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عبارة عن مشاريع وبرامج إليجاد نقلة نوعية في خدمات االتصاالتمتابعات

العبيان: »املواصالت« تنفذ 18 سياسة ضمن خطة التنمية
موجز محلي

 بوخوصة: التجمعات الشبابية
هي التي تملك تصحيح األوضاع

اعتبر الناشط السياسي عايض 
ب���وخ���وص���ة ت���ح���وي���ل ال��ح��ك��وم��ة 
ل���اس���ت���ج���واب امل����وج����ه ل��رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال�������وزراء ال��ش��ي��خ ن��اص��ر 
امل��ح��م��د ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة 
م�����ح�����اول�����ة ل���ت���ن���ق���ي���ح ال����دس����ت����ور 
والتفافًا على حقوق النائب في 

مساءلة السلطة التنفيذية.
واض��اف بوخوصة في تصريح 
ص��ح��اف��ي ان ه����ذه االح����ال����ة هي 
استمرار ملمارسات السلطة على 
م���دى س���ن���وات ع���دي���دة الي��م��ان��ه��ا 

ال��دور مشيرا  الرقابة الشعبية غير مؤهلة ملمارسة هذا  بان 
الى ان هذا االمر اليمكن السكوت عنه ولن يتوقف اال من خال 
امل��ي��ادي��ن العامة لكي تصل رسالة  ف��ي  التجمعات الشبابية 

الشعب الكويتي.
وق���ال ب��وخ��وص��ة ان امل���واط���ن ال��ك��وي��ت��ي س��ئ��م ال��ص��ف��ق��ات التي 
ت��ب��رم��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة م���ع ب��ع��ض االط�����راف ال��ن��ي��اب��ي��ة وال���ت���ي من 
شأنها االخال بنصوص وروح الدستور والتي أوصلتنا الى 
مانحن عليه من تراجع على كافة املستويات وجعلت الكويت 

في مؤخرة الدول الخليجية.
واش����ار ب��وخ��وص��ة ال���ى ان ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي ه��و ال���ذي يملك 
تصحيح االوضاع الراهنة وهو الذي يستطيع قلب املعادلة 
ليصبح ه��و ال��اع��ب ال��رئ��ي��س��ي ف��ي ال���ح���راك ال��س��ي��اس��ي ال��ذي 
نعيشه الى ان نصل الى مسار االصاح الذي ننشده جميعا.

وط���ال���ب ب��وخ��وص��ة ج��م��ي��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
مل��م��ارس��ات السلطة  ب��ال��ت��ص��دي  امل��دن��ي  وم��ؤس��س��ات املجتمع 
التي تريد مصادرة حقوق املواطن الكويتي والعبث بوثيقة 
الدستور ومراقبة ومحاسبة كافة االط���راف التي تساعدها 

على ذلك.

رة 
ّ
النوح: كل إمكانات اإلعالم مسخ

إلنجاح التعداد السكاني 
ل��ل��ش��ؤون الهندسية ف��ي وزارة االع���ام  ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د  أك���د 
ابراهيم النوح حرص ال��وزارة الجاد على تسخير امكاناتها 
ك���اف���ة إلن����ج����اح م����ش����روع ال���ت���ع���داد ال����ع����ام ل��ل��س��ك��ان وامل���ب���ان���ي 
ي��ع��د م��ش��روع��ا وطنيا  ال���ذي  ل��ل��ع��ام 2011  وامل��ن��ش��آت للكويت 
ب��ال��درج��ة االول���ى يساهم وب��ص��ورة فاعلة ف��ي رس��م مستقبل 

أفضل للباد.
وأوض���ح ا ان م��ش��روع التعداد »يعد اح��دى أه��م سمات االم��م 
املتطورة التي تسعى الى مواكبة عجلة التقدم الحضاري«، 
ف��ي تزامنه  ال��ع��ام »تكمن  ال��ت��ع��داد ه��ذا  ال��ى ان اهمية  مشيرا 
مع خطة تنموية طموحة تشمل مناحي عديدة في الكويت، 
وت��ع��ي��د تشكيلها وف��ق��ا ل��رؤي��ة ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 

الشيخ صباح األحمد«.
وق���ال ال��ن��وح إن ال��ت��ع��داد »رك��ي��زة اس��اس��ي��ة على ضوئها يتم 
تحديد الرؤى االستراتيجية الصحيحة، من ثم وضع الخطط 
سواء الطويلة او القصيرة املدى موضع التنفيذ، إضافة الى 
انه يمثل رافدا قويا يدعم متخذي القرار واملخططني، ويضمن 
ل��أف��راد، ويحقق لهم توزيعا ع��ادال  مستوى معيشيا جيدا 
للخدمات، ويؤمن لهم فرص عمل، ويحقق نوعا من التوازن 

الكمي والنوعي بني القوى العاملة الوطنية والوافدة«.
وأشار الى انه من خال املعلومات ال��واردة في التعداد العام 
لدولة الكويت لعام 2011 فسوف يتسنى لأطراف املسؤولة 
ال��ق��رارات الواعية، التي يتم التخطيط لها  ال��دول��ة اتخاذ  في 
لتلبية احتياجات السكان في هذه القطاعات وغيرها، مثل 
امل���راف���ق ال��ع��ام��ة ووس���ائ���ل ال��ن��ق��ل ال���ع���ام، إض��اف��ة إل���ى تصميم 
ال���ط���رق وت��ل��ب��ي��ة واح���ت���ي���اج���ات ال��ع��م��ل وال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة 
وبرامج الرعاية االجتماعية واملتطلبات التعليمية كما سيتم 
استخدام ه��ذا التعداد كقاعدة بيانات إحصائية للباحثني 
األكاديميني الذين يبحثون في مختلف جوانب الحياة في 
الكويت، وستتم االستعانة بالتعداد إلحداث تحسينات في 
البنية التحتية وإضفاء طابع مميز على الحياة في الكويت«. 
الفاعلة  امل��ش��ارك��ة  امل��واط��ن��ني واملقيمني  ال��ن��وح جميع  ون��اش��د 
في مشروع التعداد العام لدولة الكويت للعام 2011 ومد يد 
العون للعدادين التابعني لإلدارة املركزية لإلحصاء، واالدالء 
ببيانات واضحة ودقيقة، مؤكدا ان هذه املشاركة الفاعلة من 
ج��ان��ب امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ارض ال��ك��وي��ت »ت��ع��د حجر 

أساس في إنجاح عملية التعداد«.

االت��ص��االت  الوكيل املساعد لقطاع  ق��ال 
ف�������ي وزارة  امل�������س�������ان�������دة  وال�������خ�������دم�������ات 
امل���واص���ات ق��ب��ان ال��ع��ب��ي��ان ان ال����وزارة 
اعمالها  وضعت 18 سياسة في ج��دول 
ليتم تنفيذها ضمن االطار العام لخطة 

الحكومية. التنمية 
وأض�����اف ال��ع��ب��ي��ان ف���ي ل��ق��اء م���ع )ك��ون��ا( 
أم�����س ان ت���ل���ك ال���س���ي���اس���ات ع����ب����ارة ع��ن 
م���ش���اري���ع وب����رام����ج م����ن ش���أن���ه���ا اي���ج���اد 
ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة ف����ي خ����دم����ات االت����ص����االت 
امل��ع��ل��وم��ات والتنقل  وامل���واص���ات ون��ق��ل 
سعيا من الوزارة للمساهمة في تحقيق 
ال��رغ��ب��ة ال��س��ام��ي��ة بجعل ال��ك��وي��ت م��رك��زا 

ماليا وتجاريا اقليميا ودوليا.
امل����ش����اري����ع  ه��������ذه  ب����ع����ض  ان  وأوض������������ح 
ال���ح���ي���وي���ة س����ي����رى ال�����ن�����ور ق���ري���ب���ا ب��ع��د 
امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه م���ن ال���ج���ه���ات امل��خ��ت��ص��ة 
ك�����م�����ش�����روع ه����ي����ئ����ة االت��������ص��������االت ال������ذي 
سيساهم في عملية تنظيم االتصاالت 
الحديدية وامل��ت��رو  وتطويرها والسكك 
الوزارة  البريد في  وخصخصة خدمات 
التي بدأت فعليا بتنفيذ بعض البرامج 

واملشاريع املقررة وانتهت من اخرى.
وذكر ان الكويت تعد من الدول السباقة 
ف���ي م���ش���روع ش��ب��ك��ة االل���ي���اف ال��ض��وئ��ي��ة 
)ن�����ظ�����ام االت������ص������االت ب����واس����ط����ة ت��ق��ن��ي��ة 
االل���ي���اف ال��ب��ص��ري��ة( وق���د ش��رع��ت وزارة 
املواصات في تنفيذه في بعض مناطق 
الجديدة بدال من تقنية االساك  الباد 
ال���ن���ح���اس���ي���ة ع���ل���ى أن ت��دخ��ل  االرض�����ي�����ة 
ب��ع��ض امل���ن���اط���ق ن���ط���اق ت��ق��دي��م خ��دم��ات 
ال��������وزارة ع���ب���ر ه����ذه ال��ش��ب��ك��ة م���ع ن��ه��اي��ة 
السنة الحالية لتشمل الشبكة مستقبا 

مناطق الكويت كافة.
وب����ني ان أه����م م���ا ي��م��ي��ز ت��ق��دي��م خ��دم��ات 
ال����������وزارة ع���ب���ر االل�����ي�����اف ال���ب���ص���ري���ة ه��و 
ال��س��رع��ة ف��ي ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات واالت��ص��ال 
وت���ق���دي���م ن���وع���ي���ة اف���ض���ل م����ن ال���خ���دم���ات 
م�����ن خ�������ال م���ع���ال���ج���ة أي�������ة م���ش���ك���ل���ة م��ن 
الحاجة للوصول  املقسم مباشرة دون 
ال���ى م��ك��ان ح����دوث ال��ت��ع��ط��ل اض���اف���ة ال��ى 

محدودية االعطال واالخطاء فيها.
واشار الى ان الوزارة بصدد انجاز عدد 
املتعلقة باملنشآت ضمن  امل��ش��اري��ع  م��ن 
اط������ار خ���ط���ة ال��ت��ن��م��ي��ة ك���م���ش���روع م��ب��ن��ى 
ادراج����ه ضمن  ال���ذي سيتم  النقل  ق��ط��اع 
خطة عمل وزارة االشغال بعد أن تنتهي 
امل��ك��ات��ب االس��ت��ش��اري��ة م��ن اع����داده حيث 
س��ي��ت��خ��ذ م��ن )ك�����راج( وزارة امل��واص��ات 

بالشويخ موقعا له.
وق��������ال ال����ع����ب����ي����ان ان������ه م�����ن امل�����ق�����رر ط����رح 
م���ش���روع اع�����ادة ت��أه��ي��ل امل��ب��ن��ى امل��رك��زي 

)مقسم العاصمة( على ديوان املحاسبة 
ل��دراس��ت��ه وامل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه ح��ي��ث ي��م��ت��از 
ه�����ذا امل�����ش�����روع ب��ت��ص��م��ي��م��ه ال���ح���ض���اري 

ويقع بجوار برج التحرير.
واشار الى تسليم مشروع مقسم جنوب 
ليتم  الصباحية مع نهاية هذا الصيف 
افتتاحه قبل نهاية العام الحالي مبينا 
اكثر  اع���ادة تأهيل  ال����وزارة على  ح��رص 
من مركز لها كمقسمي منطقتي حولي 

والساملية.
وع���ن خ��ط��ط ال������وزارة امل��ق��ب��ل��ة ف���ي ان��ش��اء 
م����زي����د م����ن امل����ق����اس����م اش�������ار ال������ى ال��ع��م��ل 
ع��ل��ى اع�����داد ال����دراس����ات الن���ش���اء م��ق��اس��م 
ف��ي م��ن��اط��ق ال��وف��رة وال��ع��ب��دل��ي وج��زي��رة 
فيلكا على أن يقام مركز في كل منطقة 
مستقبا لخدمة املشتركني من السكان.

امل����واص����ات  واس����ت����ع����رض خ���ط���ة وزارة 
ال���رام���ي���ة ال�����ى ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د م����ن االم����ن 
واالم�����ان واالن���ض���ب���اط ع��ب��ر رب���ط جميع 
م��ن��ش��آت��ه��ا )ب��ال��ك��ام��ي��رات( ل��ح��ف��ظ االم���ن 
وم��ت��اب��ع��ة امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى أن ي��ت��م اي��ج��اد 
نظام متكامل مع ديوان الخدمة املدنية 

في هذا الشأن.
واكد ان الوزارة لن تتقاعس في تطوير 
خ���دم���ات���ه���ا وص����ي����ان����ة م���ن���ش���آت���ه���ا ك���اف���ة 
وان����ه����ا ب���امل���ق���اب���ل »ت���س���ع���ى ال������ى ت���اف���ي 

ات  ش��ت��ى االخ��ط��اء اال أن ب��ع��ض االج����راء
ق��������د ت�����ب�����ط�����ىء م��������ن ع����م����ل����ي����ة االص����������اح 
ك���ال���ب���ي���روق���راط���ي���ة وال�����روت�����ني ف����ي ع��م��ل 
ال���ح���ك���وم���ي���ة أو م��ا  ب���ع���ض امل����ؤس����س����ات 
ال��وزارة وغيرها  يتعلق باقرار ميزانية 

ات«. ذلك من اجراء
وع����ن ص���ي���ان���ة م���ب���ان���ي م���ق���اس���م ال������وزارة 
ان هناك  العبيان  ق��ال  واع���ادة تأهيلها 
خ���ط���ة ش���ام���ل���ة ل���ت���ط���وي���ر م���ب���ان���ي ب��ع��ض 
امل��ق��اس��م وت��رم��ي��م��ه��ا ب��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى سبيل 
امل���ث���ال م��ب��ن��ى م��ق��س��م م��ن��ط��ق��ة االح���م���دي 
الذي سلمته وزارة االشغال بعد انجازه 
بشكل حضاري وصيانته كاما اضافة 
الى مقسم منطقة العارضية الذي ادرج 
ضمن جدول اعمال الصيانة وتم رصد 

ميزانية النجازه بتصميم جديد.
وب���ال���ن���س���ب���ة ال�������ى م�����وق�����ع م���ك���ت���ب ب���ري���د 
ال��ص��ف��اة »امل��ؤج��ر م��ن اح���دى ال��ش��رك��ات« 
رأى العبيان ان موقع املكتب حاليا »من 
العاصمة  ف��ي محافظة  امل��م��ي��زة  امل��واق��ع 
الى  اخ��ر نظرا  ال��ى موقع  ويصعب نقله 
قلة توفر االراضي في هذه املنطقة التي 
تمتاز بكثافة سكانية مرتفعة غالبيتها 
م���ن ال���واف���دي���ن م���ن دول ش���رق اس��ي��ا ل��ذا 
فموقعه حاليا االنسب لتقديم خدمات 
امل���واص���ات  أن وزارة  ال���������وزارة«. وذك�����ر 

امل��ب��ن��ى بمستلزماته  ب��ت��زوي��د  ت��ب��خ��ل  ل��م 
انها  ال��ى  ال���وزارة مشيرا  كما كل مباني 
للبريد قرب  ان��ش��اء موقع جديد  بصدد 
امل��ك��ت��ب ال���ح���ال���ي ل��خ��دم��ة اك���ب���ر ع����دد من 

املشتركني.
وع�����ن م��ب��ن��ى م��ق��س��م ال��ص��ل��ي��ب��خ��ات ق���ال 
ال���ع���ب���ي���ان ان�����ه »اح������د امل���ق���اس���م ال��ق��دي��م��ة 
ورص�����دت ال������وزارة م��ب��ل��غ��ا م���ادي���ا ضمن 
امليزانية املالية للسنة الحالية لتحديثه 
وت���رم���ي���م���ه ك���م���ا ق���ام���ت ب���ان���ج���از م��ق��س��م 
ش����ارع ع��م��ان ب��م��ظ��ه��ر ج��دي��د وم��ع��اص��ر 
لتلبية احتياجات سكان املنطقة كافة«.

واش��������ار ال������ى ان م���ب���ن���ى م���ق���س���م م��ن��ط��ق��ة 
ال����ف����ن����ط����اس »ق�����ي�����د االن�������ش�������اء وي����ت����وق����ع 
ت��ش��غ��ي��ل��ه خ�����ال ال���س���ن���ة ال���ح���ال���ي���ة ح��ي��ث 
ي��ج��ري ال��ع��م��ل ع��ل��ى ان��ش��ائ��ه وف��ق اح��دث 
ب��اق��ي مباني  م��ع  ال��ت��ص��ام��ي��م ليتماشى 

املقاسم الجديدة«.
وردا ع��ل��ى س�����ؤال ح����ول ب��ع��ض م��ب��ان��ي 
م���ق���اس���م ال�����������وزارة ال����ت����ي ت���ح���ت���وي ع��ل��ى 
م����اح����ق م���غ���ط���اة ب���امل���ظ���ات أوض������ح ان 
ال������ه������دف م������ن ه��������ذه امل������ظ������ات »ح����م����اي����ة 
ال��ت��ي تحتاجها تلك  ال��ب��ك��رات الضخمة 
ال��ط��وارئ وليست هذه  ل��ح��االت  املقاسم 
امل�����ظ�����ات م���ك���ات���ب ل���ع���م���ل امل����وظ����ف����ني أو 

املراجعني«. الستقبال 

وت���ن���اول ال��ع��ب��ي��ان ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ش��وي��ش 
ال����ت����ي ت���ت���ع���رض ل���ه���ا خ����ط����وط ه��ات��ف��ي��ة 
ف��ي ب��ع��ض امل��ن��اط��ق م��ش��ي��را ال���ى أن تلك 
العمليات عائدة الى أسباب فنية بحتة 
م��ن  ب�����اغ  ف�����ور ورود  م��ع��ال��ج��ت��ه��ا  ت���ت���م 
امل��ش��ت��رك ب��ذل��ك وه���ي ليست ظ��اه��رة في 

الوزارة بل حاالت طبيعية.
املتعلقة بشبكة  امل��ش��ك��ات  ب��ع��ض  وع���ن 
االل����ي����اف ال��ض��وئ��ي��ة أش�����ار ال����ى »ح����االت 
ف���ورا وان���ه لدى  ف��ردي��ة« تتم معالجتها 
ال��������وزارة ف���ري���ق ي���ق���وم ب��ع��م��ل��ي��ات امل��س��ح 
الي����ج����اد امل���ش���ك���ات وم���ع���ال���ج���ت���ه���ا وم���ن 
ث���م ق��ي��اس��ه��ا مل���ع���رف���ة م����دى ت���وس���ع ه���ذه 

املشكات وايجاد حلول سريعة لها.
واك���د ال��ع��ب��ي��ان س��ع��ي وزارة امل��واص��ات 
»ال������دؤوب ال���ى ت��ق��دي��م اف��ض��ل ال��خ��دم��ات 
ملشتركيها بعد أن تنتهي وزارة االشغال 
م����ن اع�������داد وت���ط���وي���ر ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ب����ال����ك����ام����ل« وب���ال���ن���س���ب���ة ال������ى ال���ت���ح���دي 
امل���ت���ع���ل���ق ب���م���واك���ب���ة اخ������ر ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االت���ص���االت اش���ار ال���ى ان ال�����وزارة تقوم 
ال��دول��ي  االت���ح���اد  م��ع  ال���دائ���م  بالتنسيق 
ال���ت���ع���اون  م���ج���ل���س  ل����ات����ص����االت ودول 
الدولية في شأن  الخليجية واملنظمات 
ت��ط��وي��ر م��س��ت��وى االت����ص����االت وم��واك��ب��ة 

الحديثة. التكنولوجيا 

{

قبالن العبيان

{

من املشاريع التنموية

طالبت كل األطراف السياسية بتغليب مصلحة البالد ووضعها فوق كل اعتبار

العنجري: هناك من يسعى لزعزعة استقرار الكويت
الناشطة السياسية نبيلة  استنكرت 
ال���ع���ن���ج���ري االح���������داث ال����ت����ي ش��ه��دت��ه��ا 
ج���ل���س���ة م���ج���ل���س االم�������ة ي������وم االرب����ع����اء 
ال����ي����وم  ال�������ى ان ذل�������ك  امل������اض������ي، الف����ت����ة 
س��ي��س��ج��ل��ه ال���ت���اري���خ ب��اع��ت��ب��اره واح����دا 
الديموقراطية  املمارسة  اي��ام  اس��وأ  من 

الكويتية.
وق��ال��ت ال��ع��ن��ج��ري ان م��ا ي��دع��و لأسى 
وال���ح���زن ان ي��ق��ع ه���ذا االم����ر ت��ح��ت قبة 
ال��ت��ي نفتخر بكونها  ال��س��ال��م  ع��ب��دال��ل��ه 
م��ع��ق��ل ال���دي���م���وق���راط���ي���ة وال��������رأي ال��ح��ر 
انها  ال��ش��ع��ب، كما  ارادة  ع��ن  والتعبير 
وقعت بني عدد من ممثلي االمة الذين 
اخ���ت���اره���م ال��ش��ع��ب ل��ي��ع��ب��روا ع���ن رأي���ه 
وي��ط��ال��ب��وا ب��م��ا ي��ري��ده، واس��ت��درك��ت ان 
ذلك الحدث ال يمكن ان يعبر عن الشعب 
ال��ك��وي��ت��ي ب��م��خ��ت��ل��ف ط��وائ��ف��ه وف��ئ��ات��ه، 
الكويتي جبل على  الشعب  ان  م��ؤك��دة 
امل��ح��ب��ة وال��ت��آل��ف وال��ت��راب��ط ب��ني جميع 

م��ن سنة وشيعة وب��دو وحضر  ابنائه 
م��ن��ذ ن��ش��أة ال��ك��وي��ت وال ي��ج��ب ان نترك 
الترابط  ي��ري��د تفتيت ه��ذا  مل��ن  ال��ف��رص��ة 

ملصالح واجندات خارجية.
واضافت ان اخطر ما في االم��ر ان تلك 
االح������داث ت��اب��ع��ه��ا ال��ج��م��ي��ع م���ن ش��ي��وخ 
وشباب واط��ف��ال، مشددة على ض��رورة 
معالجة هذا االمر باقصى سرعة حتى 
ال نغرس في نفوس شبابنا واطفالنا 
ب�����ذورا خ��ب��ي��ث��ة ل���ن ت��ن��ت��ج اال ال��ت��ع��ص��ب 
ق���د يتشبعون  ب���ل  ق��ب��ول االخ�����ر،  وع����دم 
باالفكار القائمة على التعصب االعمى 
ل��ل��رأي االخ��ر واحترامه  دون االستماع 
وم��ح��اول��ة االل��ت��ق��اء م��ع��ه ب��م��ا ي��ص��ب في 

مصلحة الكويت ومستقبل ابنائها.
ت���ل���ك االح�������داث  ال���ع���ن���ج���ري ان  واك��������دت 
امل����ؤس����ف����ة وغ�����ي�����ر امل�����أل�����وف�����ة ب���ال���ن���س���ب���ة 
ل��ل��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي اص���اب���ت ك���ل م��واط��ن 
وم����واط����ن����ة ب�����االل�����م ال����ش����دي����د وال����ج����رح 

ال��ك��ب��ي��ر م��م��ا وص��ل��ت ال��ي��ه االم����ور تحت 
ق��ب��ة ال��ب��رمل��ان، اع��رب��ت ع��ن ام��ل��ه��ا ف��ي ان 
ت��س��ود روح األل��ف��ة وامل���ودة ب��ني ال��ن��واب 
ال��ذي��ن  ال��ك��وي��ت��ي  اب��ن��اء املجتمع  وك��ذل��ك 
م��ش��ددة على  ي��م��ث��ل��ون نسيجا واح����دا، 
ض�����رورة ن��ب��ذ روح ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��غ��ري��ب��ة 
الكويتي  ع���ادات وتقاليد املجتمع  ع��ن 
متسلحني بحب الكويت والخوف على 
املنطقة  م��ا تشهده  ف��ي ظ��ل  مستقبلها 

من احداث وتغيرات.
واض���اف���ت ان����ه ف���ي ظ���ل ال���ت���وت���رات ال��ت��ي 
ع��ل��ى  امل���ن���ط���ق���ة،  ب���ع���ض دول  ت���ش���ه���ده���ا 
ال��ج��م��ي��ع ان ي���درك ان ه��ن��اك م��ن يسعى 
االم��ن��ي والسياسي  لزعزعة االس��ت��ق��رار 
واالج����ت����م����اع����ي ف�����ي ال����ك����وي����ت، م��ش��ي��رة 
ال���ى ان ذل���ك ل��ي��س ببعيد ع��ن ف��ه��م اه��ل 
ال��ف��ك��ر وال��س��ي��اس��ي��ة م���ن اب���ن���اء ال��ك��وي��ت 
امل����خ����ل����ص����ني، ل�������ذا ف�����اب�����د م������ن ت���ف���وي���ت 
الفرصة على كل من يتربص بالكويت 

ا، والحفاظ على وحدتنا التي هي  سوء
املصدر الرئيس لقوتنا.

وناشدت العنجري كل االط��راف، وضع 
م���ص���ل���ح���ة ال����ك����وي����ت ف������وق ك����ل اع���ت���ب���ار، 
وم�����راع�����اة م��س��ت��ق��ب��ل االج����ي����ال امل��ق��ب��ل��ة، 
واالن���ت���ص���ار ل��ع��ادات��ن��ا واخ���اق���ن���ا ال��ت��ي 
نشأنها عليها، وال��ح��رص على تقديم 
ان تتوافر  ال��ت��ي يجب  الحسنة  ال��ق��دوة 
ف���ي���م���ن ي���م���ث���ل اب����ن����اء ال����ك����وي����ت، ول��ف��ت��ت 
ال���ى ض����رورة اع��ت��م��اد االس���ل���وب ال��راق��ي 
الكويت  ال���ذي يعكس رق��ي  ال��ح��وار  ف��ي 
التخوين  ع��ن  ابنائها بعيدا  وتحضر 
وال���س���ب وال����ض����رب وك����ل م���ا ل���م ي��ت��ع��ود 
الكريم، مؤكدة ثقتها في  عليه شعبنا 
ح��ك��م��ة ص��اح��ب ال��س��م��و االم���ي���ر ال��ش��ي��خ 
ص��ب��اح االح���م���د ل��ت��وج��ي��ه ال��ج��م��ي��ع ال��ى 
ال���ع���ودة ال����ى ج����ادة ال���ص���واب ل��ت��واص��ل 
الكويت طريق البناء والتنمية بسواعد 

جميع ابنائها وتعاونهم وتكاتفهم.

{

نبيلة العنجري

الكندري: على »الخدمة املدنية« تغيير املسميات 
الوظيفية إلرساء العدالة واملساواة

كتبت مي المهدي

أك���������د م������دي������ر ع���������ام ال���ح���م���ل���ة 
االعامية لنقابة القانونيني 
ال����ك����ن����دري ان االم�����ل  أح����م����د 
كبير في ان يواصل مجلس 
ال����خ����دم����ة امل����دن����ي����ة ب���ق���ي���ادة 
ال�����ش�����ي�����خ أح������م������د ال����ح����م����ود 
االض�����ط�����اع ب���م���س���ؤول���ي���ات���ه 
وم����ب����اش����رة اخ���ت���ص���اص���ات���ه 
ع���ل���ى ال���ن���ح���و ال�������ذي ي��ح��ق��ق 
ال��ع��دال��ة وامل����س����اواة، وي��وف��ر 
االم�������ان ال���وظ���ي���ف���ي مل��خ��ت��ل��ف 
العاملني في وزارات وأجهزة 
وادارات الدولة، مطالبا عبر 
ت���ص���ري���ح ص���ح���اف���ي رئ��ي��س 
امل��ج��ل��س ب��ع��ق��د اج��ت��م��اع في 
أق����������رب وق��������ت م����م����ك����ن ل���رف���ع 
ال��ظ��ل��م وامل���ع���ان���اة ال��واق��ع��ني 
ع��ل��ى ال��ق��ان��ون��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني 
ف�������ي ال�����ج�����ه�����ات واالج�������ه�������زة 

الحكومية.
وقال الكندري انه في مقدمة 
مطالب القانونيني العاملني 
ف������ي ال�����ج�����ه�����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة 

منحهم حقوقهم املشروعة 
اس���وة بنظرائهم ف��ي بلدية 
ال���ع���ام���ة  ال���ك���وي���ت واالدارة 
للتحقيقات وادارة الفتوى 
وال���ت���ش���ري���ع، وذل�����ك بتغيير 
م��س��م��ي��ات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة بما 
يتناسب مع طبيعة االعمال 
ي���ق���وم���ون  ال�����ت�����ي  واالدوار 
مل��ب��ادئ  ب��ه��ا، وذل����ك تحقيقا 
امل���س���اواة وال��ع��دال��ة وت��ك��اف��ؤ 

الفرص الدستورية، وتفعيل 
دور االدارات القانونية في 
ال��ح��ك��وم��ي��ة بمنح  ال��ج��ه��ات 
ال���ق���ان���ون���ي���ني ال���ع���ام���ل���ني ف��ي 
ه���ذه ال��ج��ه��ات ال��ت��ف��وي��ض��ات 
وال������ص������اح������ي������ات ال������ازم������ة 

للقيام بدورهم القانوني.
وتابع: »نحن كقانونيني ال 
نطالب اال بتحقيق العدالة 
وامل���س���اواة وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص 
امل�������ن�������ص�������وص ع����ل����ي����ه����ا ف���ي 
ال���ع���دي���د م����ن م������واد دس���ت���ور 
دول�����ة ال���ك���وي���ت، الس��ي��م��ا ان 
جميع القانونيني العاملني 
ف������ي ال�����ج�����ه�����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة 
ي���ح���م���ل���ون امل����ؤه����ل ال��ع��ل��م��ي 
نفسه ومن الجامعات ذاتها 
وي��ق��وم��ون بأعمال قانونية 
متشابهة ويعملون جميعا 
ل�����دى ال���س���ل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
ف��ان م��ب��ررات العدالة  وتاليا 
وامل�������س�������اواة ت���ق���ت���ض���ي ع����دم 
ال���ت���م���ي���ي���ز ب����ني ال���ق���ان���ون���ي���ني 
ال�����ع�����ام�����ل�����ني ف��������ي ال����ج����ه����ات 

الحكومية«.

{

أحمد الكندري

»اإلخاء الوطني«: عليهم االعتذار للشعب.. 
النواب املشاركون في األحداث املؤسفة

عبرت مجموعة »االخاء الوطني« عن اسفها واستيائها وحزنها ملا آلت اليه االوضاع في 
مجلس االمة وما بدر من قبل بعض اعضاء مجلس االمة في جلسة االربعاء املاضي من 
تدني لغة الحوار وعدم احترام الرأي والرأي االخر ما ادى الى التطاول والتشابك بااليدي 
االمر الذي هز ضمير الشعب الكويتي واساء الى قدسية ومكانة مؤسستنا الديموقراطية 

امام الشعب قبل ان يكون امام العالم.
وفي هذا الصدد تدين مجموعة االخاء الوطني هذه التصرفات التي تخل بالدستور واالسس 
الديموقراطية التي ناضل من اجلها االباء واالجداد وتناشد الشعب الكويتي التصدي لهذه 
االعمال والتي تتنافى مع تعاليمنا االسالمية السمحاء وقيمنا واعرافنا وتقاليدنا الوطنية. 
االث��ارة  التصدي لكل محاوالت  واهابت املجموعة بكل وسائل االع��الم املختلفة والكتاب 
والشحن الطائفي والقبلي والعنصري املؤدية الى نشر الفتنة واشاعة البغضاء والكراهية 
بني ابناء الوطن الواحد وطالبت السلطتني التشريعية والتنفيذية بضرورة وسرعة معالجة 
السياسية واالجتماعية والتربوية واالعالمية من قبل  ال��ذي نال مختلف املجاالت  العبث 
الحكومات املتعاقبة التي ادت الى ذلك وفي مقدمتها التعجيل في اصدار قانون يجرم مثل 
هذه االعمال التي تشق نسيج املجتمع. كما تطالب اعضاء مجلس االمة بالكف عن هذه 
املمارسات وتدعو الجميع للمحافظة على هذه املؤسسة الوطنية لتبقى عنوانا وقدوة تمثل 
ال��ذي نفتخر ونعتز به قيمة  صرحا شامخا لالجيال القادمة ول��درء اي اس��اءة للدستور 

انسانية حضارية لهذا الشعب.
ف��ي هذا  ال��ذي��ن تسببوا وش��ارك��وا  كما ش��ددت املجموعة على اهمية ان يتحلى االع��ض��اء 
الكويتي  لتقديم اعتذارهم تحت قبة املجلس للشعب  الكاملة  الحدث املؤسف بالشجاعة 
الذي اوصلهم لتمثيله. وحذرت من مغبة استمرار هذه التصرفات وتأثيرها الخطير على 
تماسك نسيجنا االجتماعي وتدعو رئاسة املجلس الى تطبيق الالئحة الداخلية للمجلس 
التصرف لتالفي مثل ه��ذه االعمال  بحزم وق��وة على اي عضو تثبت مشاركته في ه��ذا 

مستقبال، صونا لهذه املؤسسة القديرة وحفظا لوحدتنا الشاملة.

{

عايض بوخوصة


