلسة
 »برملان الطالب اخلامس« اليوم

يترأس رئيس مجلس األمة 
م���رزوق علي ال��غ��امن جلسة 
)ب��رمل��ان ال��ط��ال��ب اخل��ام��س( 
اليوم اخلميس في قاعة عبد 
الله السالم بحضور وزي��ر 
التربية وزير التعليم العالي 
وع��دد من مسؤولي ال��وزارة 
و قيادات الهيئات الشبابية 
وال��ط��ل��ب��ة أع��ض��اء ال��ب��رمل��ان 

الطالبي.
وسيلقي رئ��ي��س مجلس 
األمة مرزوق علي الغامن كلمة 

ف��ي ب��داي��ة اجللسة ويعقبها 
كلمة ل��وزي��ر التربية وزي��ر 
التعليم العالي وستناقش 
خ���الل اجل��ل��س��ة ب��ن��ود ع��دة 
مدرجة على ج��دول األعمال 
يتعلق أولها بتطوير املدرسة 
ل��ت��ك��ون ب��ي��ئ��ة ج���اذب���ة من 
خ��الل توفير املناخ املالئم و 
تخصيص حصص ملمارسة 
األنشطة الترفيهية واملواهب 
ال��ط��الب��ي��ة م��ع تفعيل دور 

األنشطة املدرسية.

ويتناول البند الثاني طلب 
مناقشة موضوع التشعيب 
ال���دراس���ي ب��ن��ظ��ام التعليم 
الثانوي املوحد، فيما يتطرق 
ال��ب��ن��د ال��ث��ال��ث إل���ى مناقشة 
م��وض��وع احل��ص��ول ع��ل��ى ) 
األيلز ( أو ) التوفل ( لاللتحاق 
باجلامعات، ويتعلق البند 
الرابع مبناقشة قضية املناهج 
ال��دراس��ي��ة وط���رق ت��دري��س 
وت��ط��وي��ر تلك امل��ن��اه��ج وفق 

املعايير التربوية العاملية.
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