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السهلي: تطبيق بنود اإلستراتيجية الخمسية ألمانة األوقاف

أكدت مدير ادارة التخطيط واالستشارات الفنية باالمانة العامة 
لالوقاف سعاد السهلي حرص االمانة على تطبيق وتفعيل كل بنود 
اس����تراتيجية االمانة العامة لالوقاف والتي بدأ العمل بها من عام 
2009 ملدة خمس سنوات مقبلة، حيث مت عقد ثالثة لقاءات توعوية 
ملوظفي االمانة من اشرافيني وتنفيذيني بلغ عددهم 95 موظفا من 

جميع االدارات باالمانة على مدى يومني مبسرح االمانة.
وقالت الس����هلي في اللقاء اثناء استعراضها لالستراتيجية ان 

االستراتيجية تتضمن خمسة بنود رئيسية هي: الرسالة والرؤية 
وقيم العمل والغايات االستراتيجية والسياسات العامة، وذلك من 
خالل خمسة مجاالت تشمل: الدعوة الى الوقف وابراز دور االمانة 
في تنمية املجتمع، واالستثمار وتنمية الريع من خالل احلفاظ على 
االصول الوقفية، واالدارة الكفوءة، وكذلك صرف الريع في مجاالت 
تنمية املجتمع، والتركيز على التطوير املؤسس����ي والتواصل مع 

الواقفني، مع االخذ في االعتبار التعاون الدولي في مجال الوقف.

جانب من كبار الضباط خالل الدورة

شهادة تقدير ألحد اخلريجني

)كرم دياب( جانب من احلضور في ندوة جمعية اخلريجني  إبراهيم املليفي وطالب الرفاعي خالل الندوى

خالد صالح: االرتقاء بالفكر العسكري 
واإلستراتيجي لضباط »الحرس«

في حفل تخريج الدورة السابعة

الرفاعي: ال ضغوطات في اختيار الفائزين بجائزة »البوكر« 
وتلقينا 118 رواية عربية استبعدنا منها 6 لمخالفتها للشروط

شهد قائد التعليم العسكري باحلرس الوطني العميد الركن م.هاشم 
يوس����ف حفل تخريج دورة تأهيل القادة رقم 7، التي نظمتها قيادة 
التعليم العسكري في نادي ضباط احلرس الوطني بالفترة من 4 الى 
25 اجلاري مبش����اركة عدد من الضباط القادة باحلرس وضباط من 
اجليش، وضباط من األردن، مما يجسد عمق التالحم والترابط ويعزز 

تبادل اخلبرات في املجاالت العلمية وامليدانية.
تضمنت الدورة العديد من املوضوعات الثقافية والعسكرية التي 
تهم القادة خللق قاعدة أساسية في مهارات االدارة والقانون العسكري 
والعقائد العسكرية متكنهم من تأدية اعمالهم بكفاءة واحتراف، كما 
حاضر فيها نخبة من املعلمني ميثلون خبرات مختلفة وتخصصية في 
املوضوعات املقررة على الدارسني مبا يحقق عنصر التطور املنشود 

في برامج تأهيل واعداد القادة باحلرس الوطني.
م����ن جانبه، ألقى قائد مدارس احلرس الوطني العقيد الركن خالد 
حمد صالح كلمة بهذه املناسبة أوضح فيها ان استخدام وسائل وطرق 
التدريب املختلفة وعقد الدورات واالس����تعانة باالساتذة االكادمييني 
واخلبراء املتخصصني انعكس على النتائج وأثبت أهمية اعداد القادة 
واالركان وصقل مهاراتهم واالرتقاء بالفكر العسكري واالستراتيجي 
وفهم منظومة األمن الوطني. كما أعرب قائد التعليم العسكري العميد 
الركن م.هاشم يوسف عن سعادته مبشاركة عدد من ضباط اجليش 
واالردن في الدورة، مؤكدا ان هذه املشاركات تعزز أوجه التعاون بني 
احلرس الوطني واملؤسس����ات العس����كرية في شتى نواحي التدريب 
العس����كري، وموضحا ان اقامة هذا النوع من الدورات تش����كل عامال 
رئيس����يا لزيادة املعرفة لدى القادة والنهوض مبس����تواهم لتطوير 
قدراتهم العلمية والعملية مبا يساعدهم في تأدية املهام املناطة بهم. 
وفي ختام احلفل قام العميد الركن م.هاشم يوسف بتوزيع الشهادات 
واجلوائز على اخلريجني وتكرمي معلمي الدورة ملا لهم من مساهمات 
فاعلة في إجناح برنامجها، متمنيا لهم التوفيق والس����داد لرفع اسم 

الكويت الغالية عاليا في ظل القيادة احلكيمة للبالد.

دانيا شومان
عقدت جمعية اخلريجني في مقرها أمس 
األول مؤمترا صحافيا لرئيس جلنة حتكيم 
الدورة الثالثة جلائزة »البوكر« العربية 
األدي����ب والروائي طالب الرفاعي، وأداره 
الكاتب إبراهيم املليفي، وهو املؤمتر الذي 
كش����ف فيه الرفاعي كثيرا عن اجلوانب 
اخلفية حول طبيعة اجلائزة والفوز نافيا 
أن يكون ملجلس أمناء اجلائزة أي دور أو 
ضغوطات على اختيار الفائزين كما نفى 
متاما وجود أي نوع من أنواع احملاصصة 
في اختيار الفائزين سواء ملصر أو ألي من 
دول اخلليج. وشارك في املؤمتر مبداخالت 
أدبي����ة مختلفة كل من الناقد عالء اجلابر 
واألديب الروائي إسماعيل فهد إسماعيل، 

والناقد ياسني النصير، والناقدة والكاتبة 
الشوا، والكاتب  الدعاس، د.هدى  سعداء 
الصحاف����ي زكريا عبد اجل����واد، وكل من 
الشاعرين محمد النبهان وعبداهلل الفالح، 
ود.غادة قدومي، والكاتب اإلعالمي عامر 
التميمي. وب����دأ الرفاعي مؤمتره بعرض 
لفكرة جائزة البوكر وجلنة حتكيمها، وقال 
ان مجل����س أمناء جائزة البوكر هو الذي 
يختار جلنة التحكيم، وحينما رشح كرئيس 
لها س����أل عن إمكانية أن يرش����ح بنفسه 
األعضاء فقالوا: »ال« وذلك لضمان أكبر قدر 
من املوضوعية والنزاهة، وأوضح أن اللجنة 
تشكلت منه رئيسا وعضوية كل د.رجاء بن 
سالمة، د.شيرين أبوالنجا، الشاعر سيف 
الرحبي، وفريدريك الغرجن. وعن املعايير 

الفنية والفكرية الختي����ار الفائزين قال 
الرفاعي إنه تلقى 118 رواية عربية، استبعد 
منها ستا ملخالفتها الشروط، وأشار إلى 
عدد من الروايات الكويتية املشاركة في 
اجلائزة لكنه رفض االفصاح عنها باالضافة 
الى وجود أعم����ال كويتية ضمن القائمة 
األساسية لكنه رفض الكشف عن هويتها، 
موضحا أن معايير اجلائزة التي يستند 
إليها أعضاء اللجنة هي، اجلدة واالبتكار، 
وتوافق السياق السردي واحملتوى، ومتانة 
احلبكة، انس����انية الطرح، وجمال اللغة، 
والتشويق. ونفى الرفاعي وجود أي نوع 
من أنواع احملاصصة في توزيع اجلائزة 
سواء ملصر أو مجاملة للدول اخلليجية 
مدلال على أن مصر كانت ممثلة في القائمة 

القصيرة بروايتني هما: »يوم غائم في البر 
الغربي« للمنسي قنديل، و»وراء الفردوس« 
ملنصور عزالدين، وأيضا أثناء التصويت 
الفائزة صمدت  الرواية  النهائي الختيار 
رواية املنسي قنديل ضمن األعمال الثالثة 
املرشحة للفوز مع »ترمي بشرر« ورواية 
ثالثة رفض الكشف عنها وكل القرارات متت 
بالتراضي واإلجماع، س����واء عند اختيار 
الفائز أو اختيار الروايات الست. كما نفى 
الرفاعي وجود أي توجيهات مباشرة أو 
غير مباشرة من قبل مجلس أمناء اجلائزة، 
مؤكدا أن قرارات اللجنة متت بعد نقاش 
مستفيض يعقبه تصويت دميوقراطي في 
ثالثة اجتماع����ات، األول عقد في القاهرة 
إلعالن القائمة الطويلة )16 رواية(، والثاني 

في بيروت إلعالن القائمة القصيرة )ست 
روايات(، والثالث ف����ي أبوظبي الختيار 
الفائز. ورد الرفاعي إجماال على ما تعرض 
له من اتهامات وكالم مرسل قائال: التجربة 
كانت مريرة لكنني استفدت منها الكثير 
واطلعت على عوالم 120 كاتبا عربيا تتراوح 
أعمارهم من 20 إلى 70 عاما، ولم تكن سهلة 
باملرة لذلك أشكر أسرتي وزوجتي وابنتي 
لتحملهم معي الكثير من الضغوط التي 
تعرضت لها والتي وصلت إلى حد السب 
والقذف، مش����يرا إلى أنه كان فرحا بفوز 
عبده خال ألن روايته تس����تحق، وليس 
في األمر مجاملة ش����خصية أو جغرافية، 
ولو فاز أي كاتب آخر من املرشحني لفرح 

له أيضا.

أكد نائب رئيس املركز الكويتي حلقوق اجلاليات دابس املري ان 
القرار األخير الذي صدر عن وزارة الداخلية والقاضي بعدم حتديد تهمة 
احملالني الى اإلبعاد واالقتصار على مسمى )اإلبعاد للمصلحة العامة( 
دون بيان نوع التهمة يفتح املجال واسعا أمام االنحراف والتعسف في 
استخدام السلطة، موضحا ان ترك قرار اإلبعاد اإلداري دون ضوابط 
واضحة ودقيقة سيؤدي في نهاية األمر الى سوء تطبيقه من الناحية 
العملية فضال عن انه اغتصاب الختصاص السلطة القضائية، وانتهاك 
ألبسط حقوق الوافدين في احلصول على محاكمة عادلة طبقا للقانون 
وللمواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، وفي اجلانب اآلخر سيكون من 
ش����أنه تضييع للحق العام في توقيع العقوبة على اجلناة وحقوق 
املجني عليهم فيما إذا كان هناك طرف آخر متضرر بحيث لن يتمكن 

من احلصول على حقه في حال إبعاد املتهم.
إن هذه القرارات االرجتالية التي تأتي دون دراسة متأنية باستعراض 
احلاالت املختلفة واملتباينة سيكون له األثر السيئ في تشويه صورة 

الكويت لدى الدول الصديقة والشقيقة وفي احملافل الدولية.
وتابع: موافقة اللجنة التش����ريعية في مجل����س األمة أخيرا على 
االقتراح بقانون الذي يقضي بضم االدارة العامة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية الى النيابة العامة هو خطوة موفقة جاءت في االجتاه الصحيح 
لتوحيد الدعوى العمومية مبا يؤدي الى استقاللية القضاء استقالال 
تاما وهو ما ابتغاه املش����رع وما نصت عليه املادة 50 من الدس����تور 
الكويتي والتي أرست بوضوح مبدأ الفصل بني السلطات وعدم جواز 
ان تتنازل أي س����لطة عن كل أو بعض اختصاصاتها، وهو ما عبرت 
عنه الرغبة السامية لصاحب السمو األمير في مناسبات عدة، إذ دعا 
سموه الى استقالل القضاء وعدم التدخل في شؤونه واحلرص على 
كرامة رجاله، وحني دعا س����موه في النطق السامي مبناسبة افتتاح 
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر ملجلس 
األمة املنعقد في ي����وم الثالثاء املوافق 2009/10/27 الى تكريس دولة 
القانون واملؤسس����ات مبقومات عصرية، مبا يعزز هيبتها ويصون 
سيادتها ويحفظ كرامة العاملني فيها، ويجسد كفاءة ونزاهة القضاء 
الكويتي واس����تقالليته، وليس من املعقول وال املقبول في دولة مثل 
الكويت تقوم على املؤسسات الدستورية ان يقتطع اختصاص قضائي 
أصيل للتحقيق في قضايا اجلنح م����ن النيابة العامة ويعطى جلهة 
تنفيذية هي وزارة الداخلية، مما يجعل الوزارة في كثير من األحوال 
هي اخلصم واحلكم في الوقت نفس����ه وق����د بات واضحا ما تتعرض 
له االدارة العامة للتحقيقات من مضايقات ظهرت في وسائل اإلعالم 
في الفترة األخيرة في ح����ني كان على الدولة ان متكن أعضاء أجهزة 
التحقيق بصفتهم القضائية من أداء وظائفهم املهنية دون ترهيب أو 
تعويق أو تدخل غير الئق ودون تعرضهم بال مبرر للمسؤولية املدنية 
أو اجلنائية أو غير ذلك مبا يكفل للمتخاصمني االطمئنان الى نزاهة 
اجلهة املنوط بها التحقيق معهم، مما ينعكس إيجابيا على املواطنني 

واملقيمني على حد سواء.

نفى خالل مؤتمر صحافي في جمعية الخريجين وجود أي »محاصصة« في توزيع الجائزة

المري: عدم تحديد تهمة المحالين 
لإلبعاد يفتح المجال للتعسف


