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» مقومات حقوق اإلنسان« تدعو إلى تفعيل قانون مكافحة التدخين

دعت جمعية مقومات حقوق االنس����ان الكويتية 
الى تفعيل وتطبيق قانون مكافحة التدخني مبناسبة 
اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني. وقال رئيس اللجنة 
الصحية باجلمعية د.املنذر احلس����اوي في تصريح 
صحافي امس باملناسبة، ان استنشاق االنسان الدخنة 
السجائر بغير ارادته أثناء وجوده في األماكن العامة 
»وهو ما يس����مى طبيا بالتدخني السلبي« هو اعتداء 

صارخ على حرية االنسان وحقه في احلصول على 
حياة صحية س����ليمة خالية م����ن األذى واألمراض. 
واضاف احلساوي ان دخان التبغ غير املباشر يتسبب 
في الوفاة املبكرة الكثر من 600 ألف حول العالم كل 
عام حس����ب احصاءات منظمة الصحة العاملية وأن 
40% منها حتدث في صفوف األطفال بسبب تعرضهم 

املستمر وبانتظام للدخان في بيوتهم. 

سمو رئيس مجلس الوزراء والشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد خالل اجللسة

نوه بمالءة االقتصاد الكويتي لجذب االستثمارات األجنبية

مجلس الوزراء أبدى ارتياحه لزيادة الموجودات على االلتزامات 
وأشاد باستثمارات االحتياطي العام واحتياطي األجيال المقبلة

الوزراء اجتماعا  عقد مجلس 
طارئا ظهر أمس في مكتب سمو 
رئي����س مجلس ال����وزراء بقصر 
السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
النائب  وبعد االجتماع صرح 
األول لرئي����س مجل����س الوزراء 
الدولة  الدف����اع ووزي����ر  ووزير 
لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة 
الشيخ جابر املبارك بأن املجلس 
استهل أعماله بالترحيب باألخوة 
املواطنني املتطوعني  واألخ����وات 
في قافلة احلرية لنقل املساعدات 
االنسانية الى أهالي غزه احملاصرة 
وذلك بعد عودتهم للوطن بحمد 
اهلل وفضله ساملني بعد املجزرة 
القوات  التي قامت بها  الوحشية 
االسرائيلية ضد األبرياء العزل في 
املياه الدولية وراح جراؤها العديد 
من الشهداء والضحايا واجلرحى 
وما قامت به اسرائيل من احتجاز 

حلريتهم وامتهان لكرامتهم.
املبارك  واضاف الشيخ جابر 
»واذ يهنئ مجلس الوزراء صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد 
الكرمي على  الكويتي  والش����عب 
سالمة وصول األخوة واألخوات 
املتطوع����ني ف����ي قافل����ة احلرية 
وعودتهم لوطنه����م وأهلهم فانه 
يتقدم بخالص الشكر والتقدير الى 
الثاني  امللك عبداهلل بن احلسني 
الهاشمية  اململكة األردنية  عاهل 
الشقيقة واحلكومة األردنية على 
ما قام����ت به من جه����ود كرمية 
ورعاية واهتمام باألخوة واألخوات 
املشاركني في قافلة احلرية وتأمني 

عودتهم لوطنهم ساملني«.
واشار الى ان مجلس الوزراء 

املنتهية في 2010/3/31 ومقارنتها 
بنف����س الفترة من عام 2009 وما 
حتقق من منو في االحتياطي العام 
واحتياطي األجيال القادمة خالل 

السنة.
كما مت استعراض تطور األصول 
وصافي الدخل الحتياطي األجيال 
القادمة لفترة اخلمس س����نوات 
املنتهية في مارس 2010 )2006 � 
2010( وكذلك التوزيع اجلغرافي 
لألصول حسب عمله االستثماري 

الحتياطي األجيال القادمة.
وقد أكد العضو املنتدب للهيئة 
العامة لالس����تثمار على استمرار 
الهيئة ف����ي قيامها بالدور املنوط 
بها لتنفيذ م����ا يخصها في خطة 

التنمية.
وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه 
ازاء مالءة االقتصاد الكويتي مبا 
يس����اهم في جذب االستثمارات 
الكويت  األجنبية لالستثمار في 
وفي جناح سياسات الدولة الرامية 
الى االنفتاح االقتصادي واستعادة 
ال����دور الريادي لدول����ة الكويت 
اقتصاديا وسياس����يا في املنطقة 
ومن ثم حتقيق الرغبة األميرية 
الس����امية بجع����ل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا وتعزيز توجهات 
التنمية في البالد وخلق فرص عمل 
جديدة للمواطنني ورفع مستوى 

املعيشة.
وقد عبر املجلس عن ش����كره 
التي قامت بها  وتقديره للجهود 
كل م����ن وزارة املالي����ة والهيئة 
العامة لالستثمار في االضطالع 
باملهام املنوطة بكل منهما ودورهما 
العام  امل����ال  في احملافظ����ة على 

وتنميته 

يتقدم بصادق العزاء واملواس����اة 
ألسر ودول شهداء وضحايا هذه 
احلملة اإلنسانية، متمنيا الشفاء 
العاجل للمصابني واجلرحى مؤكدا 
انه����م جميعا قد أبلغوا رس����الة 
التضامن مع أهلنا في فلس����طني 
وعلى األخص في غزة احملاصرة 
مجددا الدع����وة للمجتمع الدولي 
ومجل����س األمن خاص����ة لوضع 
حد لالنتهاكات وجرائم االرهاب 
املنظم التي متارسها اسرائيل ضد 
األبرياء العزل من أبناء الش����عب 
الفلسطيني وانهاء الواقع املأساوي 
املرير الذي يعيش����ونه واملبادرة 
الى حترك جاد وفاعل اليجاد حل 
عادل وش����امل ودائم في املنطقة 
يحقق السالم واألمن واالستقرار 

جلميع شعوبها.

كما استعرض مجلس الوزراء 
املوقر في اجتماعه احلالة املالية 
للدولة كما هي في 2010/3/31 والتي 
تعبر عن الوضع املالي ملوجودات 
الدولة وما عليها من التزامات في 

هذا التاريخ.
وقد عرض وزير املالية مصطفى 
الشمالي وكل من وكيل وزارة املالية 
وكبار املس����ؤولني بوزارة املالية 
التفاصيل املتعلقة باحلالة املالية 
للدولة في 2010/3/31 وذلك استنادا 
الى أحكام املادة )150( من الدستور 
والتي تنص على »تقدم احلكومة 
الى مجلس األمة بيانا عن احلالة 
املالية للدولة مرة على األقل في 
خ����الل كل دور من أدوار انعقاده 

العادية«.
ووفقا للعرض املقدم الى مجلس 

الوزراء فقد مت استعراض البيانات 
املالية لكل من احتياطي األجيال 
العام حيث  القادمة واالحتياطي 
أب����دى املجلس ارتياح����ه لزيادة 
املوجودات على االلتزامات وأشاد 
باألسلوب الذي تدار به استثمارات 
ف����ي االحتياطي  املتمثلة  الدولة 
العام واحتياطي األجيال القادمة 
وبأسلوب اعداد وتنفيذ امليزانيات 
العام����ة وفقا ملا ه����و مخطط له 
ومبا يحقق األهداف التي تسعى 
احلكومة ال����ى حتقيقها لالرتقاء 

مبستوى املعيشة للمواطن.
ومن جانب آخ����ر قام العضو 
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار 
بدر السعد باستعراض البيانات 
املالية لكل من احتياطي األجيال 
القادمة واالحتياطي العام للفترة 

االتفاق على توسيع نطاق التعاون في مجاالت الطاقة المتجددة والبيئة

محمد الصباح ورئيس وزراء اليابان
أكدا أهمية حل أزمة برنامج إيران النووي

مجلس األمن يبحث ملف األسرى والممتلكات الكويتية 14 الجاري
األمم املتحدة � كونا: قال سفير املكسيك لدى 
األمم املتحدة كلود هيل���ر أمس ان مجلس األمن 
سيبحث في وقت الحق من الشهر اجلاري تقرير 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون نصف 
الس���نوي بشأن األس���رى الكويتيني واملمتلكات 

الكويتية املسروقة.
وأوضح هيلر الذي تتولى بالده رئاسة مجلس 
األمن للشهر اجلاري ان املجلس الدولي سيبحث 
هذا التقرير في 14 من الشهر اجلاري عقب صدوره 

أوائل األسبوع املقبل.

الشيخ د. محمد الصباح خالل لقائه رئيس وزراء اليابان

ذلك اتفقت الكويت واليابان على توسيع نطاق التعاون 
بينهما في مجاالت الطاقة املتجددة والبيئة وذلك وفقا 
لبيان مشترك وقعه البلدان امس، وجرى التوصل الى 
االتف����اق خالل اول اجتماع للجن����ة اليابانية الكويتية 
املشتركة على املس����توى الوزاري والذي ترأسه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح، ومن اجلانب الياباني وزير اخلارجية كاتسويا 
اوكادا بحضور مسؤول االقتصاد والتجارة والصناعة 
في البرملان شياكي تاكاهاشي. واكد اجلانبان رغبتهما 
املش����تركة في ابرام اتفاق للتج����ارة احلرة بني اليابان 
ودول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في اقرب 
وقت ممكن وبذل جمي����ع اجلهود لتحقيق تلك الغاية. 
كما جدد اجلانبان التزامهما بتسريع وتيرة املفاوضات 
حول التوصل الى اتفاق لتشجيع وحماية االستثمارات 
املتبادلة الذي بدأت حوله احملادثات في ابريل املاضي في 
طوكيو كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجاالت الطاقة 

النووية ومشاريع املياه والسياحة العالجية.

طوكيو � كونا: جدد كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ 
د.محمد الصباح ورئيس الوزراء الياباني 
يوكيو هاتوياما تأكيدهما على أهمية حل ازمة 
البرنامج النووي اإليراني والوضع في العراق 

وعملية السالم في الشرق االوسط.
وقال الشيخ د.محمد الصباح في تصريح 
ل����� »كونا« بعد اجتماعه م����ع هاتوياما ان 
اجلانبني »بحثا تعزيز العالقات الثنائية في 
التعامل مع قضايا الدول املجاورة للكويت« 
مشيرا الى دور اليابان املهم في مجلس األمن 
حيث انها احد األعضاء العشرة غير الدائمني 
في املجلس. وأشار الشيخ د.محمد الصباح 
على خلفية تولي الكويت الرئاسة الدورية 
احلالي����ة ملجلس التعاون اخلليجي الى ان 
الطرفني »بحث����ا ايضا التعاون بني اليابان 

ودول مجلس التعاون الست والتأكيد على الرغبة في 
تقوية التعاون املوس����ع خاصة في املجال السياسي«. 
ورحب »بانعقاد االجتماع األول للجنة الكويتية � اليابانية 
املشتركة والذي يؤكد على تعزيز العالقات الثنائية في 
عدة مجاالت كالبيئة والسياس����ة واالقتصاد والثقافة، 
السيما تسليط الضوء على التعاون البيئي حيث تتم 
االس����تفادة من التقنيات الياباني����ة العالية«. وأوضح 
الشيخ د.محمد الصباح انه »مت إنشاء اللجنة خالل زيارة 
س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 
اليابان عام 2008 كخطوة لتعميق العالقات بني البلدين«. 
وسلم الشيخ محمد رئيس الوزراء الياباني رسالتني، 
تتضمن األولى دعوة من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد موجهة ال����ى امبراطور اليابان اكيهيتو 
يدع����وه فيها الى زيارة الكويت والرس����الة الثانية من 
سمو الشيخ ناصر احملمد  رئيس مجلس الوزراء حول 
الذكرى الس����نوية ال� 50 لتأسيس العالقات الكويتية � 
اليابانية الديبلوماس����ية والتي تصادف عام 2011. الى 

توقيع اتفاقية مع البنك الدولي 
لالرتقاء بالعملية التعليمية

 »التربية« تنّظم مؤتمر الكويت األول لبناء 
وتجهيز المدارس والكليات في سبتمبر المقبل

مريم بندق
عقدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، امس اجتماعا بحضور وفد 
من البنك الدولي برئاسة ستني يورجسون مدير 
قطاع التنمية البشرية ورضوان شعبان، مدير 
مكتب البنك الدولي في الكويت، بهدف االتفاق 
على بدء العمل في برنامج التعاون املشترك في 

مجال تطوير العملية التعليمية بالكويت.
وقالت د.احلمود ان الوزارة ال تألو جهدا في 
سبيل االرتقاء بالعملية التعليمية، مشيرة الى 
أن التوقيع على هذه االتفاقية مع البنك الدولي 
يرمي إلى االستفادة من املعرفة واخلبرة التي 
تتمتع بها هذه املؤسس����ة الدولية في املجاالت 
التعليمية، مش����يرة الى ان التنسيق مع البنك 
الدولي سيكون محط اهتمام من قبل الوزارة وذلك 
باالشراف على تطبيق مدرجات هذه االتفاقية 

حسب برنامج عمل احلكومة لالعوام 2014/2010 
وضمن اطار برنامج التعاون مع البنك الدولي، 
مشيدة باجلهود التي يقدمها خبراء البنك الدولي 

في سبيل دعم وتطوير التعليم في الكويت.
من جانبه، أفاد يورجسون بأن هذه االتفاقية 
تركز على وجه التحديد على عدد من املواضيع 
التربوية التي تهدف ف����ي مجملها الى االرتقاء 
مبستوى املخرجات التعليمية وتطوير مستوى 
املعلمني واملعلمات وتنويع مس����ارات التعليم 
الثانوي، مش����يرا الى ان االتفاقية س����وف يتم 
تطبيقها على مدى الثالث سنوات القادمة؛ كما 
اشار الى مكانة الكويت في مؤشر التنمية بني 
البل����دان العربية، قائال »إن ه����ذا البرنامج من 
شأنه تعزيز هذه املكانة املتقدمة وذلك بواسطة 
التعليم واالرتق����اء بالعملية  حتس����ني جودة 

التعليمي��ة«.

تنظم وزارة التربية مؤمتر الكويت األول لبناء 
وجتهيز املدارس والكليات في 27 سبتمبر املقبل 
حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود وذلك في مركز املؤمترات بفندق 

موڤنبيك املنطقة احلرة.
وقال رئيس املؤمتر والوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلوم���ات بوزارة التربية د.خالد الرش���يد في 
تصريح صحافي أمس ان املؤمتر يهدف الى التعرف 
على االجتاهات احلديثة في تصميم وبناء املدارس 
والكليات واالس���تفادة من التج���ارب العاملية في 
تصميم وجتهيز املرافق التعليمية بأحدث التقنيات 
والوسائل التكنولوجية لتطوير البيئة التعليمية. 
وأضاف د.الرشيد ان املؤمتر يهدف أيضا إلى مساعدة 
القائمني على تخطيط وتنفيذ وجتهيز املش���اريع 
التعليمية الضخمة والت���ي تعتزم كل من وزارة 

التربية وجامعة الكويت تنفيذها في املستقبل.
وأوضح ان املشاريع املقدمة من الوزارة يأتي 

في مقدمتها مش���روع احلرم اجلامعي اجلديد في 
منطقة الش���دادية والذي تبلغ ميزانيته املعتمدة 
أكثر من مليار دينار ومشروع بناء وحتديث أكثر 

من 600 مدرسة حتت إشراف الوزارة.
وأفاد ب���أن الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب تعتزم بناء وحتديث العديد من الكليات 
التطبيقية في مختلف مناطق الكويت مشيرا الى 
ان قطاع اجلامعات اخلاصة يشهد ازديادا في أعداد 
التراخيص املمنوحة إلنشاء جامعات وكليات خاصة 

والتي بلغت 12 ترخيصا حتى اآلن.
وأشار الرش���يد إلى أهمية مشاركة الشركات 
احمللية والعاملي���ة املتخصصة في تصميم وبناء 
وجتهيز املرافق التعليمية املختلفة مثل الفصول 
الذكي���ة واملكتبات الرقمي���ة واملختبرات العلمية 
واملالعب والصاالت الرياضية واملدارس والكليات 
لعرض جتربتها وخدماتها أم���ام أصحاب القرار 

واملستثمرين.

خالل حفل تكريم المشاركين في حملة »بذل وعطاء«

الحمود: »الهالل األحمر« تساعد المنكوبين في شتى بقاع العالم
الحمود: 10 أيام فقط لإلجابة عن األسئلة 

البرلمانية والتأخير يعتمد من الوزيرة
مريم بندق

عممت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
آلية جديدة على الوكالء املساعدين لإلجابة عن األسئلة البرملانية، 
وذلك بعد مالحظة ما يحدث من تأخير في اإلجابة عن بعض األسئلة 

البرملانية متتد لفترات طويلة ال تتناسب مع فحوى السؤال.
وحرصا على التزام الوزارة باإلجابة عن األسئلة البرملانية في 
الوقت احملدد مبا يتفق مع النظم املقررة لذلك، مت اعتماد آلية جديدة 
لإلجابة عن األس��ئلة البرملانية توفر الوق��ت والدقة املطلوبة، ولن 
تتحقق األهداف املرجوة اال بتعاون فاعل من جميع االخوة الوكالء 
املساعدين، مع مراعاة اآلتي: 1 � أال تتجاوز مدة اإلجابة عشرة أيام 
من تاريخ تس��لم السؤال على األكثر، 2 � في حال وجود مبررات 
حتتم التأخير في اإلجابة يتعني على الوكيل املساعد طلب التأجيل من 
الوزيرة مع ذكر مبررات التأجيل واملدة املطلوب منحها، وال يعتبر 
طلب التأجيل معتمدا اال بعد ورود كتاب املوافقة من الوزيرة، 3 � 
يتولى الوكيل املساعد املكلف باإلجابة التنسيق مع زمالئه الوكالء 
املساعدين مباشرة اذا تطلبت اإلجابة بعض البيانات املتوافرة لديهم 
مع االهتمام بسرعة التراسل لضمان عدم التأخير، 4 � االهتمام التام 
بعملي��ة التدقيق على االجابة ومراجعتها، وكذلك مراجعة املرفقات 
والتأكد من وضوحها وعدم وجود كش��ط او ش��طب، لضمان ان 
تكون املرفق��ات بالصورة الالئقة، 5 � توفي��را للوقت يفضل ان 
تكون اإلجابة محملة على قرص مرن او قرص مدمج، ويتم ارفاق 
القرص مع اجابة السؤال وذلك ليتسنى جلهة االختصاص مبكتب 
الوزير اجراء التعديل على الصياغة او احلذف او االضافة حس��ب 
تعليمات الوزيرة، 6 � ترسل االجابة مباشرة الى مكتب الوزيرة � 

ادارة شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس األمة.
راجني من اجلميع العلم والعمل مبا جاء بهذا التعميم.

برجس البرجس مكرما د.موضي احلمود

أشادت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
امس بجهود جمعية الهالل االحمر 
الكويت���ي بإيصال املس���اعدات 
اإلنسانية لش���تى املنكوبني في 

بقاع العالم.
وقالت احلمود في كلمة خالل 
حفل تكرمي املشاركني في حملة 
»بذل وعط���اء« التوعوية التي 
نظمته���ا اجلمعية بالتعاون مع 
وزارة التربي���ة ف���ي محافظتي 
العاصمة واجلهراء ان »جمعية 
الهالل االحمر عملت على مد يد 
العون ومساعدة الدول ادراكا منها 
بترابط العال���م وأهمية تعاون 
الدول للتخفيف م���ن تداعيات 

الكوارث الطبيعية«.
وأشادت بجهود اجلمعية قائلة 
ان »للعمل اإلنساني رسال على 
األرض ولدينا في الكويت رسال 
للعمل اخليري تتمثل في جمعية 
الهالل االحمر الكويتي فلهم منا 

كل الشكر والتقدير«.
الدور  وأثنت احلم���ود على 
الكبير والسباق في عمل اخلير 
سواء داخل الكويت او خارجها، 
مؤكدة اهمي���ة العمل التطوعي 
الذي يعتبر من سمات الشعوب 
املتحضرة »وسنسعى الى نشر 
الفكر التطوعي مبساعدة الهالل 

األحمر«.
ودعت الى تك���رار مثل هذه 

الدورات التوعوية لكي يعم اخلير 
والفائدة على اجلميع وذلك لتأهيل 
األفراد بالتعامل مع اإلصابات في 

حالة حدوثها.
من جهته أشاد رئيس مجلس 
ادارة جمعية الهالل االحمر برجس 
حمود البرجس في كلمة بجهود 
وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موض���ي احلمود ملس���اهمتها 
الفعالة في إجن���اح حملة »بذل 
وعطاء« التوعوية التي انطلقت 

في 11 ابريل املاضي.
البرجس على حسن  وأثنى 
اإلدارة الت���ي تتمتع بها احلمود 
خلدمة الط���الب والطالبات في 
جميع املراحل الدراسية، مشيرا 

الى ان وجودها ساهم مساهمة 
كبيرة في توعية الطلبة والطالبات 

بأهمية العمل التطوعي.
وقال ان الكويت بحاجة الى 
املتطوعني وهو عمل مشرف ومميز 
ملساعدة اآلخرين دون التفرقة بني 
الدين والطائفة واللون، مشيرا 
الى ان العمل التطوعي سمة يتسم 
بها الشعب الكويتي الذي جبل 

على حب العمل التطوعي.
وذك���ر ان الهدف من احلملة 
هو توعية شريحة من املجتمع 
ببعض األخطار التي قد تواجههم 
في احلياة اضافة الى معرفة طرق 
التعامل معها بالشكل الذي يكفل 

سالمة وصحة اإلنسان.


