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أعرب����ت جمعية إحي����اء التراث اإلس����امي عن 
استنكارها الشديد، وإدانتها لاعتداء الذي قامت به 
العصابات اإلجرامية املسلحة التي حاولت التسلل 
عبر احلدود اجلنوبية للمملكة العربية السعودية، 
واعتدائها على حرس احلدود هناك وسكان القرى.

وجاء في بيان اجلمعية: إن ما ش����هدته احلدود 
اجلنوبية للمملكة العربية الس����عودية من جرمية 
نكراء متثلت في االعت����داء على حرس احلدود في 
اململكة العربية الس����عودية، وقتل وإصابة البعض 
منهم من قبل العصابات اإلرهابية احلوثية لهو أمر 
يس����تثير نخوة وغيرة كل مسلم للوقوف في وجه 
هذه العصابات اإلرهابية وما تسعى له من توسيع 
لدائرة الفتنة، ولكن هيهات فإن اهلل يدافع عن الذين 
آمنوا، وهو خاذل أه����ل الفتنة ودعاتها، )إن اهلل ال 
يصلح عمل املفسدين(. واستنكرت اجلمعية في بيانها 
هذه األعمال، حيث جاء في البيان: نحن في جمعية 
إحياء التراث االسامي نستنكر اشد االستنكار هذه  

اجلرائم اإلرهابية لهذه املجموعات املعتدية، التي أعلنت 
اخلروج على ولي أمرها وتكفيره، واستباحة قتال 
الدولة، وتكفير أئمة املسلمني، واستباحة قتل املواطنني 
وإراقة دمائهم، وشن الغارات على اآلمنني، وتشريدهم 
وسلب ممتلكاتهم، وهدم وتخريب بيوتهم، واإلفساد 
في األرض ونش����ر اخلوف، فجعلوا من دار اإلسام 

دار حرب، وناصبوا العداء لكل من خالفهم.
وتضمن البيان إعانا للتضامن الكامل مع اململكة 
العربية الس����عودية، حيث جاء فيه: لذا فإننا نعلن 
تضامننا الكامل مع اململكة العربية السعودية ملكا 
وحكومة وشعبا في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ 

على ارضها وسيادتها وسامة شعبها.
وجاء في ختام هذا البيان: واهلل نسأل ان يحفظ 
باد املسلمني عامة، واململكة العربية السعودية خاصة 
من كل ش����ر وباء، وان يرد كيد أعداء املسلمني في 
نحورهم، ويهيئ ألمة اإلس����ام امر رشد يحكم فيه 

بأمر اهلل، ويعز فيه أهل طاعته.

الحمد يطالب بتمويل ودعم البحث العلمي
القاهرة ـ هناء السيد

أكد املدير العام ورئيس مجلس 
إدارة الصن����دوق العربي لامناء 
االقتصادي واالجتماعي عبداللطيف 
احلمد اهمية دور مؤسسات التنمية 
العربية في متويل مشاريع التنمية 
في الدول العربية السيما قضايا 
املي����اه والتصحر وتلوث البحار 

ودعم البحث العلمي.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها 
احلمد خال ندوة حتدي التنمية 
في العالم العربي: »الى أين نحن 
ذاهبون« التي نظمها املركز املصري 
للدراسات االقتصادية بالقاهرة.

وذكر احلمد ان جناح الدول في التنمية ال يتوقف 
على توافر املوارد الطبيعية امنا على عناصر اهمها 
تهيئة املناخ املناسب ملمارسة االعمال وخاصة دعم 
الشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وجودة 
احلاكمية في جهاز الدولة والشركات اخلاصة باالضافة 
الى منو القدرة التنافسية وحماية امللكية وسيادة 

القانون.
واوض����ح ان الورقة تع����رض حصيلة التجربة 
العربية في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية 
خ����ال نصف الق����رن املاضي واه����م اجنازاتها كما 
تستخلص منها الدروس املتعلقة بدور املناخ التنظيمي 
والقانوني واالداري في التشجيع على املبادرة واالبداع 

واالستثمار وممارس����ة االعمال 
وتسريع التنمية.

التي  القضايا  اه����م  وتتناول 
س����تواجهها ال����دول العربية في 
العق����ود املقبلة والت����ي تتطلب 
املعاجلة في اطار استراتيجيات 
متج����ددة وعمل عربي مش����ترك 
ومواصلة جهود االصاح والتطوير 

للقوانني واالنظمة االدارية.
واشار الى ان مسيرة التنمية 
في ال����دول العربية ش����هدت في 
الفترة من 1960 الى 1985 عوامل 
أزمة عميقة تراكمت خال الفترة 
األولى من مسيرة التنمية متثلت 
في ضعف وتراجع انتاجية القوى العاملة وتفشت في 
معظم الدول العربية عقلية االهمال وعدم االكتراث 
بنوعية السلع  واخلدمات وهيمنة األجهزة احلكومية 

على االقتصاد.
وأضاف ان املرحلة الثانية من مس����يرة التنمية 
العربية بدأت بالرك����ود الذي طال جميع الدول اثر 
االنخفاض الشديد في اسعار النفط آنذاك وحتى عام 
2002 م����ن العالم العربي بأصعب فترة في تاريخه 
املعاصر شهدت تباطؤ النمو وتراجع مستوى دخل 
الفرد وانتشرت البطالة حتى بني املتعلمني وتعمقت 
الفوارق االجتماعية وتراجعت احلريات. في كثير 

من الدول.

عبداللطيف احلمد

د.عبيد الوسمي متحدثا في ندوة جمعية احملامني

جانب من األسرة املعدة ملنفذات اخلدمة عائشة الروضان خالل جولتها على سكن منفذات اخلدمة في منطقة جليب الشيوخ

خالل جولة ميدانية على السكن المخصص لهن في جليب الشيوخ بمرافقة مدير »الخدمات« وليد بن غيث

الروضان: نوفر لمنفذات الخدمة القادمات من مصر 
فرص العمل بدافع القومية العربية

خاصة من الوجبات مبا يتواءم 
والبرنامج الغذائي املعتمد من 
وزارة الصحة، متوقعا ادخال 
الوجبات في بداية الفصل الثاني 

للعام الدراسي احلالي.
ال����وزارة طلبت  ان  وب����ني 
تخصي����ص ارب����ع مش����رفات 
الواحدة بالتعاون  للمدرس����ة 
مع برنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة بواقع مشرفة لكل 50 
ان االولوية  الى  طالبا، مشيرا 
للكويتيني، حيث س����تخصص 
الش����ركة 200 دين����ار كراتب 
للكويتيات وباق����ي العاوات 
ستتولى »الهيكلة« صرفها، كما 
بني ان رات����ب العمالة العربية 
س����يكون 150 دينارا والعمالة 
اآلسيوية 100 دينار، وأوضح ان 
التربية ستوفر طاوالت مستديرة 
تكون مبلكيتها، اضافة الى علب 
للوجبات الغذائية مناسبة للبيئة 

وتتحلل بشكل سريع.

هذا ونفت الوكيلة الروضان 
ما نشر في بعض الصحف حول 
تعيني وزارة التربية 100 معلم 
من فئة غير محددي اجلنسية 
املكافآت،  )البدون( على بن����د 
موضحة ان هن����اك إجماعا في 
مجل����س وكاء التربي����ة على 
ضرورة االستفادة من خبرات 
هذه الفئة، اال ان ديوان اخلدمة 
املدنية ل����م يرد حتى اآلن على 

طلب الوزارة.
من جانبه اك����د مدير ادارة 
اخلدمات والصيانة باالنابة وليد 
الغيث ان اقفال مناقصة الوجبات 
الغذائية للمرحلة االبتدائية في 
17 اجلاري، وسيتم اخذ عينات 

مع الراحة النفسية.
وأشارت الروضان الى وجود 
اكثر من س����كن ملنفذات اخلدمة 
فهناك مبنيان ملنطقة العاصمة 
التعليمي����ة باالضافة الى ثاثة 
التعليمية«  ف����ي »الفرواني����ة 
املبنى عل����ى غرفة  ويش����تمل 
معيشة مبلحقاتها كدورة املياه 
وغرفة الغس����يل بقاعة جلوس 
عامة مزودة بوسائل ترفيهية الى 
جانب وجود غرف نوم ماستر 
حتتوي على دورة مياه ومطبخ 
وثاثة اسرة، موضحة ان اختاف 
املباني عن بعضها البعض هو 
بسبب وجود مبان حتتوي على 

مطبخ مركز مبزود بطباخ.

وقالت الوكيلة الروضان ان 
التربية  الكويت ممثلة بوزارة 
توفر له����ذه الفئة فرص العمل 
بدافع القومية العربية، مستطردة 
ان الوزارة ل����ن تألو جهدا في 
توفير مقومات ومس����تلزمات 
احلياة الكرمية لهن، الفتة الى 
ان راتب منفذة اخلدمة يبلغ 140 
دينارا مع مراعاة غاء املعيشة، 
ونطمئن اولي����اء امورهن بأنه 
سيتم صرف س����لفة لهن وان 
الكويت بلد دميوقراطي واهتمامنا 
بهن يوازي اهتمامنا باملعلمني، 
وحريصون اشد احلرص على 
ان يؤدين دورهن بوضع نفسي 
جيد خاصة ان العطاء يتضاعف 

مريم بندق
اعلنت وزارة التربية ان 124 
منفذة خدم����ة )عاملة نظافة( 
س����يصلن من مصر االسبوع 
املقبل على ان يتوالى استقبال 
بقية الات����ي مت التعاقد معهن 
وعددهن 285 تباعا، مش����يرة 
الى ان الفيصل في ذلك يرجع 
الكش����وف  لض����رورة مطابقة 
الصحية الصادرة من مصر مع 
االخ����رى املعتمدة من الكويت، 
ومعلنة ان بعض الكش����وفات 
الصحية ف����ي مصر ال تتطابق 

وكشوفات الكويت.
جاء ذلك على لسان وكيلة 
الوزارة املساعدة للقطاع االداري 
عائشة الروضان في اثناء جولة 
لها ومدير ادارة اخلدمات وليد 
ب����ن غيث على س����كن منفذات 
اخلدمة في منطقة جليب الشيوخ 
مبدرس����ة حذافة بنت احلارث 

صباح امس.

»التربية« لم تتعاقد مع 100 معلم مـن البدون و»الخدمة المدنية« لم يرد على طلبها حتى اآلن

بن غيـث: الوجبـات الغذائية لــ »االبتدائي« 
الحالـي العـام  مـن  الثانـي  الكـورس  تـوزع 

خالل ندوة جمعية المحامين »إشكاالت الشيك قانونيًا وسياسيًا«

الوسمي: اتفاقية مكافحة الفساد الدولية
تلزم رئيس الوزراء باإلفصاح عن طبيعة الشيك

القانون الدول���ي ال يترك أمر 
تطبيقها حمل���ض ارادة الدول 
االت��فاقية«  االطراف في هذه 
ف���ي هذه  الواح���د  فالن���ص 
االت��فاقية اجلماعية يتطابق 
بذات اآلل��ي���ة في جميع هذه 
الدول، واال اعتبر خروجا على 

قواعد القانون الدولي.
وقال الوسمي عندما اثيرت 
شبهة الشيك وبصرف النظر 
عن مابس���اتها التزاما دوليا 
يفترض ف���ي رئيس مجلس 
الوزراء ان يفصح عن طبيعة 
هذا التعامل ومعناه احلقيقي 
وحتى قبل ظهور واقعة الشيك، 
واآلن احلديث بانه مت التحصل 
على ورقة الشيك بطريق غير 

وتطبق عل���ى اجلميع وبذات 
القانون ليس  القدر وتطبيق 
تفضا من اح���د نائبا كان أو 
وزيرا، الن النظام القانوني لهذا 
االشكال يرتبط مبجموعة من 
النظم ليس مستمدة من مصدر 
واحد، هذا مبدأ للمسألة االهم 
وهي قواع���د القانون الدولي، 
الدولة عضو في املجتمع الدولي 
واحترام الدولة من قبل املجتمع 
الدولي مستمد من مقدار التزامها 

بهذا النظام.
الى ن��ص م��ن  واش������ار 
الفس���اد في  اتفاقية مكافحة 
الق���انون رقم 47 لسنة 2006 
اتفاقية األمم  للموافقة عل���ى 
املتحدة ملكافحة الفساد »قواعد 

قانوني ه���ذا ال يلغي طبيعة 
االلتزام احلقيقي.

الى ان طرح املسلم  ولفت 
للش���يك الث���ارة ش���بهة قد 
حتمل الش���بهة اجلنائية وان 
املسؤولية السياسية تختلف 
عن املس���ؤولية اجلنائية في 
اطرافها وموضوعها وسببها 
ومحلها واثارها، واملسؤولية 
السياسية هي محاكمة املسؤول 
السياسي بحدود اختصاصاته 
املقررة قانونا عن عمل يعهد له 
وتطبق بشأنها قواعد مساءلة 
سياس���ية منص���وص عليها 
بالائحة الداخلية والدستور، 
الفتا الى ان املسؤولية اجلنائية 
تتوالها جهة التحقيق واالدعاء 
بشأن مخالفة قاعدة من قواعد 
النظام العام اجلنائي وغرض 
هذه االج���راءات التي يحكمها 
قانون االجراءات واحملاكمات 
اجلزائية هو ايقاع عقوبة على 

شخص ارتكب جرمية.
واكد الوسمي ان القول بأن 
األمر مع���روض على القضاء 
هو شكل من اشكال التدليس 
القانوني، مشيرا الى ان األمر 
ليس متعلقا بالنائب املسلم او 
سمو رئيس الوزراء أو النائب، 
املسألة تثير شبهة فساد شديد، 
سببه عدم احترامنا للقانون، 
وأصبح اآلن الفساد مؤيدا بدليل 
وبصرف النظر عن سامة هذا 

الدليل.

حمد العنزي
اك���د د.عبيد الوس���مي ان 
القاع���دة القانونية ما وجدت 
إال للتطبي���ق عل���ى اجلميع 
وب���ذات القدر، الفت���ا الى ان 
او  القانون ليس منة  تطبيق 
تفض���ا من احد، جاء ذلك في 
حديث د.الوسمي خال ندوة 
جمعية احملامني مس���اء امس 
االول بعنوان »اشكاالت الشيك 

قانونيا وسياسيا«
وقال الوس���مي ان اتفاقية 
الدول  الفس���اد تلزم  مكافحة 
املوقعة عليه���ا بتطبيقها وال 
يترك ذلك حملض ارادة الدول 
وإال اعتب���ر خ���روج���ا على 
القانون الدولي، مش���يرا الى 
انه عندما أثيرت شبهة الشيك 
وبصرف الن���ظر عن مابساتها، 
فإن االلتزام الدولي يفترض في 
رئيس الوزراء ان يفصح عن 
طبيعة ه���ذا التعامل ومعناه 
احل���قيقي، وقال الوسمي قرأت 
وتابعت كما قرأ وتابع الكثيرون 
التش���ويه االعامي لهذا احلدث، 
النظر عن دوافع هذا  بصرف 

احلدث.
واضاف انها ليس���ت املرة 
التاريخ السياسي  األولى في 
احلديث الت���ي تثار فيها مثل 
هذه االش���كاليات، مشيرا الى 
القانون ليس منة  ان احترام 
أو تفضا م���ن احد، والقاعدة 
القانونية ما وجدت إال للتطبيق، 

العازمي: »نفط الخليج« تذّكر بضرورة 
اإلسراع في تحديد ماهية األعمال الشاقة

صرح نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج عايض العازمي 
ب���أن اكثر من 500 عامل يغادرون الكويت يوميا 
وبصفة دائمة ويقطعون مسافة 240كم أي أكثر 
من 4 س���اعات في الذهاب واإلياب للوصول الى 
مقار أعمالهم ليمثلوا أعمدة الش���ركة الكويتية 
لنفط اخلليج ويرفعوا من ش���أنها خارج حدود 
الكويت في إدارة النصف املشاع من ثروات وطننا 
الغالي في املنطقة احملايدة املقسومة باخلفجي مع 

أشقائهم السعوديني للنهوض بالتنمية واحلفاظ 
على الثروات الطبيعية للباد.

وق���ال العازمي ان موضوع األعمال الش���اقة 
والض���ارة واخلطرة من املواضي���ع التي توليها 
النقابة ج���ل اهتمامها والبد أن ترى النور قريبا 
إن ش���اء اهلل وان مجل���س اإلدارة يطمئن جميع 
العاملني في الشركة وأعضاء اجلمعية العمومية 
بأن النقابة لن تألو جهدا في الدفاع عن حقوقهم 

وحتقيق الكثير من املكتسبات العمالية.

أعلنت جمعي����ة إحياء التراث 
اإلسامي فرع اجلهراء عن اطاق 
العام  له����ذا  مش����روع األضاحي 
والذي مت التحضير واالس����تعداد 
له منذ فترة حيث بدأت اجلمعية 
التبرعات والدعم لهذا  باستقبال 
املش����روع الذي يأتي انطاقا من 
حرص اجلمعية على تنفيذ شعيرة 
من ش����عائر اهلل، وأشارت الى ان 
هذا املشروع سيغطي مبشيئة اهلل 
اكثر من )300( أسرة محتاجة داخل 

محافظة اجلهراء.

»تراث الجهراء« تطلق 
»األضاحي« داخل الكويت

استنكرت االعتداء على حدود السعودية

»إحياء التراث«: الحوثيون استباحوا
قتال الدولة وتكفير أئمة المسلمين

)هاني الشمري(


