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الشيخ مشعل اجلابر

الشيخة لطيفة الفهد

إياد اخلرافي

السيد محمد باقر املهري

مشعل الجابر يشيد بجهود منتسبي قطاع 
تكنولوجيا المعلومات خالل القمة الخليجية

أش���اد وكيل وزارة الداخلية املساعد لش���ؤون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الشيخ مشعل اجلابر العبداهلل باجلهود 
احلثيثة التي قام بها منتسبو قطاعه خالل احلجز الكلي لقوة 

الشرطة املصاحب للقمة اخلليجية ال� 30.
وأثنى الشيخ مش���عل خالل حفل العشاء الذي اقامه الليلة 
 املاضية على ش���رف العاملني بالقطاع عل���ى الدور املهم الذي

قام���ت ب���ه االدارات املش���اركة والتابعة للقط���اع خالل فترة 
احلجز.

وحض���ر احلفل املديرون العامون ل���الدارة العامة لالنظمة 
االمنية واالدارة العامة لهندسة االتصاالت واالدارة العامة لنظم 

املعلومات وادارة االعالم االمني.
وشكر الشيخ مشعل اجلابر في نهاية احلفل كل املشاركني 
في املؤمتر على جهودهم التي ساهمت بشكل ايجابي في اجناح 

القمة اخلليجية.

لطيفة الفهد: تضافر الجهود لحماية النشء

الخرافي: فرز أكثر من 100 كيلو عسل سدر

المهري: ندعو للتركيز على الوحدة الوطنية

»المعلومات« يشارك في »الحكومة اإللكترونية« بعُمان

»أهالي الشهداء« تبارك تجديد الثقة برئيس الوزراء

أفاد اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات بأنه 
سيشارك في أنشطة املؤمتر اخلليجي األول للحكومة 
االلكترونية في س����لطنة عمان خالل الفترة من 21 
حتى 23 اجلاري. وأضاف اجلهاز في بيان صحافي 
أم����س ان املؤمتر س����يتناول آخر التط����ورات على 
مشروعات احلكومة االلكترونية والتطورات التقنية 
والتكنولوجية عبر توفير العديد من اخلدمات التي 

تقدمها الوزارات واملؤسسات والهيئات احلكومية بدول 
مجلس التعاون ودراسة العقبات وحلولها ووضع 
التوصيات الالزمة. وأوضح ان املؤمتر س����يتضمن 
تنظيم جائزة احلكومة االلكترونية التي تهدف الى 
تقدير األداء املتميز في اخلدمات التكنولوجية من 
خالل خلق ثقافة املنافسة االيجابية بني دول مجلس 

التعاون وقياس عناصر اجلودة.

بارك رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء 
واألسرى واملفقودين الكويتية فايز العنزي لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد جتديد 
الثقة من قبل مجلس األمة بأغلبية ساحقة أكدت رغبة 
الشعب الكويتي من خالل ممثليه في استمرار قيادة 
سمو الشيخ ناصر احملمد لإلدارة احلكومية. وقال 

العنزي ان نتيجة التصويت كانت متوقعة ومنتظرة 
نظرا ملا يتمتع به سمو الشيخ ناصر احملمد من مكانة 
رفيعة لدى عموم الشعب الكويتي بكل أطيافه، جعلت 
منه رجل املرحلة، وهي املرحلة احلساسة والعصيبة 
التي متر على بلدنا الغالي والتي تستلزم االستقرار 

احلكومي املنشود منذ زمن.

م���ع العال���م اخلارجي ش���رط 
احملافظة على ثوابتنا ومكتسباتنا 
والتمسك بأخالقياتنا الراقية التي 
جتنبنا هذه الظواهر الدخيلة.

وأعربت عن شكرها جلامعة 
الدول العربية التي منحت جلنة 
شؤون املرأة هذه الفرصة لتبني 
هذه االس���راتيجية التي تهدف 
الى حماي���ة أجيالنا املقبلة من 

هذه الظواهر.
وكشفت الشيخة لطيفة ان 
جلنة شؤون املرأة شكلت جلنة 
برئاس���ة عميد كلية الشريعة 
الس���ابق د.محم���د الطبطبائي 
العداد دراس���ة موس���عة حول 
الظاهرة  انتش���ار هذه  اسباب 

في مجتمعاتنا.

ناصر احملمد الذي هو محل ثقة 
األمير رمز احلرية والدميوقراطية 
ونقول له س���ر على بركة اهلل 
وق���دم مش���اريعك التنموي���ة 
واالقتصادية وقم بإصالحاتك 
الشاملة في جميع املجاالت فإن 
اجلميع من مؤيديك ومناصريك 
وبهذه املناسبة اإلسالمية العطرة 

أحببت ان أذكر بعض النقاط:
احترام وتعظيم شهر محرم 
احلرام الشهر الذي استشهد فيه 
سبط رسول اهلل ژ وجميع أهل 
بيته في كربالء في اليوم العاشر 
منه واإلعالن الرسمي عن تعطيل 
يوم عاشوراء احتراما وتقديرا 

وتكرميا للنبي محمد ژ.

االجنبية التي ال تتناس���ب مع 
قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.

وأشارت الى اهمية التواصل 

الهجرية جندد مرة اخرى عهدنا 
وثقتنا بصاحب السمو األمير 
وس���مو رئيس الوزراء الشيخ 

أكدت رئيس���ة جلنة شؤون 
املرأة في مجلس الوزراء ورئيسة 
العربي حلماية  العم���ل  فريق 
الفهد  الش���يخة لطيفة  النشء 
ام���س اهمية تضاف���ر اجلهود 
العربية لوقاية النشء من مخاطر 

اجلنوح وظواهر االنحراف.
وقالت الش���يخة لطيفة في 
مؤمتر صحافي مبناسبة اختتام 
االجتم���اع االول لفريق العمل 
العربي لوضع استراتيجية عربية 
للوقاية م���ن مخاطر اجلنوح 
وظواهر االنحراف لدى النشء 
ان هناك عوامل عدة س���اهمت 
في تفاق���م ه���ذه الظاهرة في 
املجتمعات العربية اهمها الفقر 
واجلهل واالنفتاح على الثقافات 

دانيا شومان
مت فرز أكثر من 100 كيلو من 
عسل السدر الصافي في النادي 
العلم����ي أول من امس من انتاج 
الن����ادي وبأيادي ش����باب مركز 
إدارة النح����ل في النادي العلمي 

الكويتي.
وأك����د رئيس مجل����س إدارة 
النادي العلمي إياد اخلرافي ان فرز 
العسل هو حصيلة املوسم املاضي، 
حيث يكون موسم عسل السدر 
باملس����توى الطيب من املستوى 
الربيع����ي، ورغم الكمية املنتجة 
من العسل فقد أبقينا جزءا منها 

في اخلاليا ليتغذى النحل منها خالل فترة الش����تاء 
حيث ال يس����تطيع النحل التحليق كثيرا في البرد 

القاسي.
وقال اننا استخدمنا تقنية جديدة تساعد على 
فرز أكبر عدد من اخلاليا وتصدر كميات اكبر مما 
يساعد على جتميع كمية كبيرة من العسل أثناء 
عملية الفرز والتي نوليها اهتمامنا ونسعى الى 
االطالع على كل ما هو يساعد على الفرز، كما اننا 
دعونا ايضا الهواة والصغار ليشاهدوا عملية الفرز 
ويتعلموا منها، حيث الغالبية منهم أصبح لديه 
خاليا في منازلهم أو أماكن يرتادونها ويهتمون بها، 

كما ان التجربة تساعدهم على 
تعل���م كيفية االهتمام وتصبح 
الصورة واضحة وعملية أكبر 

وأوضح.
وأشار الى ان العسل املفروز 
بالنادي العلم����ي يتم بيعه على 
أعضاء النادي وغير األعضاء ولكن 
داخل النادي ألن الكمية محدودة 
خاصة ان هناك إقباال من أعضاء 
النادي عليه ألنهم يعرفون مصدره 

األساسي وكيفية إنتاجه.
وأض����اف اخلراف����ي ان هناك 
تعاونا مع املشروعات السياحية 
في املدينة الترفيهية ولكن انتاج 
اليوم هو م����ن انتاج النادي العلمي وباهتمام أبناء 

النا دي.
وقال اننا نتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء لتتعامل 
مع بالغات خاليا النحل املوجودة في املنازل، حيث 

يتم التعامل معها باملعدات املتوافرة لدينا.
وكشف اخلرافي عن ان النادي العلمي الكويتي 
مهتم بتنظيم دورات ألعضاء النادي العلمي وغير 
األعضاء صغارا وكبارا لكيفية التعامل مع النحل 
واالهتمام باخلاليا ومداراتها خاصة فترات البرد 
أو موس���م كثرة طير اخلضيري وتنظيم ورش 

عمل بصفة أسبوعية وشهرية.

أصدر سماحة العالمة السيد 
محمد باقر املهري بيانا مبناسبة 
رأس السنة الهجرية لعام 1431، 
هذا نصه: نبارك لصاحب السمو 
األمير وللشعب الكويتي املسلم 
الهجرية،  الس���نة  حلول رأس 
ونسأل اهلل س���بحانه وتعالى 
ان مين علينا بالصحة والعافية 
واألمن واألمان، لقد تزامن العام 
الهجري اجلديد مع جتديد الثقة 
والعهد من قبل األمة وممثليها في 
املجلس اال عددا معدودا وأصحاب 
االس���تجوابات االربع���ة الذين 
كشفهم وكشف نواياهم وهوياتهم 
احلقيقية جميع قطاعات الشعب 
الكويتي الشريف، ونحن في هذا 
اليوم املبارك يوم رأس السنة 

العازمي: البدر وافق على وقف إزالة األسيجة الزراعية  
حتى 1 مارس المقبل لحين تعديل الئحة الزراعة

بداح العنزي
أشاد رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
بجه����ود رئيس جلنة إزالة التعديات على 
أمالك الدولة الفريق محمد البدر وجتاوبه 
بتأجيل قرار إزالة األسيجة الزراعية حلني 
تعديل الئحة الزراعة في السكن اخلاص 
وذلك ملدة شهرين تنتهي في 1 مارس املقبل 
وذلك بناء على كتاب سابق قد وجهه رئيس 
املجل����س البلدي الى رئي����س جلنة ازالة 
التعديات بتأجيل عملية ازالة األس����يجة 
الزراعية وهذا يدل على التعاون املثمر بني 

املجلس البلدي وجلنة إزالة التعديات، وقال 
العازمي ان كتاب البدر يتضمن التالي: بناء 
على ما جاء في كتابكم بتأجيل العمل بالئحة 
الزراعة في الس����كن اخلاص والنموذجي 
حلني قيامكم بإعداد وإصدار التعديالت على 
هذه الالئحة بقرار من املجلس البلدي نود 
اعالمكم بأن جلنة إزالة التعديات على امالك 
الدولة ناقشت ما جاء في كتابكم املذكور في 
جلستها املنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2009  
ووافقت على تأجيل ازالة األسيجة الزراعية 

ملدة شهرين وحتى 1 مارس املقبل.

البلدي يبحث اإلثنين تخصيص موقع لجهاز األمن الوطني بمشرف
يناقش توصية باعتماد نفق للمشاة في شارع فهد السالم

موقع مصلى ومواقف س����يارات 
مبنطق����ة الوفرة قطع����ة 7 وفق 
مخطط الهيئة، طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص موقع 
مطعم جلمعية علي صباح السالم 
ضمن مركز الضاحية، طلب شركة 
املشروعات السياحية ترخيص 
فصل مطعم الوجبات الس����ريعة 
الى مطعم����ني ضمن اس����تراحة 
النويصيب،  النويصيب مبنطقة 
اعادة عرض طلب شركة النقل العام 
الكويتية توسعة مساحة املطعم 
املستثمر ضمن موقع محطة نهاية 
خطوط باصات الفحيحيل، محضر 
اجتماع جلنة محافظة حولي رقم 
2009/4 املنعقد بتاريخ 2009/12/9، 
الكتاب املقدم من وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية بشأن اعادة 
عرض موضوع تخصيص موقع 
مسجد مبنطقة الشهداء قطعة 2، 
طلب وزارة األوقاف والش����ؤون 
االسالمية تخصيص موقع إلقامة 
مسجد ومركز اسالمي لسمو ولي 
العهد بضاحية الصديق مبنطقة 
جنوب السرة، طلب وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل تخصيص 
موقع اقامة فرع غاز تابع مبنطقة 

الزهراء.

امللك عبدالعزيز آل سعود ملنطقة 
فه����د األحمد قطع����ة 1 و3، طلب 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
تخصيص موقع مسجد مبنطقة 
الصباحية قطعة 3 بجانب صالة 
أفراح احلباج، طلب وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلسالمية تخصيص 

الدكاكني  واخلاص بزحزحة فرع 
قطعة 2 مبنطقة العديلية واالبقاء 
على مكان الفرع القدمي بعد الهدم 
واعادة البناء ومبساحة 600 م2، 
االقتراح املقدم من رئيس املجلس 
البلدي زيد العازمي بش����أن عمل 
مدخل ومخرج مع دوار من طريق 

ازاح����ة موق����ع مخصص حملطة 
حتويل ثانوية بأبع����اد »7×12« 
مبركز ضاحي����ة كيفان قطعة 2، 
تخصي����ص موقع بديل ملس����جد 
املطبة الكائن في منطقة الشرق، 
طلب الغ����اء قرار املجلس البلدي 
رق����م )م.ب/ل ع/2008/3/42/1( 

بداح العنزي
يبح����ث املجلس البلدي خالل 
اجتماع االثنني املقبل برئاسة زيد 
العازمي طلب جهاز األمن الوطني 
تخصيص موقع مبساحة 5 آالف 

متر مربع جنوب مشرف.
ويتضم����ن ج����دول األعم����ال 
املعام����الت التالي����ة: كتاب وزير 
األش����غال العامة ووزي����ر الدولة 
لشؤون البلدية رقم )م و ب ك � 
4910( املؤرخ في 2009/12/2 بشأن 
ق����رارات محضر  التصديق على 
االجتماع رقم »2009/03« املنعقد 
بتاريخ 2009/11/2، السؤال املقدم 
من العضو محمد املفرج بش����أن 
تقرير ديوان احملاس����بة للسنة 
املالية 2009/2008، الطلب املقدم 
م����ن وزارة الداخلية لتخصيص 
مدرس����ة الصديق رقم 3 مبنطقة 
املرقاب لتكون مقرا دائما ومساندا 
لشؤون وزارة الداخلية مبحافظة 
العاصمة عمال بقرار مجلس الوزراء 
رقم 894 املنعقد في اجتماعه رقم 
»41 � 2007/2« بتاريخ 2007/9/17، 
االقتراح املقدم من العضو السابق 
د.فاضل صفر بشأن نفق للمشاة 
في شارع فهد السالم داخل املدينة، 
التعاونية  طلب جمعية كيف����ان 

د.ابتهال اخلطيب صالح املالد.نصر أبوزيد د.أحمد البغدادي

أبوزيد: خصومتي مع الذي منحني التأشيرة ثم سحبها
زينب أبوسيدو

الدولة  الدين���ي في  »االصالح 
الدس���تورية« و»قضايا املرأة بني 
أفق القرآن واف���ق الفكر الفقهي«، 
ندوتان للمفكر د.نصر حامد ابوزيد 
كان م���ن املفترض اقامتهما يومي 
االربع���اء واخلميس في اجلمعية 
الثقافية النسائية من تنظيم مركز 
احلوار للثقافة »تنوير« وذلك بعد 
وصوله الكويت يوم الثالثاء قادما 
من هولندا، لكن ما حدث من منعه 
من دخول البالد بعد وصوله املطار 
وعودته مرة اخ���رى جعل مركز 
احلوار يصر على اقامة الندوة التي 
كان من املفترض ان تقام االربعاء 
املاض���ي وذلك عن طريق الهاتف، 
واستمعنا الى صوت ابوزيد دون 
ان نراه وهو مستنكر ما حدث له، 
واصفا قرار منعه بأنه امر مضحك 
وهو قرار جاحد، قائال: هذا القرار 
كتبه مسؤول هو في الواقع غير 
مسؤول، فالقرار املسؤول هو منح 
املواطن املصري العربي نصر حامد 
ابوزيد تأش���يرة دخ���ول لوطنه 
الكويت، وكنت امتنى ان اكون معكم 
حتى تروا االبتسامة الواضحة على 
وجهي وهذا القرار كما صرحت في 
بع���ض الصحف اصفه بأنه حتت 
حذائي وهو قرار ناجت عن اخلضوع 

لالبتزاز والضغوط.
واشار د.ابوزيد الى ان خصومته 
ليست مع الذين يرفضون حضوره 
امن���ا خصومته مع ال���ذي منحه 
ابداء  التأشيرة ثم س���حبها دون 
الس���اعات  اي اس���باب، ووصف 
التي قضاها في املطار بأنها كانت 
ساعات طيبة. واعتبر د.ابوزيد ان 
املفكرين العرب هم قلب العروبة 
الناب���ض الذين يتجاوزون حدود 
الزمان وحدود املكان ويتواصلون 
مع ماضيهم القريب ومع ماضيهم 

البعيد تواصال نقديا بناء ال تواصال 
قابال للتقليد والتكرار واالعادة.

ووصف ال���درس الذي اخذناه 
مبنزل���ة ال���زواج الكاثوليكي بني 
السياسي والديني في مجتمعاتنا، 
فليس فقط ان اخلطاب الديني يحول 
الدين الى سياس���ة امنا ايضا ان 
اخلطاب السياسي يحول السياسة 

الى دين.
وتساءل: ملاذا تكون التضحية 
باملثق���ف؟ هل ألنه في املجتمعات 
العربية ابن البطة السوداء؟ هل هو 
من النخبة الضعيفة؟ ملاذا املثقف 
هو دائما املستهدف؟ ملاذا املثقف هو 
دائما يلوذ بالتضحية؟ من خالل 
خبرتي وحياتي استطيع ان اعطي 

مناذج كثيرة جدا.
وتطرق د.ابوزيد الى الفرق بني 
اساليب الضغط واالبتزاز واساليب 
التنوير، ذاكرا ان اساليب الضغط 
التبش���ير  واالتب���زاز تركز على 
واس���اليب التنوي���ر تعتمد على 
التفكير  الفرق بني  التفكير. وعن 

حقوق املواطن يجب ان يكون من 
القلب. ثم حتدث ابوزيد عن االصالح 
الديني في الدولة الدستورية قائال: 
الدولة الدستورية التي تنظم حياتها 
بدستور هي بالتبعية دولة قانون 
لي���س لها دين وال يجب ان يكون 
لها دين، فالدين هو امر املجتمعات، 
وهنا يجب وضع خط احمر، فالدولة 
املتعددة االديان كيف تكون دولة 
اسالمية، فأنا اضع املسألة في شكل 
كاريكاتير، فالدولة ال تصلي والدولة 
ال تصوم والدولة ال تذهب الى احلج 

والدولة ال تدفع الزكاة.
كما اش���ار الى ان مؤسس���ات 
الفت���وى جتعل املواطن الذي كان 
ميارس حياته من���ذ اربعني عاما 
دون ان يسأل في التفاصيل اصبح 
اآلن يسأل في كل صغيرة وكبيرة، 
اشياء مضحكة ومبكية، فالقرآن 
رؤى للعال���م واملرض هو هيمنة 
الرؤية الفكري���ة للعالم. ووصف 
احلداثة بأنها ثورة في الفكر وثورة 
في العقل وهي تغير كامل، واشار 

والتكفير قال انه في التفكير ليس 
هناك آخ���ر، مبعنى خصم وعدو، 
افكار  وهناك دائما مساحة لتأمل 
اآلخر. وح���ث ابوزيد املثقف على 
ان يحافظ على اس���تقالليته، ألن 
السلطة السياسية والسلطة الدينية 
في مجتمعاتنا كال منهما يحاول ان 
يأخذ املثقف الى جانبه، فاملثقف في 
رأيي يجب ان يكون حارس قيم ال 

كلب حراسة.
تطرق ايض���ا الى قضية خلق 
القرآن التي كان���ت موجودة ايام 
املأمون الذي اعتبره مفكرا متفتحا 
عقالنيا فالسلطة السياسية حينها 
ارادت ان جتم���ع كل الدين مع كل 
السياس���ة في يديها، وقال ما كان 
مضطه���دا باألمس صار مضطهدا 
الي���وم، وهذا ما يح���دث اآلن في 
املجتمعات العربية، وعلى املثقف 

ان يخرج من عزلته.
واعتبر ان الفكر عمل، فالرجل 
الذي ينظف الطريق يعمل، والدفاع 
عن حقوق االنس���ان والدفاع عن 

الى ان العالقة املرتبكة مع الغرب 
خلطت كثيرا من االشكاليات وهي 
احد العوامل التي احدثت التحول 

في الفكر.
ثم جاءت كلمة د.احمد البغدادي 
فقال: اعتقد ان املشكلة التي حاول 
ابوزيد طرحها والتي التزال قائمة 
هي كيف ندخل النص الديني في 
احلياة الدنيا، وكيف ميكن ان نفهم 
الن���ص الديني بلغة العصر وهي 
مشكلة يتجنبها التيار الديني، نريد 
ان نعرف موقف الدين االسالمي من 
مسألة حقوق االنسان، فعندما يأتي 
نص قرآني يقول: ال إكراه في الدين 
وأنا اتفق متاما مع حقوق االنسان 
في هذا اجلانب ثم يأتي شق آخر 
انا استشهد باحلديث من  ويقول 

بدل دينه فاقتلوه.
اما النائب صالح املال فقد اعتبر 
ان هذا التصرف قد عرى حكومتنا 
فلم تستطع ان تدافع عن تأشيرة 
دخول، فهل تستطيع ان تدافع عن 

احلريات؟

تحدث عبر الهاتف إلى جمهور الكويت من خالل مركز الحوار والجمعية النسائية

البغدادي: علينا إعادة النظر في فهم نصوص القرآن بدالً من الجمود والتوقف

 )فريال حماد(الزميل سامي النصف وسعاد الطراروة ود.سامي الفرج ويوسف املباركي

النصف: نحتاج إلى »خارطة بناء« تصحح الخلل في السلطات األربع
رندى مرعي

حالة الفوضى السياسية التي 
تعيشها الكويت اليوم أصبحت 
احلدث األبرز والعنوان العريض 
الباحثني  الذي يتصدر هم���وم 
واالس���تراتيجيني الذي���ن باتوا 
يعملون على وضع خطط لتحسني 
ه���ذا الواقع وإليجاد حلول لهذا 
الوضع، وعليه نظم جتمع كويت 
الدستور ندوة بعنوان »خارطة 
الطريق« وذلك مساء أمس األول 
في جمعية اخلريجني شارك فيها 
الكاتب الصحافي الزميل سامي 
القانونية  النصف واملستشارة 
الط���راروة والباح���ث  س���عاد 
الفرج،  االستراتيجي د.س���امي 

وأدار الندوة يوسف املباركي.
بداية حتدث الكاتب س���امي 
النصف عن الواقع الذي تعيشه 
الكويت اليوم قائال ان ما نحتاجه 
هو »خارطة بناء« وليس »خارطة 
طري���ق«، وذل���ك ألن البناء هو 
األساس، وهذا األساس يحتاج 
الى تغيير وجتديد وحتس���ني 
لنصل الى حال أفضل من الذي 

نعيشه.
وقال النص���ف اننا ال نتعلم 
من أخطاء املاضي ونذهب دائما 

إعادة طرحها وذلك ألننا  ميكن 
لم نغير اخلارط���ة، األمر الذي 
دفع باملشاريع الكبرى لتصبح 
مش���اريع فضائح كبرى، نظرا 

لغياب محاسبة املقصرين.
وطالب النصف بضرورة حل 
اش���كالية احملاسبة في السلطة 

التنفيذية.
الس���لطة  وفي احلديث عن 
ق���ال النصف ان  التش���ريعية 
خارطة الطريق فيها يجب ان تقوم 
على أساس تفعيل دور احملكمة 
الدس���تورية كما هو احلال في 
أميركا ومصر، مشيرا الى ان هناك 
الكثير من القضايا التي حتتاج 
الى احملكمة الدس���تورية، حيث 
ان هناك 50 قضية ال عدالة فيها 
وال إنصاف وال حتترم احلريات 
ويجب على احملكمة الدستورية 

البت فيها.
التي  وفي إحدى املش���اكل 
تطرق اليها النصف ايضا كانت 
مشكلة غياب التأهيل والتدريب 
التي حتتاج الى إيجاد دورات 
تأهيلي���ة وتدريبي���ة لبعض 
النواب قبل توليهم مناصبهم، 
إضافة الى إيجاد فريق مؤهل 

إلى جانبهم.

الى خارطة الطريق نفسها ونلقي 
اللوم عل���ى اآلخرين وال نلقيه 
على أنفسنا في اختيار العوامل 

نفسها.
وتابع النص���ف ان املطلوب 
اليوم هو تصحي���ح اخللل في 
السلطات األربع بدءا من السلطة 
األول���ى حيث يج���ب ان تكون 
معايير اختيار رجال هذه السلطة 
تقوم على أساس الكفاءة واألمانة 
ومحاولة تعزيز مكافحة الفساد 

ومحاربته وذلك ألنه اذا لم تتم 
محاربة الفساد فحينها سيتحول 

الى ثقافة.
وقال النصف انه يجب تغيير 
بعض املفاهي���م والثقافات لدى 
الناس التي تبنى على أساس ان 
البلد قائم على مشروع دولة وانها 
ش���ركة حتت التصفية وليست 
دولة والدليل على ذلك هو بعض 
املشاريع الضخمة التي وضعت 
على الطاولة وأزيلت منذ سنوات 

عديدة مثل عقود النفط وغيرها 
من املشاريع التي لم نعرف ملاذا 

لم تر النور؟
انه من  النص���ف  وأض���اف 
الطريق اجلديدة  ضمن خارطة 
يجب االستعانة بخبراء أجانب 
محايدي���ن للفصل ف���ي قضايا 
رئيسية واملش���اريع الضخمة 
التي تشوبها خالفات حكومية 

� نيابية.
وقال ان كل املشاريع السابقة 

تجّمع كويت الدستور نّظم »خارطة الطريق« في »الخريجين«


