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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األولويات تناقش برنامج الحكومة
ت�ع �ق��د  3ل �ج��ان ب��رمل��ان �ي��ة ال� �ي ��وم اج �ت �م��اع��ات �ه��ا إذ ت�ب �ح��ث لجنة
االول��وي��ات ب��رن��ام��ج عمل الحكومة كما تناقش اول��وي��ات الجلسة
املقبلة والتي وصلت من اللجان.
كما تشرع لجنة العرائض والشكاوى في دراسة  12شكوى أما
لجنة امليزانيات فتبحث الحساب الختامي لوزارة الخارجية للسنة
املالية  2015 - 2014ومالحظات ديوان املحاسبة بشأنه.

على النواب اتخاذ موقف حازم تجاه وزير الصحة بسبب األخطاء الطبية

الحريص لـ «الدستور» :وزير الصحة
بات قريبا من منصة االستجواب
أك��د النائب م�ب��ارك الحريص أن
وزير الصحة بات قريبا من صعود
منصة االس�ت�ج��واب نتيجة ازدي��اد
وت� �ك ��رار األخ� �ط ��اء ال �ط �ب �ي��ة م �ش��ددا
ع�ل��ى ض ��رورة ت �ف��ادي ه��ذه ال�ك��ارث��ة
ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي أرق� ��ت أب �ن��اء ال�ش�ع��ب
الكويتي وزادت من تفاقم املشكلة
الصحية وان�ح��دار ثقة املواطن في
وزارة الصحة.
وق � � ��ال ال� �ح ��ري ��ص ف� ��ي ت �ص��ري��ح
خ � ��اص ل � �ـ « ال� ��دس � �ت� ��ور» إن � ��ه ع�ل��ى
اعضاء البرملان اتخاذ موقف حازم

ت� �ج ��اه ذل � ��ك م� ��ن خ �ل��ال اس �ت �خ��دام
وتفعيل األدوات الدستورية تجاه
وزي��ر الصحة الن األخ�ط��اء الطبية
فد تودي بوفاة حياة بشرية مشيرا
الى أنه على وزير الصحة أخذ هذا
األم��ر بعني االع�ت�ب��ار إن�ن��ا سنطلب
ب ��األرق ��ام ال� �ح ��االت ال �ت��ي ت�ع��رض��ت
ل�لأخ �ط��اء ال�ط�ب�ي��ة خ�ص��وص��ا أن�ه��ا
وب�ح�س��ب م��ا س�م�ع�ن��ا ب �ت��زاي��د غير
مسبوق.
وأض � � � ��اف ال � �ح� ��ري� ��ص أن وزي � ��ر
الصحة أصبح في مرمى املساءلة

الهدية :إنجاز
قانون البلدية خالل
االنعقاد الحالي

السياسية بشكل أك�ب��ر خصوصا
أن ه � �ن� ��اك م � ��ن ال � � �ن� � ��واب م � ��ن ل ��وح
ب ��اس� �ت� �ج ��واب ال � ��وزي � ��ر م � ��ؤك � ��دا أن
االستجواب حق دستوري للنائب
وعلى الوزير العبيدي اإلسراع في
االصالح وإال فسيصعد املنصة هو
أو أي وزي��ر يتجاوز او يتهاون أو
يخالف تطبيق وتنفيذ القوانني.

تفاصيل (ص)06
مبارك الحريص

د .علي العبيدي

اعتبر عملية القبض على الخلية اإلرهابية إنجازا أمنيا وأشاد بجهود رجال الداخلية

مجلس الوزراء :المخاطر القائمة تستوجب
تعزيز الوحدة الوطنية
اش � ��اد م �ج �ل��س ال � � ��وزراء بعملية
القبض على ستة أشخاص مؤخرا
ي �ن �ت �م��ون إل� ��ى خ �ل �ي��ة إره ��اب� �ي ��ة ف��ي
ال�ب�لاد حيث ش��رح ملجلس ال ��وزراء
نتائج التحقيقات األولية الجارية
م� ��ع أع � �ض� ��اء ه � ��ذه ال �خ �ل �ي��ة وال �ت ��ي

تستهدف العمل على تقويض األمن
واالس �ت �ق��رار ف��ي ال �ب�ل�اد وم�م��ارس��ة
اإلرهاب.
واعتبر ذلك انجازا امنيا معبرا
ع��ن ت�ق��دي��ره واع� �ت ��زازه ب ��دور رج��ال
األمن بوزارة الداخلية الذين تمكنوا

م��ن ض�ب��ط ه ��ذه ال�خ�ل�ي��ة اإلره��اب �ي��ة
وكشف أهدافها التخريبية مؤكدا
ث�ق�ت��ه ال �ت��ام��ة ف��ي األج �ه ��زة األم�ن�ي��ة
وق��درت �ه��ا ع�ل��ى امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى أم��ن
الوطن واملواطنني سائال املولى عز
وج ��ل أن ي�ح�ف��ظ ال�ك��وي��ت وشعبها

العمر:البديل االستراتيجي لتوفير
الميزانية ال لتحقيق العدالة
ان� �ت� �ق ��د ع� �ض ��و ل �ج �ن��ة ت�ن�م�ي��ة
امل � � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
النائب جمال العمر غياب الرؤية
الحكومية بشأن تطبيق مشروع
ق ��ان ��ون ال �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
وانعكاسه على قطاعات العمل
ال�ع��ام األم��ر ال��ذي دع��ا إل��ى طرح
ف �ك��رة تطبيقه ب�ش�ك��ل اخ�ت�ي��اري

م�ع��رب��ا ع��ن اع�ت�ق��ادة ب��أن تصور
مشروع القانون املطروح يرمي
إلى توفير التكلفة على املوازنة
ال �ع��ام��ة ول �ي��س ت�ح�ق�ي��ق ال�ع��دال��ة
في سلم االجور واملرتبات.
وق � � � ��ال ال � �ع � �م ��ر ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي ام ��س ت ��م االن �ت �ه��اء من
اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة واالس� �ت� �م ��اع

م � ��ن ك � ��ل س� � ��وء وأن ي� ��دي� ��م ع �ل �ي �ه��ا
نعمة األم ��ن واالس �ت �ق��رار وأن يعي
أبناء الكويت التحديات واملخاطر
ال �ق��ائ �م��ة وم ��ا ت�س�ت��وج�ب��ه م ��ن رص
الصفوف وتعزيز وحدتهم الوطنية
داع � �ي ��ا إل � ��ى ت �ك �ث �ي��ف ال� �ت� �ع ��اون م��ع

رج��ال األم��ن لتفويت الفرصة على
أصحاب املخططات والنوايا التي
ت �ه��دف إل ��ى زع��زع��ة أم ��ن واس�ت�ق��رار
دولة الكويت.
تفاصيل (ص)04

الميزانيات :إدراج  495مليون
دينار لدعم العمالة

ل � � � �ع� � � ��رض ع� � � � � ��ام م � � � ��ن ال� � �ف � ��ري � ��ق
الحكومي ح��ول م�ش��روع قانون
البديل االستراتيجي والشرائح
املشمولة بهذا النظام.

تفاصيل (ص)05

ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع��دن��ان عبد
ال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة ش � ��ددت ع�ل��ى
أهمية وضع إستراتيجية واضحة
ومتجددة للبعثات الدراسية.
وأك� � � � � � ��د أن ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ن� ��وه� ��ت
إل� � ��ى أه� �م� �ي ��ة امل� ��راج � �ع� ��ة ال � ��دوري � ��ة
للسياسات املتبعة لتشجيع العمل

في القطاع الخاص خاصة أن��ه قد
ت ��م إدراج  495م �ل �ي��ون دي �ن ��ار في
امل �ي��زان �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة ل��دع��م ال�ع�م��ال��ة
الوطنية ومن أهمها تحديد سقف
أعلى لرواتب العاملني في القطاع
الخاص
تفاصيل (ص)05

وع � � � ��د رئ � � �ي� � ��س ل � �ج � �ن� ��ة امل� � ��راف� � ��ق
ال �ع��ام��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة م �ح �م��د ال �ه��دي��ة
بانجاز قانون البلدية رق��م  5لسنة
 2005خ�ل�ال دور االن�ع�ق��اد ال�ج��اري
ب��اع �ت �ب��اره أح ��د األول� ��وي� ��ات امل�ت�ف��ق
عليها مع الحكومة.
وأض� � � ��اف ال� �ه ��دي ��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ب �م �ج �ل��س األم � � ��ة أن
اللجنة واصلت في اجتماعها أمس
م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع��دي�لات امل �ق��دم��ة على
ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة ح�ي��ث أن �ج��زت نحو
 36مادة من أصل  65مادة.
وأوض � � � ��ح أن ال �ل �ج �ن ��ة م� ��ا زال� ��ت
ف��ي ان�ت�ظ��ار ال ��رأي ال�ح�ك��وم��ي بشأن
ال�ت�ع��دي�لات امل�ق�ت��رح��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��ون
م �ع��رب��ا ع��ن أم �ل��ه ف��ي ال �ت��وص��ل إل��ى
توافق مع الحكومة بشأنها وإقرار
القانون خالل دور االنعقاد الحالي.

تلفزيون المجلس
 العيسى  :خطة تطويرالتعليم مع البنك
الدولي ملزمة لمن
يتولى حقيبة التربية
 تبرع صاحبالسمو إلصالح
تكييفات المدارس
طوى تلك الصفحة
 الزعبي :الكويت منأكثر الدول شفافية
في التعامل مع
وضعها التعليمي
تفاصيل (ص)12
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األمير يهنئ رئيس وزراء لبنان
بالعيد الوطني
بعث حضرة صاحب السمو
ام � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االحمد الجابر الصباح حفظه
ال�ل��ه ورع��اه ببرقية تهنئة الى
دولة الرئيس تمام سالم رئيس
مجلس الوزراء في الجمهورية
اللبنانية الشقيقة ع�ب��ر فيها
س � �م� ��وه ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ت �ه��ان �ي��ه

ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال � �ع � �ي� ��د ال ��وط� �ن ��ي
للجمهورية اللبنانية الشقيقة
متمنيا لدولته موفور الصحة
والعافية وللبلد الشقيق دوام
التقدم واالزدهار.
وب � �ع� ��ث س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف االح �م��د ال�ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ب�ب��رق�ي��ة

تهنئة ال��ى دول��ة الرئيس تمام
س�ل�ام رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ف� ��ي ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ال � �ش � �ق � �ي � �ق ��ة ض� �م� �ن� �ه ��ا س� �م ��وه
خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني للجمهورية اللبنانية
الشقيقة متمنيا لدولته موفور
الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر
م�ب��ارك الحمد الصباح رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

ولي العهد يستقبل نائب رئيس نيكاراغوا
وحاكم فرجينيا

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مستقبال نائب رئيس جمهورية نيكاراغوا الجنرال مويسس عمر هاليسليفنس اسيفيدو

استقبل س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األح�م��د الجابر الصباح حفظه
ال �ل��ه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح ام ��س ن��ائ��ب
رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة
الجنرال مويسس عمر هاليسليفنس
اسيفيدو وال��وف��د ال��رس�م��ي امل��راف��ق له
وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبالد
ح�ي��ث س�ل��م س �م��وه رس��ال��ة خ�ط�ي��ة ال��ى
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه من رئيس جمهورية
ن�ي�ك��اراغ��وا الصديقة دان�ي�ي��ل اورتيغا
تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين
الصديقني وسبل تعزيزها وتنميتها
على جميع األص �ع��دة وال�ق�ض��اي��ا ذات
االه�ت�م��ام امل�ش�ت��رك بينهما بما يخدم
مصالح البلدين الصديقني.
حضر املقابلة النائب األول لرئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال� � �ش� � �ي � ��خ ص � � �ب� � ��اح ال � � �خ � ��ال � ��د ال� �ح� �م ��د
الصباح ونائب وزي��ر ش��ؤون الديوان
االميري الشيخ علي الجراح الصباح

وامل�س�ت�ش��ار ب��دي��وان سمو ول��ي العهد
رئ�ي��س بعثة ال�ش��رف د .ح�م��ود محمد
ال�ع�ت�ي�ب��ي ورئ �ي��س دي � ��وان س �م��و ول��ي
العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود
الصباح ورئيس املراسم والتشريفات
بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك
صباح السالم الحمود الصباح.
وب� � �ح� � �ض � ��ور س � �م � ��و ول � � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
الشيخ ن��واف األحمد الجابر الصباح
ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه ون��ائ��ب رئ�ي��س جمهورية
نيكاراغوا الصديقة الجنرال مويسس
عمر هاليسليفنس اسيفيدو والنائب
األول ل��رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
الحمد الصباح تم بقصر بيان صباح
ام � ��س ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ات ب�ين
دول ��ة ال�ك��وي��ت وج�م�ه��وري��ة ن�ي�ك��اراغ��وا
الصديقة وهي كما يلي- :
اتفاقية ب�ين حكومة دول��ة الكويت
وحكومة جمهورية نيكاراغوا بشأن
امل� �ش ��اورات ال�ث�ن��ائ�ي��ة وات�ف��اق�ي��ة بشأن
االع �ف ��اء م��ن ت��أش �ي��رة ال ��دخ ��ول لحملة

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة
واتفاقية التعاون االقتصادي والفني
واتفاقية التعاون الزراعي.
ووق� � � ��ع االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ع � ��ن ح �ك��وم��ة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
وع ��ن ح �ك��وم��ة ج �م �ه��وري��ة ن �ي �ك��اراغ��وا
ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ج �م �ه��وري��ة ن �ي �ك��اراغ��وا
الجنرال مويسس عمر هاليسليفنس
اسيفيدو.
حضر توقيع االتفاقيات نائب وزير
ش��ؤون ال��دي��وان االم �ي��ري الشيخ علي
ال �ج��راح ال�ص�ب��اح وامل�س�ت�ش��ار ب��دي��وان
سمو ول��ي العهد رئيس بعثة الشرف
د .ح �م ��ود م �ح �م��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ورئ �ي��س
دي��وان سمو ولي العهد الشيخ مبارك
ال �ف �ي �ص��ل ال �س �ع��ود ال �ص �ب��اح ورئ �ي��س
امل ��راس ��م وال �ت �ش��ري �ف��ات ب ��دي ��وان سمو
ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ م � �ب� ��ارك ص �ب��اح
السالم الحمود الصباح.
ك�م��ا اق ��ام س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ

 ..ومستقبال حاكم والية فرجينيا األمريكية

ن��واف األح�م��د الجابر الصباح حفظه
ال �ل ��ه م ��أدب ��ة غ � ��داء ظ �ه��ر ام� ��س ب�ق�ص��ر
بيان (ديوان االسرة) على شرف نائب
رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة
الجنرال مويسس عمر هاليسليفنس
اسيفيدو والوفد الرسمي املرافق له.
وم ��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى اس�ت�ق�ب��ل سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح
ام��س حاكم والي��ة فرجينيا األمريكية
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
ح�ض��ر امل�ق��اب�ل��ة م�ح��اف��ظ ال�ف��روان�ي��ة
الشيخ فيصل الحمود املالك الصباح
ورئيس امل��راس��م والتشريفات بديوان
سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح
السالم الحمود الصباح.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ ن��واف األحمد الجابر الصباح
حفظه ال�ل��ه بقصر ب�ي��ان ص�ب��اح ام��س
رئ �ي��س ج �ه��از االم� ��ن ال��وط �ن��ي ال�ش�ي��خ
ثامر علي صباح السالم الصباح.

نائب رئيس نيكاراغوا
يستقبل رئيس
مجلس الوزراء
اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
ج � � �م � � �ه� � ��وري� � ��ة ن � � �ي � � �ك� � ��اراغ� � ��وا
الصديقة ال�ج�ن��رال مويسس
عمر هاليسليفنس اسيفيدو
س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
ال� � �ح� � �م � ��د ال� � �ص� � �ب � ��اح رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وذل ��ك بمقر
اقامته بقصر بيان.
ح� � �ض � ��ر امل� � �ق � ��اب� � �ل � ��ة وزي� � � ��ر
ال� � � ��دول� � � ��ة ل� � � �ش � � ��ؤون م �ج �ل��س
ال� � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر ال �ك �ه ��رب ��اء
واملاء بالوكالة الشيخ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه امل� �ب ��ارك ال �ص �ب��اح

واملستشار بديوان سمو ولي
ال �ع �ه��د رئ �ي��س ب�ع�ث��ة ال �ش��رف
د .ح� �م ��ود م �ح �م��د ال�ع�ت�ي�ب��ي
والسفيرة ريم الخالد مساعد
وزي� � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ل� �ش ��ؤون
األمريكتني.
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التقى سفير فلسطين ومدير المعهد الديمقراطي وأعضاء جمعية حقوق اإلنسان

رئيس المجلس يستقبل محافظ فرجينيا
وعضو الشيوخ الفرنسي

الغانم مستقبال محافظ والية فرجينيا بالواليات املتحدة االمريكية تيري ماكوليف

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل ��س
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه
أم� ��س م �ح��اف��ظ والي � ��ة ف��رج�ي�ن�ي��ا
ب ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة االم��ري �ك �ي��ة
تيري ماكوليف وذل��ك بمناسبة
زي� ��ارت� ��ه ال� �ب�ل�اد وح� �ض ��ر ال �ل �ق��اء
محافظ الفروانية الشيخ فيصل
الحمود املالك الصباح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال� �غ ��ان ��م ع�ض��و
م� �ج� �ل ��س ال� � �ش� � �ي � ��وخ ال� �ف ��رن� �س ��ي
كريستوف أندريه فراسا وحضر
ال�ل�ق��اء سفير ج�م�ه��وري��ة فرنسا
ل ��دى دول� ��ة ال �ك��وي��ت ك��ري�س�ت�ي��ان
نخلة.

واستقبل ال�غ��ان��م سفير دول��ة
فلسطني لدى دولة الكويت رامي
طهبوب.
كما استقبل الغانم املدير املقيم
األول ل �ل �م �ع �ه��د ال��دي �م��وق��راط��ي
الوطني اريانيت شيهو يرافقه
نائب رئيس الجمعية الكويتية
لحقوق اإلنسان إدريس الكندري
وأعضاء مجلس اإلدارة.

 ..ومستقبال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي كريستوف أندريه فراسا

الغانم :نتطلع لتعزيز العالقات الثنائية
مع البرلمان التركي
ب� �ع ��ث رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب �ب��رق �ي��ة تهنئة
الى اسماعيل كهرمان بمناسبة
ف ��وزه ب��رئ��اس��ة ال�ب��رمل��ان ال�ت��رك��ي.
وق��ال الغانم في برقيته باسمي

وب ��اس ��م اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم ��ة
ال �ك��وي �ت��ي اه� �ن ��ئ ك �ه��رم��ان ع�ل��ى
ن�ي��ل ث�ق��ة م�م�ث�ل��ي االم� ��ة ال�ت��رك�ي��ة
ال� �ص ��دي� �ق ��ة وك� �ل� �ن ��ا ث� �ق ��ة ب��أن �ك��م
ستكونون اهال لها وستكونون

خ� �ي ��ر خ� �ل ��ف ل �س �ل �ف �ك��م ع �ص �م��ت
يلماز .
وأض � ��اف ال �غ��ان��م ن�ت�ط�ل��ع ال��ى
التعاون مع كهرمان فيما يتعلق
ب� �ت� �ع ��زي ��ز ال � �ع�ل��اق� ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة

ب �ي�ن ب��رمل��ان �ي �ن��ا وف �ي �م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��امل��واق��ف امل�ش�ت��رك��ة ف��ي املحافل
ال�ق��اري��ة وال��دول�ي��ة ازاء القضايا
االسالمية واإلنسانية العادلة.

رئيس برلمان باكستان يغادر البالد
غادر البالد مساء أمس االول
رئيس مجلس االمة الباكستاني
س � � � ��ردار أي� � � ��از ص� � � ��ادق وال� ��وف� ��د
امل ��راف ��ق ل ��ه وذل� ��ك ع �ق��ب اخ�ت�ت��ام
زيارة رسمية للبالد.
وك� ��ان ف��ي وداع ص� ��ادق على
ارض املطار رئيس مجلس األمة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م واألم �ي��ن ال �ع��ام
مل �ج �ل��س األم � � ��ة ع� �ل��ام ال� �ك� �ن ��دري
وس �ف �ي ��ر ج �م �ه ��وري ��ة ب��اك �س �ت��ان
االس�ل�ام �ي ��ة ل� ��دى دول � ��ة ال �ك��وي��ت
م� �ح� �م ��د اس� � �ل � ��م خ� � � ��ان واألم� �ي� ��ن
امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع ح ��رس مجلس
األم � � � ��ة ال � � �ل� � ��واء خ� ��ال� ��د ال ��وق� �ي ��ت
واألم �ي��ن ال �ع��ام امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة وامل �ن �ظ �م��ات
مهدي املطيرات.

رئيس مجلس االمة الباكستاني سردار أياز صادق مغادرا البالد وفي وداعه الغانم
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دعا إلى تفويت الفرصة على أصحاب المخططات الهادفة إلى زعزعة االستقرار

مجلس الوزراء يشيد بدور األجهزة األمنية
في ضبط الخلية اإلرهابية وكشف أهدافها
ع �ق��د م�ج�ل��س ال � � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
األس �ب��وع��ي ص �ب��اح أم ��س ف��ي ق��اع��ة
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ف� ��ي ق� �ص ��ر ب �ي��ان
برئاسة سمو الشيخ ج��اب��ر مبارك
ال� �ح� �م ��د ال� �ص� �ب ��اح رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء وبعد االجتماع صرح وزير
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ب ��ارك
ال �ص �ب��اح ب�م��ا ي�ل��ي  :اط �ل��ع املجلس
في مستهل اجتماعه على الرسالة
امل��وج �ه��ة ل �ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
األمير حفظه الله ورعاه من فخامة
الدكتور دراغ��ان تشوفيتش رئيس
مجلس رئ��اس��ة البوسنة والهرسك
وامل �ت �ض �م �ن��ة دع� � ��وة س� �م ��وه ح�ف�ظ��ه
ال�ل��ه ورع ��اه ل�ل�ق�ي��ام ب��زي��ارة رسمية
للبوسنة والهرسك وتأتي الرسالة
ف��ي إط� ��ار ح ��رص ق �ي��ادت��ي ال�ب�ل��دي��ن
ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز أواص� � ��ر
ال� � �ت� � �ع � ��اون ب �ي �ن �ه �م ��ا ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
امل� � �ج � ��االت ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ص��ال �ح �ه �م��ا
املشتركة.
ث��م أح� ��اط ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ب �ن �ت��ائ��ج اج �ت �م��اع

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

امل�ج�ل��س ال � ��وزاري مل�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة ف��ي دورت ��ه
( )137التحضيري ألع �م��ال ال ��دورة
( )36ملقام املجلس األعلى لقادة دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي وال��ذي
تم خالله بحث املوضوعات املتعلقة
بمسيرة العمل الخليجي املشترك
والتوصيات التي سيتم رفعها إلى
امل�ج�ل��س األع �ل��ى للتوجيه بشأنها
في القمة الخليجية القادمة واملقرر
إقامتها بمدينة الرياض في اململكة
العربية السعودية الشقيقة في شهر

ديسمبر املقبل باإلضافة إلى بحث
م �س �ت �ج��دات األوض � � ��اع ال �س �ي��اس �ي��ة
واألم �ن �ي��ة إقليميا وع��رب�ي��ا ودول�ي��ا
وانعكاساتها على دول املجلس في
ضوء التطورات املتسارعة.
ك�م��ا أط �ل��ع ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
م� �ح� �م ��د خ � ��ال � ��د ال � �ح � �م� ��د ال� �ص� �ب ��اح
مجلس ال� ��وزراء على نتائج أعمال
ال �ق �م��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�ح�م��اي��ة ال �ط �ف��ل من
االس �ت �غ�ل�ال ع �ب��ر اإلن �ت ��رن ��ت وال �ت��ي
أقيمت في أبو ظبي بدولة اإلمارات

ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة م ��ؤخ ��را وال �ت��ي
ت�ه��دف إل��ى ت��وف�ي��ر ال��دع��م ل�ل��وك��االت
واملنظمات العامة والخاصة وذلك
بهدف حماية الطفل واألسرة.
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر استمع مجلس
الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد خالد الحمد الصباح
ح��ول تفاصيل عملية القبض على
ستة أشخاص مؤخرا ينتمون إلى
خلية إرهابية في البالد حيث شرح
ملجلس ال ��وزراء نتائج التحقيقات

غول :أمير الكويت يحظى بمكانة كبيرة
ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال� �ت ��رك ��ي ال �س��اب��ق
عبدالله غول إن سمو أمير الكويت
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر
ال� �ص� �ب ��اح ي �ح �ظ��ى ب �م �ك��ان��ة ع��رب �ي��ة
وإقليمية ودولية كبيرة لدور سموه
وجهوده إزاء حلحلة قضايا املنطقة
والعالم.
وأض� � � � � � � ��اف غ � � � � ��ول ف� � � ��ي م� �ق ��اب� �ل ��ة
ل�ت�ل�ف��زي��ون دول� ��ة ال �ك��وي��ت و(ك��ون��ا)
ام ��س ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه ال ��ى ال�ب�لاد
التي تستمر أربعة أيام أن لدى سمو
أمير الكويت تجارب كبيرة وغنية
أهلت سموه ألن يحظى بهذه املكانة
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ووض �ع �ت��ه في
م�ص��اف ق��ادة ال ��دول وص�ن��اع ال�ق��رار
ال��ذي��ن ي �ص��وغ��ون ال �ح �ل��ول ملختلف
القضايا اإلقليمية والدولية.
وأش � ��ار إل ��ى ال �ن �ه��ج ال� ��ذي يتبعه
س �م��و أم �ي��ر ال �ك��وي��ت إزاء ال�ق�ض��اي��ا
اإلقليمية والدولية واعتماد سموه
م �ب��دأ ال �ح ��وار ك��وس�ي�ل��ة م�ث�ل��ى لحل
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل� �ش ��اك ��ل وال �ق �ض ��اي ��ا

الشيخة حصة صباح السالم لدى استقبال الرئيس التركي السابق عبدالله غول

ان � � �ط� �ل��اق� � ��ا م � � ��ن م � � �ب� � ��ادئ� � ��ه وق� �ي� �م ��ه
ومسؤولياته تجاه قضايا املنطقة
والعالم.
وث� � � �م � � ��ن غ� � � � � ��ول دور وج � � �ه� � ��ود
س �م��و األم� �ي ��ر ف ��ي ح�ل�ح�ل��ة مختلف
القضايا االقليمية والدولية خاصة
االنسانية منها.
وأض� � � � ��اف أن ت ��رك� �ي ��ا ت �ج �م �ع �ه��ا

ع�ل�اق ��ات ص ��داق ��ة وأخ� � ��وة م ��ع دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي م �خ �ت �ل ��ف امل � �ج � ��االت
وع�ل��ى األص �ع��دة ك��اف��ة حيث توجت
ه ��ذه ال �ع�لاق��ات م��ن خ�ل�ال ال��زي��ارات
امل�ت�ب��ادل��ة وامل�س�ت�م��رة ال�ت��ي ق��ام بها
ه��و وس�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد إل��ى ك��ل من
تركيا والكويت.
وذك� ��ر أن ت �ل��ك ال� ��زي� ��ارات ش�ه��دت

بحث قضايا وموضوعات إقليمية
ودولية ع��دة متعلقة بقضايا األمن
واالس �ت �ق��رار ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ف�ض�لا عن
أن تلك الزيارات ساهمت في تعزيز
مجاالت االستثمار بني تركيا ودولة
الكويت.
وم ��ن ن��اح �ي��ة أخ� ��رى ق ��ام وال��وف��د
امل��راف��ق لفخامته ظهر ام��س بزيارة
ال � ��ى امل� ��رك� ��ز االم ��ري� �ك ��ان ��ي ال �ث �ق��اف��ي
التابع لدار االثار االسالمية بمنطقة
قبلة حيث كان في استقباله املشرف
العام لدار االثار االسالمية الشيخة
حصة ص�ب��اح ال�س��ال��م ال�ص�ب��اح وقد
ق � ��ام ف �خ��ام �ت��ه ب �ج��ول��ة ف ��ي م �ع��رض
روائ � � � ��ع ال � �ش� ��رق ال� �ق ��دي ��م وم� �ع ��رض
ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ش��رق ال �ق��دي��م واط�ل��ع
على م��ا اح�ت��وي��اه م��ن اث��ار اسالمية
وتاريخية قديمة.
راف ��ق غ��ول خ�ل�ال ال��زي��ارة رئيس
ب �ع �ث��ة ال� �ش ��رف امل ��راف� �ق ��ة امل �س �ت �ش��ار
ب ��ال ��دي ��وان االم � �ي ��ري خ ��ال ��د ي��وس��ف
الفليج.

األول� �ي ��ة ال �ج��اري��ة م ��ع أع �ض ��اء ه��ذه
ال �خ �ل �ي��ة وال � �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف ال �ع �م��ل
على تقويض األمن واالستقرار في
البالد وممارسة اإلرهاب.
وق��د أش ��اد مجلس ال� ��وزراء بهذا
اإلن �ج��از األم �ن��ي م�ع�ب��را ع��ن تقديره
واع�ت��زازه ب��دور رج��ال األم��ن ب��وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ال��ذي��ن تمكنوا م��ن ضبط
ه � ��ذه ال �خ �ل �ي��ة اإلره� ��اب � �ي� ��ة وك �ش��ف
أه��داف �ه��ا ال�ت�خ��ري�ب�ي��ة م ��ؤك ��دا ثقته
التامة في األجهزة األمنية وقدرتها
ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى أم � ��ن ال��وط��ن
وامل��واط�ن�ين س��ائ�لا امل��ول��ى ع��ز وجل
أن يحفظ الكويت وشعبها م��ن كل
س��وء وأن ي��دي��م عليها نعمة األم��ن
واالستقرار وأن يعي أبناء الكويت
ال�ت�ح��دي��ات وامل �خ��اط��ر ال�ق��ائ�م��ة وم��ا
ت� �س� �ت ��وج� �ب ��ه م � ��ن رص ال� �ص� �ف ��وف
وت �ع��زي��ز وح��دت �ه��م ال��وط�ن�ي��ة داع�ي��ا
إلى تكثيف التعاون مع رجال األمن
ل �ت �ف��وي��ت ال� �ف ��رص ��ة ع �ل ��ى أص �ح ��اب
املخططات والنوايا التي تهدف إلى
زعزعة أمن واستقرار دولة الكويت .
ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث م � �ج � �ل ��س ال � � � � � ��وزراء
ال � � �ش� � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض ��وء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات

ال ��راه� �ن ��ة ف ��ي ال� �س ��اح ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
ع�ل��ى الصعيدين ال�ع��رب��ي وال��دول��ي
وقد عبر مجلس ال��وزراء عن إدانته
ل�ل�ج��رائ��م اإلره��اب �ي��ة ال �ت��ي تعرضت
لها العاصمة بامكو في جمهورية
م��ال��ي ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي وال�ت��ي
نتج عنها العديد من الخسائر في
األرواح واإلصابات ومجلس الوزراء
إذ ي �ع��رب ع ��ن إدان� �ت ��ه واس �ت �ن �ك��اره
الشديدين لهذه األعمال اإلجرامية
اآلثمة املخالفة لكل الشرائع الدينية
وال �ق �ي��م وامل � �ب� ��ادئ اإلن �س��ان �ي��ة ب�م��ا
تستهدفه من قتل وترويع لآلمنني
األب��ري��اء ليتقدم بخالص التعازي
واملواساة لحكومة جمهورية مالي
وال �ش �ع��ب امل ��ال ��ي ال �ص��دي��ق وألس ��ر
الضحايا ويجدد دعوته للمجتمع
ال��دول��ي لتجسيد التضامن العاملي
مل �ح��ارب��ة اإلره � ��اب ف��ي ك��اف��ة ص��وره
وأش � �ك ��ال ��ه م� ��ؤك� ��دا م� �س ��ان ��دة دول� ��ة
الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة
آفة اإلرهاب والقضاء عليه.

إيسيسكو تؤكد أهمية
الدور الريادي لألمير
أك� � � � ��دت امل� �ن� �ظ� �م ��ة االس �ل�ام � �ي� ��ة
ل� �ل� �ت ��رب� �ي ��ة وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة وال � �ع � �ل� ��وم
(إيسيسكو) أهمية الدور الريادي
ل �ـ (ق��ائ��د ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي) سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ف��ي دع��م العمل
االن �س��ان��ي ح ��ول ال �ع��ال��م وامل�ك��ان��ة
امل��رم��وق��ة التي تحتلها الكويت
ب� ��اع � �ت � �ب� ��اره� ��ا (م � � ��رك � � ��زا ل �ل �ع �م��ل
االنساني).
أف��اد ب��ذل��ك األم�ي�ن ال�ع��ام للجنة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �ل �ت��رب �ي��ة
وال� �ع� �ل ��وم وال �ث �ق��اف��ة (ي��ون �س �ك��و)
ال ��دك � �ت ��ور أح� �م ��د ع �ق �ل��ة ال �ع �ن��زي
ف��ي ات �ص��ال ه��ات�ف��ي ب �ـ (ك��ون��ا) من
اذرب� �ي� �ج ��ان ام � ��س ح �ي��ث ي �ش��ارك
ف��ي أع�م��ال ال��دورة ال �ـ 36للمجلس
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي وامل � � ��ؤت � � �م � � ��ر ال � � � � �ـ12
لـ(إيسيسكو).
وأش� � ��ار ال �ع �ن��زي ع �ل��ى ه��ام��ش
اف�ت�ت��اح امل��ؤت�م��ر امل �ق��ام ع�ل��ى م��دار
ث�لاث��ة أي ��ام إل ��ى اس�ت�ض��اف��ة دول��ة
الكويت ملؤتمر املانحني األول من

نوعه لدعم التعليم في الصومال
خالل العام .2016
وق � ��ال ان� ��ه ت ��م ادراج م��داخ �ل �ت��ه
ب� � ��دع� � ��وة م� � ��ن امل� �ن� �ظ� �م ��ة وال� � � � ��دول
االع� �ض ��اء ان �ط�ل�اق��ا م ��ن االه �ت �م��ام
ب �ق �ض��اي��ا ال �ش �ب��اب واه �م �ي��ة دم��ج
الشباب في العمل الثقافي والدعوة
ل �ت �ح �ص �ي �ن �ه��م م� ��ن آف � � ��ات ال �ع �ن��ف
والتطرف فضال عن الدعوة لدمج
م�ح��ارب��ة ال�ت�ط��رف ف��ي السياسات
التربوية التي تعتمدها املنظمة
واالهتمام بحماية التراث الثقافي
للحضارات االنسانية.
وأض � � � � � ��اف أن ج� � � � ��دول اع � �م� ��ال
امل � �ج � �ل� ��س ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ي �ت �ض �م��ن
م�ن��اق�ش��ة ت �ق��ري��ر امل��دي��ر ال �ع��ام عن
ان � �ش � �ط ��ة امل� �ن� �ظ� �م ��ة ل� �س� �ن ��ة 2014
والتقرير املرحلي للسنوات -2013
 2015ح ��ول ت�ق�ي�ي��م ع �م��ل املنظمة
وم�ن��اق�ش��ة ال�ت�ق��ري��ر امل��ال��ي للمدير
العام.
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الميزانيات :إدراج  495مليون دينار
لدعم العمالة الوطنية
ق � � ��ال رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��دن ��ان ع�ب��د
ال� �ص� �م ��د إن ال �ل �ج �ن ��ة ق� ��د اج �ت �م �ع��ت
ملناقشة ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل��دي��وان
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ل �ل �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014وم �ل�اح � �ظ� ��ات دي� � ��وان
املحاسبة بشأنه حيث تبني لها ما
يلي:
أوال :التأخر في الرد
على مكاتبات الديوان
أوضحت اللجنة أن مبررات تأخر
(ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة) ف��ي ت��زوي��د دي��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ب �م ��ا ط �ل �ب��ه م� ��ن ب �ي��ان��ات
حول إحدى الشركات املعنية بعقود
األن � �ظ � �م ��ة اآلل � �ي � ��ة وامل� �ي� �ك� �ن ��ة ب �س �ب��ب
النقص في عدد املوظفني لديها غير
مقبول خ��اص��ة أن (ال�خ��دم��ة املدنية)
ه� � ��ي امل� � �س � ��ؤول � ��ة ع� � ��ن س� � ��د ال �ن �ق ��ص
ال��وظ �ي �ف��ي ف ��ي اح �ت �ي��اج��ات ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وم ��ن ب ��اب أول ��ى أن تسد
احتياجاتها الوظيفية أوال.
وات � �ف � �ق� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �ل ��ى إح ��ال ��ة
امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ج ��دي ��دة ال � � � ��واردة ف��ي
ت �ق��ري��ر ال� ��دي� ��وان ح� ��ول ت �ل��ك ال �ش��رك��ة
للجنة حماية امل��ال ال�ع��ام الستكمال

ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ب� �ش ��أن� �ه ��ا خ � ��اص � ��ة وأن
ل � �ه ��ذه ال� �ش ��رك ��ة ع � ��دة ت � �ع� ��اق� ��دات م��ع
بعض ال�ج�ه��ات الحكومية وأغلبها
تعاني من مالحظات ومخالفات تم
تسجيلها من قبل ديوان املحاسبة.
ثانيا :البعثات واإلجازات
الدراسية لموظفي الدولة
وشددت اللجنة على أهمية وضع
إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واض� �ح ��ة وم �ت �ج��ددة
للبعثات الدراسية وزي��ادة التنسيق
مع وزارة التعليم العالي بهذا الشأن
م � ��ن خ �ل ��ال ت� �ح ��دي ��د ال �ت �خ �ص �ص��ات
امل �ط �ل��وب��ة ل �س��وق ال �ع �م��ل م��ع ت�ط��وي��ر
لوائح البعثات الدراسية وإعطائها
امل ��رون ��ة ال�ل�ازم ��ة ل�ت�غ�ط��ي امل�ت�ط�ل�ب��ات
وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ج ��دي ��دة وأن ي �ك��ون
ل��دي��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة دور واض��ح
ف � ��ي ت ��وج� �ي ��ه األج� � �ه � ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة
مل� ��ا ي �ح �ت��اج��ه س � ��وق ال� �ع� �م ��ل ف�ع�ل�ي��ا
م� � ��ن ت� �خ� �ص� �ص ��ات واالب � � �ت � � �ع� � ��اد ع��ن
التخصصات املشبعة.
وأوض� � � �ح � � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن ه� �ن ��اك
تشابكا حقيقيا في املكاتب الثقافية
بالخارج ب�ين وزارة التعليم العالي
وامل �ب� �ت �ع� �ث�ي�ن ع � ��ن ط� ��ري� ��ق (ال� �خ ��دم ��ة

املستفيدين من دعم العمالة الوطنية
ع�ل��ى رأس عملهم للحد م��ن ظ��اه��رة
ال �ت��وظ �ي��ف ال��وه �م��ي ووض � ��ع آل �ي��ات
جديدة للكشف الفوري عن مستغلي
ه� ��ذا ال ��دع ��م ق �ب��ل أن ت �ت��راك��م امل �ب��ال��غ
ال �ت��ي يتلقونها دون وج ��ه ح��ق إل��ى
مديونيات كبيرة.

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

املدنية) تحت مظلة تلك املكاتب مع
كثرة مالحظات الديوان بشأن ضعف
الرقابة الداخلية على املبالغ املحولة
وف� �ح ��ص ت �ل��ك ال� �ح� �س ��اب ��ات .وق � ��ررت
ال �ل �ج �ن��ة إح ��ال ��ة ج �م �ي��ع امل�ل�اح �ظ��ات
التي سجلها ديوان املحاسبة بشأن
ال �ب �ع �ث��ات ال ��دراس� �ي ��ة ل�ل�ج�ن��ة ش ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد البرملانية
لدراستها والخروج بآليات تعليمية
جديدة ومعالجة نقاط الضعف في
التشريعات الحالية.
ثالثا :دعم العمالة الوطنية
وأك � ��دت ال�ل�ج�ن��ة أه �م �ي��ة امل��راج �ع��ة

الدورية للسياسات املتبعة لتشجيع
ال�ع�م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص خ��اص��ة
أن��ه ق��د ت��م إدراج  495م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ف��ي امل�ي��زان�ي��ة الحالية ل��دع��م العمالة
ال��وط�ن�ي��ة وم��ن أه�م�ه��ا ت�ح��دي��د سقف
أع �ل��ى ل��روات��ب ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع
ال� �خ ��اص م �م��ن ي�س�ت�ح��ق ه� ��ذا ال��دع��م
كما ك��ان سابقا إذ م��ن غير املعقول
أن يتلقى بعض العاملني في القطاع
ال�خ��اص ه��ذا ال��دع��م ورات �ب��ه يتجاوز
 28ألف دينار شهريا.
كما أوصت اللجنة بزيادة الرقابة
امل�ي��دان�ي��ة م��ن ق�ب��ل (ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة)
للتحقق فعليا م��ن وج��ود العاملني

رابعا :ضعف التنسيق
في اإلدارة المالية
والحظت اللجنة كثرة املالحظات
املسجلة على (الخدمة املدنية) بشأن
ال� �ص ��رف ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د تنفيذ
امل �ي��زان �ي��ة ودون وج � ��ود م�س�ت�ن��دات
م ��ؤي ��دة ل� �ه ��ذا ال � �ص ��رف رغ � ��م وج ��ود
إدارة للتدقيق الداخلي واعتماد هذه
اإلدارة ع�ل��ى (ال�ع�ي�ن��ات ال�ع�ش��وائ�ي��ة)
ل �ل �ت��دق �ي��ق وه� � ��و م � ��ا ي� �ع ��د ق � �ص� ��ورا.
وأك� ��دت ال�ل�ج�ن��ة أن ��ه الب ��د م��ن تفعيل
دور إدارة التدقيق ال��داخ�ل��ي ف��ي كل
الجهات الحكومية حتى تختفي مثل
ه��ذه امل�لاح�ظ��ات املالية واملحاسبية
وأن ي �ك��ون ل �ه��ذه اإلدارة دور م ��واز
م��ع امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين وت��أم��ل اللجنة
أن ت �ت �ق �ل��ص م �ث��ل ه � ��ذه امل�ل�اح �ظ��ات
مستقبال م��ن خ�لال تكثيف الجانب

كشف عن غياب الرؤية الحكومية بشأن تطبيقه

العمر:البديل االستراتيجي لتوفير التكلفة
على الميزانية وليس تحقيق العدالة
ان� �ت� �ق ��د ع� �ض ��و ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �م �ي��ة
امل� � � � � ��وارد ال � �ب � �ش ��ري ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
النائب جمال العمر غياب الرؤية
الحكومية بشأن تطبيق مشروع
ق� ��ان� ��ون ال� �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
وان�ع�ك��اس��ه ع�ل��ى ق�ط��اع��ات العمل
ال �ع��ام االم ��ر ال ��ذي دع ��ا ال ��ى ط��رح
ف �ك��رة ت�ط�ب�ي�ق��ة ب�ش�ك��ل اخ �ت �ي��اري
م�ع��رب��ا ع��ن اع �ت �ق��ادة ب ��أن ت�ص��ور
م�ش��روع ال�ق��ان��ون امل �ط��روح يرمي
ال��ى توفير التكلفة على امل��وازن��ة
العامة وليس تحقيق العدالة في
سلم االجور واملرتبات
وق� � � � ��ال ال � �ع � �م� ��ر ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح �ف��ي أم� ��س ت ��م االن� �ت� �ه ��اء م��ن
اج � �ت � �م� ��اع ال� �ل� �ج� �ن ��ة واالس � �ت � �م� ��اع
لعرض عام من الفريق الحكومي
ح� � ��ول م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ال �ب��دي��ل

االس � � �ت� � ��رات � � �ي � � �ج� � ��ي وال � � �ش� � ��رائ� � ��ح
املشمولة بهذا النظام .
واعتبر العمر أن نظام البديل
االستراتيجي يعد نظاما اداري��ا
اكثر منه نظاما معنيا باالجور
وامل��رت�ب��ات مشيرا ال��ى ان الفريق
ال �ح �ك��وم��ي اب � ��دى ت�ح�ف�ظ��ه خ�لال
االج �ت �م��اع ح��ول ح�ص��ول ثمانني
باملئة من املوظفني بالقطاع العام
على تقدير امتياز وه��و مايكون
له انعكاس على موازنة الحكومة
وزيادة املرتبات .
واع��رب العمر عن اعتقاده بأن
الهدف من البديل االستراتيجي
ل �ي��س ت �ح �ق �ي��ق ال� �ع ��دال ��ة وزي� � ��ادة
ال�ح��واف��ز وان�م��ا ي��رم��ي لتخفيض
الكلفة املالية على ميزانية الدولة
.

جانب من اجتماع لجنة املوارد البشرية

واش � ��ار ال �ع �م��ر ال ��ى ان اللجنة
ط � �ل � �ب� ��ت م � � ��ن م � �م � �ث � �ل� ��ي ال � �ف� ��ري� ��ق
ال �ح �ك��وم��ي ال �ج �ل��وس م ��ع بعض
ال� � �ج� � �ه � ��ات ال� � �ت � ��ي ت� �ع� �ت� �ق ��د ان� �ه ��ا
س� �ت� �ت� �ض ��رر م � ��ن اق � � � � ��رار ال� �ب ��دي ��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي وك��ذل ��ك اص �ح��اب

ب �ع��ض ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ت ��ي ت�ت�ط�ل��ب
ك� �ف ��اءة م �ع �ي �ن��ة وخ ��اص ��ة مل�ع��رف��ة
مالحظاتهم واالس�ت�م��اع لوجهة
ن� �ظ ��ره ��م ك ��ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب��ال �ق �ط��اع
النفطي .
ونوه العمر الى ان اقرار البديل

ب�ص �ي �غ �ت��ه امل� �ط ��روح ��ة س�ي�ع��رض
قطاعات كثيرة بالدولة الى هجرة
معاكسة م��ن ال�ق�ط��اع ال�ع��ام الفتا
ال��ى ان ممثلي الفريق الحكومي
ليس لديهم رؤي��ة واض�ح��ة بهذا
ال � �خ � �ص� ��وص خ� �ل ��ال االج � �ت � �م� ��اع
ول �ي��س ل��دي �ه��م دراس� � ��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
ع��ن وض��ع ال�ب��دي��ل االستراتيجي
وانعكاسه على قطاعات العمل .
وك �ش��ف ال�ع�م��ر ع�ل��ى ان ��ه خ�لال
االج � �ت � �م� ��اع ت� ��م ع� � ��رض ف � �ك� ��رة ان
ي �ك��ون تطبيق ال�ب��دي��ل اخ�ت�ي��اري��ا
على العاملني بالدولة مشيرا الى
ان ال �ف��ري��ق ال �ح �ك��وم��ي ي�ع�ت�ب��ر ان
االشكالية بالنظام القائم لسلم
االج ��ور وامل��رت�ب��ات ون�ح��ن نعتقد
ان االش �ك ��ال �ي ��ة ب � � � ��االدارة ول �ي��س
النظام .
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االس�ت�ش��اري واإلرش ��ادي امللقى على
عاتق جهاز املراقبني املاليني قانونا
لتطوير ك �ف��اءة األن�ظ�م��ة املحاسبية
في األجهزة الحكومية.
خامسا :كثرة مالحظات
شؤون التوظف
وبينت اللجنة أن��ه الب��د من إع��ادة
ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي م � ��دى ف �ع��ال �ي��ة م��راق �ب��ي
ش� � � � ��ؤون ال � �ت � ��وظ � ��ف ع � �ل� ��ى م �س �ت ��وى
الجهاز الحكومي ككل على غ��رار ما
تم للمراقبني املاليني للحد من هذه
املخالفات إذ أن��ه من غير املقبول أن
يخالف ديوان الخدمة املدنية قرارات
مجلس الخدمة املدنية وهو املسؤول
عن تطبيقها بل أن يخالف القرارات
التي يصدرها (ديوان الخدمة) نفسه
ومن أبرز تلك املخالفات املبالغة في
ت�ش�ك�ي��ل ف ��رق ال �ع �م��ل وال �ت��ي وص�ل��ت
إل��ى ( )41فريقا ضمن أوق��ات العمل
الرسمي !
وش � � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى م��راج �ع��ة
أوج��ه ال�ق�ص��ور ال�ت��ي سجلها دي��وان
املحاسبة بشأن النظام اآلل��ي للنظم
املتكاملة والتي من شأنها أن تحكم
الرقابة على صرف املرتبات.

الكندري استقبل
مدير المعهد
الديمقراطي وأعضاء
حقوق اإلنسان
استقبل األمني العام ملجلس
األم ��ة ع�ل�ام ع�ل��ي ال�ك�ن��دري في
مكتبه أمس املدير املقيم األول
للمعهد الديمقراطي الوطني
اري��ان�ي��ت شيهو ي��راف�ق��ه نائب
رئ� �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل � �ح � �ق� ��وق اإلن� � � �س � � ��ان إدري� � � ��س
ال � �ك � �ن ��دري وأع� � �ض � ��اء م�ج�ل��س
إدارة الجمعية.
وج� ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اء بحث
ع� � ��دد م� ��ن امل� ��وض� ��وع� ��ات ذات
االه �ت �م��ام امل �ش �ت��رك ف��ي م�ج��ال
ح �ق��وق اإلن� �س ��ان الس �ي �م��ا في
الجانب البرملاني منه.
وحضر اللقاء األم�ين العام
امل� �س ��اع ��د ل � �ش� ��ؤون ال �ع�ل�اق ��ات
ال� �ع ��ام ��ة وامل� �ن� �ظ� �م ��ات م �ه��دي
املطيرات .
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وجه سؤاال للصانع عن دعوة األوقاف للخميس

الفضل يقترح قبول استقالة النائب بعد  30يوما
من تقديمها إذا لم يبت فيها المجلس

وج��ه ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل س��ؤاال
إل� � ��ى وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل وزي � � ��ر األوق � � ��اف
والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع
ق��ال ف�ي��ه:ص��در م��ؤخ��را حكم قضائي
ب �ت �غ��ري��م ال��داع �ي��ة ع �ث �م��ان ال�خ�م�ي��س
 20أل��ف دينار بسبب قيامه ب��ازدراء
وإساءة املذهب الجعفري إال أنه تبني
م��ؤخ��را أن وزارة األوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ق ��ام ��ت ب� ��دع� ��وة امل ��دع ��و
ع �ث �م��ان ال �خ �م �ي��س إلل �ق ��اء م�ح��اض��رة
تحت إشراف الوزارة.
وأض � � � � ��اف :ل� � ��ذا ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دي
وإف��ادت��ي باآلتي  :ما الغاية املرجوة
من توجيه وزارة األوق��اف والشؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة دع � ��وة ل �ل �م��دع��و ع�ث�م��ان
ال�خ�م�ي��س إلل �ق��اء م �ح��اض��رة؟ خاصة
أن عليه حكما قضائيا بتهمة شق
الوحدة الوطنية مستطردا :ما اإلدارة
التي قامت بتوجيه الدعوة للمدعو
عثمان الخميس في وزارة األوق��اف؟
وما عنوان املحاضرة ومكانها؟
وم� � ��ن ج� �ه ��ة اخ � � ��رى ق� � ��دم ال �ف �ض��ل
اق �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن إض��اف��ة
فقرة أخيرة إلى املادة  17من القانون
رقم  12لسنة  1963في شأن الالئحة
الداخلية ملجلس األم��ة وت�ن��ص على
ان ��ه وف ��ي ح��ال��ة ف � ��وات ث�ل�اث�ي�ن ي��وم��ا

م ��ن ت ��اري ��خ ت �ق��دي��م االس �ت �ق��ال��ة دون
اتخاذ املجلس قرارا بشأنها أو دون
ع��دول العضو عنها قبل مضي املدة
امل ��ذك ��ورة ت �ك��ون االس �ت �ق��ال��ة م�ق�ب��ول��ة
ح�ك�م��ا وي�ع�ل��ن رئ �ي��س امل�ج�ل��س خلو
محله.
وأض � � � ��اف :ن �ص ��ت امل � � ��ادة  17م��ن
القانون رقم  12لسنة  1963في شأن
الالئحة الداخلية ملجلس األمة على
أن مجلس األمة هو املختص بقبول
االس �ت �ق��ال��ة م ��ن ع �ض��وي �ت��ه .وت �ق��دم
االستقالة كتابة إلى رئيس املجلس
ويجب أن تعرض على املجلس في
أول جلسة ت�ل��ي ال �ي��وم ال�ع��اش��ر من
ت �ق��دي �م �ه��ا ول �ل �ع �ض��و أن ي �ع ��دل ع��ن
استقالته قبل ص��دور ق��رار املجلس
بقبولها.
وجاء في نص املذكرة االيضاحية:
بالرغم من وجاهة هذا النص إال أنه
لم يواجه حالة عدم اتخاذ املجلس
القرار بشأن االستقالة املشار إليها
سواء بالرفض أو القبول تزامن مع
ذلك امتناع العضو مقدم االستقالة
ع ��ن ال� �ع ��دول ع �ن �ه��ا .ف�ي�ص�ب��ح طلب
االستقالة معلقا بما يخالف مبدأ
االض � � �ط� � ��راد واالن � �ت � �ظ� ��ام ل �ل �م��راف��ق
وأهمه مرفق مجلس األمة وبخاصة

نبيل الفضل

م��ا إذا ك��ان��ت االس�ت�ق��ال��ة م�ق��دم��ة من
أك�ث��ر م��ن عضو م��ن أع�ض��اء مجلس
األمة.
وأض � ��اف � ��ت امل � ��ذك � ��رة ان � ��ه ف� ��ي ه ��ذا
ال�ص��دد ج��اء مقترح القانون لينهي
ال�ج��دل بشأن م��ا سبق ب��أن ن��ص في
مادته األول��ى ب��أن يضاف إل��ى امل��ادة
 17م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  12لسنة 1963
املشار إليه فقرة أخيرة نصها اآلتي:
وف ��ي ح��ال��ة ف� ��وات ث�ل�اث�ي�ن ي��وم��ا
م��ن ت��اري��خ ت �ق��دي��م االس �ت �ق��ال��ة دون

اتخاذ املجلس قرارا بشأنها أو دون
عدول العضو عنها قبل مضي املدة
امل��ذك��ورة ت�ك��ون االس�ت�ق��ال��ة مقبولة
حكما ويعلن رئ�ي��س املجلس خلو
محله.
وت��اب �ع��ت :وف ��ق ه��ذ امل �ق �ت��رح ف��إن
االستقالة املقدمة من عضو مجلس
األم � ��ة أو أك �ث��ر ف��إن �ه��ا ت �خ �ض��ع مل��دة
زمنية محدده في ه��ذا املقترح فإذا
انقضت هذه املدة دون عدول العضو
عنها أو دون أن يتخذ مجلس األمة
ق��رارا بشأنها ت�ك��ون مقبولة حكما
وأن يعلن رئيس مجلس األمة خلو
محل عضو مجلس األمة كأثر تبعي
لقبول االستقالة حكما.
وأوض � �ح ��ت ان� ��ه ن �ص��ت امل ��ادت ��ان
ال� �ث ��ان� �ي ��ة وال � �ث� ��ال � �ث� ��ة ع� �ل ��ى أح� �ك ��ام
تنفيذية بأن يلغى كل حكم يعارض
أحكام هذا القانون وأن على رئيس
مجلس ال��وزراء وال��وزراء – كل فيما
يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون
وي �ع �م��ل ب ��ه م �ن��ذ ت ��اري ��خ ن �ش��ره في
الجريدة الرسمية.

نتيجة ازدياد وتكرار األخطاء الطبية

الحريص لـ «الدستور» :وزير الصحة
بات قريبا من صعود منصة االستجواب

مبارك الحريص

ق ��ال ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�ح��ري��ص
ان وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة ب� � ��ات ق��ري �ب��ا
م��ن ص �ع��ود م�ن�ص��ة االس �ت �ج��واب
نتيجة ازدي� ��اد وت �ك��رار األخ �ط��اء
ال �ط �ب �ي��ة م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى ض � ��رورة
تفادي هذه الكارثة الطبية التي
آرق� � ��ت اب � �ن� ��اء ال �ش �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
وزادت من تفاقم املشكلة الصحية
وان �ح��دار ث�ق��ة امل��واط��ن ف��ي وزارة
الصحة.
وق � ��ال ال �ح��ري��ص ف ��ي ت�ص��ري��ح
خاص لـ « الدستور» ان األخطاء
ال�ط�ب�ي��ة غ �ي��ر م�ق�ب��ول��ة اذا ت�ع��دت
ال�ن�س�ب��ة امل �ت �ع��ارف ع�ل�ي�ه��ا دول�ي��ا
م� �ب� �ي� �ن ��ا ان ح� � � � ��دوث م � �ث� ��ل ه� ��ذه

االخ � �ط� ��اء ي ��أت ��ي ن �ت �ي �ج��ة إه �م��ال
وع � ��دم امل ��راق� �ب ��ة وال �ت��دق �ي��ق ع�ل��ى
عمل األطباء .
واوض � � � � � � � � ��ح ال� � � �ح � � ��ري � � ��ص ان� � ��ه
ي �ج��ب ع �ل��ى وزارة ال �ص �ح��ة اخ��ذ
اح� �ت� �ي ��اط ��ات� �ه ��ا وع � �ل � ��ى اع � �ض� ��اء
ال�ب��رمل��ان اخ��ذ م��وق��ف ح��ازم تجاه
ذلك من خالل استخدام وتفعيل
األدوات ال��دس�ت��وري��ة ت�ج��اه وزي��ر
الصحة الن االخ �ط��اء الطبية فد
تودي بوفاة حياة بشرية مشيرا
ال��ى ان��ه ع�ل��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة اخ��ذ
ه� ��ذا االم � ��ر ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار ان �ن��ا
س �ن �ط �ل��ب ب� � ��االرق� � ��ام وال� � �ح � ��االت
ال �ت��ي ت�ع��رض��ت االخ �ط��اء الطبية

خ� �ص ��وص ��ا ان � �ه� ��ا وب� �ح� �س ��ب م��ا
سمعنا بتزايد غير مسبوق.
وأض � � ��اف ال� �ح ��ري ��ص ان وزي ��ر
ال� � �ص� � �ح � ��ة اص � � �ب � � ��ح ف� � � ��ي م� ��رم� ��ى
امل�س��اء ل��ة السياسية بشكل اكبر
خصوصا ان هناك من النواب من
ل��وح ب��اس�ت�ج��واب ال��وزي��ر م��ؤك��دا
ان االس� �ت� �ج ��واب ح ��ق دس� �ت ��وري
ل�ل�ن��ائ��ب وع �ل��ى ال��وزي��ر العبيدي
اإلس� � � � � � � ��راع ف � � ��ي االص� � � �ل� � ��اح واال
سيصعد املنصة هو او اي وزير
ي �ت �ج��اوز او ي �ت �ه��اون او يخالف
تطبيق وتنفيذ القوانني.

 ..ويقترح تعديالت
على قانون ذوي اإلعاقة
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا
ب�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ح�ق��وق األش�خ��اص
ذوي اإلعاقةوقال في اقتراحه الذي
ارسله إلى رئيس لجنة شؤون ذوي
االحتياجات البرملانية انه بمناسبة
مناقشة اللجنة لبعض االقتراحات
بقانون امل��درج��ة على ج��دول أعمال
ال �ل �ج �ن��ة ف� ��ي ش � ��أن ت� �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  8لسنة 2010
ف ��ي ش ��أن ح �ق��وق األش� �خ ��اص ذوي
اإلع� ��اق� ��ة ن �ت �ق��دم ب ��اق� �ت ��راح ب� � ��إدراج
التعديل التالي على القانون املشار
إليه وذل��ك وفقا الحكام امل��ادة ()57
من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
وأض��اف:ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص ال�ف�ق��رة
األول� � ��ى م ��ن امل� � ��ادة األول� � ��ى وب �ن��ص
امل ��ادة ال�ع��اش��رة م��ن ال �ق��ان��ون رق��م 8
ل�س�ن��ة  2010امل �ش ��ار إل �ي��ه ال�ت�ع��دي��ل
التالي:
مادة أولى :الشخص ذو اإلعاقة:
ك� ��ل م� ��ن ي� �ع ��ان ��ي اع� � �ت �ل��االت دائ� �م ��ة

ك�ل�ي��ة أو ج��زئ�ي��ة ت ��ؤدي إل ��ى قصور
ف��ي ق��درات��ه ال�ب��دن�ي��ة أو ال�ع�ق�ل�ي��ة أو
ال�ح�س�ي��ة أو ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ق��د تمنعه
م ��ن ت��أم�ي�ن م �س �ت �ل��زم��ات ح �ي��ات��ه أو
امل �ش ��ارك ��ة ب� �ص ��ورة ك��ام �ل��ة وف �ع��ال��ة
ف��ي املجتمع على ق��دم امل �س��اواة مع
اآلخرين.
م� ��ادة ع ��اش ��رة :ت�ت�خ��ذ ال�ح�ك��وم��ة
ك � � ��اف � � ��ة ال � � �ت� � ��رت � � �ي � � �ب� � ��ات اإلداري� � � � � � � � ��ة
وال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ال �ف �ع��ال��ة وامل �ط �ل��وب��ة
لدمج األش�خ��اص ذوي االع��اق��ة بما
ي�ش�م��ل ف�ئ�ت��ي ب�ط�ي�ئ��ي وص �ع��وب��ات
التعلم في مراحل التعليم املختلفة
ض�م��ن م�ن��اه��ج تعليمية وتأهيلية
بما يتناسب م��ع قدراتهم الحسية
وال �ب��دن �ي��ة وال �ع �ق �ل �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
مما يؤهلهم لالندماج في املجتمع
والعمل واإلنتاج.

أبل يسأل عن نسب الملوثات
البيئية في المطالع
وجه النائب د .خليل عبدالله
أب � ��ل س� � ��ؤاال إل � ��ى وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون اإلس� � �ك � ��ان ي ��اس ��ر أب ��ل
وج � � ��اء ف� ��ي ن� ��ص ال� � �س � ��ؤال :ب�م��ا
أن امل ��ؤس �س ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة س ��وف ت �ق��وم ب�ت��وزي��ع
ال �ق �س��ائ��م ال �س �ك �ن �ي��ة ف ��ي م��دي�ن��ة
امل � �ط �ل�اع ال �س �ك �ن �ي ��ة..ل ��ذا ي��رج��ى
إفادتي وتزودي بما يلي- :
 ه��ل ت��وج��د دراس ��ة ميدانيةم ��وث �ق ��ة م� ��ن ال �ه �ي �ئ ��ات امل �ح �ل �ي��ة
أو ال �ع��امل �ي��ة ت �ب�ين ف�ي�ه��ا س�لام��ة
م ��دي� �ن ��ة امل � �ط�ل��اع م� ��ن ال �ن��اح �ي��ة
ال �ص �ح �ي��ة ح ��ال �ي ��ا وم �س �ت �ق �ب�لا؟
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم -يرجى
ت��زوي��دي بنسخة م��ن ال��دارس��ات
إن كانت محلية أو عاملية وهل
ت��وج��د دراس � � ��ات أو ت �ق��اري��ر أو
بحوث بيئية تم االستناد إليها
بشأن تحديد نسب اإلشعاعات
وامل � �ل � ��وث � ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ب �م��دي �ن��ة

د .خليل أبل

امل � �ط�ل��اع ال �س �ك �ن �ي��ة؟ إذا ك��ان��ت
اإلج��اب��ة بنعم -ي��رج��ى موافاتي
ب�ج�م�ي��ع ال �ن �س��خ ع��ن ال ��دراس ��ات
وال �ت �ق��اري��ر امل�ي��دان�ي��ة وال�ب�ح��وث
البيئية.
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وجه سؤالين إلى الصالح والصانع بشأنهما

الحويلة :االستعجال في تجهيز مبنى
التأمينات وشؤون القصر باألحمدي

ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب د .محمد الحويلة
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
امل��ال �ي��ة ان ��س ال �ص��ال��ح ب��اإلي �ع��از إل��ى
امل �ع �ن �ي�ي�ن االس �ت �ع �ج ��ال ف ��ي ت�ج�ه�ي��ز
م�ب�ن��ى ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ف��رع
األح� � �م � ��دي أله� �م� �ي ��ة ه � ��ذا امل ��وض ��وع
بالنسبة أله��ال��ي محافظة األحمدي
وتسهيال على املواطنني واملواطنات
م� ��ن أب � �ن� ��اء امل �ح ��اف �ظ ��ة الس �ي �م ��ا وأن
التأمينات االجتماعية م��ن الجهات
ال�ت��ي لها ع�لاق��ة م�ب��اش��رة باستقبال
الجمهور وي�ت��ردد امل��راج�ع��ون عليها
باستمرار بهدف ان�ج��از معامالتهم
ل� ��ذا ي �ج��ب ت��وف �ي��ر أف � ��رع ل �ه��ا ف ��ي ك��ل
محافظات الكويت.
وقال الحويلة في تصريح صحفي
له أن مؤسسة التأمينات االجتماعية
ت�خ��دم شريحة كبيرة م��ن املواطنني
خ ��اص ��ة ك �ب ��ار ال �س ��ن وف� ��ي ض� ��وء م��ا
ي �ع��ان �ي��ه أه ��ال ��ي م �ح��اف �ظ��ة االح �م��دي
م� ��ن ج �ه ��د وت� �ع ��ب ع �ن ��د م��راج �ع �ت �ه��م

للتأمينات من بعد املسافة واالزدحام
امل� ��روري وغ�ي��ره��ا م��ن األم ��ور بسبب
ع��دم ت��واف��ر ف��رع للتأمينات ف��ي هذه
امل�ح��اف�ظ��ة ال �ت��ي ب�ه��ا ن�س�ب��ة سكانية
ع��ال�ي��ة م�ق��ارن��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ات األخ��رى
ف� ��ان امل ��ؤس �س ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية مطالبة بسرعة تجهيز
فرع للمؤسسة يخدم أهالي محافظة
األحمدي.
وف � ��ي ه � ��ذا االت � �ج� ��اه ق � ��دم ال �ن��ائ��ب
د.م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة س � ��ؤاال ب��رمل��ان�ي��ا
لنائب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
املالية طالب فيه بتزويده عن املوعد
امل �ح ��دد ل �ب��دأ ال �ع �م��ل ب �ف��رع م��ؤس�س��ة
التأمينات االجتماعية في محافظة
االح �م��دي وه ��ل ه �ن��اك م��ا ي�ع�ي��ق ب��دء
ال �ع �م��ل ب ��ال �ف ��رع إذا ك ��ان ��ت االج ��اب ��ة
باإليجاب يرجى تزويدي باألسباب
وإذا ك��ان ال�ج��واب بالنفي ف�ل�م��اذا لم
يتم بدء العمل بالفرع؟
وف� ��ي ات� �ج ��اه أخ� ��ر ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب

د .محمد الحويلة

د.محمد الحويلة وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر
االوقاف والشؤون اإلسالمية يعقوب
ال �ص��ان��ع االس �ت �ع �ج��ال ب �ف �ت��ح م�ب�ن��ى
ش ��ؤون ال�ق�ص��ر بمحافظة االح �م��دي
وسرعة تجهيز املبنى ملباشرة العمل
ل �خ��دم��ة اه ��ال ��ي م �ح��اف �ظ��ة األح �م��دي
هذه املحافظة ذات الكثافة السكانية
العالية م��ا يقتضي السعي م��ن أجل

أكد أن وقف كادر المعلمين في الصيف غير مقبول

الظفيري :معالجة أوجه الهدر
في ميزانية التربية

استنكر النائب د .منصور
ال �ظ �ف �ي��ري م ��ا ب � ��در ع ��ن وزي ��ر
التربية وزي��ر التعليم العالي
د.ب � � � ��در ال� �ع� �ي� �س ��ى م � ��ن إط �ل��اق
ب� ��ال� ��ون� ��ة اخ � �ت � �ب� ��ار ب ��اإلي� �ح ��اء
ب��وق��ف ص ��رف ك ��ادر املعلمني
ف ��ي ال �ص �ي��ف م �ع �ت �ب��را ان ذل��ك
االمر غير مقبول على اإلطالق
داع � �ي ��ا ال� ��وزي� ��ر ال � ��ى م�ع��ال �ج��ة
اوج��ه الهدر في امليزانية بدال
م��ن م �ح��اوالت التضييق على
املعلمني.
وق��ال ال�ن��ائ��ب الظفيرى  :ان
النهوض بالعملية التعليمية
واالرت� � � � � �ق � � � � ��اء ب� � �ه � ��ا يتطلب
االه �ت �م ��ام ب �ف �ئ��ة امل �ع �ل �م�ين من
ج�م�ي��ع ال �ن��واح��ي ت��دري�ب�ي��ة أو
تأهيلية ع�ل�اوة ع�ل��ى تحسني
ال ��دخ ��ل امل � � ��ادي ل �ل �م �ع �ل��م ع�ل��ى
اع �ت �ب��ار ان م�ه�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي��م من
امل �ه ��ن ال �ش��اق��ة ال �ت ��ي ت�س�ت�ل��زم
م� �ج� �ه ��ود م �ض��اع �ف��ا وه � ��و م��ا
ي �س �ت �ل��زم م �ك��اف��أة امل �ع �ل �م�ين ال

د .منصور الظفيري

محاوالت التضييق عليهم.
وت��اب��ع النائب الظفيري اذا
ان ك � ّ�ن ��ا ف �ع�ل�ا ن ��ري ��د اص�ل�اح��ا
ت�ع�ل�ي�م�ي��ا ح�ق�ي�ق�ي��ا ف�ل�اب��د من
االل�ت�ف��ات ال��ى املعلم وتحسني
م � �س � �ت� ��وى دخ� � �ل � ��ه ل �ت �ش �ج �ي��ع
ال �ك��وادر الوطنية على دخ��ول
هذه املهنة الشاقة والتي دوما
ما تحتاج الوزارة الى ابتعاث
لجان للتعاقدات الخارجية ما

يبرهن ب��دوره ان هناك عزوفا
م� ��ن ال �ع �ن �ص��ر ال ��وط� �ن ��ي ع�ل��ى
مهنة التدريس.
وشدد النائب الظفيري على
ان��ه ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف الحالية
ع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى االق� �ت� �ص ��ادي
وان � �خ� � �ف � ��اض اس� � �ع � ��ار ال �ن �ف��ط
فانه آن األوان لالعتماد على
ال �ع �ن �ص��ر ال��وط �ن��ي ف ��ي م�ه�ن��ة
ال �ت��دري��س وم �ح��اول��ة التقليل
م � ��ن ال � �ت � �ع� ��اق� ��دات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
م ��ؤك ��دا ان ه� ��ذا ل ��ن ي �ت��أت��ى اال
م��ن خ�ل�ال ت�ش�ج�ي��ع ال�ع�ن��اص��ر
الوطنية على دخول هذا املهنة
 ،والذى لن يتحقق بدوره هذا
اال من خالل تقديم من الحوافز
املالية والتشجيعية للعناصر
الوطنية.

راح� �ت� �ه ��م وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى ح �ص��ول �ه��م
على الخدمات املستحقة لهم بأيسر
السبل ومل��ا تقدمه ه��ذه الهيئة التي
ان �ش��أت ع��ام  1938أله ��داف إنسانية
ورس� ��ال� ��ة ن �ب �ي �ل��ة ب� �غ ��رض ال��وص��اي��ة
ع �ل��ى م ��ن ال وص� ��ي وال ول� ��ي ل ��ه م��ن
ال �ق �ص��ر وامل �ح �ج��ور ع�ل�ي�ه��م وف��اق��دي
األهلية واملفقودين وحماية أموالهم
وصيانة ممتلكاتهم.
ك � ��ذل � ��ك ق� � � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب د.م� �ح� �م ��د
ال �ح��وي �ل��ة س � ��ؤاال ب��رمل��ان �ي��ا ف ��ي ه��ذا
االت�ج��اه ل��وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر االوق��اف
وال � � �ش � ��ؤون االس �ل�ام � �ي ��ة ط ��ال ��ب ف�ي��ه
ب� �ت ��زوي ��ده ع ��ن امل ��وع ��د امل� �ح ��دد ل �ب��دأ
ال�ع�م��ل ب�ف��رع الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
القصر محافظة االحمدي وهل هناك
ما يعيق بدء العمل بالفرع إذا كانت
االج��اب��ة ب��اإلي �ج��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي
باألسباب وإذا ك��ان ال�ج��واب بالنفي
فلماذا لم يتم بدأ العمل بالفرع؟

الجيران :العمل
الخيري في الكويت
يخضع للقانون

د .عبدالرحمن الجيران

أوضح عضو اللجنة التشريعية
البرملانية د .عبدالرحمن الجيران
أن التشريعية ناقشت أم��س االول
اق �ت��راح ج�م��ع ال �ت �ب��رع��ات واح��ال�ت��ه
الى اللجنة الصحية واالجتماعية
ك��ون �ه��ا ل �ج �ن��ة م�خ�ت �ص��ة م �ت��دارك��ا
لكنه اقتراح تعتريه الشوائب ألنه
ي��أت��ي ب ��أم ��ور اف �ت��راض �ي��ة ف��ال�ع�م��ل
ال � �خ � �ي� ��ري ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ي �خ �ض��ع
للقانون وتنظمه اللوائح .وقال إن
االق �ت��راح ت�ح��دث ع��ن ش��راء اسلحة
ودع � � ��م م �ن �ظ �م��ات ح ��رب� �ي ��ة خ� ��ارج
ال �ك��وي��ت وه ��و أم ��ر اف �ت��راض��ي وأن
هناك مواد في االقتراح تتحدث عن
شراء اسلحة وهي امور افتراضية
وليس أصيلة حتى نتعامل معها.
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عسكر :مساواة الخليجيين
والبدون في الداخلية بالدفاع
اق � �ت� ��رح ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
مساواة املهنيني العاملني في وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة م��ن الخليجيني وال �ب��دون
بأقرانهم من املهنيني بوزارة الدفاع
في حق االبتعاث للعالج بالخارج.
وق� � � � ��ال ف� � ��ي ن� � ��ص االق � � �ت� � ��راح:م� � ��ن
امل�ع�ل��وم ان املهنيني م��ن الخليجيني
والبدون العاملني بوزارتي الداخلية
والدفاع ال ينسى كل منصف الجهد
ال �ك �ب �ي ��ر ال � � ��ذي ي � ��ؤدون � ��ه ف � ��ي امل �ه��ن
امل �س��ان��دة وي �ق��وم��ون ب� � ��ادوار مهمة
اليستطيع أحد ان ينكرها خصوصا
انهم منتشرون في اإلدارات املختلفة
وع�ل�ي��ه ال ب��د م��ن ان ت �ك��ون امل�ع��ام�ل��ة
واح � � ��دة ب �ي�ن امل �ه �ن �ي�ي�ن ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين
والبدون في كل من وزارتي الداخلية
والدفاع.
واض � � ��اف :اال ان ال ��واق ��ع ال�ع�م�ل��ي
خ�ل�اف ذل ��ك ح �ي��ث ي�ت�م�ت��ع امل�ه�ن�ي��ون
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ون وال � �ب � ��دون ال �ع��ام �ل��ون
بوزارة الدفاع بحق العالج بالخارج
بينما يتم حرمان أقرانهــــــــم املهنيــــــي
ن من البدون ومن أبناء دول مجلس
التعاون الخليجي العاملني بوزارة
الداخلية من هذا الحق.
واوض � � ��ح ان� ��ه رغ� ��م ان� �ه ��م ي� ��ؤدون
واج � �ب � �ه� ��م ال ��وظ� �ي� �ف ��ي ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
ادارات الداخلية على اكمل وجه وال
يقل دوره��م عن ال��دور ال��ذي يقوم به
ال �ع �س �ك��ري��ون االم� ��ر ال� ��ذي ي�س�ت��دع��ي
ضرورة املساواة بينهم وبني أقرانهم
م ��ن امل �ه �ن �ي�ين ال � �ب ��دون وأب � �ن ��اء دول

عسكر العنزي

مجلس التعاون العاملني في وزارة
ال ��دف ��اع م��ن ح �ي��ث أح �ق �ي��ة االب �ت �ع��اث
ل� �ل� �ع�ل�اج ب � ��ال � �خ � ��ارج ليكون هناك
ت�ع��ام��ل م��وح��د ب�ين املهنيني ال�ب��دون
وأب � �ن ��اء دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ف��ي
وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد أنه بات من الضروري وضع
ح��د مل�ع��ان��اة املهنيني م��ن الخليجني
وال � �ب� ��دون ف ��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ك��ي
ي �ش �ع��روا ان �ه��م ج ��زء م ��ن ه ��ذا ال�ب�ل��د
وان ال� � �ك � ��وي � ��ت ح � ��ري � �ص � ��ة ع �ل �ي �ه��م
وحريصة على توفير االستقرار لهم
فبعض هؤالء املهنيني الخليجيني
وال� �ب ��دون م �ت��زوج��ون م��ن ك��وي�ت�ي��ات
وال�ب�ع��ض اآلخ��ر ام�ه��ات�ه��م كويتيات
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال ي ��وج ��د م� ��ا ي �م �ن��ع ان
يعاملوا معاملة أق��ران�ه��م ف��ي وزارة
الدفاع.

العازمي :نرفض التشكيك
في لجنة حماية المال العام
رف ��ض م �ق��رر ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل ��ال
العام النائب سيف العازمي الطعن
وال �ت �ش �ك �ي��ك امل ��وج ��ه ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
امل� ��ال العام ح ��ول ت �ق��ري��ره��ا بملف
الداو.
وق � � � ��ال ال� � �ع � ��ازم � ��ي ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
صحفي ان بعض ال�ن��واب طعن في
ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام وات�ه�م�ه��ا
ان �ه��ا غ �ي��ر ح �ي��ادي��ة ف ��ي م �ل��ف ال ��داو
ك�ي�م�ي�ك��ال وس �ب��ق ان رف �ع��ت اللجنة
تقريرها بإحالة ملف الداو وجميع
املعنيني الى النيابة وتوجد جميع
ال �ش �ه��ادات ع �ل��ى ذل ��ك ون �ت �ح��دى اي
شخص يثبت ان اللجنة لم تستدع
طرفا معينا وتوجد لدينا مستندات
بحضور األشخاص املعنني.
واض � � ��اف ال � �ع ��ازم ��ي :امل �س �ت �ن��دات
م� ��وج� ��ودة و أح �ل �ن��ا امل� ��وض� ��وع ال��ى
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وال � � ��داو ك�ي�م�ي�ك��ال
م � � ��وض � � ��وع ج � � � ��دل أله � � � ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت
وك� �ش� �ف� �ن ��ا ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة وه � � ��ي س ��رق ��ة
ال�ع�ص��ر وال ن�ح��اب��ي اي ش�خ��ص وال
ي�ب�ت��زن��ا ش �خ��ص وال� �ق ��رار ب��ال�ن�ه��اي��ة

سيف العازمي

لنواب االمة وتقارير اللجنة جاهزة
وسوف تعرض في مجلس االمة.
واك��د العازمي ان تحقيق اللجنة
ف��ي م �ل��ف ال � ��داو ص�ح�ي��ح ول ��م تميز
ال �ل �ج �ن��ة ط ��رف ��ا ع �ل��ى ح� �س ��اب ط��رف
اخر واليجوز الطعن باللجنة التي
استدعت جميع األطراف ولم ترفض
شهادة اي طرف معني.

08

برلمان

aldostoor

الثالثاء  12صفر  24 . 1437نوفمبر 2015

ستبقى الكويت الدولة الرائدة في الديمقراطية والحرية

الخرافي :أبوالدستور
أرسى بناء الدولة الحديثة
أك � � ��د أم �ي ��ن س � ��ر م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
النائب ع��ادل الخرافي أن للكويت
رجاال ما زالت أسماؤهم في ذاكرة
ال � �ت� ��اري� ��خ وع � �ل ��ى رأس � �ه� ��م األم� �ي ��ر
ال ��راح ��ل ال �ش �ي��خ ع �ب��د ال �ل��ه ال�س��ال��م
ال�ص�ب��اح أب��و ال��دس �ت��ور ط�ي��ب الله
ثراه
وأض � ��اف أن ل�ل�م�غ�ف��ور ل��ه ب��إذن
الله الكثير م��ن االن �ج��ازات أبرزها
وض��ع اللبنة األول ��ى م��ن ال�ق��وان�ين
وال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي س��اه �م��ت في
بناء الدولة الحديثة واستقاللها
مؤكدا بأن في عهده شهدت الكويت
االن � �ف � �ت ��اح ال� �س� �ي ��اس ��ي وال �ث �ق��اف��ي
واالقتصادي واالجتماعي وتعزيز
ال � �ع�ل��اق� ��ات ال � �خ ��ارج � �ي ��ة م � ��ع دول
ال � �ج � ��وار ه � ��ذا إض� ��اف� ��ة إل � ��ى غ ��رس
ال �ح �ي ��اة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة م ��ن خ�ل�ال

عادل الجارالله

إج��راء أول انتخابات برملانية في
عهده
جاء ذلك في ذكرى مرور نصف
ق � ��رن ع �ل ��ى رح� �ي ��ل اب � ��و ال ��دس �ت ��ور

وأب � ��و االس� �ت� �ق�ل�ال األم� �ي ��ر ال ��راح ��ل
ال �ش �ي ��خ ع �ب ��د ال� �ل ��ه ال� �س ��ال ��م وق� ��ال
ك��ان للمغفور ل��ه ب��إذن الله الكثير
م� ��ن امل� �س ��اه� �م ��ات ل ��رف ��ع اق �ت �ص��اد
ال �ك��وي��ت م ��ن خ �ل�ال زي� � ��ادة ع��وائ��د
النفط واقرار االتفاقيات مع الدول
العربية واألجنبية وصدور تنظيم
ال� �ق� �ض ��اء ع � ��ام  1959إض ��اف ��ة إل��ى
اهتمامه باإلعالم من خالل افتتاح
اذاع� ��ة ال �ك��وي��ت .واخ�ت �ت��م ال�خ��راف��ي
ت�ص��ري�ح��ه ق��ائ�لا س�ت�ب�ق��ى ال�ك��وي��ت
بفضل الله وبفضل أسرة آل صباح
ال� �ك ��رام ال ��دول ��ة ال ��رائ ��دة ف��ي م�ج��ال
الديمقراطية وال�ح��ري��ة واالزده ��ار
م�ت�م�ن�ي��ا أن ي �ح �ف��ظ ال �ل ��ه ال �ك��وي��ت
وشعبها م��ن ك��ل م�ك��روه وأن يديم
عليها نعمة األمن واألمان..

أين مسطرة القانون يا وزير العدل

الطريجي للصانع :تراجع
عن قرار إيقاف الخميس
ﺩﻋـ� �ـ� �ـ ��ـﺎ ﺍﻟﻨـ� � �ـ � ��ـﺎﺋﺐ د .ﻋﺒـ � �ـ� ��ـﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﻭﺯﻳـ� �ـ ��ـﺮ ﺍﻟﻌـ� �ـ� �ـ ��ـﺪﻝ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻷﻭﻗـ �ـ �ـ��ـﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸـ �ـ ��ـﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳـ� ��ـﻼﻣﻴﺔ
ﻳﻌـ � � ��ـﻘﻮﺏ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ
ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ك��ون ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻤﻟﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪﻩ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭﺓ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻤﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺼﺎﻧـ � �ـ� ��ـﻊ ﺭﺟـ � ��ـﻞ ﻗـ � � ��ـﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺪﺭﻙ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻤـ � � � � � � ��ـﻴـﻴﺰ ﻫـ � �ـ� ��ـﻲ ﺍﻟﻔﻴـ� � � � � ��ـﺼﻞ ﺑﻦﻴ
ﺍﻤﻟﺘﺨﺎﺻﻤﻦﻴ ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ
ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

برئاسة وزير اإلعالم

ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح �م��اد
العتيبي مقترحا بقانون إلنشاء
الهيئة ال�ع��ام��ة للسياحة برئاسة
وزي � � � � � ��ر االع� � � �ل � � ��ام ح� � �ي � ��ث ت � �ه� ��دف
إلى رسم السياسة العامة لتنمية
قطاع السياحة وتطويره واعتماد
ال � �خ � �ط� ��ط وال � � �ب� � ��رام� � ��ج امل �ت �ع �ل �ق ��ة
بتنشيط ودعم السياحة في اطار
السياسة العامة للدولة.
وجاء ف��ي امل��ذك��رة االيضاحية
ل�ل��اق � �ت� ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ان� � ��ه ح � ��ددت
امل��ادة الثالثة ان للهيئة ممارسة
االخ�ت�ص��اص��ات وامل �ه��ام املرتبطة
ب��أه��داف�ه��ا وب �ن��اء عليه ف��إن امل�ه��ام
امل�م��اث�ل��ة ال �ت��ي ك��ان��ت م�ن��وط��ة ب��أي
إدارة أو ه� �ي� �ئ ��ة أو م� �ج� �ل ��س أو
مؤسسة أو جهة حكومية يجب أن
تنقل الى الهيئة حتى ال تتضارب
اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات امل � ��ؤس� � �س � ��ات أو
امل�ه��ام ب�ين ال�ج�ه��ات الحكومية أو
امل �ج��ال��س امل�ن�ت�خ�ب��ة وال �ت��ي س��وف
ت ��ؤه� �ل� �ه ��ا ل �ل �ع �م��ل ع� �ل ��ى ت �ن �ش �ي��ط
الصناعة الفندقية والسياحة في
الكويت عموما.
أما امل ��ادة ال��راب�ع��ة فبينت آلية
ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س إدارة ال �ه �ي �ئ��ة

سعدون حماد

ال��ذي يتولى إدارت �ه��ا وتوجيهها
ن�ح��و ال��وص��ول ال��ى أه��داف�ه��ا على
أن ي �ك��ون ب��رئ��اس��ة وزي � ��ر االع �ل�ام
وامل � ��دي � ��ر ال � �ع� ��ام ب �ص �ف �ت��ه ع �ض��وا
ب �م �ج �ل��س اإلدارة ن��ائ �ب��ا ل��رئ�ي��س
مجلس االدارة وعضوية ممثلني
ع��ن مختلف ال� ��وزرات أو الجهات
الحكومية وال�خ��اص��ة ال�ت��ي تهتم
وتعنى بالقطاع السياحي وتكون
م��دة امل�ج�ل��س أرب ��ع س �ن��وات قابلة
للتجديد.
وبينت امل� � ��ادت� � ��ان ال �خ��ام �س��ة

د .عبدالله الطريجي

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺻﺪﺭ
ﺣﻜﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﺈﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

العوضي وأبومرعي
بحثا التطورات اإلقليمية

سعدون حماد يقترح إنشاء
هيئة عامة للسياحة
وال� � � � �س � � � ��ادس � � � ��ة اخ � � �ت � � �ص � ��اص � ��ات
وص �ل��اح� � �ي � ��ات م� �ج� �ل ��س اإلدارة
وتنظيم كيفية عمل املجلس.
ونصت امل � ��ادة ال �س��اب �ع��ة على
ت�ع�ي�ين م��دي��ر ع ��ام للهيئة ي�ص��در
ب�ت�ع�ي�ن��ه م ��رس ��وم وي �م �ث �ل �ه��ا أم ��ام
ال� �ق� �ض ��اء وف � ��ي ع�ل�اق �ت �ه��ا ب��ال�غ �ي��ر
ويجوز تعيني نائب للمدير العام
أو أكثر يصدر بتعينهم مرسوم.
وفيما يتعلق ب��امل��وارد املالية
ف �ق��د ن �ص��ت امل � � ��ادة ال �ث��ام �ن��ة ع�ل��ى
أن ي�ك��ون للهيئة ميزانية ملحقة
ب � � ��وزارة االع �ل ��ام ع �ل��ى أن ت�ص�ب��ح
امل�ي��زان�ي��ة مستقلة ع�ن��دم��ا تتطور
أعمال الهيئة ومواردها وأن يعطى
مجلس اإلدارة حرية اعتماد النظم
واإلج � � ��راءات امل�ح��اس�ب�ي��ة امل�م��اث�ل��ة
نوعا ما للقطاع الخاص تسهيال
لعمل الهيئة.
وع � ��ال � �ج � ��ت امل � � � � ��ادة ال� �ت ��اس� �ع ��ة
االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة بما
ف �ي �ه��ا امل� � � ��وارد ال ��ذات� �ي ��ة ال �ن��اج �م��ة
ع��ن امل�س��اه�م��ة ف��ي إق��ام��ة م�ش��روع
تنشيط القطاع مع الشركات التي
تساهم في تحقيق أهداف الهيئة.
وح � � ��ددت امل � � ��ادة ال� �ع ��اش ��رة م��ا

ﻭﺍالﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻤﻟﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻜﻔﺎﺀﺗﻪ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺟﺪﺍ
ﻣﻦ ﺍﻤﻟﺘﺎﺑﻌﻦﻴ ﺍﻟﺤﺮﻳﺼﻦﻴ ﻋﻠﻰ
ﺍالﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻪ.
وشدد الطريجي على ضرورة
ال �ت �ع��ام��ل ب�م�س�ط��رة واح � ��دة ل��دى
تطبيق القانون مؤكدا ان اسلوب
ال� �ت� �ع ��اط ��ي م� ��ع ح� �س�ي�ن امل �ع �ت��وق
ي�خ�ت�ل��ف ع �م��ا ح �ص��ل م��ع ال�ش�ي��خ
ع�ث�م��ان ال�خ�م�ي��س ف��أي��ن مسطرة
القانون يا وزير العدل؟

ت �ن �ظ �م��ه ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة م��ن
م � �ق� ��ررات ب� �ش ��أن ت �ح��دي��د م �ن��اط��ق
ال �ت �ن �م �ي ��ة ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة وامل � ��واق � ��ع
وقواعد وشروط الترخيص...
وت � �ت� ��ول� ��ى ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م �س��ؤول �ي��ة
اإلش��راف والتخصيص والتوزيع
ل�ل�أراض ��ي وامل �ش��اري��ع ال�س�ي��اح�ي��ة
ح � �س� ��ب م � ��ا ن � �ص� ��ت ع� �ل� �ي ��ه امل � � ��ادة
 11أس� � � ��وة ب� �م ��ا ت� �ق ��دم ��ه ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ة ل �ل �م �ش��اري��ع
ال�ص�ن��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ع�ل��ى تحفيز
البنك الصناعي لتقديم خدماته
ل �ل �م �ش��اري��ع ال �س �ي��اح �ي��ة ك �م��ا ه��و
الحال في املشاريع الصناعية.
واقتضى إن �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة نقل
م ��وظ � �ف ��ي ال � �س� �ي ��اح ��ة ف � ��ي وزارة
االعالم إلى الهيئة حسب ما نصت
عليه املادة .12
وحتى تتمكن الهيئة من البدء
بنشاطها بقوة وسالسة وإلعداد
الئحتها التنفيذية ح��ددت امل��ادة
 13وج��وب إص��دار مجلس اإلدارة
ال�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ه��ذا القانون
خ �ل ��ال ث �ل�اث� ��ة أش � �ه� ��ر م � ��ن ت ��اري ��خ
ص � � � ��دوره ون � �ش� ��ره ف� ��ي ال� �ج ��ري ��دة
الرسمية.

العوضي مستقبال مجموعة الصداقة الالتفية

اس � �ت � �ق � �ب � ��ل رئ � � �ي � � ��س ل �ج� �ن ��ة
ال � �ش� ��ؤون ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ن��ائ��ب
ك� ��ام� ��ل ال� �ع ��وض ��ي ف� ��ي م�ك�ت�ب��ه
أمس رئيس مجموعة الصداقة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�لات�ف�ي��ة الكويتية
ح � �س� ��ام أب � � ��و م� ��رع� ��ي وال� ��وف� ��د
امل � ��راف � ��ق ل� ��ه وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارته البالد.
وج � ��رى خ �ل�ال ال �ل �ق��اء بحث
العالقات الثنائية بني البلدين

ال �ص��دي �ق�ي�ن وس� �ب ��ل ت �ع��زي��زه��ا
ف��ي شتى امل �ج��االت كما تطرق
ال� �ل� �ق ��اء ال� � ��ى آخ� � ��ر ال� �ت� �ط ��ورات
اإلقليمية والدولية السيما في
ما يتعلق بملف اإلرهاب.
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ألغى اتفاقية الحماية البريطانية وحول الكويت من إمارة إلى دولة السيادة

نصف قرن على رحيل «أبو الدستور»
الشيخ عبداهلل السالم
تحل اليوم الذكرى الـ50
عاما على وفاة األمير
الراحل الشيخ عبداهلل
السالم الصباح أحد أبرز
رجاالت الكويت في
القرن الماضي والذي
أرسى الدعائم الرئيسية
للدولة الدستورية
الحديثة حتى أطلق عليه
لقب «أبوالدستور».
وحمل يوم الـ  24من
نوفمبر  1965خبرا
محزنا ألبناء الكويت
حين ورد إلى أسماعهم
نبأ وفاة الشيخ عبداهلل
السالم الصباح الحاكم
الـ 11للكويت عن عمر
ناهز  70عاما بعدما
شهدت فترة حكمه
الممتدة بين عامي
 1950و 1965إنجازات
بارزة في وضع أسس
دولة الكويت الحديثة
وفق معايير دستورية.

وف ��ي  11ن��وف �م �ب��ر  1962ص ��ادق
األم �ي��ر ال��راح��ل ع�ل��ى دس �ت��ور ال�ب�لاد
بعد ان قدمه املجلس التأسيسي في
الثامن من الشهر ذاته.
واستكماال للحياة الديمقراطية
ف ��ي ع �ه��د ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م
أجريت أول انتخابات في  28يناير
 1962وافتتح سموه دور االنعقاد
األول ف ��ي  29ي �ن��اي��ر  1963وأدى
ال�ي�م�ين ال��دس �ت��وري��ة ف��ان�ت�ه��ت ب��ذل��ك
فترة االنتقال وبدأ العمل بالدستور
الجديد.

االمير الراحل سمو الشيخ عبدالله السالم يتسلم وثيقة الدستور

وال� �ش� �ي ��خ ع �ب ��دال �ل ��ه ال� �س ��ال ��م م��ن
م��وال �ي��د ع ��ام  1895وت�ل�ق��ى تعليمه
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وع� � ��رف ع �ن��ه م�ح�ب�ت��ه
للعلم واألدب والتاريخ وبدأ الراحل
حياته العملية م��ع العمل الوطني
ف��ي عهد الشيخ أحمد الجابر حني
تولى رعاية ش��ؤون البالد اإلداري��ة
وامل� ��ال � �ي� ��ة وأس� � �ن � ��دت إل � �ي� ��ه رئ ��اس ��ة
امل �ج �ل��س ال �ت �ش��ري �ع��ي ع ��ام ��ي 1938
و 1939ك�م��ا ت��ول��ى رئ��اس��ة ال�ب�ل��دي��ة
ودائرة الصحة ودائرة األيتام.
وف� � ��ي  25ف � �ب ��راي ��ر  1950ت��ول��ى
ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال� �س ��ال ��م م �ق��ال �ي��د
الحكم ف��ي ال�ب�لاد بعد وف��اة الشيخ
أح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ال �ح��اك��م
ال� �ع ��اش ��ر ل �ل �ب�ل�اد ل �ت ��دخ ��ل ال �ك��وي��ت
مرحلة جديدة نحو الدولة الحديثة
فقد تميز عهده باالنفتاح السياسي
والثقافي واالقتصادي على العالم
الخارجي من خالل تعزيز العالقات
التي تربط الكويت بالدول األخرى
السيما العربية.
دولة مستقلة
وب� ��دأ ت �ح��ول ال �ك��وي��ت م ��ن إم ��ارة
إل��ى دول ��ة مستقلة ك��ام�ل��ة ال�س�ي��ادة
ف��ي  19يونيو ع��ام  1961ح�ين أب��رم
ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م م �ع��اه��دة
االس �ت �ق�لال ال �ت��ي ب�م��وج�ب�ه��ا ألغيت
اتفاقية الحماية التي كانت قائمة
ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وب��ري�ط��ان�ي��ا م�ن��ذ ع��ام
 1899واستبدلها بمعاهدة تعاون
وص � ��داق � ��ة ف� �ك ��ان ال� �ش� �ي ��خ ع �ب��دال �ل��ه

السالم «أبو االستقالل» أيضا.
وف� � � ��ي ي� � � ��وم إع� � �ل� ��ان االس � �ت � �ق �ل�ال
أل �ق��ى األم �ي��ر ال��راح��ل ك�ل�م��ة وجهها
إل ��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين ق ��ال ف �ي �ه��ا :شعبي
ال�ع��زي��ز ...إخ��وان��ي وأبنائي ف��ي هذا
اليوم األغر من أيام وطننا املحبوب
ف��ي ه��ذا ال�ي��وم ال��ذى ننتقل فيه من
مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل
التاريخ ونطوي مع انبالج صبحه
صفحة م��ن امل��اض��ي بكل م��ا تحمله
وم ��ا ان� �ط ��وت ع�ل�ي��ه ل�ن�ف�ت��ح صفحة
ج��دي��دة ت�ت�م�ث��ل ف��ى ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة
ال �ت��ي ت �ق��رؤون �ه��ا اآلن وال �ت��ي ن��ال��ت
بموجبها الكويت استقاللها التام
وسيادتها الكاملة.
وأض��اف :في هذا اليوم والسرور
يمأل الجوانح واالبتسامات املشرقة
ت� �ع� �ل ��و ال� � ��وج� � ��وه ن� ��رف� ��ع أب� �ص ��ارن ��ا
ب � �خ � �ش� ��وع إل � � ��ى امل � ��ول � ��ى ع � ��ز وج� ��ل
لنحمده سبحانه ونشكره على ما
وفقنا اليه وأنعم علينا به ولقد كان
التعاون الوثيق بني الحكومة ممثلة
ف ��ى امل� �س ��ؤول�ي�ن م ��ن أب� �ن ��اء األس � ��رة
الحاكمة وب�ين الشعب املخلص من
امل�غ��زى الجميل مما أش��اع الغبطة
واالس�ت�ح�س��ان ف��ي نفسي وجعلني
أتمنى اس�ت�م��رار مثل ه��ذا التعاون
لخير بلدنا ودوام تقدمه وازدهاره.
وفي سبتمبر من العام نفسه تم
تبديل علم الكويت السابق باللون
األح �م��ر إل��ى ال�ع�ل��م ال��وط�ن��ي رب��اع��ي
األل��وان وق��د رف��ع على قصر السيف
وامل �ب��ان��ي ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ى صبيحة

يوم  24نوفمبر عام .1961
وعقب االستقالل انضمت الكويت
إلى جامعة الدول العربية عام 1961
وإل � ��ى م �ن �ظ �م��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة ع��ام
 1963لتصبح العضو الحادي عشر
بعد املئة في تلك املنظمة الدولية.
وعرف عن الشيخ عبدالله السالم
إي �م ��ان ��ه ب ��وح ��دة ال �ع ��امل�ي�ن ال �ع��رب��ي
واإلس�ل�ام��ي وت��رج��م ذل��ك ف��ي عهده
من خالل إنشاء الصندوق الكويتي
للتنمية االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة في
نهاية ديسمبر ع��ام  1961ملساعدة
البلدان العربية واإلسالمية وأيضا
الدول النامية.
المجلس التأسيسي
ول�ع��ل م��ن أب ��رز ان �ج��ازات الشيخ
ع �ب��دال �ل��ه ال� �س ��ال ��م إن � �ش ��اء امل �ج �ل��س
ال�ت��أس�ي�س��ي ل��وض��ع دس �ت��ور للبالد
ح� �ي ��ث ع� �ه ��د إل � �ي� ��ه ت �ش �ك �ي ��ل ل �ج �ن��ة
صياغة الدستور وفي  26أغسطس
ع ��ام  1961ص ��در امل��رس��وم األم �ي��ري
ال��داع��ي إل��ى إج��راء انتخابات عامة
لتشكيل مجلس تأسيسي يتولى
إعداد دستور البالد.
واف�ت�ت��ح ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه السالم
ج �ل �س��ة امل �ج �ل��س ووج � ��ه ك �ل �م��ة إل��ى
أبناء الكويت قال فيها :كلمتي لكم
ك ��وال ��د ألوالده أن ت �ح��اف �ظ��وا على
وح ��دة وج �م��ع ال�ك�ل�م��ة ح�ت��ى ت ��ؤدوا
رس��ال �ت �ك��م ال�ج�ل�ي�ل��ة ف��ي خ��دم��ة ه��ذا
ال �ش �ع��ب ع �ل��ى أك �م��ل وج ��ه وأح�س�ن��ه
والله ولي التوفيق.

افتتاح اإلذاعة
وم ��ن اإلن� �ج ��ازات ال �ت��ي ك��ان��ت في
ف�ت��رة ح�ك��م ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه السالم
افتتاح إذاعة الكويت في مايو 1951
وإج ��راء أول ت�ع��داد رس�م��ي للسكان
في أبريل عام  1957وصدور قانون
ت �ن �ظ �ي��م ال �ق �ض ��اء ف ��ي  19دي�س�م�ب��ر
ع� ��ام  1959ل �ي �ك��ون ش��ام�ل�ا لجميع
االختصاصات القضائية في جميع
ال �ن��زاع��ات ال �ت��ى ت �ق��وم داخ ��ل ن�ط��اق
سيادة الدولة.
وف� ��ي ال� �ش ��أن االق� �ت� �ص ��ادي أب ��دى
ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه اه�ت�م��ام��ا ب�ش��ؤون
ال �ن �ف��ط ف ��ي ال� �ب�ل�اد وش� �ه ��دت ف �ت��رة
حكمه زي��ادة عوائد النفط وتعديل
ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ن� �ف ��ط م � ��ع ش� ��رك� ��ة ن �ف��ط
الكويت بحيث تدفع للكويت نصف
أرباحها عن استثمار النفط بعد أن
كانت تدفع لها مبلغا محدودا.
وشهد يوم  24أكتوبر  1965بداية
امل� � ��رض األخ � �ي ��ر ف ��ي ح� �ي ��اة ال �ش �ي��خ
ع �ب��دال �ل ��ه ال� �س ��ال ��م ف� �خ�ل�ال ح �ض��ور
سموه افتتاح دور االنعقاد العادي
ال��راب��ع ملجلس األم ��ة األول وبينما
كان يستمع لخطاب رئيس ال��وزراء
آنذاك الشيخ صباح السالم الصباح
ش� �ع ��ر س � �م� ��وه ب� �ب� �ع ��ض اآلالم ف��ي
ص ��دره وت�ح��ام��ل ع�ل��ى نفسه بعض
ال�ش��يء لكن م��ع اش�ت��داد األل��م توجه
إل��ى ق��اع��ة اس �ت��راح��ة امل�ج�ل��س حيث
خضع لبعض الفحوصات الطبية
ث ��م ن �ق��ل إل � ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى األم� �ي ��ري
مل�ت��اب�ع��ة ع�لاج��ه ح�ت��ى واف �ت��ه املنية
يوم األربعاء  24نوفمبر .1965
وف � ��ي ذك � � ��رى م � � ��رور ن �ص ��ف ق ��رن
ع �ل��ى رح �ي ��ل «أب � ��و ال ��دس� �ت ��ور وأب ��و
االس� �ت� �ق�ل�ال» ال ت � ��زال ك �ل �م��ة ال�ش�ي��خ
ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م م��اث �ل��ة وح �ي��ة في
وج � ��دان أه ��ل ال �ك��وي��ت ح�ي�ن ق ��ال إن
ث � ��روة ال �ك ��وي ��ت م �ل��ك ل �ل �ش �ع��ب وأن ��ا
حارسها.

في عهده أجريت
أول انتخابات
برلمانية ودخلت
الكويت مرحلة
جديدة نحو الدولة
الحديثة
قام بتغيير علم
الكويت ورفع
العلم الجديد
على قصر السيف
والمباني الحكومية
أسس اإلذاعة
الكويتية وأجرى
أول تعداد رسمي
للسكان وأقر
قانون تنظيم
القضاء
أنشأ الصندوق
الكويتي للتنمية
لمساعدة الدول
الغربية واإلسالمية
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أقام أمسية تقديرا وعرفانا لجهودهم في خدمة الوطن تحت رعاية الغانم وبحضور الكندري

ديوان الرشايدة يحيي ذكرى نواب راحلين:
الخرافي حصل على عضوية المجلس  9فصول تشريعية وترأس المجلس في  5دورات متتالية

درع تكريمي لرئيس مجلس األمة مرزوق الغانم يتسلمه الكندري

تحت رعاية رئيس
مجلس األمة مرزوق
الغانم الذي ناب عنه
األمين العام لمجلس
األمة عالم الكندري
أقام وقف ديوان
الرشايدة أمسية
استذكارية مساء
أمس األول تحت
عنوان (وقفة وفاء)
إحياء لذكرى أعضاء
مجلس األمة الذين
توفاهم اهلل خالل
عام  2015وذلك
تقديرا وعرفانا
لهم ولجهودهم
في خدمة الوطن
والمواطنين.

وف � � � ��ي ال � � �ب� � ��داي� � ��ة ق � � � ��ال ع ��ري ��ف
ال�ح�ف��ل د .ح�س�ين ال �ه��دب��ة إن ه��ذه
األمسية جاءت تحت هذا املسمى
لنستذكر رج��اال توفاهم الله هذا
ال �ع��ام وه ��م رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
ال� �س ��اب ��ق ال� ��راح� ��ل ج ��اس ��م م�ح�م��د
ع �ب��د امل �ح �س��ن ال �خ ��راف ��ي وع �ب��اس
ح�ب�ي��ب امل� �ن ��اور وف�ل��اح ال�ح�ج��رف
وس��ال��م ال�ح�م��اد وه ��ادي الحويلة
ود.ن � � ��اص � � ��ر ص � ��رخ � ��وه وي� ��وس� ��ف
املخلد رحمهم ال�ل��ه جميعا الفتا
إلى انه سيتناول نبذة بسيطة عن
س�ي��رة ه��ؤالء ال�س��ادة املغفور لهم
بإذن الله والتي تحتاج إلى أوقات
طويلة ووقفات ألخذ العبر منها.
واستذكر الهدبة سيرة املرحوم
ج��اس��م ال�خ��راف��ي رح�م��ه ال�ل��ه ال��ذي
ت��ول��ى رئ��اس��ة م�ج�ل��س األم� ��ة منذ
العام  1999إلى العام  2011وولد

درع تكريمي للعم املرحوم جاسم الخرافي

ف ��ي ال �ك��وي��ت ع� ��ام  1940وح �ص��ل
على دبلوم من جامعة مانشستر
ي ��ون ��اي� �ت ��د ف� ��ي امل �م �ل �ك ��ة امل �ت �ح��دة
البريطانية وحاز عضوية مجلس
األمة خالل األع��وام (1981 – 1975
– -2003 1999 – -1996 1985
 )-2009 -2008 -2006وعني وزيرا
ل�ل�م��ال�ي��ة م��ن م ��ارس  1985وحتى
ي��ون�ي��و 1990م �ش �ي��را إل��ى ان��ه ح��از
وس� � ��ام ال� �ك ��وي ��ت ذا ال� ��وش� ��اح م��ن
ال� ��درج� ��ة امل� �م� �ت ��ازة وس �م �ي��ت ع��دة
أم��اك��ن ف��ي ال �ك��وي��ت ب��اس �م��ه وه��و
اح ��د ال �ط ��رق ال��رئ �ي �س �ي��ة ال��دائ��ري��ة
ب��ال�ك��وي��ت وك��ذل��ك سميت م��درس��ة
ثانوية باسمه.
ك �م��ا اس �ت��ذك��ر ال �ه��دب��ة ال �س �ي��رة
ال��ذات �ي��ة ل�ل�م��رح��وم ع �ب��اس حبيب
امل�ن��اور ال��ذي ول��د في الكويت عام
 1930ف��ي فريج ال��رش��اي��دة وحفظ

القرآن الكريم وأتقن دراس��ة مسك
ال��دف��ات��ر وع �م��ل ك��ات �ب��ا ع ��ام 1946
في شركة نفط الكويت وعمره ال
ي�ت�ج��اوز ال�س��ادس��ة ع�ش��رة ووال��ده
ك��ان يعمل ن��وخ��ذة ف��ي أث�ن��اء فترة
ال� � �غ � ��وص ع� �ل ��ى ال � �ل� ��ؤل� ��ؤ ق� �ب ��ل أن
ي�ص�ب��ح م��ن ت �ج��ار ال �ع �ق��ار مشيرا
إلى أن املرحوم عباس مناور كان
ع �ض��وا ف ��ي امل �ج �ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي
حيث شارك في مجلس عام 1962
وكان رئيسا لصحيفة األيام التي
ك��ان��ت ت �ص��در ف��ي دول� ��ة اإلم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة وح ��از عضوية
مجلس األمة في األع��وام ( - 1963
-1985 -1981 -1975 -1971 - 1967
 ) -1996 -1992وساهم في دواوين
االث �ن�ي�ن امل �ع��ارض��ة ل �ح��ل ال �ب��رمل��ان
في ع��ام  1990وف��ي ع��ام  1999قرر
اع�ت��زال العمل السياسي والتفرغ

لألنشطة االجتماعية والتجارية.
وذكر الهدبة في السيرة الذاتية
ل�ل�م��رح��وم س��ال��م ال �ح �م��اد ان ��ه من
م��وال �ي��د ع ��ام  1934وت�م�ي��ز بقربه
م ��ن أب� �ن ��اء دائ ��رت ��ه وال �ت �ف��ان��ي في
خدمتهم من دون تفرقة حيث كان
ديوانه يحوي كل أطياف املجتمع
الكويتي من دون تفرقة.
ث ��م ع� ��رج ع �ل��ى س� �ي ��رة امل ��رح ��وم
ه � ��ادي ال �ح��وي �ل��ة وق � ��ال ان� ��ه شغل
ع� � �ض � ��وي � ��ة م � �ج � �ل� ��س األم� � � � � ��ة م �ن��ذ
ع� ��ام  1975ومل � ��دة خ �م �س��ة ف�ص��ول
ت�ش��ري�ع�ي��ة وق ��د أط �ل��ق ع�ل�ي��ه لقب
السياسي امللتزم وكانت له مواقف
ت� �ش� �ه ��د ل � �ه ��ا م � �ض ��اب ��ط ج �ل �س��ات
املجلس فترة عضويته  ,موضحا

التتمة ص11

الكندري :الخرافي حرص دائما
على الوحدة الوطنية
ق ��ام م�م�ث��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
األمني العام للمجلس عالم الكندري
ب�ت�ق��دي��م ال �ش �ك��ر ل ��دي ��وان ال��رش��اي��دة
على ه��ذه ال �ب��ادرة الطيبة ال�ت��ي من
خاللها نستذكر جهود ومآثر رجال
مخلصني رحلوا عن الدنيا بعد أن
أف �ن��وا ح�ي��ات�ه��م ف��ي خ��دم��ة وط�ن�ه��م
الكويت.
واس�ت��ذك��ر ال�ك�ن��دري ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش األم �س �ي ��ة

مناقب رئيس مجلس األم��ة الراحل
جاسم الخرافي بقوله  :لقد عاصرت
ه��ذا ال��رج��ل ال�ف��اض��ل امل��رح��وم ب��إذن
ال� �ل ��ه ت �ع��ال��ى وع �م �ل��ت م �ع��ه ل�س�ن�ين
ط��وي�ل��ة ول��م أج��د م�ن��ه إال ك��ل الخير
وح � ��رص � ��ه ال� � ��دائ� � ��م ع� �ل ��ى ال �ت �م �س��ك
ب��ال��وح��دة الوطنية ول��م ي�ف��رق يوما
م ��ن األي � � ��ام ب�ي�ن س �ن��ي وش �ي �ع��ي أو
ب��دوي وح�ض��ري .وأض��اف الكندري
أن ال�خ��راف��ي رح�م��ه ال�ل��ه ك��ان شديد

ال �ح��رص ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ودائ� �م ��ا ما
ك��ان يتجلى ذل��ك م��ن خ�لال مقولته
الشهيرة الكويت ديرتنا فحافظوا
عليها.
ك� �م ��ا اس � �ت ��ذك ��ر ال � �ك � �ن� ��دري م��آث��ر
النواب السابقني الذين توفاهم الله
مشيدا ب��أدواره��م وإسهاماتهم في
إث ��راء ال�ع�م��ل ال�ب��رمل��ان��ي والسياسي
ع �ل��ى م��ر ال �ع �ص��ور م�ح�ل�ي��ا ودول �ي��ا
وعربيا وبذلوا الجهود الكبيرة في

خدمة وطنهم الكويت سائال املولى
ع��ز وج��ل أن يتغمد رج ��ال ال�ك��وي��ت
األب ��رار ال��ذي��ن رح�ل��وا ع��ن عاملنا في
هذا العام بواسع رحمته.

الحماد تميز بقربه
من أبناء دائرته
والتفاني في
خدمتهم من دون
تفرقة
الحويلة من أوائل
الساعين إلى أسلمة
القوانين
الحجرف صوت على
منع تقديم الخمور
على متن الخطوط
الجوية الكويتية
صرخوه أحد أصحاب
المواقف الوطنية
المشرفة
المخلد حاز المركز
األول في انتخابات
 4فصول تشريعية
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رجال مخلصون حملوا األمانة
المناور ساهم في دواوين االثنين المعارضة لحل البرلمان عام 1990

درع تكريمي إلى عباس املناور

تتمة المنشور ص10
ان ��ه ك ��ان م��ن أوائ � ��ل ال �س��اع�ين ال��ى
أسلمة القوانني وتعديل القوانني
ال � �ت� ��ي ت � �ت � �ع� ��ارض م � ��ع ال �ش ��ري �ع ��ة
اإلسالمية.
وت � �ط ��رق ال� �ه ��دب ��ة إل � ��ى ال �س �ي��رة
ال��ذات�ي��ة للمرحوم ف�لاح الحجرف
وذكر ان املرحوم ولد في الجهراء
ع � ��ام  1922وخ � � ��اض ان �ت �خ��اب��ات
أعوام (– -1975 -1971 -1967 1963
 )1981وكان دائما ما يحرز املراكز
األول � � ��ى ف ��ي دائ� ��رت� ��ه ن� �ظ ��را مل�ح�ب��ة
ال� �ن ��اس ل ��ه وث �ق �ت �ه��م ال �ب��ال �غ��ة فيه
الفتا إلى أن من مواقفه البرملانية
م� �ش� �ه ��ودة وك� �ث� �ي ��رة م� ��ن أب ��رزه ��ا
تصويته مع مجموعة من النواب
على منع تقديم الخمور على منت
الخطوط الجوية الكويتية.
وب ��االن� �ت� �ق ��ال ل �ل �س �ي��رة ال��ذات �ي��ة
ل �ل �م��رح��وم ي ��وس ��ف امل �خ �ل��د أش ��ار

درع إلى هادي الحويلة

درع تكريمي لفالح الحجرف

ال� �ه ��دب ��ة إل� � ��ى ان� � ��ه ح� � ��از ع �ض��وي��ة
مجلس األمة في األعوام ( – 1963
 )-1975 -1971 1967وح��از املركز
األول ف �ي �ه��ا ج�م�ي�ع��ا ع ��ن ال ��دائ ��رة
الرابعة ثم اعتزل العمل السياسي
بعد خسارته انتخابات عام .1985
وت � �ط ��رق ال� �ه ��دب ��ة إل � ��ى ال �س �ي��رة
ال��ذات�ي��ة للنائب ال�س��اب��ق امل��رح��وم
د.ناصر صرخوه وأش��ار إل��ى أنه
من مواليد عام  1946وهو أستاذ
ج� ��ام � �ع� ��ي وت � � �خ� � ��رج م� � ��ن ج ��ام �ع ��ة
الكويت وحصل على بكالوريوس
علوم بيولوجية من كلية العلوم
ون� ��ال دب �ل ��وم ال �ك �ل �ي��ة امل �ل �ك �ي��ة ع��ام
 1976في اململكة املتحدة وحصل
ع �ل��ى ال ��دك� �ت ��وراه ف ��ي ال�ت�خ�ص��ص
امل� �ي� �ك ��روب ��ول ��وج ��ي وال �ت �خ �ص��ص
ال��دق �ي��ق ل�ل�ت�ح�ل��ل ال�ح�ي��ات��ي وح��از
ع � �ض� ��وي� ��ة م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة خ �ل�ال
األع � ��وام ()1992 – 1985 – 1981
م �ش �ي��را إل� ��ى ان� ��ه ط � ��وال م�س�ي��رت��ه

ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة رف� � � ��ع ش� � �ع � ��ار ك �ل �م��ة
التوحيد وتوحيد الكلمة إذ كان
ي ��رى ف �ي��ه أي ال �ش �ع��ار ان ��ه ج��ام��ع
ل �ج �م �ي��ع ال� �ب� �ش ��ر ورف � � ��ض ال� �ط ��رح
الطائفي .وأض��اف أن د .صرخوه
كان احد أصحاب املواقف الوطنية
والثابتة واملشرفة املطالبة بعودة
الحياة البرملانية عام  1986وكان
اح � � ��د أع� � �ض � ��اء دواوي� � � � � ��ن االث� �ن�ي�ن
وك ��ان ال�ش�ه�ي��د ف�ل�اح ال �ن��وت ي��ردد
أسماء أعضاء دواوين االثنني في
شيالته ومن ضمنهم د.صرخوه
قائال ناصر يا صرخوه مجلسنا
وين ودوه.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال أم � �ي� ��ر ق�ب�ي�ل��ة
ال��رش��اي��دة م�ح�م��د امل�س�ي�ل��م :نسأل
ال�ل��ه ال��رح�م��ة للجميع وم�ن�ه��م من
ن�ح��ن ب �ص��دد إح �ي��اء ذك��راه��م وق��د
زاملناهم ولهم علينا حق الكلمة
م��رح�ب��ا ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه بممثل
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

درع إلى ناصر صرخوه

درع إلى سالم الحماد

األم�ي��ن ال �ع ��ام مل�ج�ل��س األم� ��ة ع�لام
الكندري والحضور جميعا.
وتابع املسيلم بقوله :نحن اليوم
نستذكر رجاال من رجاالت الكويت
البارزين واملخلصني الذين حملوا
األم��ان��ة ومثلوا األم��ة خير تمثيل
وحافظوا على سمعتها بالداخل
وال� � �خ � ��ارج وخ ��دم ��وه ��ا وخ ��دم ��وا
الشعب سنوات ع��دة وداف�ع��وا عن
ق�ض��اي��ا ال �ب�لاد ف��ي ش�ت��ى امل�ح��اف��ل
الدولية وقاموا بدورهم السياسي
واالجتماعي واإلن�س��ان��ي املشرف
ف��ي ب �ن��اء ال��دي�م�ق��راط�ي��ة الكويتية
ال��رائ��دة س��ائ�لا ال�ل��ه ع��ز وج��ل لهم
ال��رح�م��ة وامل�غ�ف��رة وح�ف��ظ الكويت
م � ��ن ك � ��ل م � �ك � ��روه ف � ��ي ظ � ��ل رع ��اي ��ة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
وول��ي ع�ه��ده األم�ي�ن الشيخ ن��واف
األحمد الجابر الصباح.
ومن جهته قال أمني عام ديوان

ال ��رش ��اي ��دة راش� � ��د ال �خ �م �ي �ل��ي إن
لديوان الرشايدة هدفا من إحياء
ذك ��رى أع �ض��اء مجلس األم ��ة ممن
ت ��وف ��اه ��م ال� �ل ��ه ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ت�ح��ت
عنوان وقفة وفاء يرمي إلى إحياء
الوحدة وال��دع��وة للحمة الوطنية
ف� ��ي ظ� ��ل ه � ��ذه ال � �ظ � ��روف امل �ح �ل �ي��ة
واإلق�ل�ي�م�ي��ة م��ؤك��دا أن التصنيف
بني مكونات املجتمع هو اخطر ما
يكون على الوحدة الوطنية.
واس � �ت� ��ذك� ��ر ال �خ �م �ي �ل��ي أح � ��داث
م� �س� �ج ��د اإلم � � � ��ام ال � � �ص � ��ادق ال � ��ذي
استشهد ف�ي��ه امل�ص�ل��ون ف��ي شهر
رم �ض��ان وم��وق��ف ص��اح��ب السمو
أمير البالد الذي لم يبال بالوضع
األمني ووج��ود سموه ف��ور وقوع
ال� � �ح � ��ادث ب ��امل ��وق ��ع وق � � ��ال ك�ل�م�ت��ه
املشهورة ه��ذوال عيالي الفتا الى
انه ال يتحدث اآلن كرشيدي وإنما
ك �ك��وي �ت��ي وي �ف �ت �خ��ر ب ��ذل ��ك وب��أن��ه
اب��ن لبلد ال�خ�ي��ر ال�ت��ي ي��أك��ل منها

درع إلى يوسف املخلد

ال�ك��وي�ت��ي وغ �ي��ر ال�ك��وي�ت��ي وي�ج��ب
علينا الحفاظ عليها ول��ن نسمح
بأن يفرق بيننا احد.
وث �م��ن ال �خ �م �ي �ل��ي وق �ف��ة رئ�ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م في
عزاء شهداء مسجد اإلمام الصادق
مل��دة ثالثة أي��ام متتالية مؤكدا أن
ه��ذا امل��وق��ف يسجله ل��ه وألع�ض��اء
مجلس األمة في الوحدة الوطنية.
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قال لبرنامج «مفكرة» إن نتائجها ستظهر بعد 12عاما

العيسى :خطة تطوير التعليم مع البنك
الدولي ملزمة لمن يتولى حقيبة التربية
قال وزير التربية وزير التعليم
ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى لبرنامج
«م �ف �ك ��رة» ع �ل��ى ق �ن��اة امل �ج �ل��س ان
التعليم ف��ي الكويت ليس األس��وأ
بني دول الخليج واملنطقة العربية
غير أنه ال يقارن باملستوى املتقدم
ف ��ي ال � � ��دول امل �ت �ق��دم��ة ك��اش �ف��ا ع��ن
وجود جهود كبيرة داخل الوزارة
ل �ل �ن �ه��وض ب��ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
مشيرا إل��ى وج��ود عناصر داخل
ال � ��وزارة ت�ع�م��ل ض��د ال�ت�ط��وي��ر في
ظ � ��ل وج � � � ��ود ض � �غ� ��وط س �ي��اس �ي��ة
واج�ت�م��اع�ي��ة ت �ح��ول دون ات �خ��اذه
إجراء بحقهم.
ون� � ��وه ال �ع �ي �س��ى إل � ��ى أن خ�ط��ة
تطوير التعليم مع البنك الدولي
التي تكلفت 16مليون دينار ملزمة
ل �ك��ل م ��ن ي �ت��ول��ى ح�ق�ي�ب��ة ال�ت��رب�ي��ة
وأن وزارة التربية تخدم نصف
م� �ل� �ي ��ون ط ��ال� ��ب وي� �ع� �م ��ل ب� �ه ��ا 80
أل��ف م ��درس وأن ض�ع��ف مستوى
الطالب في املواد العلمية يدفعهم
إل � ��ى ت �ف �ض �ي��ل ال � ��دراس � ��ة األدب� �ي ��ة
وان ال � � � � � ��وزارة ت� �س� �ع ��ى مل �ع��ال �ج��ة
ذل��ك بإطالق ب��رام��ج مكثفة لرفع
املستوى في العلوم والرياضيات
ك �م��ا أش� � ��ار إل � ��ى ض �ع��ف م �س �ت��وى
طلبة الجامعة ف��ي اللغة العربية
وأن مناهجها تحتاج إلى تطوير.
االختبارات الدولية
وأض � � ��اف ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ي �س��ى إن
وزارة ال�ت��رب�ي��ة واح� ��دة م��ن ك�ب��رى
وزارات الدولة حيث تضم 120الف
موظف منهم  80ألف مدرس و40
أل � ��ف إداري ك� �م ��ا ت � �خ� ��دم ن�ص��ف
مليون طالب يتلقون تعليمهم في
القطاع العام.
وت� � � � � � ��اب� � � � � � ��ع :ف� � � �ي� � � �م � � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق
ب��االخ �ت �ب��ارات ال��دول �ي��ة ف�ق��د كانت
ب ��داي ��ة م �ش��ارك �ت �ن��ا ف �ي �ه��ا ف ��ي ع��ام
 1998وت�ت�ع�ل��ق ت �ل��ك االخ �ت �ب��ارات
بتقييم مستوى ومهارات الطالب
ف� ��ي ال ��ري ��اض� �ي ��ات وال� �ع� �ل ��وم وق ��د
كانت نتائج مشاركتنا متواضعة
ج��دا خ�لال السنوات املاضية كما
أنها تعكس تدني مستوى الطالب
ف��ي امل� ��واد العلمية وال �ح��اص��ل ان
غ��ال �ب �ي��ة ال � �ط�ل��اب ي� �ت� �ه ��رب ��ون م��ن
األقسام العلمية ويفضل معظمهم
ال ��دراس ��ة األدب� �ي ��ة م �ش �ي��را إل ��ى أن
ال � � � ��وزارة ع��ال �ج��ت ذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال
تنظيم دورات للمدرسني وتنظيم
مسابقات علمية متنوعة وإع��داد
برامج تعليمية لتحسني املستوى
ف��ي امل � ��واد ال�ع�ل�م�ي��ة ك �م��ا ي �ت��م إل��ى
جانب ذلك تنظيم دورات تدريبية
خاصة بمادة اللغة العربية لطلبة

الجامعة لرفع مستواهم وتطوير
منهجه.
وأضاف أن نتائج جهود الوزارة
ق� ��د أث � �م� ��رت ف� ��ي ت �ح �س��ن أوض � ��اع
ال�ك��وي��ت ف��ي االخ �ت �ب��ارات ال��دول�ي��ة
خ�ل��ال ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي وأص �ب �ح��ت
النتائج أفضل من السابق الفتا
إلى ان نظرته لوضع التعليم قبل
توليه الوزارة حول مدى تدنيه قد
تغيرت بعد توليه منصب الوزير
م��ن خ�لال زي ��ارات امل ��دارس والتي
أظ �ه��رت وج ��ود ك �ف��اءات تعليمية
ي �م �ك��ن ال� �ب� �ن ��اء ع �ل �ي �ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق
نهضة شاملة بمجال التعليم كما
ي��وج��د ط�لاب يستحقون اإلش��ادة
على مستواهم العلمي املرتفع.
تطوير التعليم
وفيما يتعلق بجهود ال ��وزارة
ل �ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ق � ��ال ال�ع�ي�س��ى
ل��دي �ن��ا ل �ج��ان ت�ع�ك��ف ع �ل��ى دراس ��ة
س �ب��ل ال �ت �ط��وي��ر ال� ��دائ� ��م ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ون �س �ت �ع�ي�ن ب� �ب� �ي ��وت اس �ت �ش ��اري ��ة
ل�ت�ع��زي��ز م �س �ت��وى م �ش��ارك �ت �ن��ا في
االختبارات الدولية حيث اعتمدنا
ت � � �ج� � ��ارب س � �ن � �غ� ��اف� ��ورة وك � ��وري � ��ا
واخ ��ذن ��ا م�ن��اه�ج�ه��م ورس �خ �ن��اه��ا
في طلبتنا معتبرا ان االستعانة
ب ��ال� �خ� �ب ��رات االج� �ن� �ب� �ي ��ة ال ت�ع�ن��ي
ان ي� �ك ��ون ع �ل��ى ح� �س ��اب ال� �ع ��ادات
وال�ت�ق��ال�ي��د امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ح�ي��ث يتم
توظيف تلك الخبرات بما يناسب
املجتمع ال�ك��وي�ت��ي ك��اش�ف��ا ان��ه في
ال ��وق ��ت ال �ح��ال��ي ي��وج��د ب��ال�ق�ط��اع
العام مدارس نموذجية أفضل من
مدارس القطاع الخاص وأنه وفقا
لنتائج دراسة تقييمية قامت بها
شركة استشارية بريطانية على
م��دارس الكويت العامة والخاصة
ي��وج��د فقط ث�لاث م ��دارس خاصة
حازت على تقييم جيد جدا بينما
ح �ص��ل ال� �ق� �ط ��اع ال� �ع ��ام ع �ل��ى ه��ذا
التقييم ألكثر من ثالث مدارس.
وأوض��ح أن معيار النموذجية
ي �ع �ت �م��د ب� ��األس� ��اس ع �ل ��ى ال �ب �ي �ئ��ة
املدرسية وهو ما يقع على عاتق
م��دي��ري امل��دارس م��ن خ�لال العمل
على تحويل م��دارس�ه��م إل��ى بيئة
تعليمية مريحة ومحببة للطالب
م �ع �ت �ب ��را ان امل �ش �ك �ل ��ة ت �ك �م��ن ف��ي
وجود مديري م��دارس ال يهتمون
بتوفير البيئة ال �ج��اذب��ة مرجعا
سبب تفضيل البعض للمدارس
ال �خ��اص��ة إل ��ى ال�خ�ل�ف�ي��ة الثقافية
والقناعة الراسخة في املجتمعات
العربية والتي تقوم على االعتقاد
بأن املدارس التي يدفع فيها أمواال
تكون أفضل من املدارس العامة.

داخ� ��ل وزارة ال �ت��رب �ي��ة ت�ت�م�ث��ل في
م �ع �ض�لات ق��ان��ون �ي��ة وت�ش��ري�ع�ي��ة
وسياسية ومادية.
وثمن العيسى في نهاية كالمه
م �ب��ادرة ص��اح��ب ال�س�م��و وال�ت�ب��رع
ال�س�خ��ي إلص�ل�اح مكيفات ال�ه��واء
املتعطلة الفتا إلى ان تبرع سموه
رف� � ��ع ع � ��ن ال� � � � � ��وزارة ع� � ��بء ت��وف �ي��ر
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ل��ازم � ��ة وط � � ��وى ه ��ذه
الصفحة.

د .بدر العيسى

د .علي الزعبي

وأك ��د ال�ع�ي�س��ى ع�ل��ى ان تطوير
املنظومة التعليمية يحتاج إلى
االستدامة وأن يستكمل كل وزير
ع�م��ل ال��وزي��ر ال�س��اب��ق م�ش�ي��را إل��ى
أن ذلك سوف يتحقق مع الخطط
امل�ت�ك��ام�ل��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا وزارة
التربية لتطوير التعليم بالتعاون
م� ��ع ال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي ب��اع �ت �ب��اره��ا
منظومة متكاملة تشمل املناهج
وامل� �ع� �ل ��م وال� �س� �ي ��اس ��ات وال �ب �ي �ئ��ة
ال �ت �ع �ل �م �ي��ة الف� �ت ��ا إل� ��ى م ��ن ي�ح�م��ل
حقيبة التربية من بعده سيكون
م �ل��زم��ا ب��اس �ت �ك �م��ال ت �ل��ك ال�خ�ط��ط
حتى النهاية ألن�ه��ا كلفت خزانة
ال��دول��ة  16م�ل�ي��ون دي �ن��ار مشيرا
ف� � ��ي ه � � � ��ذا ال � � �ص� � ��دد إل � � � ��ى وج� � ��ود
اع �ت��راض��ات ن�ي��اب�ي��ة ع �ل��ى ارت �ف��اع
ال �ت �ك �ل �ف��ة غ �ي��ر ان وزارة ال �ت��رب �ي��ة
مقتنعة تماما بجدواها وخاصة
بعد تجربة النهج السابق والذي
كانت نتائجه ضعيفة وال تحقق
املأمول وأوضح ان نتائج الخطط
املشتركة مع البنك الدولي ستظهر
نتائجها بعد  12عاما.

ل�ح�م��ل ال�ح�ق�ي�ب��ة امل��درس �ي��ة حيث
ستكون كل املناهج موجودة على
جهاز التابلت كما يمكن ألولياء
األم� � ��ور م �ت��اب �ع��ة ال � �ت ��زام أب �ن��ائ �ه��م
بالدوام املدرسي من خالل مراقبة
ال �ط��ال��ب داخ� ��ل ال �ف �ص��ل ال ��دراس ��ي
كاشفا على أن العقد ينص على
ت��وف�ي��ر ك��ل ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي تطرأ
ع� �ل ��ى ه� � ��ذا ال � �ن � �ظ� ��ام ك� �م ��ا ك �ش��ف
ال �ع �ي �س��ى ع ��ن وج � ��ود ت��وج��ه ل��دى
ال � � ��وزارة ل ��دراس ��ة ت �ح��وي��ل دراس ��ة
ال��ري��اض �ي��ات وال �ع �ل��وم إل ��ى ال�ل�غ��ة
اإلنجليزية.
ورد ال �ع �ي �س��ى ع �ل��ى م ��ا ي �ت��ردد
ح� � ��ول ال� �ت� �ع ��اق ��د م� ��ع م� ��درس�ي��ن ال
ي� �م� �ت� �ل� �ك ��ون ال� � �ك� � �ف � ��اءة ب � �ق ��ول ��ه إن
ال ��روات ��ب امل �ق��دم��ة ل�ل�م�ع�ل��م ال��واف��د
ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت أف � �ض� ��ل م � ��ن ال� � ��دول
امل �ج��اورة وأن جميع املعلمني في
الوطن العربي يضعون العمل في
ال�ك��وي��ت رغ �ب��ة أول ��ى م��ن ب�ين دول
ال�خ�ل�ي��ج وب��ال �ت��ال��ي ي�ت��م اس�ت�ق��دام
األف� � �ض � ��ل وان ش � � � ��روط ال� � � � ��وزارة
للتعاقد تضمن ذلك.
كما أشار العيسى إلى أن الوزارة
تعكف حاليا على تمهيد القوانني
مل�ل�ائ� �م ��ة ت �ط �ب �ي��ق ن � �ظ� ��ام رخ �ص��ة
امل �ع �ل��م وال �ت��ي ي�خ�ض��ع بموجبها
إل��ى اختبار ملعلوماته ك��ل عامني
ح � �ي� ��ث ي� �م� �ن ��ح ث� �ل� ��اث م� � �ح � ��اوالت
يحول عند الفشل فيها إلى العمل
اإلداري م ��ؤك ��دا ف ��ي ه� ��ذا ال �ص��دد
على أن تطوير العملية التعليمية
منظومة متكاملة غير مقصورة
على أرك��ان�ه��ا داخ��ل امل��درس��ة فقط
وإن� � �م � ��ا ت � �ض� ��ع م � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ع �ل��ى
ع��ات��ق األس ��رة ف��ي تنمية امل�ه��ارات
وعلى عاتق السياسي في تمهيد
ال �ط��ري��ق وت �ش��ري��ع ال �ق��وان�ين ال�ت��ي
يحتاجها ق�ط��اع التعليم لتنفيذ
السياسات التعليمية كاشفا عن
وج��ود العديد م��ن العراقيل التي
ت ��واج ��ه ج� �ه ��ود ت �ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م

ميزانية التعليم
وت �ح��دث ال�ع�ي�س��ى ع��ن ميزانية
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � � �ت� � ��ي ق � � � � ��درت وق� ��ت
ت��ول�ي��ه الحقيبة ال ��وزاري ��ة بمليار
وستمائة مليون دي�ن��ار يستهلك
م� �ن� �ه ��ا ال� � �ب � ��اب االول وال � �خ� ��اص
بالرواتب مليار واربعمائة مليون
دي�ن��ار وال يبقى لتطوير التعليم
غ �ي��ر م ��ائ�ت�ن م �ل �ي��ون م �ش �ي��را إل��ى
أن ج�ه��ود ال� ��وزارة مستمرة وفقا
للميزانية املتاحة حيث تم توقيع
اتفاقية م��ع شركة مايكروسوفت
لتوفير جهاز «تابلت» لكل طالب
م�ن��ذ  4ش �ه��ور وت��م دخ��ول�ه��ا حيز
التنفيذ بتدريب ما يقارب  10آالف
م��درس على التعامل م��ع التعليم
اإلل�ك�ت��رون��ي الف�ت��ا إل��ى أن النظام
ال �ج��دي��د ل��ن ي�ض�ط��ر م�ع��ه ال�ط��ال��ب

تقييم دولي
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ص� � �ن � ��ف اس� � �ت � ��اذ
االجتماع بجامعة الكويت د .علي
ال��زع�ب��ي ال�ك��وي��ت ب�ين أكثر ال��دول
شفافية ف��ي التعامل م��ع وضعها
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ف� ��ي ظ� ��ل وج� � ��ود دول
باملنطقة تشتري مراكز دولية ال
تعكس املستوى الحقيقي ملستوى
تعليمها املتدني.
وأك � � � ��د ال� ��زع � �ب� ��ي ان م �ع��ال �ج��ة
أوض��اع التعليم في الكويت البد
أن ت� ��واك� ��ب ال � �ت � �ط� ��ورات ال �ع��امل �ي��ة
م �ع �ت �ب��را ان ال ��واج� �ب ��ات امل��درس �ي��ة
ت� �ع ��وق دور األس� � � ��رة ف� ��ي ت�ن�م�ي��ة
م� � �ه � ��ارات ال� �ط ��ال ��ب وأن  4إل � ��ى 5
ح �ص��ص ي��وم �ي��ة ك��اف �ي��ة إلي �ص��ال
الرسالة التعليمية.
واع �ت �ب��ر ان ال �ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي�م��ي
ال �ق��ائ��م غ �ي��ر ط �م��وح ل �ك �ن��ه اف�ض��ل
من ال��دول املجاورة وان املنظمات
ال� ��دول � �ي� ��ة ت �ع �ت �م��د ف� ��ي ت �ق �ي �ي �م �ه��ا
للوضع التعليمي في الكويت على
ما تنشره الصحف املحلية مشيرا
إلى أنه في الدول املتقدمة ال عالقة
بني التعليم وسوق العمل.
وك�م��ا ت�ط��رق ال��زع�ب��ي إل��ى نظام
رخصة املعلم معربا عن اعتقاده
ب � ��أن وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة س �ت��واج��ه
ال �ك �ث �ي��ر م � ��ن اإلش� �ك ��ال� �ي ��ات ف�ي�م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب �ت �ع��ارض ف �ك��رة ت�ح��وي��ل
املدرس املمارس للمهنة إلى إداري
م��ع ق��ان��ون ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وح��ق
اللجوء إلى القضاء مما سيعرقل
تنفيذه وق��ال بهذا الخصوص ان
الكويت بحاجة إلى نفضة إدارية
كبيرة وما يرتبط بها من تمهيد
ال �ق��وان�ي�ن وال �ت �ش��ري �ع��ات ال��داف �ع��ة
نحو خلق املنظومة ال�ت��ي نطمح
إليها.
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أكدت أن الكويت مثال يحتذى في تمكين المرأة وتعزيز دورها

الصبيح 43.4 :في المئة حصة
المرأة في سوق العمل
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ووزي� � ��رة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
ح��رص ال�ك��وي��ت على امل �س��اواة بني
الجنسني وتمكني املرأة سواء على
صعيد التعليم أو ال�ع�م��ل مشيرة
إلى أن حصة املرأة في سوق العمل
املحلي بلغت  43.4في املئة مقارنة
بـ  24.7في املئة بالدول العربية.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي
للوزيرة الصبيح بمناسبة اإلعالن
ع��ن تدشني الحملة التوعوية (16
يوما من العمل النضالي ملناهضة
ال �ع �ن ��ف ال �ج �س �م ��ان ��ي) ب��ال �ت �ع��اون
م��ع املمثلة املقيمة لبرنامج األم��م
املتحدة االنمائي في الكويت زينب
التويمي.
وأضافت أن الحملة التي تتزامن
واحتفالية (اليوم العاملي للقضاء
ع �ل��ى ال �ع �ن��ف ض ��د امل� � � ��رأة) وال � ��ذي
يصادف غدا األربعاء تأتي انطالقا
م ��ن االل � �ت� ��زام ب��ال �خ �ط��ط االن �م��ائ �ي��ة
الوطنية والعاملية السيما املساواة
بني الجنسني وتمكني املرأة.
وأوض � � � � �ح � � � � ��ت أن امل � �ن � �ظ � ��وم � ��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب��ال �ك��وي��ت دأب� ��ت على
ح�ف��ظ ك��رام��ة امل ��رأة وح�م��اي�ت�ه��ا من
ال �ع �ن��ف ف �ض�لا ع��ن دع ��م ح�ق�ه��ا في

امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف م �ن��اح��ي
ال � �ح � �ي ��اة ان � �ط �ل�اق ��ا م � ��ن ال ��دس� �ت ��ور
واالتفاقيات الدولية التي انضمت
ال�ي�ه��ا ال�ك��وي��ت وص ��وال إل��ى ان�ش��اء
لجنة شؤون املرأة التابعة ملجلس
ال� � ��وزراء ع ��ام  2002ب �ه��دف ت�ع��زي��ز
حقوق املرأة وتمكينها.

والتي أوضحت أن نصيب املرأة في
سوق العمل املحلي بدولة الكويت
بلغ  43.4باملئة.
وأك ��دت أن دول ��ة ال�ك��وي��ت تتبوأ
مكانة م��رم��وق��ة م�ق��ارن��ة بجيرانها
فيما يتعلق بمؤشرات حصة املرأة
في التعليم العالي والعمر املتوقع
لديها.
وأض ��اف ��ت أن ال �ح �ك��وم��ة أدخ �ل��ت
ه� ��ذه ال �س �ن��ة اص �ل�اح ��ات ل�ت�س�ه�ي��ل
م �ش��ارك��ة امل� � ��رأة ف ��ي ق �ط ��اع ال�ع�م��ل
الخاص ودعم تسجيل املشروعات
الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة وتشغيلها
م� � � ��ا ي � �ف � �س � ��ح امل � � � �ج� � � ��ال ل� �ل� �ت� �م� �ك�ي�ن
االق �ت �ص��ادي الف �ت��ة إل ��ى ان ال�ش�ه��ر
ال � � �ج� � ��اري ي� � �ص � ��ادف م� �ض ��ي س �ن��ة
ك��ام�ل��ة ع�ل��ى ال �ح��دث ال ��ذي شهدته
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وامل �ت �م �ث��ل ف��ي تقلد
أول انخراط العنصر النسائي في
العمل القضائي.

مثال يحتذى
وش� � � � � ��ددت ال � �ص � �ب � �ي ��ح ع � �ل� ��ى أن
ال � �ك� ��وي� ��ت م � �ث� ��اال ي� �ح� �ت ��ذى ب � ��ه ف��ي
امل �ن �ط �ق ��ة الس� �ي� �م ��ا م � �ج� ��ال ت �ع��زي��ز
وت �م �ك�ين امل � ��رأة م �ش �ي��رة إل ��ى أرق ��ام
تقرير التنمية البشرية لبرنامج
األم��م املتحدة اإلنمائي لعام 2014

مجهودات أكبر
وأش� � � ��ارت إل� ��ى ض � � ��رورة ال �ق �ي��ام
بمجهودات أكبر م��ن أج��ل تحقيق
املساواة ومشاركة املرأة مجتمعيا
ب�ش�ك��ل أوس ��ع الس�ي�م��ا ان ��ه ب�ع��د أن
م �ض��ى ع �ق��د م��ن ال��زم��ن ع �ل��ى اق ��رار
ح ��ق م �ش��ارك��ة امل� � ��رأة ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة

هند الصبيح

السياسية ال ت ��زال مشاركتها في
مجلس األمة دون املتوسط.
واع��رب��ت ال�ص�ب�ي��ح ع��ن فخرها
ب �م��ا ح �ق �ق �ت��ه امل� � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة م��ن
ان� �ج ��ازات ف��ي ش �ت��ى امل� �ج ��االت بما
ف �ي �ه��ا ق � �ط� ��اع األع� � �م � ��ال وال �ث �ق ��اف ��ة
وال ��دوائ ��ر االك��ادي �م �ي��ة وال�ح�ك��وم��ة
وال��ري��اض��ة ومنهن نائبة الرئيس
التنفيذي لبنك (الكويت الوطني)
ش�ي�خ��ة ال �ب �ح��ر وس � ��ارة أك �ب��ر ال�ت��ي
ك��اف �ح��ت ن� �ي ��ران (آب � ��ار ال �ن �ف��ط) في
أع� �ق ��اب ت �ح��ري��ر ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ع��ام
 1991وال �ش �ي �خ��ة ح �ص��ة ال �ص �ب��اح
رئ �ي �س��ة م �ج �ل��س س� �ي ��دات األع �م��ال
العرب ومؤسسات أخرى.
كما اش��ادت ب��دور بلسم ولولوه
األي � � ��وب وه� �م ��ا ت �ع �م�ل�ان م� ��ن أج��ل
ت�م�ك�ين امل� ��رأة ع��ن ط��ري��ق ال��ري��اض��ة
واإلرش� � � � � ��اد وال � ��دك� � �ت � ��ورة م��وض��ي
ال�ح�م��ود م��دي��رة ال�ج��ام�ع��ة العربية
امل � �ف� �ت ��وح ��ة وال� � � ��وزي� � � ��رة ال �س ��اب �ق ��ة
والعضو السابق في مجلس األمة
وري��م الخالد التي تم تعيينها في
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ك�م�س��اع��د وزي��ر
الخارجية لشؤون األمريكتني

الجائزة األوروبية تختار
الحشاش مرشدا في أجنحة النجاح
اخ � �ت� ��ارت ال� �ج ��ائ ��زة األوروب � �ي� ��ة
للشباب املهندسة الكويتية منار
ال� �ح� �ش ��اش ل� �ل� �م ��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع�ل��ى
التوالي لتكون مرشدا في برنامج
ال� � �ج � ��ائ � ��زة ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ي (أج� �ن� �ح ��ة
ال �ن �ج��اح) وه ��ي ال��وح �ي��دة ال �ت��ي تم
اختيارها من خارج أوروبا للدورة
الثانية للجائزة ضمن  13خبيرا
أوروبيا.
وق ��ال ��ت امل �ه �ن��دس��ة ال �ح �ش��اش لـ
(ك� ��ون� ��ا) ام � ��س إن ال� �ج ��ائ ��زة دع��ت
خ � � �ب � � ��راء رف � �ي � �ع� ��ي امل� � �س� � �ت � ��وى م��ن
ج�م�ي��ع أن �ح ��اء أوروب� � ��ا ل�لان�ض�م��ام
ب �ص �ف��ة م��رش��دي��ن ل �ه��ذا ال �ب��رن��ام��ج
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ال � ��ذي ي �ض��م ن �خ �ب��ة من
أص � �ح � ��اب ال � �خ � �ب ��رة وال� �ن� �ج ��اح ��ات
امل�ت�م�ي��زة ب �ه��ذا امل �ج��ال ول�ف�ت��ت إل��ى
أن � ��ه ت� �م ��ت ت �س �م �ي��ة امل �ت �خ �ص �ص�ين

منار الحشاش

ب�ل�ق��ب (أج �ن �ح��ة ال �ن �ج��اح) ان�ط�لاق��ا
م��ن ت�ب�ن��ي ك��ل م�خ�ت��ص للمتأهلني
ودعمهم ورعايتهم تحت جناحيه
والتحليق بهم عاليا نحو سماء
النجاح غير املحدود.

من جانبها قالت مديرة الجائزة
د .بيرغت كولب لـ(كونا) إن اختيار
امل �ه �ن��دس��ة ال �ح �ش��اش ج ��اء بسبب
ت�م�ت�ع�ه��ا ب �خ �ب��رة واس� �ع ��ة ب�م�ج��ال
املحتوى اإللكتروني الذي يؤهلها
لالشراف على أحد الفرق األوروبية
امل �ت ��أه �ل ��ة ل �ل �ن �ه��ائ �ي��ات ف �ض�ل�ا ع��ن
قناعة اللجنة باملهندسة الحشاش
خ � �ص� ��وص� ��ا م � � ��ع ن� � �ج � ��اح ت� �ج ��رب ��ة
مشاركتها في العام املاضي.
وأض � � � � ��اف � � � � ��ت أن � � � � � ��ه ت� � � � ��م أي� � �ض � ��ا
اخ �ت �ي��ار ال �ح �ش��اش ل�ت�ق��دي��م جلسة
متخصصة عن مستقبل املحتوى
اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�ف��رق ال �ثل��اث ع�ش��رة
املتسابقة بحضور ك�ب��ار الخبراء
وامل�ش��ارك�ين األوروب �ي�ين م��ؤك��دة أن
موافقتها على قبول هذه املشاركة
س � �ت � �ض � �ي� ��ف م� � �ص � ��داق� � �ي � ��ة ع ��ال� �ي ��ة

ون� �ج ��اح ��ا ل �ل �ب��رن��ام��ج ال �ت �ع �ل �ي �م��ي
وس �ت �ك��ون م �ص��در إل �ه ��ام ل�ل�ش�ب��اب
األوروبي الناشط واملتخصص في
مجال املحتوى اإللكتروني.
وأوضحت أن هذه املسابقة تقام
ب��رع��اي��ة ودع� ��م امل�ج �ل��س وال �ب��رمل��ان
األوروب ��ي واليونسكو واليونيدو
ل� �ت� �ح� �ف� �ي ��ز ش� � �ب � ��اب أوروب� � � � � � ��ا ع �ل��ى
اس�ت�خ��دام تكنولوجيا املعلومات
واالت� � � �ص � � ��االت ب� �ط ��ري� �ق ��ة م �ب �ت �ك��رة
وإبداعية إليجاد حلول إلكترونية
مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
والثقافية والبيئية واالقتصادية
األك �ث ��ر إل �ح��اح��ا ف ��ي أوروب� � ��ا وف�ق��ا
لألهداف املحددة في خطة االتحاد
األوروبي (أوروبا .)2020
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البدر سفيرا فوق العادة
ومفوضا لدى أستراليا

السفير نجيب البدر والسفيرة ليندال ساش

ق ��دم س�ف�ي��ر دول ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
أس �ت��رال �ي��ا ن �ج �ي��ب ال� �ب ��در ل � ��وزارة
الخارجية االسترالية امس أوراق
اع � �ت � �م� ��اده س� �ف� �ي ��را ف� � ��وق ال � �ع� ��ادة
ومفوضا في العاصمة االسترالية
كانبيرا.
وق��ال السفير البدر في اتصال
هاتفي ب�ـ (ك��ون��ا) ان��ه اع��رب خالل
لقائه رئيسة دائرة املراسم بوزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة األس� �ت ��رال� �ي ��ة ل �ي �ن��دال
ساش عن سعادته بتقديم نسخة
من أوراق اعتماده.
وأض� ��اف ان ��ه وال�س�ف�ي��رة س��اش
ب� �ح� �ث ��ا ع� � � ��ددا م � ��ن امل � �س� ��ائ� ��ل ذات

االه �ت �م��ام امل �ت �ب��ادل ب�ين الجانبني
وأوج � � ��ه ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ت �م �ي��زة ب�ين
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن ف � ��ي ك��اف��ة
املجاالت السياسية واالقتصادية
واالستثمارية والتعليمية.
وأك� � � ��د خ �ل ��ال ال � �ل � �ق� ��اء اه� �ت� �م ��ام
دول��ة الكويت بنقل آف��اق التعاون
الثنائي الى مستويات أعلى وذلك
ف� ��ي اط� � ��ار ال � �ح� ��رص ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة
امل �ص��ال��ح امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
الصديقني.

الصحة تنظم كورس
مكثفا لفنيي األشعة

جانب من الندوة

ن�ظ�م��ت ل�ج�ن��ة رؤس � ��اء ال�ف�ن�ي�ين
امل� �ن� �ب� �ث� �ق ��ة م� � ��ن م� �ج � �ل ��س أق � �س� ��ام
األش�ع��ة ب ��وزارة الصحة (ك��ورس)
م�ك�ث�ف��ا ف ��ي ال ��رن�ي�ن امل�غ�ن��اط�ي�س��ي
واألشعة املقطعية لفنيي األشعة
املتخصصني ف��ي ه��ذي��ن املجالني
أل �ق �ت��ه امل� �ح ��اض ��رت ��ان ال �ع��امل �ي �ت��ان
د.أليسون ماكفي ود.اديل توماس.
وق� ��ال� ��ت رئ �ي �س��ة ال �ل �ج �ن��ة م�ن��ى
أش�ك�ن��ان��ي ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
إن (ال � �ك ��ورس) ي��أت��ي م��ن منطلق
اه� �ت� �م ��ام وزارة ال �ص �ح ��ة م�م�ث�ل��ة
ف ��ي م�ج�ل��س أق �س ��ام األش �ع ��ة على

م ��واك� �ب ��ة ال� �ت� �ط ��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي
ف ��ي ع �ل��م األش �ع ��ة وال� �ح ��رص على
ب��رام��ج التعليم املستمر للفنيني
واالخ � �ت � �ص ��اص � �ي �ي�ن وذل� � � ��ك ل��رف��ع
كفاءة األداء.
وأض��اف��ت أشكناني أن مجلس
أقسام األشعة التشخيصية ممثال
برئيسته د .نوفة الشمري حريص
على مواكبة التطور التكنولوجي
ف� ��ي ع �ل��م األش � �ع� ��ة وع� �ل ��ى ت�ن�ظ�ي��م
ب��رام��ج التعليم املستمر للفنيني
واالخ � �ت � �ص ��اص � �ي �ي�ن وذل� � � ��ك ل��رف��ع
كفاءة األداء.
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تبرعات كويتية بـ  1.179مليون دوالر
لجمعيتين خيريتين في األردن
سلم سفير الكويت ل��دى األردن
ال � ��دك� � �ت � ��ور ح � �م� ��د ال � ��دع� � �ي � ��ج ام� ��س
ت �ب��رع��ات ل�ج�م�ع�ي�ت�ين إس�لام �ي �ت�ين
خيريتني بقيمة  1.179مليون دوالر
مخصصة لدعم الوضع اإلنساني
لالجئني السوريني واملحتاجني.
وأك ��د السفير ال��دع�ي��ج ل �ـ (ك��ون��ا)
ع �ق��ب ت�س�ل�ي�م��ه ال �ت �ب��رع��ات ح��رص
ال �ك��وي��ت ق �ي ��ادة وح �ك��وم��ة وش�ع�ب��ا
ع �ل��ى م ��د ي ��د ال � �ع ��ون ل�ل�م�ح�ت��اج�ين
ودع � � � � � ��م ال� � �ق� � �ض � ��اي � ��ا اإلن � �س � ��ان � �ي � ��ة
واإلغ��اث �ي��ة ف��ي ش �ت��ى ب �ق��اع ال�ع��ال��م
الس�ي�م��ا ال�لاج�ئ�ين ف��ي املجتمعات
املستضيفة بتوجيهات م��ن سمو
أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح.
وق� � ��ال ان ال �ت �ك��اف��ل وال �ت �ض��ام��ن
م��ع ال�ش�ع��وب اإلس�لام�ي��ة والعربية
ش �ع��ور ج�ب��ل وت��رب��ى ع�ل�ي��ه الشعب
الكويتي ك��اف��ة م�ش��ددا على أهمية
اس�ت�م��رار ه��ذا العمل اإلن�س��ان��ي من
قبل الجمعيات وال�ل�ج��ان الخيرية
واس �ت �ع��داد ال �س �ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
االردن لتسهيل وتدبير عمل هذه
املؤسسات.
وس� � �ل � ��م ال � ��دع � �ي� ��ج ت � �ب� ��رع �ي�ن م��ن

بيوت استشارية
لدراسة هيكل
التربية
أع � �ل� ��ن ال� ��وك � �ي� ��ل امل� �س ��اع ��د
ل � �ل � �ش� ��ؤون امل� ��ال � �ي� ��ة ب � � � ��وزارة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ي� ��وس� ��ف ال� �ن� �ج ��ار
ان��ه ي �ج��ري ح��ال�ي��ا التنسيق
م� ��ع ال� �ب� �ي ��وت االس� �ت� �ش ��اري ��ة
ل��دراس��ة ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي
للوزارة بشكل كامل بجميع
أف��رع��ه وق�ط��اع��ات��ه ب�ن��اء على
ت �ع �ل �ي �م ��ات وزي� � � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
ووزي � � � � ��ر ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ع ��ال ��ي
الدكتور بدر العيسى.
واشار النجار في تصريح
ص�ح�ف��ي ام ��س ال ��ى أن هناك
ف� ��ري � �ق� ��ا ب� � � � ��ال� � � � ��وزارة ي� �ق ��وم
س �ن��وي��ا ب ��رص ��د م�ل�اح �ظ��ات
دي��وان املحاسبة خالل العام
وي � �ت ��م ال � � ��رد ع �ل �ي��ه م� ��ن ق�ب��ل
ال �ق �ط��اع م�ض�ي�ف��ا أن ال�ق�ط��اع
يقوم كذلك بتنفيذ تعليمات
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء وج � �ه� ��از
م �ت��اب �ع��ة األداء ال �ح �ك��وم��ي
ووض� � ��ع األس ��ال� �ي ��ب ل �ت�لاف��ي
هذه املالحظة.

السفير الكويتي لدى األردن حمد الدعيج يسلم التبرع إلى صالح الفقيه

ج� �م� �ع� �ي ��ة اإلص� � �ل � ��اح االج� �ت� �م ��اع ��ي
بإجمالي بلغ نحو  543ألف دوالر
ال � ��ى ع �ض��و م �ج �ل��س إدارة م�ك�ت��ب
ج� �م� �ع� �ي ��ة اإلص� � �ل � ��اح االج� �ت� �م ��اع ��ي
(ال��رح�م��ة ال�ع��امل�ي��ة) وأح��د ممثليها
في األردن صالح الفقيه.
ك � �م� ��ا س � �ل� ��م ال � ��دع� � �ي � ��ج ت� �ب ��رع�ي�ن
أح��ده �م��ا م ��ن ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل�ل�إغ ��اث ��ة ب �ق �ي �م��ة  563أل � ��ف دوالر

تقريبا واآلخ ��ر م��ن جمعية إح�ي��اء
التراث اإلسالمي بقيمة بلغت نحو
 73أل��ف دوالر ال��ى امل��دي��ر ال�ع��ام في
جمعية التكافل الخيرية األردن�ي��ة
خالد النواصرة.
وأع� � � � � ��رب م� �م� �ث�ل�ا ال �ج �م �ع �ي �ت�ي�ن
امل � �س � �ت � �ف � �ي� ��دت�ي��ن م � � ��ن ال � �ت � �ب� ��رع� ��ات
وامل �س��اع��دات امل��ال �ي��ة ل �ـ (ك ��ون ��ا) عن
الشكر والتقدير لدولة الكويت على

دورها اإلنساني املؤثر في تخفيف
املعاناة عن املحتاجني مشيرين الى
أن االردن الحاضنة التي تستقبل
العطاءات الكويتية خدمة لشعوب
املنطقة.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال م�م�ث��ل جمعية
االص � �ل � ��اح االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ب� � � ��األردن
صالح الفقيه ان جزءا من التبرعات
املقدمة سيخصص لرعاية األيتام
امل� �س� �ج� �ل�ي�ن ف � ��ي ك � �ش� ��وف� ��ات م �ك �ت��ب
الجمعية باململكة.
واض ��اف الفقيه ان ال�ج��زء اآلخ��ر
م��ن ال�ت�ب��رع��ات سيخصص لرعاية
ح�ف��ل زواج ج�م��اع��ي س�ي�ق��ام مطلع
دي �س �م �ب��ر امل� �ق� �ب ��ل ل� � � �ـ 20زوج � � ��ا م��ن
االشقاء الالجئني السوريني.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام
ف � ��ي ج �م �ع �ي��ة ال� �ت� �ك ��اف ��ل ال �خ �ي��ري��ة
االردنية خالد النواصرة ان الدفعة
ال�ج��دي��دة م��ن امل�س��اع��دات الكويتية
س �ت �خ �ص��ص مل �ص �ل �ح��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن
ال� � �س � ��وري �ي��ن ف � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال ��رم� �ث ��ا
بمحافظة إرب��د الشمالية املتاخمة
للحدود السورية.

 30بالمئة من مصابي السرطان
يحتاجون العالج التلطيفي
ق � � ��ال األم � �ي� ��ن ال � � �ع � ��ام ل�ل�ات� �ح ��اد
ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �س ��رط ��ان
استشاري األورام في مركز الكويت
للرعاية التلطيفية الدكتور خالد
الصالح ان اكثر م��ن الفي شخص
ي�ص��اب��ون ب��ال�س��رط��ان ف��ي الكويت
ك ��ل ع� ��ام ي �ح �ت��اج ن �ح��و  30ب��امل�ئ��ة
م�ن�ه��م ال ��ى ال �ع�ل�اج ال�ت�ل�ط�ي�ف��ي في
مرحلة من مراحل عالجهم.
ج � ��اء ذل � ��ك ف� ��ي ك �ل �م��ة ل �ل �ص��ال��ح
افتتح بها ام��س فعاليات ال��دورة
اإلقليمية الثالثة لتدريب املدربني
ع �ل ��ى ال ��رع ��اي ��ة ال �ت �ل �ط �ي �ف �ي��ة ال �ت��ي
تتعاون بتنظيمها منظمة الصحة
ال�ع��امل�ي��ة وامل�ك�ت��ب اإلق�ل�ي�م��ي لشرق
امل� �ت ��وس ��ط واالت � � �ح� � ��اد ال �خ �ل �ي �ج��ي
ملكافحة السرطان ومركز الرعاية
التلطيفية ب� ��وزارة ال�ص�ح��ة تحت
رعاية وزي��ر الصحة الدكتور علي
العبيدي.
وذك � � � � ��ر ان م � �ف � �ه� ��وم ال� ��رع� ��اي� ��ة
ال �ت �ل �ط �ي �ف �ي��ة ه� ��و اع � �ط� ��اء م��ري��ض
ال �س��رط��ان ال ��ذي ل��م ي�ح�ق��ق ال�ع�لاج
م� �ع ��ه ال� �ن� �ت ��ائ ��ج امل� �ط� �ل ��وب ��ة ف��رص��ة

د.خالد الصالح

لتحسني نوعية حياته وتخفيف
االالم واألع � � � ��راض ال� �ت ��ي ي�ش�ت�ك��ي
م � �ن � �ه� ��ا ف � � ��ي ج � � ��و أس� � � � � ��ري م� ��ري� ��ح
وضمن منظومة متكاملة للعالج
ال�ت�ل�ط�ي�ف��ي وح �ت��ى ي�س�ت�ط�ي��ع ه��ذا
امل��ري��ض ان ي �ع��ود م ��رة أخ ��رى ال��ى
حياته واسرته بدون معاناة.
وذك � ��ر ان ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ت� ��دخ �ي�ن وال � �س� ��رط� ��ان
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �خ� �ي ��ري ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
تكفلتا ب�ب�ن��اء أول م��رك��ز للرعاية

التلطيفية في املنطقة العربية من
باب املساهمة في تدعيم الخدمات
امل �ق��دم��ة مل��رض��ى ال �س ��رط ��ان وه ��ذا
امل��رك��ز يضم  92س��ري��را ت��م تشغيل
 32م �ن �ه��ا وه � � ��ذا ي �ع �ت �ب��ر م �ف �خ��رة
للكويت مشيرا ال��ى استفادة 527
م ��ري� �ض ��ا ف� �ي ��ه م� �ن ��ذ ت �ش �غ �ي �ل��ه ف��ي
ديسمبر .2010
وأوض � � � ��ح ال � �ص ��ال ��ح ان ج �م �ي��ع
املرضى وأسرهم الذين يحتاجون
ل �ل �ط��ب ال �ت �ل �ط �ي �ف��ي وأغ �ل �ب �ه ��م م��ن
م��رض��ى ال �س��رط��ان ي �ش �ع��رون في
الكويت انهم آمنون أكثر في وجود
هذا الطب الذي يأخذ بيدهم نحو
ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل ��ى م� �ق ��وم ��ات ال �ح �ي��اة
والكرامة ملرضاه ويساعدهم على
تخطي أعراض هذا املرض بصورة
ف��اع�ل�ي��ة وآم �ن��ة م�ب�ي�ن��ا ان تحسني
نوعية ال�ح�ي��اة للمريض تنعكس
على اطالة عمره.

الكهرباء تنظم
ندوة حول البيئة غدا
ق� ��ال وك �ي��ل وزارة ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � ��اء م .م �ح �م��د ب ��وش �ه ��ري إن
ال� � � � ��وزارة م �س �ت �م��رة ف� ��ي ت�ن�ظ�ي��م
ال� �ن ��دوات ال�ش�ه��ري��ة ال �ت��ي تسلط
ال� �ض ��وء ع �ل��ى م �خ �ت �ل��ف ق �ض��اي��ا
امل� �ج� �ت� �م ��ع م � ��ن خ� �ل ��ال ال� �ج� �ه ��ود
املبذولة من املجاميع الشبابية
العاملة بالوزارة.
وق ��ال ب��وش �ه��ري ف��ي تصريح
صحافي امس إن الوزارة ستعقد
غدا االربعاء ندوة بعنوان بيئة
أف � �ض ��ل  ..ح � �ي ��اة أف � �ض ��ل ت�ع�ن��ى
بمناقشة امل�خ��اط��ر ال�ت��ي ت��واج��ه
التغير املناخي في مجال البيئة
ودور ال �ف��رد ف��ي ح�م��اي��ة البيئة
وامل �ش��اري��ع امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة واألم ��ن
املائي الخليجي.
وأوض� � � ��ح أن � ��ه س� �ي� �ش ��ارك ف��ي
ال � �ن� ��دوة ع � ��دد م� ��ن امل �ح��اض��ري��ن
أص� � � �ح � � ��اب االخ� � � �ت� � � �ص � � ��اص م ��ن
مختلف امل��ؤس �س��ات الحكومية
وأض ��اف أن ه��ذه ال �ن��دوات التي
ت� �ع� �ق ��ده ��ا ال � � � � � ��وزارة وت �ن �ظ �م �ه��ا
امل �ج��ام �ي��ع ال �ش �ب��اب �ي��ة ب ��ال ��وزارة
ب � � ��دأت م� �ن ��ذ أش� �ه ��ر ب �غ �ي��ة خ�ل��ق
ف��رص مكثفة ل�ل�ت��واص��ل بعموم

م .محمد بوشهري

املستهلكني بمختلف شرائحهم
وللتشجيع على تبني سلوكيات
إي � �ج� ��اب � �ي� ��ة ت� �س� �ه ��م ف � ��ي ت �ع��زي��ز
م� �س� �ت ��وى ال� ��وع� ��ي ل � ��دى األف � � ��راد
إضافة إلى تسليط الضوء على
كل الجهود املبذولة واإلمكانات
امل � �ت� ��اح� ��ة ل �ل �ت �ع ��ام ��ل اإلي� �ج ��اب ��ي
ال� � � �ه � � ��ادف م� � ��ع م� � � � � ��وارد ال �ب �ي �ئ��ة
الطبيعية ضمانا لحمايتها.

الكندري« :واثق» نجح
في تعزيز القيم التربوية
أك� � ��د ع� �ض ��و ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ع �ل �ي��ا
ورئ � � �ي � � ��س ال� � �ف � ��ري � ��قاإلع �ل��ام � ��ي
ملشروع (واث��ق) محمد الكندري
أن امل� �ش ��روع ي �ه��دف ال ��ى ت�ع��زي��ز
القيم التربوية والثقة بالنفس
ل � �ط � �ل � �ب� ��ة امل � � � � � � � ��دارس م � � ��ن خ �ل��ال
ال�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي م��ع امل�ن�ط��وم��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ب��ال �ط��ال��ب
وامل � �ع � �ل� ��م وول� � � ��ي االم� � � ��ر وإدارة
املدرسة.
وق � ��ال ال �ك �ن��دري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه��ام��ش امل�ل�ت�ق��ى
ال� �ت� �ع ��ري� �ف ��ي مل � � �ش� � ��روع (واث � � � ��ق)
ال��ذي أقيم في منطقة الفروانية
التعليمية إن عدد الطلبة الذين
استفادوا وما زالوا من املشروع
ي �ب �ل��غ أك� �ث ��ر م ��ن  45أل� ��ف ط��ال��ب
وطالبة من  90مدرسة بإشراف
 7800معلم ومعلمة إضافة إلى
إش ��راك أول �ي��اء األم ��ور واإلدارات
املدرسية بهذه األنشطة.
وأض � � � � ��اف أن ت � �ع ��زي ��ز ال �ث �ق��ة
ب��ال �ن �ف��س وه � ��و غ ��اي ��ة م� �ش ��روع
(واث � � � ��ق) ال س �ي �م��ا ل �ل��اف � ��راد ف��ي
س � ��ن م � �ب � �ك ��رة ي� �ك� �ت� �س ��ب أه �م �ي��ة
ك �ب �ي��رة وامل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي ال �ح �ف��اظ
ع� �ل ��ى ال� �ح ��ال ��ة ال �ن �ف �س �ي��ة ل �ل �ف��رد
وت� �ح� �ص� �ي� �ن ��ه م� � ��ن امل � �م � ��ارس � ��ات
ال�س�ل��وك�ي��ة ال�خ��اط�ئ��ة باالضافة

ال � ��ى ك �س ��ب الخبرات ال �ع �ل �م �ي��ة
والعملية وال �ق��درة على تحويل
العلم إلى عمل وممارسة.
وأف ��اد ال �ك �ن��دري ب��أن م��ن أب��رز
النتائج االيجابية التي حصدها
املشروع منذ انطالقته من خالل
تقرير التي قدمتها املدارس التي
ط�ب�ق��ت امل� �ش ��روع ه ��ي ان�خ�ف��اض
م� � � �ع � � ��دالت ال � �ع � �ن� ��ف و ارت � � �ف � ��اع
م �س �ت��وى ال �ت �ح �ص �ي��ل ال ��دراس ��ي
ل �ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال�ط�ل�ب��ة إض��اف��ة
إل � ��ى ان� �خ� �ف ��اض ن� �س ��ب ال �غ �ي��اب
ب�ش�ك��ل م�ل�ح��وظ وت�ح�س�ين كثير
من الحاالت السلوكية والنفسية
لدى الطلبة مثل الخجل والتأتأة
واالنعزالية.
وأوض� � � � � � ��ح ان ال � � �ع � ��دي � ��د م��ن
امل � � � � � ��دارس ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت أب � ��دت
رغبتها وحماستها للمشاركة
ف��ي امل �ش��روع كما تبنت م��دارس
األم� � � �ي � � ��رة ه � �ي� ��ا ب � �ن� ��ت ال �ح �س�ي�ن
امل �ش �ت ��رك ��ة ل �ل �ب �ن��ات ف� ��ي م��دي �ن��ة
دب ��ي اإلم��ارات �ي��ة امل �ش��روع وذل��ك
بالتعاون مع الجانب الكويتي.
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الدعيج :مؤتمر وكاالت األنباء العربية
يعزز دورها في نقل األخبار بموضوعية
ب � ��دأت أم� ��س ف �ع��ال �ي��ات امل��ؤت �م��ر
الـ  43للجمعية العمومية التحاد
وك� � ��االت األن� �ب ��اء ال �ع��رب �ي��ة (ف��ان��ا)
الذي يستمر ثالثة أيام.
وك � � ��ان ف� ��ي اس� �ت� �ق� �ب ��ال ال� ��وف� ��ود
امل� �ش ��ارك ��ة ال �ت ��ي وص �ل ��ت ال �ك��وي��ت
امس رئيس مجلس اإلدارة واملدير
ال� �ع ��ام ل��وك��ال��ة األن� �ب ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة
(ك� ��ون� ��ا) ال �ش �ي��خ م� �ب ��ارك ال��دع �ي��ج
اإلبراهيم الصباح.
وأع ��رب ال�ش�ي��خ م �ب��ارك الدعيج
في تصريح لـ (كونا) عن ترحيبه
ب ��ال ��وف ��ود امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي امل��ؤت �م��ر
مؤكدا أهميته بما يزخر به جدول
أع� �م ��ال ��ه م� ��ن م� ��وض� ��وع� ��ات ت �ث��ري
ال�ع�م��ل ال �ع��رب��ي امل �ش �ت��رك وت��رت�ق��ي
به السيما وكاالت األنباء العربية
وتعزيز دوره��ا ف��ي نقل الحقائق
وامل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات واالخ� � � � �ب � � � ��ار ب �ك��ل

مبارك الدعيج مستقبال الوفود الخليجية

موضوعية ومسؤولية.
ويتضمن جدول أعمال املؤتمر
ال �ع��دي��د م ��ن امل ��وض ��وع ��ات امل�ه�م��ة

م �ن �ه��ا ان� �ت� �خ ��اب رئ� �ي ��س االت� �ح ��اد
ل � � �ل� � ��دورة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ت �س �ت �م��ر
ع ��ام�ي�ن وك ��ذل ��ك ان �ت �خ��اب أع �ض��اء

ه �ي �ئ��ة األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة األرب � �ع ��ة
ال � �ب� ��اق�ي��ن ع� ��ام�ي��ن أي � �ض� ��ا وب �ح ��ث
ال��دور املستقبلي ل��وك��االت األنباء

الرشيد :للكويت بصمة واضحة في الحفاظ
على كوكب األرض من التغير المناخي
اك��دت رئيسة وح��دة ال��دراس��ات
االوروب� �ي ��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف��ي كلية
ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة
الكويت الدكتورة ملك الرشيد ان
دول��ة الكويت لها بصمة واضحة
ف ��ي م� �ج ��ال ال �ت �غ �ي��ر امل� �ن ��اخ ��ي م��ن
خ�لال مشاريعها ال��رائ��دة لحماية
ال � �ط� ��اق� ��ة ال� �ن ��اض� �ب ��ة واس� �ت� �ث� �م ��ار
الطاقات النظيفة املتجددة.
وقالت الدكتور الرشيد لوكالة
االن � �ب� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك� ��ون� ��ا) ع�ل��ى
ه��ام��ش م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي نظمته
وح � � � ��دة ال� � � ��دراس� � � ��ات االوروب � � �ي� � ��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ت�ح��ت
عنوان (يوم املناخ) ان دولة الكويت
م �ش �ه��ود ل �ه��ا دول � �ي ��ا ب��ال �ت��زام �ه��ا
باالتفاقيات وامل�ع��اه��دات الدولية
الخاصة باملناخ والبيئة.
واوض � � �ح� � ��ت ان ال� � �ب �ل��اد ت �ب��ذل
ج � � �ه� � ��ود ح � �ث � �ي � �ث ��ة الث� � � �ب � � ��ات ه � ��ذا
االل� � �ت � ��زام م� ��ن خ �ل��ال م �ش��اري �ع �ه��ا
التي ستستعرضها خالل مؤتمر
ال �ت �غ �ي��ر امل �ن��اخ��ي ال �ع��امل��ي امل��زم��ع
ع �ق��ده ف ��ي ب ��اري ��س ن �ه��اي��ة ال�ش�ه��ر
الجاري تحت رعاية االمم املتحدة.
واض��اف��ت ان وح ��دة ال��دراس��ات
نظمت ه��ذا املؤتمر بالتعاون مع
ال �س �ف��ارة ال�ف��رن�س�ي��ة ل��دى الكويت
ل�ل�ت��أك�ي��د ع �ل��ى ان ي ��وم امل �ن��اخ هو

الدكتورة ملك الرشيد

اح� ��د االن �ش �ط ��ة ال �ه ��ام ��ة ح �ي��ث ت��م
التحضير ل��ه اس�ت�ع��دادا للمؤتمر
العاملي الكبير في باريس.
واش � � ��ارت ال� ��ى ت �ق��دي��م ع ��روض
مختلفة لعالم مناخ دولي كظاهرة
املينوكي التي اثرت في تسونامي
وم��ا حصل ف��ي السنوات االخيرة
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ت �غ �ي �ي��رات م �ن��اخ �ي��ة
كثيرة يشهدها العالم.
واوضحت ان للكويت مشاريع
ك �ب �ي��رة ف ��ي ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ط��اق��ة
نظيفة وهي نماذج رائعة يحتذى

بها وتؤكد حرصها على املشاركة
ف��ي ال�ت�ع��اون م��ع ال�ع��ال��م للحد من
ظ��اه��رة التغير امل�ن��اخ��ي وحماية
هذا الكوكب.
وذكرت ان البشرية ساهمت في
ت��دم �ي��ر االرض م��ن خ�ل�ال ت�ل��وي��ث
ال� �ب� �ي� �ئ ��ة وال � �ت� ��رب� ��ة واالس � �ت � �ه �ل�اك
ال�ع��ال��ي مل �ص��ادر ال�ط��اق��ة الناضبة
ك��ال �ب �ت��رول وغ �ي��ره��ا م��وض �ح��ة ان
م��ؤت�م��ر ب��اري��س ه��و ن�ق�ط��ة تجمع
دول�ي��ة للتعاون ف��ي الحفاظ على
ماتبقى من هذه البيئة عن طريق

ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي وال� �ق� �ض ��اء ع�ل��ى
امللوثات الجوية التي دخلت فيها
صناعات مختلفة.
من جانبه قال املدير التنفيذي
مل��رك��ز اب �ح��اث ال �ط��اق��ة وامل �ي ��اه في
معهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية
ال � ��دك� � �ت � ��ور س � ��ال � ��م ال � �ح � �ج� ��رف ان
ل �ل �ك��وي��ت دور م� �ه ��م ف� ��ي م��ؤت �م��ر
التغير املناخي كونها احد الدول
امل �ص��درة للنفط ول��دي�ه��ا م�ص��ادر
طاقة متنوعة.
واض� ��اف ال�ح�ج��رف ان ال�ك��وي��ت
ورغ ��م مساهمتها ف��ي ان�ب�ع��اث��ات
ال �غ��ازات الدفيئة املسببة للتغير
املناخي اال انها تعد نقطة في بحر
االنبعاثات التي تصدر في جدول
العالم الفتا الى ان الكويت اخذت
على عاتقها االت ��زام ف��ي الحد من
االن �ت��اج املحلي ل�غ��از ث��ان��ي اكسد
ال �ك��رب��ون وت �م �ث��ل ذل ��ك ف ��ي اع�ل�ان
سمو امير ال�ب�لاد ف��ي قمة التغير
املناخي امل�ق��ام ف��ي ديسمبر 2012
في الدوحة.

العربية وت�ح��والت القرن الحادي
وال� �ع� �ش ��ري ��ن وم � ��وض � ��وع ت�ن�ظ�ي��م
دورات تدريبية للعاملني بوكاالت
األنباء العربية.
كما يناقش املؤتمر موضوعات
ع� ��دة م �ث��ل ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن وك� ��االت
األن � � � �ب� � � ��اء ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة وال � ��دول� � �ي � ��ة
ومشاركة االتحاد في اجتماعات
وزراء اإلع�ل�ام ال�ع��رب ومقترحات
ح� � � ��ول ت� �ن� �ظ� �ي ��م ع � �ق� ��د م� ��ؤت � �م� ��رات
اإلت�ح��اد وك��ذل��ك تحسني وتطوير
اج�ت�م��اع��ات هيئة األم��ان��ة العامة
لالتحاد.
وي� �ت� �ط ��رق امل ��ؤت� �م ��ر أي� �ض ��ا إل��ى
االت�ف��اق�ي��ة ب�ين امل�ن�ظ�م��ة اآلس�ي��وي��ة
ل��وك��االت األن �ب��اء (أوان � ��ا) وات �ح��اد
(فانا) فضال عن تعديل االتفاقية
امل ��وق� �ع ��ة ب �ي�ن ال ��راب� �ط ��ة األورب � �ي� ��ة
لوكاالت األنباء واالتحاد.
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ومن املرتقب أن يتطرق املؤتمر
إل��ى م��وض��وع امل��وق��ع اإلل�ك�ت��رون��ي
ل� �ـ (ف� ��ان� ��ا) ع �ل��ى ش �ب �ك��ة اإلن �ت��رن��ت
وم�ش��ارك��ة ال��وك��االت ال�ع��رب�ي��ة فيه
وك � ��ذل � ��ك ت� �ص� �م� �ي ��م ن � �ظ � ��ام ج ��دي ��د
ل��وك��االت األن �ب��اء ال�ع��رب�ي��ة إض��اف��ة
إلى بحث وضع ضوابط ملراسلي
وك � � � ��االت األن� � �ب � ��اء ال� �ع ��رب� �ي ��ة ع �ن��د
تغطيتهم األحداث الخطيرة.
كما سيطرح م��وض��وع اإلع��داد
ل� �ل� �م ��ؤت� �م ��ر ال� � � �ـ ( )45ل �ل �ج �م �ع �ي��ة
العمومية لالتحاد ال��ذي سيعقد
ف��ي ال�ع��اص�م��ة البحرينية املنامة
ع��ام  2017وك��ذل��ك مشاركة (فانا)
في عدد من املؤتمرات واملنتديات
األقليمية والدولية.

مركز صباح األحمد
يؤكد حرصه على التعاون
مع المراكز الخليجية
أك ��د امل��دي��ر ال �ع��ام مل��رك��ز ص�ب��اح
األحمد للموهبة واالبداع الدكتور
ع �م��ر ال �ب �ن��اي ح� ��رص امل ��رك ��ز على
م ��د ج �س ��ور ال� �ت� �ع ��اون م ��ع امل ��راك ��ز
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة امل � �م� ��اث � �ل� ��ة وت� � �ب � ��ادل
ال �خ �ب��رات وال �ت �ج��ارب ب �م��ا يحقق
اه��داف امل��رك��ز ف��ي دع��م االب�ن��اء من
املبتكرين وامل��وه��وب�ين واملبدعني
واصحاب الفكر الخالق.
واع � �ل� ��ن ال� �ب� �ن ��اي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي خ� �ل��ال ورش � � ��ة ال �ع �ل��وم
ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ون � ��ادي ال��ري��اض �ي��ات
امل �ن �ظ �م��ة ف ��ي امل ��رك ��ز ام ��س ت �ع��اون
امل � ��رك � ��ز م � ��ع ف� ��ري� ��ق ع� �م ��ل (ن � � ��ادي
م� ��وه � �ب� ��ة) امل� �ن� �ب� �ث ��ق ع � ��ن ال � �ن� ��دوة
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �ش �ب��اب االس�ل�ام ��ي في
الدمام بالسعودية حيث تم عمل
ج��ول��ة ش��ام�ل��ة ف��ي اق �س��ام ال��ورش��ة
م ��ع ع� ��رض اله ��داف �ه ��ا ورس��ال �ت �ه��ا
وبرامجها املتنوعة لخدمة االبناء
وصقل مهاراتهم وكيفية ادارتها.
وق� � � ��ال ان ال � �ت � �ع� ��اون ب �ي��ن دول
امل � �ج � �ل ��س ت� ��أت� ��ي م � ��ن خ� �ل ��ال ن �ق��ل
التجارب والتعرف على ما وصلوا
ال �ي��ه ت�ق�ن�ي��ا وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا معربا
عن االم��ل في االستفادة املتبادلة
م � ��ن ت� �ل ��ك ال � �خ � �ب� ��رات وال � �ت � �ج� ��ارب
ال �ن��اج �ح��ة ل�ل�ارت� �ق ��اء ب��ال �خ��دم��ات
ال �ع��ام��ة مل�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
واملساهمة في ابداعات العالم مع

الحرص على بناء البيئة الصحية
ل�ل�ان �ت��اج وغ � ��رس م �ف��اه �ي��م ال�ع�ل��م
والتكنولوجيا.
ومن جانبه اشاد املشرف العام
ع �ل��ى (ن � ��ادي م��وه �ب��ة) ال �س �ع��ودي
ناصر الحميدان بتجارب وقدرات
الكويت املذهلة في مجال االب��داع
واالب� �ت� �ك ��ار وم �ج�ل�ات �ه��ا امل �ت �ع��ددة
وامل � �ب � �ه� ��رة ف � ��ي ف � �ص� ��ول امل ��وه� �ب ��ة
مؤكدا نقل هذه التجربة لبالدهم
وس � �ي � �ح� ��اول� ��ون ق � � ��در امل �س �ت �ط ��اع
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن خ� �ب ��رات ال �ك��وي��ت
لعمل تطبيقات مشابهة.
وبدوره قال املستشار في ورشة
العلوم التطبيقية املهندس احمد
ال �ص��ال��ح ان� ��ه ت ��م ت �ع��ري��ف (ن� ��ادي
م��وه �ب��ة) االن �ش �ط��ة امل �ت �ن��وع��ة ف��ي
امل��رك��ز وك��ذل��ك ال ��دورات التدريبية
التي يقدمها واهمية وج��ود مثل
هذه املراكز وانتشارها في الخليج
كحاضنات للمبدعني واملبتكرين
ونشر ثقافة العلوم التطبيقية.
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الصحة تنظم احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي

المطيري :الطفل الكويتي هو األكثر
حظا في العالم
أك� ��دت وزارة ال�ص�ح��ة ح��رص�ه��ا
ع� �ل ��ى ت ��وف� �ي ��ر ش� �ت ��ى أوج � � ��ه ال ��دع ��م
وال� ��رع� ��اي� ��ة ل �ل �ط �ف��ل وح �م ��اي �ت ��ه م��ن
األمراض املعدية بدءا من رعاية األم
أث �ن��اء م��رح�ل��ة ال�ح�م��ل ح�ت��ى م��راح��ل
ع� �م ��ره األول � � ��ى م �ض �ي �ف��ة أن م �ع��دل
وف� �ي ��ات األط � �ف� ��ال ف ��ي ال �ك��وي��ت ه��و
األدن��ى في املنطقة و تقدر بحوالي
حالة وفاة لكل  12ألف طفل.
ج��اء ذل��ك ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ل��رئ �ي��س امل �ك �ت��ب اإلع�ل�ام ��ي ب� ��وزارة
ال�ص�ح��ة ال��دك �ت��ورة غ��ال�ي��ة امل�ط�ي��ري
ام��س كاشفة ع��ن تنظيم احتفالية
ك �ب��رى ال�خ�م�ي��س امل �ق �ب��ل ب�م�ن��اس�ب��ة
يوم الطفل العاملي تحت رعاية وزير
الصحة الدكتور علي العبيدي.
وق� � ��ال� � ��ت امل� � �ط� � �ي � ��ري إن ال� �ط� �ف ��ل
ال �ك��وي �ت��ي ه ��و أك �ث��ر أط� �ف ��ال ال�ع��ال��م
حظا السيما أن حقوقه محفوظة
دس � � �ت � ��وري � ��ا ح � �ي� ��ث ت � �ن� ��ص امل� � � ��ادة
العاشرة من الدستور الكويتي على
أن ترعى الدولة النشء وتحميه من

وصول  15شاحنة
من المساعدات
الكويتية إلى اليمن
أعلنت جمعية الهالل األحمر
الكويتية وصول الدفعة الرابعة
م� � ��ن امل � � �س� � ��اع� � ��دات اإلن� �س ��ان� �ي ��ة
محملة على منت  15شاحنة إلى
ع ��دن ل�ت��وزي�ع�ه��ا ب��ال �ت �ع��اون مع
منظمات املجتمع املدني هناك.
وق � ��ال رئ �ي��س م �ج �ل��س إدارة
الجمعية الدكتور هالل الساير
ل�ـ (ك��ون��ا) إن الجهود الكويتية
م� �س� �ت� �م ��رة ف � ��ي ت� �ق ��دي ��م ال ��دع ��م
اإلغ� ��اث� ��ي ل�ل�أش� �ق ��اء ف� ��ي ال �ي �م��ن
ب� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات م � ��ن س� �م ��و أم �ي��ر
ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
الجابر الصباح.

الدكتورة غالية املطيري

االس�ت�غ�لال وت�ق�ي��ه اإله �م��ال األدب��ي
والجسماني والروحي.
وأوض� � �ح � ��ت أن ال� � � � � ��وزارة ت��وف��ر
ب��رن��ام �ج��ا م �ت �ك��ام�ل�ا ل�ل�ت�ط�ع�ي�م��ات
األس��اس�ي��ة وامل�ج��ان�ي��ة ل�لأم والطفل
م � �ن � ��ذ والدت� � � � � � ��ه ح � �ت � ��ى ال � �س � �ن � ��وات
األول � � � ��ى م � ��ن امل ��رح� �ل ��ة االب� �ت ��دائ� �ي ��ة
ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي ح�م��اي��ة ال�ط�ف��ل من
األم� � ��راض امل �ع��دي��ة م �ش �ي��رة إل ��ى أن
ن�س�ب��ة ال�ت�غ�ط�ي��ة ب��ال�ت�ط�ع�ي�م��ات فى

الكويت من أعلى النسب في العالم
ح�ي��ث ت �ت �ج��اوز  99ف��ي امل �ئ��ة ملعظم
اللقاحات.
وأف � � ��ادت امل �ط �ي��ري ب� ��أن ال� � ��وزارة
ع� �م ��دت إل � ��ى إن � �ش� ��اء ل �ج �ن��ة رع ��اي ��ة
األم ��وم ��ة وال �ط �ف��ول��ة ل��دم��ج ج�ه��ود
ق �ط��اع��ات �ه��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة ب �م��ا ي�ض�م��ن
رع � � ��اي � � ��ة ال � � �ن� � ��واح� � ��ى ال � �ص � �ح � �ي� ��ة و
النفسية.
وأش��ارت إل��ى أن ع�ي��ادات (الطفل

السليم) امللحقة باملناطق الصحية
تعتبر مثاال على الرعاية املتكاملة
ال� �ت ��ي ت �س �ع��ى وزارة ال �ص �ح��ة إل��ى
تقديمها ألط�ف��ال ال�ك��وي��ت حيث تم
ت��زوي��ده��ا ب��ال �خ �ب��رات امل ��درب ��ة على
أعلى مستوى ملتابعة األطفال منذ
ال� ��والدة ح�ت��ى ع�م��ر خ�م��س س�ن��وات
من حيث النمو الجسدي والتطور
العقلي والكشف املبكر عن األمراض
الخطيرة كما تهتم باكتشاف حالة
اإلس � ��اءة و ال�ع�ن��ف ض��د األط �ف��ال و
التعامل معها.
وبينت أن الوزارة حرصت أيضا
ع �ل ��ى ت �خ �ص �ي��ص ك �ت �ي �ب��ات ت�ع�ن��ى
ب�م�ت��اب�ع��ة ال �ح ��ال ال�ص�ح�ي��ة للطفل
منذ عمر سنة حتى خمس سنوات
وهي بمنزلة السجل الطبي ملتابعة
ت�ط�ع�ي�م��ات ال�ط�ف��ل وال�ك�ش��ف املبكر
ع��ن األم ��راض و اإلع��اق��ات ومتابعة
الحالة التغذوية للطفل.

السفير الفرنسي :التعاون مع
المدارس الكويتية يعمم الفائدة
أك��د السفير ال�ف��رن�س��ي ل��دى
ال � �ك� ��وي� ��ت ك ��ري� �س� �ت� �ي ��ان ن �خ �ل��ة
أه� �م� �ي ��ة األن � �ش � �ط ��ة امل ��درس� �ي ��ة
ف ��ي م� �ج ��االت امل� �ن ��اخ وال �ط��اق��ة
واملياه مبينا ان قضية املناخ
ق�ض�ي��ة ع��امل�ي��ة ت�ل�ق��ى اهتماما
دوليا ويتجلى ذلك في مؤتمر
املناخ املزمع عقده في باريس
االسبوع املقبل.
وق � � ��ال ن �خ �ل��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي خالل افتتاح املعرض
ال �ك��وي �ت��ي ال �ف��رن �س��ي ال �ع��اش��ر
ام � ��س إن م� �ش ��ارك ��ة ال� �س� �ف ��ارة
الفرنسية ف��ي امل�ع��رض إش��ارة
واض�ح��ة بأهمية ال�ت�ع��اون مع

امل� � � ��دارس ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ت�ع�م�ي��م
الفائدة على املعلمني والطلبة.
وأوض � � ��ح أن ه � ��ذا امل �ع��رض
ي�ن�ض��م إل ��ى ج��ان��ب م�ن��اس�ب��ات
ع � � ��دة ت� �ح� �ت� �ف ��ل ب � �ه ��ا ال� �ك ��وي ��ت
ه� ��ذا ال� �ع ��ام وم �ن �ه��ا م � ��رور 51
ع��ام��ا ع �ل��ى ان �ط�ل�اق ال�ع�لاق��ات
ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ب �ي�ن ال �ك��وي��ت
وف��رن �س��ا وم � ��رور  10س �ن��وات
على تدشني املعرض الكويتي
ال�ف��رن�س��ي و 10س �ن��وات ايضا
ع � � �ل � ��ى ت � �ن � �ظ � �ي� ��م م� �س ��اب� �ق� �ت ��ي
ال � � � � ��روب � � � � ��وت وال � �ت � �ط � �ب � �ي � �ق� ��ات
ال �ص �ن��اع �ي��ة وان � �ط �ل�اق اع �م��ال
مكتب ملست بالكويت.

aldostoor

م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق � � � ��ال امل � ��دي � ��ر
اإلق � �ل � �ي � �م� ��ي مل� �ك� �ت ��ب امل �ن �ظ �م ��ة
ال�ع��امل�ي��ة لشغل أوق ��ات ال�ف��راغ
بالعلوم والتكنولوجيا ملست
آسيا داود األحمد إن املعرض.
مبينا أن امل�ع��رض خصص
لزيارة نحو  500طالب وطالبة
يمثلون  33م��درس��ة وع��روض
لـ 28مدرسة متوسطة وثانوية
ب�ن��ات مل�ش��روع��ات ومجسمات
واب � �ح ��اث وإص � � � ��دارات ع�ل�م�ي��ة
تقدمها  84طالبة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمانة العامة تقيم معرضها
السنوي بمناسبة صدور الدستور
ت �ق �ي��م األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س
األم� � � ��ة ال � �ي � ��وم م� �ع ��رض ��ا إع�ل�ام �ي ��ا
وث�ق��اف�ي��ا بمجمع اآلف �ن �ي��وز وذل��ك
ض� � �م � ��ن ب � ��رن � ��ام� � �ج� � �ه � ��ا ال� � �خ � ��اص
ب� ��االح � �ت � �ف� ��ال ال � �س � �ن� ��وي ل� �ص ��دور
دستور دولة الكويت خالل الفترة
من  24إلى  26نوفمبر الجاري.
وي�ت�ض�م��ن امل �ع��رض ه ��ذا ال �ع��ام
العديد من اإلص ��دارات التوثيقية
والبحثية واإلعالمية التي تعكس
ج �ه ��د ق� �ط ��اع ��ات األم� ��ان� ��ه ال �ع��ام��ة

املختلفة وسينتقل امل �ع��رض إل��ى
الجامعة األم��ري�ك�ي��ة خ�لال الفترة
من  6إلى  8ديسمبر املقبل.
يذكر أن األمانة العامة ملجلس
األم� ��ة ك��ان��ت ق��د ن�ظ�م��ت ن� ��دوة في
امل��رك��ز األم��ري �ك��ان��ي ال�ث�ق��اف��ي ب��دار
اآلث��ار اإلسالمية بعنوان (معمار
القانون).
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