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العنجري لتغليظ العقوبات على المتالعبين بالوحدة الوطنية 

الخميس: تدريب موظفي »التخطيط« وتطوير كفاءاتهم

يتساوى في احلقوق والواجبات 
م����ع أي مواطن آخ����ر وليس من 
املقبول أن يش����كك في جنسيته، 
موضحا أن من أهم اإلش����كاليات 
الت����ي تواجه مل����ف التجنيس أن 
اجلنسية تشكل عبئا على خزينة 
الدولة وليس كما هو معمول به في 
الدول األوروبية حيث يدفع املواطن 
ضرائب تكون أحد موارد خزينة 
الدولة.  ودع����ا النواب إلى النظر 
للمواءمة السياسية بعني االعتبار 
من خالل ترش����يد استخدام األداة 
التوظيف  الدستورية وتوظيفها 
املناس����ب فليس م����ن املعقول أن 
يستجوب رئيس الوزراء أو وزير 
ما على خلفية تصريح غير الئق 
لشخص ما، مؤكدا على أن اللجوء 
للقانون هو احلل األمثل.  وبدوره 
أكد أم����ني عام املنبر الدميوقراطي 
عبداهلل النيباري أن الكويت لديها 
واقع موروث ومتنوع بتكوينات 
اجتماعية ومذهبية لها إفرازات على 
الى  العالقات االجتماعية، مشيرا 
تفاقم هذا املوروث إذا استخدم في 
العملية السياسية، داعيا ملعاجلة 

هذا التنوع لتجنب تبعاته.
وأوضح النيباري أن املساواة 
هي أساس ترسيخ مبادئ الوحدة 
الوطنية، مشددا على أن الكويت 
لديها سقف عاٍل من احلرية ولكن 
هناك إساءة الستخدام احلرية وتدٍن 
في لغة احلوار من خالل تصرفات 

فردية منفلتة.

دمشق � كونا: غادرت قافلة »شريان احلياة 
3« العاصمة السورية دمشق امس متوجهة الى 
غزة عبر ميناء الالذقية الس���وري ثم العريش 
املصري حاملة مساعدات انسانية وطبية للشعب 

الفلسطيني احملاصر في قطاع غزة.
وق���ال الناش���ط الكويتي حمد الش���طي في 
تصريح ل� »كونا« ان مش���اركته وشقيقته هيا 
في القافلة منذ اسبوعني بعد ان غادرا الكويت 
الى اسطنبول ومنها الى س��������ورية واالردن 
ترمي الى املساهمة وتقدمي املساع���دة للشعب 

الفلسطيني في غزة.
واضاف انه يشعر بالفخر واالعتزاز ملرافقته 
قافلة شريان احلياة ممثال لكويت اخلير والعطاء، 

مش���يرا الى ان ش���قيقته هيا سجلت لاللتحاق 
بالقافلة عبر االنترنت. وأعرب عن اعجابه للتفاني 
والتضحية وابذل واحلماس الذي ش���اهده من 
قبل املس���لمني املش���اركني من تركيا ازاء تقدمي 
املساعدات االنسانية الخوانهم احملاصرين في 

قطاع غزة.
وأشاد الشطي باملتابعة والتواصل الفعال من 
سفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني وسفيرنا 
لدى االردن الشيخ فيصل احلمود فور معرفتهما 

مبشاركة كويتية في القافلة.
واكد اهمية جتنيب اعضاء الوفد املرور باملعابر 
التي تسيطر عليها القوات االسرائيلية والتعجيل 

بإيصال املساعدات.

مقدسا ال ميكن املساس به، موضحا 
أن كل من ينخرط في العمل العام 

يكون معرضا للنقد.
 وأض����اف التميمي أن اللجوء 
للشارع في حال جتاوز النقد احلدود 
ووصوله للتجريح ال يعكس فهما 
الدميوقراطية،  رشيدا للممارسة 
الفت����ا إلى أن الطري����ق األمثل هو 
اللج����وء للقضاء فقان����ون املرئي 
واملس����موع يح����دد القضايا التي 
حتال للنيابة ومنها املساس بكرامة 
اإلنسان، مشددا على أن مثل هذه 
القضايا هي قضايا مدنية وليست 
من اختصاص أمن الدولة، رافضا 
محاوالت التعديل على قانون املرئي 
واملسموع للتضييق على احلريات.  
وتطرق لقضية املواطنة موضحا أن 
أي شخص ينال اجلنسية الكويتية 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزي���ة الى الرئيس سوس���يلو بامباجن 
يودويونو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة 
عب���ر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواس���اته 
بوفاة املغفور له باذن اهلل تعالى الرئيس االسبق 
عبدالرحمن وحيد س���ائال سموه املولى عز وجل 

ان يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وان يلهم اس���رته الكرمي���ة جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

صدر عن مديري���ة التوجيه املعنوي باحلرس 
الوطن���ي العدد ال� 39 من مجل���ة احلرس الوطني 
حتت عن���وان »الكويت جمعت ق���ادة اخلليج في 
قمة مجلس التعاون ال� 30« مبرزة تغطية شاملة 

ألنشطة القمة.
وتناولت املجلة تأكيد صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على الثوابت اخلليجية املش���تركة 
في الكلمة االفتتاحية امام ملوك ورؤس���اء وأمراء 

دول املجلس.
وسلطت الضوء كذلك على إشادة سموه بدور 
احلرس الوطني في عملية تأمني القمة، وذلك من خالل 
برقيتني بعث بهما سموه الى سمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد مقدرا للحرس الوطني ورجاله 
اجلهود الكبيرة التي بذلوها ومشاركتهم الفعالة في 

الترتيبات األمنية الالزمة ملؤمتر القمة.
كما تناول العدد )39( الدور الفعال الذي قامت 
به »<قوة الواجب« املشاركة من احلرس الوطني 
في تأمني القمة اخلليجية ومتابعة وكيل احلرس 
الوطني اللواء ناص���ر الدعي وكبار القادة جلميع 
االجراءات التنسيقية واالدارية والتنفيذية اخلاصة 

مبهام القوة  وخالل عملية التأمني.
وأكد نائ���ب رئيس حترير املجلة العقيد محمد 
الفرحان في الكلمة االفتتاحية ان ترؤس صاحب 
الس���مو األمير للدورة احلالية للقمة أعطى العمل 
اخلليجي زخما قويا، مش���يرا الى ان اشادة سموه 
بدور رجال احلرس الوطني وسام على صدر جميع 
منتسبي االطفاء، وجتعلنا دائما على أهبة االستعداد 

القاهرة � كون���ا: دعا رئيس 
القسم القنصلي في سفارتنا لدى 
القاهرة مش���عل املنصور امس 
املواطنني الكويتيني ممن ميتلكون 
أي عقار في مصر الى سرعة تقدمي 
االقرار الضريبي لتلك العقارات 
لدى مصلحة الضرائب العقارية 

قبل نهاية مارس املقبل.
وقال املنص���ور في تصريح 
ل� »كونا« ان ه���ذا االقرار يقدم 
عن كل عقار مبني س���واء كان 
منزال أو ڤيال أو شقة أو عوامة 
أو منش���أة جتارية أو صناعية 
أو شاليها، موضحا ان ضريبة 
العقارات املبنية ستفرض على 
كل وحدة سكنية يتجاوز سعرها 

500 الف جنيه مصري.
واضاف ان ه���ذه الضريبة 

 اكد وكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل املالك ان اخلطاب التاريخي 
لصاحب الس���مو االمير الشيخ صباح االحمد »حمل جميع مضامني 

الوحدة الوطنية من خالل تلك الرسائل التي وجهها الى ابنائه«.
واضاف ان »كل ما ورد في هذه الكلمات الس���امية المس وبعمق 
شديد كل ما يفكر فيه ابناء الوطن من اجل العمل لتحريك وتيسير 

العملية الدميوقراطية التي تتمتع بها الكويت«.
وذكر ان كل ما ورد في هذا اخلطاب »يعتبر خارطة طريق علينا 
االقتداء بها في كل عالقاتنا فيما بيننا وخصوصا ان كويتنا احلبيبة 
ينظر اليها العالم اخلارجي نظرة اعجاب ملا تتمتع به من حرية رأي 
ودميوقراطية«. وشدد الشيخ فيصل املالك على ضرورة التمسك بكل 
ما ورد في هذه الكلمة الس���امية الس���يما انها »ابرزت مالمح اخللل 
ودعت الى ضرورة االلتزام مببادئ الدستور الكويتي للوصول الى 
بر االمان بس���فينة الكويت التي يقودها صاحب السمو االمير الذي 

ميلك من اخلبرة واحلنكة السياسية الكثير والكثير«.

السوقية مع مراعاة تقسيم املناطق 
واالحياء حسب مستوى االسكان 
بها. وأوضح ان ثمة غرامة مالية 
تتراوح قيمتها بني 200 و5000 
جني���ه مصري س���تفرض عل ى 
املالك في حال عدم تقدمي اقرار 
)ضريبة العقارات املبنية( قبل 
املوعد احملدد لها، وهو ال� 31 من 

مارس املقبل.
وذكر املنصور ان س���فارتنا 
لن تألو جهدا في س���بيل تقدمي 
أي اس���تيضاح أو مشورة ازاء 
املبنية«  العق���ارات  »ضريب���ة 
واخلط���وات الواج���ب اتخاذها 
من قبل املواطنني لتقدمي االقرار 
الضريبي، وذلك لتجنيبهم الوقوع 
بأي مش���كل من أي نوع في هذا 

الشأن.

ستقدر بواسطة موظفي مصلحة 
الضرائب العقارية التابعة لوزارة 
املالية املصرية، وذلك بعد معاينة 
العقار وموقعه وحتديد قيمته 

قالت وزارة التجارة والصناعة امس انها انفقت 
23.3 مليون دينار على دعم املواد التموينية في 

الفترة من اغسطس حتى اكتوبر املاضي.
وأوضح���ت الوزارة، ف���ي احصائية حديثة 
حصلت »كونا« على نسخة منها، ان هذا املبلغ 
مت صرفه على دعم امل���واد التموينية الغذائية 

واالنشائية.
وافادت ب���أن اجمالي ما مت انفاقه على املواد 
الغذائية التي تشمل املواد االساسية اضافة الى 
حلي���ب ومغذيات االطفال بلغ 19 مليون دينار، 
مبينة انها اكثر املواد املدعومة تكلفة خالل الفترة 

املشمولة باالحصائية.
واضاف���ت ان ما مت انفاق���ه على دعم حليب 
ومغذيات االطفال بأنواعها املختلفة قدر بحوالي 
811 الف دينار انفقت على 16 صنفا من تلك املواد، 
في حني ان دعم املواد االنش���ائية كلف الوزارة 
في الفت���رة ذاتها حوالي مليون دينار. يذكر ان 
عدد املسجلني في كش���وف ادارة التموين وفق 
آخر احصائيات وزارة التجارة بلغ 1.475 مليون 
مستفيد ومستفيدة من مواطنني ومقيمني، في 
حني بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها 

الوزارة لهم 170 الف بطاقة.

القنوات القانونية التي لها سلطة 
محاسبة املتجاوز.

 وأعرب عن تفاؤله على جتاوز 
هذه املرحلة وعودة اجلميع للتالحم 
فاملجتمع الكويتي بكل أطيافه شركاء 
في الوطن، مشددا على ضرورة أن 
يكون تقييم اإلنسان على قدر ما 
يقدمه للوطن وليس على حسب 

قبيلة أو عائلة أو طائفة. 
ومن جهته أكد الكاتب الصحافي 
عامر التميمي أن األزمة التي منر بها 
هي أزمة الفضائيات التي حتاول أن 
تخلق حالة مثيرة للجدل، الفتا إلى 
أن هذه األزمة كش����فت عن قصور 
في استيعابنا للقيم الدميوقراطية 
وبالرغم من م����رور 47 عاما على 
صدور الدستور إال أننا ال نقبل النقد 
وكل مسؤول يعتبر نفسه شخصا 

احملبة واألخوة ويعيش����ون على 
مختلف أطيافهم كأس����رة واحدة، 
مستهجنا ما يحدث على الساحة 
من جتاوزات، داعيا لالستفادة من 
جتارب الدول األخرى إقليميا وعامليا 
التناحر والعنصرية  التي دمرها 
والفئوية، محذرا من أن يصل بنا 
التنابذ، والفئوية، والتشرذم إلى ما 
وصلت إليه دول مثل أفغانستان، 
العراق، الصومال والسودان.  وشدد 
على ضرورة تعديل وتطوير املناهج 
التعليمية بحيث جتمع وتزرع بذور 
الوحدة والتالحم في الناشئة، كما 
دعا الى تعديل تش����ريعي يغلظ 
العقوبة على املتالعبني بالوحدة 
الوطنية، مش����ددا على أن وسائل 
اإلعالم ليس����ت ساحة للخصومة 
بل يجب أن تكون اخلصومة خالل 

أسامة دياب
أكد النائب الس����ابق مش����اري 
العنجري أن قضية الوحدة الوطنية 
تعتبر من البديهيات التي هي أساس 
االلتزام بشريعتنا السمحة والتي 
أكدت في أكثر من موضع على أن 
»الناس سواسية كأسنان املشط« 
وأنه »ال فضل ألعرابي على أعجمي 
إال بالتقوى حيث قال تعالى »إن 
أكرمكم عند اهلل أتقاكم«، كما نص 
الدستور على »أن العدل واحلرية 
واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون 
والتراحم صلة وثقى بني املواطنني«، 
موليا اهتماما كبيرا لألسرة التي 
هي مدرسة إعداد املواطن وموضع 
العناية ب����ه، حيث نصت املادة 9 
على أن »األسرة أساس املجتمع، 
قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، 
القان����ون كيانها، ويقوي  يحفظ 
أواصرها، ويحمي في ظلها األمومة 

والطفولة«.
جاء ذل����ك في مجم����ل كلمته 
التي  الن����دوة  أثناء  ألقاه����ا  التي 
أقامها املنبر الدميوقراطي في مقر 
املنبر بالعديلية بديوان املرحوم 
سامي املنيس مس����اء أمس األول 
حتت عنوان »دولة القانون حتمي 
الوحدة الوطنية« بحضور عدد من 
الناشطني واملهتمني بالشأن العام 

وجمع من رواد الديوان. 
الكويت  أن  العنجري  وأضاف 
بل����د قد حباها اهلل باخلير الكثير 
وأهلها منذ القدم جتمعهم أواصر 

التميمي: اللجوء للشارع في حال تجاوز النقد الحدود ال يعكس فهمًا رشيدًا للديموقراطية 

خالل ندوة بعنوان »دولة القانون تحمي الوحدة الوطنية«

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية اختتمت دورتها التدريبية السابعة

مشاري العنجري وعامر التميمي مع احلضور في الندوة

غالف العدد

مشعل املنصور

الشيخ فيصل املالك

الكويت عّزت إندونيسيا بوفاة رئيسها األسبق

صدور العدد الـ 39 من مجلة الحرس الوطني

»التجارة« تنفق 23.3 مليون دينار 
على دعم المواد التموينية في 3 أشهر

الشطي: نمثل كويت الخير والعطاء
 في قافلة »شريان الحياة« إلى غزة

المنصور يدعو الكويتيين المالكين لعقارات بمصر 
لتقديم اإلقرار الضريبي للجهات المعنية

المالك: خطاب صاحب السمو 
حمل كل مضامين الوحدة الوطنية

مديرة إدارة التأمين في »التجارة« في ذمة اهلل
نعت إدارة التطوير اإلداري والتخطيط 
واإلدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة 
فقيدتها مديرة إدارة التأمني ماجدة فيروز 
التي توفيت في أملانيا أول من أمس حيث 

كانت تعالج هناك.
وتتق���دم »األنباء« »بجان���ب الوزارة« 

بالعزاء إلى أس���رة الفقيدة سائلني املولى 
عز وجل أن يدخلها فسيح جناته.

اجلدي���ر ذكره ان في���روز تدرجت في 
املناص���ب في الوزارة خ���الل فترة ال� 29 
عاما طوال عملها، حيث كانت لها بصمات 

واضحة.

لتلبية نداء الواجب فداء لثرى الكويت.
وحفل العدد بالعديد من االخبار واملوضوعات 
العسكرية واالمنية والثقافية والعلمية والقانونية 
والصحي���ة والرياضي���ة، اضاف���ة ال���ى االبواب 

الثابتة.

عمر راشد
بدأت بلدية الكويت وافرعها الرئيسية في تطبيق نظام البصمة 
على موظفيها، اال ان تطبيق استثناءاتها ستكون مقصورة فقط 

على الكويتيني.
وذكرت مصادر مطلع���ة ل� »األنباء« ان اس���تثناءات القرار 
ال���وزاري بخصوص تطبيق البصمة ل���ن تطبق على الوافدين 
الذين جتاوزت مدة خدمتهم فوق ال� 20 عاما، وس���يطبق فقط 

على الكويتيني.
وتساءلت املصادر: ملاذا يتم التفريق بني املوظفني على الرغم 
من ان القرار لم ينص صراحة على انه مشمول فقط للكويتيني 

دون غيرهم.
وقالت ان 6 حاالت ش���ملها القرار باالستثناء ضمت شاغلي 
الوظائف القيادية، املستشارين واملستشارين املساعدين العاملني 
في االدارة القانونية وش���اغلي الوظائف االش���رافية واملعاقني 
وذويهم القائمني على ش���ؤونهم والقائمني بالرقابة والتفتيش 

امليداني واملوظفني الذين بلغوا في اخلدمة 20 عاما.
ومن املتوقع ان يقوم هؤالء املوظفون برفع شكوى ملكتب وزير 
االشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر للمساواة 

بينهم وبني زمالئهم.

»الوافدون« خارج استثناءات
 البصمة في »البلدية«

)محمد ماهر(

عبدالعزيز البابطني الرئيس السوري د. بشار األسد

األسد استعرض مع البابطين  واقع الثقافة واألدب العربي الراهن وموقعه عالميًا
دمشق � كونا: التقى رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني 

لإلبداع الشعري أمس الرئيس السوري بشار األسد.
وقال بيان رئاسي س���وري ان الرئيس األسد استعرض مع 
الشاعر العربي الكبير عبدالعزيز سعود البابطني واقع الثقافة 

واألدب العربي الراهن وموقعه على الساحة الثقافية العاملية.
وأضاف البيان ان األس���د أكد خالل اللقاء أهمية الثقافة في 
الصمود واالنتصار وان املعركة األساسية جوهرها الثقافة واحلامل 
األساسي للثقافة هو اللغة العربية ومن هنا يأتي واجب العرب 
جميعا االهتمام بلغتهم العربية وثقافتهم من اجل احلفاظ على 

هويتهم واستعادة حقوقهم.
بدوره عبر الشاعر البابطني حسب البيان عن تقديره جلهود 
سورية املتواصلة في دعم الثقافة والفكر العربي واهتمامها بالفكر 
واملفكرين وللخطوات التي بذلتها وتبذلها جلعل االهتمام باللغة 

العربية من أولويات الشعب العربي ومؤسساته الرسمية.
وأوض���ح ان البابطني واألس���د بحثا آفاق التع���اون الثقافي 
بني س���ورية ومؤسس���ة عبدالعزيز س���عود البابطني لإلبداع 

الشعري.

رندى مرعي
اكد االمني العام املساعد للشؤون االدارية 
واملالية في االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية خالد اخلميس ان حرص 
االمانة العامة على تدريب موظفيها وتطوير 
كفاءاتهم يأتي من حجم املسؤوليات املنوطة 
بها واملتعلقة باخلطة اخلمسية والتنمية 
التي تفرض على االدارات ان يكون موظفوها 

على قدر عال من الكفاءة.
كالم اخلميس جاء خ����الل ختام دورة 
»امله����ارات االدارية والس����لوكية للموظف 
املتميز«، وهي الدورة الس����ابعة من اصل 
عشر دورات تعاقدية تنظمها االمانة العامة 
للموظفني لتطوير االداء، وقد ش����ارك في 
هذه الدورة 21 موظفا حاضرت فيها د.وداد 

العيسى.
واشاد اخلميس باملشاركني الذين ابدوا 
التزام����ا كبيرا في هذه الدورات التي كانت 

نوعني دورات انفرادية، حيث يتم ارس����ال 
احد املوظفني الى شركة للتدريب او دورات 
جماعية، حي����ث يتم جمع موظفني من كل 

االدارات ليتم التعارف فيما بينهم ونش����ر 
فكر االمانة فيما بينهم لتطوير وحتس����ني 

االداء.

وفي كلمته، قال اخلميس ان الالفت في 
هذه الدورات هو احلضور النس����ائي الذي 
يدل على االلتزام الشديد لديهن وهو حافز 
مهم في عملية التطوير التي تسعى اليها 

االمانة.
ومتنى اخلمي����س ان يتبادل املوظفون 
اخلبرات، خاصة تلك املكتسبة من الدورات 

ملا فيها من اهمية.
من جانبها، قالت مسؤولة التدريب في 
االمانة الطاف القريان ان هذه الدورات ترفع 
مستوى املوظفني وتصقل خبراتهم، خاصة 

عندما تكون دورات فنية وادارية.
واضافت ان اقامة هذه الدورات تشير الى 
حرص االمانة العامة على كفاءة املوظفني 

وتدريبهم املستمر.
واش����ارت ال����ى ان هذه ال����دورة كانت 
بالتعاون مع شركة االمناء واالستشارات 

االدارية والتدريب.

)كرم دياب(لواحظ القطان وخالد اخلميس يقدمان شهادة تقدير إلحدى املشاركات 


