
االثنين 2 نوفمبر 2009  9مجلس األمة
عقدت مؤتمراً صحافياً في مجلس األمة أمس لوّحت خالله باستجواب وزير الدفاع

»التنمية واإلصالح«: الجلسة القادمة مهلة المحمد لإلجابة عن مصروفات ديوانه

طوارئ 2007 وصفقات السالح ومقار السفارات وقانون المرئي والمسموع من أولويات الكتلة

أمهلت كتلة التنمية واالصالح 
الوزراء  البرملانية س���مو رئيس 
الشيخ ناصر احملمد حتى جلسة 
املقبلة واملقدرة غدا  مجلس األمة 
إلحالة االجابة على اسئلتها املتعلقة 
مبصروفات ديوان سموه، ملمحة 
الى ان كل اخليارات قائمة وهي رهن 
ما تنتهي اليه الكتلة اذا لم تصل 
الردود، كما لوحت الكتلة مبساءلة 
وزير الدفاع، نافية في الوقت ذاته 
االتهامات املوجهة ألعضائها بتغليب 

اجلانب الرقابي على التشريعي.
وفي البداية قال فيصل املسلم ان 
الكتلة حرصت على عقد مؤمترها 
الصحاف���ي لع���رض أولوياته���ا 
التشريعية والرقابية وقبل الولوج 
بهذه االولويات »نريد ان نسجل 
قلقنا الزائد حول مرض انفلونزا 
اخلنازير بع���د انتقال املرض الى 
املرحلة الثانية«، مش���يرا الى ان 
الكتلة حرصت عند بداية انتشار 
هذا الوباء على مش���اركة السلطة 
التنفيذية في بحث سبل وأساليب 
الوقاية من تفشي وانتشار املرض 
في البالد وعلى ضوء ذلك تقدمت 
بطل���ب عقد جلس���ة خاصة لهذا 
االم���ر، اال ان الظروف حالت دون 
عقدها. واس���تغرب املسلم من ان 
وزارة الصح���ة ل���م تصدر حتى 
هذه اللحظ���ة أي بيان توضيحي 
حول حملة التطعيم التي دشنت 
اليوم »يوم أم���س« وأعلنت على 
ضوئه ان التطعيم سيقتصر على 
احلاالت الشديدة وأسباب اقتصار 
صرف العق���ار على هذه احلاالت، 
خاصة بعد ان مت االعالن عن ارتفاع 
احلاالت املصابة باملرض الى 1600 
حالة، متمنيا على العاملني بوزارة 
الصحة التعامل بشفافية ووضوح 
للتدليل عل���ى اجراءاتها االخيرة. 
وأشار املسلم الى ان الكتلة ستتابع 
اجراءات وزارة الصحة خاصة بعد 
دخولنا الى املرحلة الثانية وسماعنا 
عن اجراءات كبيرة جدا في الدول 
االخرى ملكافحة هذا الوباء وارتفاع 
نسبة الوفيات خالل الفترة املاضية. 
وانتقل املسلم الى اولويات الكتلة 
الكتلة  ان  التش���ريعية، موضحا 
تقدمت منذ بداية املجلس احلالي 
ب� 50 اقتراحا بقانون باالضافة الى 
جملة من االقتراحات برغبة، مبينا 

ان الكتلة س���تركز خالل مؤمترها 
فقط عل���ى االقتراح���ات بقوانني 
التي مت تقدميها مبش���اركة بعض 
النواب ومت ادراج بعضها على جدول 

اولويات السلطتني.
الكتل���ة د.وليد  وقال عض���و 
الطبطبائ���ي: ان للكتلة أولويات 
تش���ريعية كثيرة، ومن حس���ن 
الصدف ان يتم االش���ارة الى هذه 
االولويات بعد اعالن احدى اجلهات 
املتخصصة بتقييم االداء البرملاني 
الكتل���ة وتصنيفهم على  اعضاء 
اننا من ضم���ن مقدمة النواب من 
حيث اجلانب التشريعي باملجلس، 
ورقابيا ايضا من حيث االس���ئلة 
واالقتراح���ات بقوان���ني وبرغبة، 
مش���يرا الى ان الكتلة تفتخر بهذا 

التقييم وتعتز به.
ولفت الطبطبائي الى ان الكتلة 
تقدمت بعدد من االقتراحات بقوانني 
خالل املجل���س احلالي ويأتي من 
ضمنه���ا قوانني االصالح االداري، 
موضحا ان الكتلة التي ينتمي اليها 
حتمل مسمى »التنمية واالصالح« 
وهو مسمى ينعكس على اهتمام 
الكتلة التي يأتي ضمن أولوياتها 
حتقي���ق االص���الح االداري وفي 
س���بيل حتقيق ذلك علقت الكتلة 
على برنامج عمل احلكومة بالتأكيد 
على ان خطة »التنمية« من حيث 
الشكل جيدة وأفضل من سابقتها 
رغم وجود بعض املالحظات حولها، 
اال ان اجله���از االداري س���يحول 
دون حتقيقه���ا، وس���تتحول الى 
الطبطبائي  خطة انشائية. وذكر 
ان هذه اخلطة لن تنفذ ما لم يتم 
إصالح اجلهاز االداري والتنفيذي 
باملؤسسات احلكومية، مؤكدا انه 
لهذه األسباب قدمت الكتلة اقتراحا 
بقانون الختيار تولي املناصب او 

الوظائف القيادية في الدولة.
واوض���ح الطبطبائي ان تولي 
القيادات الكفاءات اساس جناح اي 
خطة خاصة في ظل وجود خلل في 
اختيار وآلي���ة تولي القيادات في 
مؤسسات الدولة، األمر الذي حتم 
اقتراح شروط  الكتلة تقدمي  على 
تولي الوظائ���ف القيادية القادرة 
عل���ى تنفيذ اي خطة مبينا ان اي 
خطة جميلة بالعبني غير كفاءات 
لن تنجح ولن يستطيعوا تطبيق 

وكشف احلربش عن ان وزير 
الدفاع في زيارته االخيرة لفرنسا 
اعلن بأنه اعطى الضوء االخضر 
للتوقيع في الوقت الذي يتم فيه 
جتاهل املجلس، مبينا انه قد يقول 
البع���ض ان هذا ح���ق الوزير في 
عدم الرد على االس���ئلة البرملانية 
بحكم تعارضها مع حكم احملكمة 
الدستورية. وبسؤال عن عدم رد 
الوزير عن هذه االسئلة فإنه سيطلب 
االجابة على هذه االسئلة على منصة 
االس���تجواب الن انسحاب ديوان 
احملاسبة من وزارة الدفاع يعطيني 
احلق في املساءلة. وانتقل احلربش 
الى ملف اخلطوط الكويتية مؤكدا 
ان »الكويتية« تتعرض لعمليات 
هدم فهناك تذاك���ر باآلالف متنح 
هبات ل� »راقصات« اثبتها تقرير 
ديوان احملاسبة تذهب الى احياء 
حفالت على طاوالت املسؤولني في 
نيودله���ي وباريس، مؤكدا ان من 
يعبث بهذه االموال ينتظر حتويل 
»الكويتية« الى شركة خالل الفترة 
املقبلة للتخلص من مسؤولياتهم 

القانونية.

بحث عن الصدام

وختم احلرب����ش تأكيده بأن 
الكتلة ال تبحث عن الصدام، ولكن 
لو انه فرض عليها االمر »الصدام 
مع احلكومة حول هذه امللفات فإننا 
لن نتخلى عن مسؤولياتنا«. وحول 
طوارئ 2007، اش����ار الطبطبائي 
الى ان وزير الكهرباء لم يرد على 
االس����ئلة املوجهة في هذا الشأن، 
مضيفا ان احلكوم����ة جاءت بعد 
هذه القضية ببدعة تخصيص 408 
ماليني دينار لتوفير الطاقة حملطات 
توليد الكهرب����اء والتي تبني بعد 
ذلك انها غير صاحلة للعمل، فضال 
عن ان احلكومة لم تطلب موافقة 

املجلس على هذه املوازنة.
بدوره، تطرق النائب د.فيصل 
املس���لم ال���ى دور كتل���ة التنمية 
واالصالح في التهدئة والتعاون مع 
احلكومة استجابة لنداءات في هذا 
الشأن، مشيرا الى ان الكتلة تدرجت 
الدستورية  في استخدام االدوات 
رغم ما نلمسه من تغييب ملجلس 
االمة عن الرقابة. وأش���ار الى ان 
الكتلة تلقت اجابة اس���ئ لتها عن 

»مقار السفارات« في اخلارج لكنها 
ستتدارس املوقف منها حلني االطالع 
على العقود، كما تصر الكتلة على 
ضرورة تطبيق قانون البث املرئي 
واملسموع، السيما ما يتعلق بتعيني 

املراقبني املاليني.
وح���ول مصروف���ات رئيس 
احلكومة وما تردد عن ش���يكات 
ديوان س���موه، ذكر املسلم انه مت 
تقدمي ثالثة استجوابات حول هذا 
امللف، ومت حل املجلس بسبب ذلك، 
الفتا الى احلمالت االعالمية الشرسة 
التي تعرض لها النواب الذين تبنوا 

ملف املصروفات.
وأوض����ح ان الكتل����ة انتهجت 
سياسة التدرج في استخدام االدوات 
الدستورية في هذا امللف، وانتظرت 
نتائج تقرير ديوان احملاسبة ومت 
توجيه اس����ئلة لم يأت الرد عليها 
حتى اآلن. وأمهل املس����لم رئيس 
احلكوم����ة حتى جلس����ة املجلس 
املقبلة واملخصصة ملناقشة اخلطاب 
األميري للرد على االسئلة احملالة منذ 
أشهر، واال فإنه سيعلن موقفا في 
اجللسة ردا على هذا التجاهل الذي 
لم يراع موقف الكتلة التي خفضت 
من سقف االدوات الدستورية من 
الس����ؤال. وقال: هل  الى  املساءلة 
تريدون منا التنازل حتى عن حق 
السؤال؟ مؤكدا ان األمر ينتهي مبدى 
استجابة الطرف اآلخر. واضاف: 
ان رئي����س احلكومة يطالب وزير 
االنشغال بإجراءات عقابية ادارية 
ولم نر اجراءات عقابية جتاه من 
أدار ملف املصروفات، بل انه فتح 
الب����اب و»قعد قعدات« لن نتحدث 
اآلن عنها وسنؤجلها الى وقت آخر. 
وقال: ينبغي على رئيس احلكومة 
ان يكون مثاال لالستجابة والتعاون 
بعد ان أقمنا احلجة على س����موه، 
مؤك����دا ان الكتلة مع التنمية، لكن 
لن تتخلى عن دورها الرقابي متى 
ما فرضت ذلك احلكومة عليها. وردا 
على سؤال حول طبيعة املوقف اذا 
لم تأت ردود رئيس احلكومة على 
اسئلة املصروفات قبل اجللسة، قال: 
اذا ل����م تأت االجابة فإن االصل في 
اخليار السابق قائم، لكن لن أعلن 
اآلن موقفا، وسنتشاور داخل الكتلة 
حول هذا املوقف، متمنيا وصول 

االجابة الشافية.

اي خطة. ولفت الطبطبائي الى ان 
هناك حزمة من القوانني التي تقدمت 
بها الكتلة ومدرجة على جدول اعمال 
املجلس منه���ا ما يتعلق بالقضاء 
مثل تنظيم القضاء واس���تقاللية 
وقانون ادارة اخلب���راء والفتوى 
اكثر  والتشريع ملنحه استقاللية 
من خالل حتديث القانون الصادر 
قبل استقالل البالد باالضافة الى 
قانون انشاء املدن العمالية، مشيرا 
الى ان هذا القانون يهدف الى اخراج 
العازبة من مناطق سكن  العمالة 
العائالت التي تسبب فيها بازعاجات 

امنية واجتماعية وغيرها.

تحسين مستوى األسرة

وتابع الطبطبائي كما ان الكتلة 
تقدمت بقوانني لتحسني مستوى 
االس���رة الكويتي���ة ومنها قانون 
لتعديل الع���الوة االجتماعية من 
50 الى 75 دينارا بالنسبة لعالوة 
املكافآت  االطفال وقانون زي���ادة 
الطالبية م���ن 100 دينار الى 200 
دينار بالنس���بة لطلبة اجلامعة 

والتعليم التطبيقي.
بدوره اوضح النائب د.جمعان 
احلربش ان الكتلة حرصت من خالل 
هذا املؤمتر على عقده في بداية دور 
االنعقاد حتى نؤكد ان الكتلة تسير 
على خارطة طريق ملستقبل عالقتنا 

بالسلطة التنفيذية، مؤكدا ان الكتلة 
في جميع التشريعات التي تقدمت 
بها ال متلك اال تقدميها كونها امانة 
ملقاة على عاتقهم كنواب وممثلني 
لألمة. واكد احلربش ان االصالح 
ال ميكن ان يتحق���ق اال من خالل 
كشف الفس���اد واصالح االوضاع 
بتع���اون الس���لطتني موضحا ان 
الكتلة ستثبت من خالل هذا اللقاء 
وفي املستقبل القريب اننا لم نقفز 
على االدوات الدستورية العليا قبل 
التدرج باس���تخدام كافة القنوات 
الدستورية واالدوات لذلك وجهنا 
اس���ئلة في كافة امللفات. واعرب 
احلربش عن سعادته بأن يتم تقييم 
اعضاء الكتلة على انهم اكثر النواب 
تقدميا للتشريعات وادراج الكثير 
منها ضمن جدول األولويات، متمنيا 
ان يس���تمر هذا املجلس في إجناز 
هذه األولويات بش���رط ان يكون 
هذا االس���تمرار قائما على اساس 
التع���اون على االص���الح وليس 
التغاضي والتخل���ي عن القضايا 
الهامة ملجرد البقاء واالس���تمرار. 
واش���ار احلربش ال���ى ان من اهم 
القوانني الت���ي تقدمت بها الكتلة 
قانون احلقوق املدنية واالجتماعية 
التعليم  الكويتية وقانون  للمرأة 
اخلاص خاصة ان هناك 400 مدرسة 
خاصة فيها ثل���ث ابنائنا الطلبة 

ولألسف ال يوجد قانون ينظم عمل 
هذه املدارس، مش���يرا الى ان هذا 
القانون مهم جدا وتعامل د.موضي 
احلمود معه يجعلنا على احملك مع 

الكتلة في هذا اجلانب.

شركات صحية

الكتلة كما  ان  وتابع احلربش 
تقدمت بقوانني لتأسيس الشركات 
الصحية لبناء املستشفيات واملدن 
الطبية خاصة ان الكويت تخلفت 
كثيرا في هذا اجلانب. ومن املفارقات 
عندما عجزت احلكومة في معاجلة 
هذا القصور في توسعة املستشفيات 
امتثاال للرغبة األميرية استعانت 
باللجنة األمنية اخلاصة باإلزاالت 
الفتا ال���ى ان الكتلة تقدمت ايضا 
بتوفير س���كن للم���رأة الكويتية 
املطلقة واالرملة لتوفير االستقرار 

االسري واملعيشي لها.
بدوره، قال د.فيصل املس����لم 
ان كتلة التنمية واالصالح بينت 
رأيها حول خطة التنمية واعلنت 
حتفظه����ا الدس����توري على آلية 
تقدمي اخلطة وال بأس ان تصحح 
احلكومة خطأها الدستوري في هذا 
اجلانب بأن تقدم برنامج عمل بهذا 
االطار العام للخطة باالضافة الى 
املرفقة  مشروع اخلطة السنوية 
بجدول ميزانية وتكلفة هذه اخلطة 

كل س����نة على حدة الفتا الى ان 
هذه اخلطوات هي مقياس لألداء 
واحملاس����بة والرقاب����ة. واوضح 
انه في مجلس 2008  د.احلربش 
وجه اسئلة حول صفقة طائرات 
الهيركوليز ومت حل املجلس وفي 
املجلس الذي يليه وجه اس����ئلة 
الش����حن  حول صفق����ة طائرات 
العسكري ومت حل املجلس ايضا، 
وكذلك طائرات الرافال الفرنسية، 
مبينا انه وجه اسئلة في املجلس 
احلالي وجاء ال����رد االول تطلب 
فيه الوزارة التمديد لالجابة على 
انها تنوي الرد على االسئلة لكن 
بعد فترة فاجأتني الوزارة بأنها 
ترفض الرد متذرعة بحكم احملكمة 
الدستورية واعتراض السؤال معه! 
واشار د.احلربش الى ان الوزارة 
تعاملت بنفس الطريق مع سؤاله 
حول طائرات الشحن العسكري، 
اذ طلبت متديدا السبوعني ثم بعد 
ش����هرين امتنعت عن الرد بداعي 
تعارض السؤال مع حكم احملكمة 
الدس����تورية، كاشفا عن ان هناك 
معلوم����ات وردت اليه حول هذه 
الصفقات، فوزير الدفاع يس����ير 
اليوم بخطني خ����ط جتاهل هذه 
االسئلة وتغييب احلقيقة وخط 
املضي حتى النهاي����ة في توقيع 

العقود.

)متين غوزال(د. وليد الطبطبائي متحدثا د. فيصل املسلم ود. جمعان احلربش قبل بدء املؤمتر

د.اسيل العوضي ود.نورية الرومي ود.معصومة املبارك خالل الندوة

األضالع األربعة على افتراض أن 
التغيرات املادية تؤدي إلى تطور 
في السلوك االجتماعي، والنتاج 
الفك����ري، وتصاع����د ف����ي حجم 
التوقع����ات والطموحات ومن ثم 
حتمية التنمية السياسية، والتنمية 
ال ميكن أن يقدر لها النجاح وتؤتي 
أكلها وتنتشر ثمارها إال إذا تفاعل 
معه����ا املجتم����ع بجمي����ع فئاته 
ومؤسس����ات صنع القرار به، مع 
عدم إغفال دور مؤسسات املجتمع 
املدني وما لها من تأثير في مسار 

التنمية ومضمونها.

أهمية الثقافة

م����ن جانبها أعرب����ت النائب 
د.أس����يل العوضي عن أسفها من 
أن أغلبية النواب في مجلس األمة 
ال يدركون أهمية وتأثير الثقافة 
في املجتمع، مشيرة إلى أن الهم 
الثقافي منذ فترة مهمل سياسيا 

ووضع الثقافة ال يسر.
وكشفت النائبة د.أسيل سبب 
جتاهل أغلبي����ة النواب للقضايا 
الثقافية، بأنها من القضايا التي ال 
جتلب األصوات االنتخابية للمرشح 
أو النائب، مشيرة إلى أن قضايا 
التنمية الثقافية غير ملموسة مثل 
قضايا الصحة والتعليم واإلسكان 
وغيرها من القضايا التي جتني 
كثيرا من األص����وات االنتخابية 
والتي صارت ديدن معظم نواب 
مجلس األمة، ومن املؤس����ف أن 
تختزل عالقة السياسي بالثقافة 
على أس����س التكسبات الشعبية 

واألصوات االنتخابية.
وتساءلت العوضي: ملاذا نهتم 

إلى  الثقافية؟ وعرجت  بالتنمية 
الثقاف����ة بأنها  تعريف مفه����وم 
العلم واملعرفة  منط متكامل من 
اإلنسانية وحتتوي على مجموعة 
أهداف وقيم حت����دد منط تفكير 
الفرد وسلوكه في املجتمع، والتي 
ستنعكس بال ش����ك في قراراته 
احلياتية، الفتة إلى أن الثقافة بهذا 
املعنى هي روح األمة، والوعاء الذي 
يحوي مثلها وقيمها ومعاييرها 
األخالقية ورؤيتها للحياة، ومن 
الثقاف����ة مهمة جدا  هذا املنطلق 
ألنها هي التي توجه منط تفكير 
الفرد الذي ينعكس على خياراته 

وسلوكه العام.

 الثقافة والتعليم

ورأت العوض����ي أن الثقاف����ة 
والتعليم هما اجلناحان اللذان تطير 
بهما أي عملية تنموية حقيقية، 
مؤكدة ضرورة أن يكون اهتمام 
النواب بالثقافة نابعا من اهتمامهم 
بالتنمي����ة احلقيقية، ألن الثقافة 
هي أحد روافد التنمية الشاملة، 
مطالبة بض����رورة تنمية ثقافة 
األفراد التي تقوم عليهم التنمية 
البشرية، وكسر ثقافة التكسب من 
الدولة دون تقدمي املقابل، وإلغاء 
ثقافة »أوقع وأخرج من العمل«، 
ومقاوم����ة ثقافة تغليب املصالح 
اخلاصة على املصلحة العامة، ومن 
دون ذلك فستبقى مشاريع التنمية 

كلها حبرا على ورق. 
العوض����ي أن تعطل  وبينت 
التنمية صاحبه انحدار في مستوى 
الثقافة، مش����يرة إلى أن التنمية 
في الكويت عندما كانت مزدهرة 

ضمن أعمال النشاط المصاحب لمعرض الكتاب وسط حضور غفير ونقاش بناء

معصومة: التنمية مسؤولية جميع مؤسسات المجتمع
أسيل: تيارات سياسية حاولت السيطرة على الثقافة

بيان عاكوم
اكد املجتمعون في الندوة التي 
نظمها املجل����س الوطني للثقافة 
والفن����ون واالداب عل����ى هامش 
افتت����اح معرض الكت����اب الرابع 
والثالث����ني والت����ي كان����ت حتت 
عنوان »دور النائ����ب في تنمية 
الثقافة الكويتية«والتي حاضرت 
فيها نائبتا مجلس األمة د.اسيل 
العوضي ود.معصومة املبارك حيث 
اكدتا ان الرقابة على الكتاب تقف 
حجر عثرة امام تطور الثقافة في 
الكويت وحتقيق التنمية الثقافية، 
مش����يرتني ال����ى ان الكويت متر 
اليوم بانحدار ثقافي ومحملتني 
بذلك املسؤولية الى بعض نواب 
االمة الذين ال يهمهم حتقيق تلك 

التنمية.
وفي كلم���ة مكتوبة للوزيرة 
الس���ابقة والنائبة د.معصومة 
املبارك حتدثت فيها عن شركاء 
التنمي���ة من حكوم���ة ومجلس 
أمة ومجتمع مدني وكل فرد في 
املجتم���ع تقع عليه مس���ؤولية 
املشاركة كل وفق موقعه، وأكدت 
املبارك أن التنمية عملية مجتمعية 
تقع مسؤوليتها على جميع فئات 
املجتمع ومؤسس���اته، مشيرة 
إلى أنه ال يج���وز قصرها على 
املؤسسات الرسمية احلكومية من 
دون األهلية، كما ال يجوز حصر 
التنمية باملس���ؤولني الرسميني 
م���ن دون بقية أف���راد املجتمع 

ومؤسساته.

نتاج التنمية

واضافت: وبالتأكيد ان التنمية 
ليست عملية منحصرة في الذكور 
م����ن دون اإلناث فكل له وظيفته 
وكل له احلق في االس����تفادة من 
نت����اج التنمي����ة والتفاعل معها 
والبد أن يكون له دور فيها، وإذا 
نظرنا إلى التنمية بوصفها عملية 
متعددة األضالع تتكامل فيما بينها 
لتحقق التنمية الشاملة بأبعادها 
املختلفة: االقتصادية، االجتماعية 
والثقافية والسياسية، فالتنمية 
االقتصادي����ة تتأث����ر وتؤثر في 
التنمية االجتماعي����ة، والثقافية 
وكلها تؤث����ر وتتأث����ر بالتنمية 
السياسية. ومعادلة التحديث التي 
تبناها كثير من املفكرين والباحثني 
تقوم على العالقة البنائية بني هذه 

صاحبها ازدهار في الثقافة، وهذا 
األمر ليس فقط في الكويت وإمنا في 
كل دول العالم، إذن فالعالقة طردية 
بني التنمية واملستوى الثقافي في 

أي مجتمع من املجتمعات. 

 حلول مقترحة 

واقترح����ت العوض����ي بعض 
احلل����ول واملقترح����ات من واقع 
مس����ؤولياتها كنائب في مجلس 
األمة، مش����ددة على أن أهم شيء 
يجب أن يعي السياسي أو النائب 
أن التشريعات ال تصنع سلوكا، 
بل الثقافة هي التي تصنع وحتدد 
سلوك الفرد، مشيرة إلى أن الثقافة 
هي احللق����ة املفقودة في معادلة 
التنمية الش����املة التي لم يلتفت 

إليها أحد. 
وأوجزت العوضي مقترحاتها 
الثقافية  التنمية  للدفع بعجل����ة 
كجزء ال يتجزأ من التنمية الشاملة 

في النقاط التالية:
- االهتمام بالتعليم كأساس 
لبناء اإلنسان وتنمية قدرة الفرد 

على التفكير النقدي.
- الضغ����ط عل����ى احلكومة 
البنية  الس����تكمال مش����روعات 
التحتي����ة الثقافية من مس����ارح 

ومراكز ومؤسسات ثقافية.
- االهتمام باملتاحف وصاالت 
التش����كيلية والتوس����ع  الفنون 
في إنش����اء املراك����ز الثقافية في 

احملافظات.
العاملة في  الكوادر  - تأهيل 
الثقافية وخلق بيئة  املؤسسات 

حتفز على اإلبداع.
- إنشاء أكادميية للفنون تضم 

جميع املجاالت اإلبداعية.
� دعم وتشجيع املبدعني.

� تشجيع القراءة.
� التصدي للرقابة التعسفية.

العام  وف����ي مداخلة لالم����ني 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ب����در الرفاع����ي هنأ فيها 
النائبات األربع على فوزهن في 
عضوية مجل����س األمة من دون 
تطبيق »كوتا نسائية« أو تكتالت 
سياسية أو ضغط من احلكومة 
وإمنا انتخنب بإرادة شعبية خالصة 
رغم أنف 43 س����نة من اخلطيئة 
التي اقترفت بحق املرأة الكويتية 
بعزلها عن ممارسة حقها السياسي 

في االنتخابات والترشيح.

يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

�س��ائلني اهلل العل��ي القدي��ر اأن يتغم��د الفقي��د بوا�س��ع رحمت��ه 

وي�سكن��ه ف�سي��ح جنات��ه، ويله��م اأهل��ه  وذوي��ه  ال�س��ر وال�سل��وان

حممد ب�شري ابن حممد ريا�ض كيوان

لوف���اة  املغف���ور ل��ه باإذن الل���ه تع���اىل

وال�������ده

عـبـداهلل ال�شلـيـمـان العنـزي
الرئي�س التنفيذي ملجلة حبايبنا 

وجملة �سبي�سيل كري

وجم��ي�����ع اأ�س�����رة ال�ت�ح���ري����ر

عائلـة كيــوان الكـرام
وال�سيد / ب�شــار كيـــوان


