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 )أنور الكندري(املشاركون في الندوة

المال: مغامرة مميزة 
في رحلة الدستور اليوم

رندى مرعي
اعتبر عضو جتمع »صوت 
الكويت« محمد املال انه من غير 
املقبول ان يأت���ي وزير ليقول 
انه يريد حل املجلس حال غير 
دس���توري ألن هذا معناه كفر 

الناس باحلرية والدستور.
كالم املال ج���اء خالل ندوة 
التجم���ع الت���ي اس���تضافتها 
الوطني، حيث  الرأي  ديوانية 
قال ان االحتفال الذي سيقيمه 
»صوت الكويت« سيشهد رحلة 
مشوقة ومغامرة مميزة في رحلة 
الدستور الى التفاعل املباشر مع 

اخلبراء الدستوريني.
وأكد ان احتفال يوم الدستور 
ال يقتصر على فئة معينة لذلك 
وجه التجمع الدعوات الى أعضاء 
الناس،  األم���ة ولكافة  مجلس 
كما ح���رص اعض���اء التجمع 
على التعريف باالحتفال املقرر 
عقده مساء اليوم )االربعاء( من 
خالل وجود أكشاك في املجمعات 

التجارية.
انه س���يحضر  امل���ال  واكد 
االحتفال كل من النائبة د.اسيل 
الدستوري  العوضي واخلبير 
د.محمد الفيلي والفنانة سعاد 

العبداهلل.
من جهته، قال عضو جتمع 
الكوي���ت عبدالهادي  ص���وت 
السنافي ان التجمع الذي يتخذ 
من اجلمعية الثقافية النسائية 
مقرا له بدأ نش���اطه في بداية 
العام املاضي ويبلغ عدد أعضائه 
ب���ني 50 و60 متطوعا، وميكن 
االنضمام الى التجمع عبر املوقع 
www.sawtalkuwait. االلكتروني

com، وذلك ألن »صوت الكويت« 
جتمع مدن���ي اجتماعي يدافع 
عن الدس���تور والدميوقراطية 
واحلريات وليس جمعية نفع 
عام وال ينتمي ألي تيار سياسي 
او يدعم تيارا او افرادا معينني 
ولكنه في نف���س الوقت يدعم 
اعضاء مجلس االمة الوطنيني 

الذين ميثلون التيار الوطني.
ان  الى  الس���نافي  وأش���ار 
التجمع تأس���س عقب احلديث 
عن اصدار قانون منع االختالط 
في املدارس اخلاصة للدفاع عن 
الت���ي يكفلها  جميع احلريات 

الدستور.
التجمع  وأوضح ان أهداف 
الرئيس���ية هي احملافظة على 
احلريات وغيرها من املكتسبات 
التعدي،  الدستورية ومحاربة 
واالهتمام بالتعليم ونشر ثقافة 
الدميوقراطية السليمة والتوعية 
بالدستور وبنوده والتأكيد على 
مبدأ الوحدة الوطنية، الفتا الى 
ان التجم���ع رمز آلراء األغلبية 
الصامتة. وأعلن الس���نافي ان 
جتمع صوت الكويت قام بإعداد 
الكتب  وطباعة مجموع���ة من 
والبروشورات تشمل دستور 
الكويت وكتيب »القوانني غير 
الدستورية«. ورحب بانضمام 
اي منظمة حقوق إنس���ان الى 
التجمع من الداخل او اخلارج، 
مشددا على أهمية دعم املجتمع 
ل�»صوت الكويت« في املقام األول 
لكي يس���تمر التجمع في نشر 
تاريخ بلده ودس���توره وروح 
الدميوقراطي���ة في األوس���اط 

الشبابية.

في ندوة تجمع »صوت الكويت« في »الرأي الوطني«

بعد تسلم لجنة العراق للخبراء الماليين

 أشار رئيس مجلس 
العامة  الهيئ���ة  ادارة 
لتقدي���ر التعويضات 
عن خس���ائر العدوان 
العراقي خالد املضف 
الى انه بناء على قرار 
مجلس االمن رقم 1859 
لعام 2008 س���تنتهي 
والية املجلس الدولي 
للمشورة واملراقبة في 

شهر ديسمبر املقبل.
الذي  وقال املضف 
يرأس ايض���ا االمانة 
العامة لنقطة االرتباط 
الوطنية الكويتية في 
افتتاح  ف���ي  كلمة له 

الدورة ال� 68 للجنة االمم املتحدة للتعويضات انه س���يخلف هذا 
املجلس جلنة العراق للخبراء املاليني كجهاز ملراقبة عائدات صادرات 
النفط العراقي «وعليه تطلب حكومة الكويت اتخاذ اخلطوات الالزمة 
لضمان مواصلة تطبيق اإلجراءات والترتيبات القائمة حاليا للتأكد 
من استمرار حتويل املبالغ الناجمة من الغزو عن استقطاع نسبته 
5% ال���ى صندوق التعويضات خاص���ة بعد ان حتل جلنة العراق 

للخبراء املاليني محل املجلس الدولي للمشورة واملراقبة«.
عل���ى صعيد آخر اكد املضف ان األمانة العامة لنقطة االرتباط 
الوطني���ة الكويتية قطعت ش���وطا كبيرا منذ ق���رار اعادة النظر 
في هي���كل ادارة برنامج اعادة تأهيل البيئ���ة الكويتية حيث مت 
االس���تعانة باخلبراء احملليني واملؤسس���ات االكادميية والبحثية 
الوطنية باإلضافة الى االستعانة باخلبراء العامليني املتخصصني 

في مجاالت تأهيل البيئة.
وذكر ان الفريق الفني قد قام بوضع خطة ادارة البرنامج البيئي 
وبرنامج العمل لهذه املشاريع متضمنة األسس التي استخدمت في 
إعدادها املستشارين من افراد ومؤسسات حكومية حيث اوضحت 
دور اجلهات التي ستقوم بالتحقق من اجلودة والتدقيق احملاسبي 

باإلضافة الى دور املراجعني املستقلني.
واضاف ان االمانة العامة لنقطة االرتباط الوطنية الكويتية عقدت 
في اغس���طس املاضي اجتماعا في جنيڤ مع املراجعني املستقلني 
وممثلني من امانة جلنة االمم املتحدة للتعويضات حيث مت خالل هذا 
االجتماع تقدمي شرح آلخر التطورات والتقدم بخصوص مشاريع 
اعادة تأهيل البيئة للكويت »وقد كان لهذا االجتماع اهمية كبيرة 
حيث خرج منه اجلميع بنتائج ايجابية وقدم املراجعون املستقلون 
توصيات مهمة تتعلق باملشاريع اعتمدتها نقطة االرتباط الوطنية 
الكويتية في تقريرها لسبتمبر 2009 واملطروح امام املجلس في 
هذه الدورة«. واوضح »ان الكويت ترى ان املجلس مازال مسؤوال 
عن مهمتني اساسيتني اوالهما التأكد من تنفيذ برامج اعادة تأهيل 
البيئة للدول املطالبة وتسديد املدفوعات املقرة واملتبقية للكويت 

والتي تبلغ 24 مليار دوالر«.

خالد املضف

الكويت تطلب ضمان تطبيق
إجراءات تحويل مبالغ التعويضات


