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األمير هنأ جامايكا وبوليڤيا باألعياد الوطنية

رئيس الوزراء يزور جنوب أفريقيا أكتوبر المقبل

بعث صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقية 
ألن  إلى باتريك لينتون  تهنئة 
حاكم عام جامايكا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 
كما بعث صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس جوان ايفو 
مورالس اميا رئيس جمهورية 
بوليڤيا الصديقة عبر فيها سموه 

عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفر 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

يزور سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
جنوب افريقيا في ش���هر أكتوبر املقبل. وصرح 
مصدر كويتي مطلع ملراس���ل وكالة أنباء الشرق 
األوسط بالكويت امس بأن الزيارة املرتقبة لرئيس 
الوزراء جلنوب افريقيا تهدف إلى تطوير وتنمية 
العالقات بني البلدين في جميع املجاالت خاصة 

االقتصادية منها.
وأش���ار املصدر إلى أن زي���ارة نائب وزير 
خارجية جنوب افريقيا إبراهيم إسماعيل إبراهيم 
األخيرة للكويت جاءت لالعداد لهذه الزيارة، وقال 
إن سمو رئيس الوزراء سيصطحب خالل الزيارة 
وفدا من أصح���اب األعمال الكويتيني للتعرف 
عن كثب على املشاريع والفرص االستثمارية 

الكبيرة واملتنوعة بجنوب افريقيا والتي متتاز 
باإلعفاء الضريبي وسهولة انتقال رؤوس األموال 
واألرباح دون معوقات أو اشتراطات. يذكر أن 
هيئة االس���تثمار تقوم حاليا باس���تثمار 500 
مليون دوالر في جن���وب افريقيا. وكان نائب 
وزير خارجية جنوب افريقيا قد قام االسبوع 
املاضي بزيارة للكويت أكد خاللها اهتمام بالده 
بتطوير عالقاتها مع الكوي���ت ودول اخلليج 
العربي. ووصف املصدر زيارة س���مو رئيس 
الوزراء املقبلة جلنوب افريقيا بأنها س���تكون 
محطة هامة ف���ي تطوير وتنمية العالقات بني 
البلدين، وأوضح أن مثل هذه الزيارات من شأنها 

تعزيز العالقات بني البلدين.

نعتزم إنشاء موقع إلكتروني للتواصل مع المجتمع الخارجي وبث 
رسـائـل SMS لـحث األفراد على الـتواصل مـع نزالء دور الـرعاية

أكاديميون لـ »األنباء«: الكويت نجحت في مالحقة المتطرفين 
وتنسق مع جيرانها لتحقيق مزيد من الحريات وحقوق اإلنسان

مجلس األمن: تنفيذ العراق للقرارات الدولية حول الحدود 
والممتلكات الكويتية بوابته للخروج من طائلة الفصل السابع

أكدوا في ردّهم على تقرير الخارجية األميركية حول اإلرهاب أنه ال خطر حقيقياً يحدق بالكويت

في انتصار جديد للديبلوماسية الكويتية

د.محمد الوهيبد.عايد املناع د.عواد الظفيري

ان الكويت تشكل استراتيجيتها 
وفقا الحتياجاتها االمنية واحمللية، 
فهن����اك اولويات ل����كل دولة ذات 
س����يادة قد تختلف عن اولويات 
اميركا ولكن بش����كل عام فمما ال 
شك فيه ان من مصلحة اجلميع 
ان يكون االمن مستتبا في جميع 
دول العال����م، واعتقد ان الضمان 
االساسي للقضاء على االرهاب هو 
توفير العدالة للشعوب املظلومة 
الظلم  خاصة في فلسطني ورفع 
عن الشعب العراقي الذي يتعرض 
للقتل يوميا وايضا خروج القوات 
االميركية من افغانستان حتى ال 
تكون هناك مبررات الس����تمرار 

االرهاب في العالم.
وحول ما قيل في التقرير عن 
جهود وزارة الشؤون في مراقبة 
الظفيري  املنظمات اخليرية قال 
انني ال ادعو الى التشدد في مراقبة 
اجلمعيات اخليرية ولكن مع ان يتم 
وضع ضوابط وقوانني ومحاسبة، 
فاالعمال اخليرية نقوم بها تلبية 
الوام����ر اهلل عز وجل الذي دعانا 
الى التكافل االجتماعي ومساعدة 

الفقراء واحملتاجني.

ال خطر حقيقيًا

بدوره، قال مستشار جمعية 
العلوم  الصحافي����ني واس����تاذ 
السياس����ية د.عاي����د املناع: ان 
التقرير يشوبه نوع من املبالغة 
فال اعتقد ان هناك خطرا حقيقيا 
في الكويت، هناك اعمال من املمكن 
أن تكون محسوبة على أطراف 
ارهابية معينة او متويل لالرهاب، 
ورمبا تكون لها حججها ولكن 

آالء خليفة ـ محمد هالل الخالدي
أثار التقرير السنوي لوزارة 
اخلارجية االميركية حول االرهاب 
وما تضمنه من قول باستمرار 
العملي����ات اإلرهابية في  حظر 
الكويت، والذي نشر يوم امس 
االول، اهتمام االكادمييني واملهتمني 
بالشؤون السياسية والدولية 
واحمللية، واخذت »األنباء« آراء 
أكادمييني حول ما ذكر في التقرير 

وخرجنا باآلراء التالية:
في البداية قال رئيس جمعية 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكوي���ت د.عواد الظفيري ردا 
على ما جاء في التقرير من ان 
الكويت حققت تقدما محدودا 
في مجال مكافحة االرهاب رغم 
التشريعي وان خطر  النقص 
العمليات االرهابية في الكويت 
مازال مرتفعا، انه عندما تتحدث 
اميركا عن االرهاب بشكل عام 
فهناك نق���ص في مصداقيتها، 
فهي تدعم اس���رائيل وبالتالي 
فإنها ترع���ى الدولة االرهابية 

االولى في العالم.
واضاف الظفيري متسائال: 
أليس من االرهاب قتل االبرياء 
اليس  واالطفال في فلس����طني، 
من االرهاب فرض حصار على 
ابرياء ع����زل حتت  اش����خاص 
االحتالل ومتكني احملتل البربري 
االرهابي من السيطرة عليهم وقتل 
من يحاول انقاذهم، واكبر مثال 
على ذلك ما حدث السطول احلرية 
الذي كان يريد تقدمي مساعدات 

انسانية للفلسطينيني.
واض����اف عندما نتحدث عن 
االرهاب فهناك ش����ك كبير في 
مصداقية اميركا وتقريرها الصادر 
فنحن نش����اهد حالي����ا حوادث 
ارهاب في العراق وافغانس����ان 
ضد االبرياء بواسطة الطائرات 
االميركية، اليس هذا يشكل نوعا 

من انواع االرهاب؟
أم����ا الكويت فه����ي دولة آمنة 
مطمئن����ة تبذل قص����ارى جهدها 
للحفاظ على امنها، مشيرا الى انها 
تنسق مع الدول العربية واخلليجية 
لتحقيق مزيد من احلريات واحترام 
حقوق اإلنسان ومكافحة االرهاب 
وهو ضمان لالمان بشكل عام، وقال 

األمم املتح����دة � وكاالت: فيما 
يشكل انتصار جديد للديبلوماسية 
الكويتية، دعا السكرتير العام لالمم 
املتح����دة بان كي م����ون احلكومة 
العراقية اجلديدة فور تشكيلها الى 
»تأكيد »التزامها بقرار مجلس األمن 
املتعلق بحرمة احلدود  رقم 833 

الكويتية � العراقية.
وطالب بان كي مون احلكومة 
العراقية اجلديدة املزمع تشكيلها 
مبنح تلك القضية اهتماما عاجال 
في حال رغبة العراق في اخلروج 
من طائلة الفصل السابع من ميثاق 
االمم املتحدة وقال مون في تقريره 
الفصلي الى مجلس األمن بش����أن 
عمل بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
العراق )يونام����ي( املؤلف من 14 
صفحة ان ضمن األمور التي تتطلب 
اهتمام����ا عاج����ال »حاجة حكومة 
العراق اجلديدة الى بذل قصارى 
جهدها للوفاء بالتزامها جتاه القرار 
رقم 833 وح����دود العراق البرية 

والبحرية مع الكويت«.
انه ضم����ن األمور  واوض����ح 
احليوية األخرى التي يجب إحراز 
تق����دم فيها الى جانب »مش����روع 
صيانة العالم����ات احلدودية بني 
العراق والكويت« قضية األسرى 
الكويتي����ني واملمتلكات الكويتية 
املس����روقة، وقال »انني على ثقة 
بأن مثل تلك األعمال ستش����جع 
مجلس األمن على دراسة اخلطوات 
اتخاذها إلعادة وضع  التي يجب 
العراق الدولي الى حالته الطبيعية 

الكاملة«.
وأعرب بان كي مون عن أسفه 
إزاء عدم تق����دمي العراق ردا على 
مطالب األمم املتحدة املتكررة بشأن 
استعداده لالستمرار في مشروع 
صيانة العالم����ات احلدودية بني 
العراق والكويت وفقا للقرار 833 
وتقدمي حصته في التمويل اإلضافي 
لهذا الغرض الذي تبلغ قيمته 600 

ألف دوالر.
من جانبه، قال املمثل اخلاص 
للسكرتير العام لألمم املتحدة في 
العراق آد ملكيرت االربعاء املاضي 
ان العراق يعرف متاما ما عليه أن 
يفعله للخروج من حتت الفصل 

السنوات القليلة املقبلة وهذه هي 
رغبة احلكومة العراقية وأعضاء 

مجلس األمن«.
ورأى ملكي����رت انه مع وجود 
السفير العراقي اجلديد في الكويت 
»تكون ظروف احلوار املبني على 
النتائج قد حتسنت« موضحا ان 
»دخول عصر اجلوار اجليد سيخدم 
� كرد ض����روري � قرارات مجلس 
األمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 
833 لعام 1993 وفي الوقت نفسه 
سيكون ذا فائدة مشتركة كبيرة 

للتجارة والتنمية«.
وأعرب عن أمله في ان تخلق 
األفعال احلكومي����ة اجلديدة بهذا 
اخلصوص »دفعة جديدة« لتقرير 
السكرتير العام لألمم املتحدة الذي 
قدم في يوليو 2009 ومازال معلقا 
مع املجلس مؤك����دا ان )يونامي( 
ستستمر في مساعدة الطرفني في 

هذا املسعى.
وفي تصريح مماثل ل� »كونا« 
عقب اجتماع مجلس األمن قال سفير 
العراق لدى املنظمة الدولية حامد 
البياتي ان العراق »يتمتع بعالقات 
طيبة مع الكويت حكومة وشعبا« 
وان هذه العالقات »األخوية ستكون 

كفيلة بحل جميع االشكاالت«.
واضاف »يج����ب أن نضع هذا 
املاضي خلفنا.. هذا املاضي سببه 
مج����رم وهو صدام ال����ذي انتهك 
العراقي وانتهك  الش����عب  حرمة 
حرمة الشعب الكويتي والسيادة 

الكويتية باحتالل الكويت«.
وأضاف »نحن كعراقيني نرغب 
ف����ي عالقات أخوي����ة وطيبة بني 
البلدين واحلكومتني والشعبني.. 
نحن ننتظر تشكيل حكومة جديدة 
م����ن أجل النظر في جميع امللفات 
العالقة وسنتوصل الى حل يرضي 
جميع األطراف س����واء العراق أو 

الكويت أو األمم املتحدة«.
العراق  الت����زام  أن  وأوض����ح 
بالقرارات الدولية »عملية متواصلة 
وليست قضية تنفذ في يوم واحد.. 
قمنا بخطوات كثيرة وس����نقوم 
بخطوات أخرى.. لذلك ليس هناك 

قلق ألن العملية متواصلة«.

قريب جدا«.
وقال ردا على سؤال حول أسباب 
رفض العراق السماح خلبراء األمم 
املتحدة صيانة العالمات احلدودية 
قال »قد يكون من الواجب انتظار 

تشكيل احلكومة اجلديدة«.
وأضاف »يحدوني األمل في أن 
احلكومة العراقية اجلديدة ستقوم 
في أقرب وقت ممكن بالوفاء بجميع 
التزاماتها النني أعتقد جازما انه 
من مصلحة العراق واملنطقة على 
نطاق أوس����ع أن يتم حل كل هذه 
التفاعل  القضايا وسوف نواصل 
م����ع احلكومة في بغ����داد في هذا 

الشأن«.
وأك����د انه في الفت����رة التالية 
النسحاب القوات األميركية املقاتلة 
من العراق »من الضروري تنظيم 
أنفسنا والعمل حلماية أمن موظفينا 

ملواصلة عملهم في البالد.
وق����ال »لق����د مت االعتماد على 
بعض الدعم من اآلخرين فضال عن 
الواليات املتحدة ونحن نعمل مع 
قوات األمن العراقية لتمكني االنتقال 
مبشاركة قوية لألمم املتحدة في 

في التعاون م����ع كل من حكومة 
العراق وحكومة الكويت لتشجيع 
اتفاق  الى  التوصل  الطرفني على 

بشأن ذلك«.
وأضاف »أعتقد انه من املمكن 
وان الوقت قد حان مع بدء تشكيل 
حكومة جديدة في العراق التي 
نأم���ل حتققها ف���ي وقت قريب 
التخاذ خطوات حاسمة واملساهمة 
في احتمال أن العراق ميكن أن 
يخرج من الفصل السابع في وقت 

الس����ابع من ميثاق األمم املتحدة 
لكن ما يحتاجه »في األساس إرادة 
سياسية نأمل أن تأتي مع احلكومة 

اجلديدة مبجرد تشكيلها«.
وأضاف ملكيرت اثر جلس����ة 
خاصة ملجلس األمن ملناقشة تقرير 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي 
مون حول عمل بعثة االمم املتحدة 
ملساعدة العراق )يونامي( »أعتقد 
انه من الواضح متاما للجميع ما 
ينبغي أن يحدث بل انها أساس����ا 
ارادة سياس����ية وينبغي  مسألة 
أن تأتي كما نأمل في املس����تقبل 

القريب«.
وقال ملكيرت في تصرح لوكالة 
»كونا« اثر كلمته امام مجلس األمن 
بش����أن عمل بعث����ة األمم املتحدة 
ملس����اعدة العراق )يونامي( حول 
ما اذا كان العراق قد فعل ما يكفي 
للخروج من حتت الفصل السابع 
»ان احلكوم����ة العراقي����ة اتخذت 

بالتأكيد عددا من اخلطوات.
واليزال هناك حاجة الى املزيد 
السيما تلك املتعلقة بالقرار 833 
ونحن في بعثة األمم املتحدة نشارك 

السياسية بجامعة الكويت د.محمد 
الوهي����ب ان االرهاب ليس امرا 
جديدا على البشرية، لكن علينا 
التمييز بني نوعني من االرهاب، 
ارهاب الدولة وارهاب اجلماعات 
واالفراد، واض����اف ان التقارير 
ووس����ائل االعالم والبروباغندا 
تركز غالبا على ارهاب اجلماعات 
واالفراد وتغفل عمدا عن ارهاب 
الدول، وهذا ما نالحظه في تقارير 
اخلارجي����ة االميركية وغيرها، 
ان ارهاب  واكم����ل د.الوهي����ب 
اجلماعات واالفراد يتخذ صورا 
كثيرة من العنف، ويس����تهدف 
االبرياء واملدني����ني بال متييز، 
لذلك فهو ميثل الش����ر نفس����ه، 
وعلينا اذا ما اردنا ان نحارب هذا 
النوع من االرهاب ان نفهم هؤالء 
االرهابيني، حيث ان ما يحركهم 
في الغالب عقيدة أو ايديولوجيا 
البد من فهمه����ا، وهم يرون في 
العنف الطريق الوحيد للحصول 
على حقوقهم وإس����ماع آرائهم 
وصوتهم، والتاريخ يعلمنا أن كل 
املجتمعات التي عانت من ويالت 
الظلم االجتماع����ي واالضطهاد 
انتهى بها املطاف إلى استخدام 
العن����ف، وهنا البد أن ننبه إلى 
خطورة ما يش����عر به كثير من 
أبن����اء املجتم����ع الكويتي جتاه 
هذه احلالة، خاصة فيما يتعلق 
بالبدون، وأضاف د.الوهيب قائال 
ان االرهاب إم����ا أن يكون ماديا 
وآثاره تظهر من خالل عمليات 
التدمير والعن����ف، أو قد يكون 
متخفيا في القوانني واملمارسات 
الظاملة، وأكمل: اننا في الكويت 
عانينا من احلالة األولى وشهدنا 
الكثير من األحداث الدامية، وحذر 
د.الوهيب من خطورة هذا الوضع 
قائال بأن الكوي����ت اليوم متثل 
بيئة خصب����ة لظهور االرهاب، 
وه����ذا ما ش����اهدناه جميعا في 
اخللية االرهابية االيرانية التي 
مت القاء القب����ض عليها مؤخرا 
والحظنا أنها قد جندت ثالثة من 
البدون لصاحلها، وفي هذا مؤشر 
خطير ملا قد يحدث مستقبال إذا 
استمرت احلكومة في ممارساتها 
ضد الب����دون وفي حرمانهم من 

حقوقهم االنسانية.

حتدث تلك املنظمات.
واضاف: اال ان الكويت واململكة 
العربية السعودية جنحتا جناحا 
كبيرا في مالحق����ة املتطرفني، 
وبالتالي لم متكناهم من القيام 
بأي اعمال عدائية ضد الواليات 
املتحدة االميركية او ضد املنشآت 
الوطنية، ووجدنا ان السعودية 
متد يدها الماكن اخرى ملالحقة 
االرهابي����ني، واعتقد ان الكويت 
في هذا اجلانب تبذل جهدا كبيرا 
من اجل احلد من اي عمل ارهابي 
ضد امنها الوطني وضد حلفائها، 
فالكويت ملتزمة جتاه حلفائها 
واصدقائها بأن كل من يتواجد 
على ارض الكويت سيكون في 
مأمن، لكن علينا ان نتوقع انه 
فيما يخص االرهاب فهناك خاليا 
نائمة وخاليا لها وسائل سرية 
ومن املمكن ان يكون هناك عملية 
غير مكش����وفة لكن ما دامت لم 
تتحرك فهذا يعني انها تش����عر 
ب����أن قبضة االم����ن قوية وانها 
الكويت  مالحقة، وبالتالي فإن 
تعتبر من اكثر الدول امانا لكن 
نؤكد على ان ه����ذا ال يعني ان 
نتهاون جت����اه تفكير االطراف 
املتشددة ووسائلها واساليبها 
التي م����ن املمك����ن ان تطورها 
مستقبال وهذا يتطلب ان يكون 
هناك تعاون حقيقي بني املواطنني 
واالجهزة االمنية حلماية االبناء 
واالجيال اجلديدة من تأثير تلك 

احلركات.

نوعان من االرهاب

من جانبه، قال استاذ الفلسفة 

مع ذلك فالكويت الحقت االفراد 
الذين رمبا يكونون على عالقة 
باحلركات التي تسمى ارهابية. 
متابعا »فوجدن����ا مثال مالحقة 
لش����بكة كانت تخطط ملهاجمة 
املعسكرات ووجدنا كذلك احلد 
من حركة متويل بعض اجلمعيات 
التي رمبا يصل منها االرهاب على 
الرغ����م من انه لالمانة لم يثبت 
على اجلمعيات اخليرية االسالمية 
اي تعامل مع االرهاب وامنا هناك 
اعمال خير ملساعدة الناس«. كما 
لفت د.املناع الى انه بالنس����بة 
التجسس، فالكويت  الى شبكة 
استطاعت ان تضع يدها عليها 
واألمر حاليا امام القضاء كما ان 
الكويت اوجدت معسكر السالم 
العادة تأهيل املطلق س����راحهم 
اعادة  من غوانتانامو وبالتالي 
قبولهم في املجتمع. وقال: نحن 
نحتاج الى وقت طويل من اجل 
التخلص من بعض اآلثار التي 
نتجت من حروب افغانس����تان 
وح����روب الع����راق املس����تمرة 
وح����روب اخرى رمب����ا يكون 
للواليات املتحدة االميركية يد 
في بعضها ورمبا تكون طرفا في 
البعض اآلخر، وكذلك ال ينبغي 
ان ننس����ى الوجود االسرائيلي 
والعدوان املستمر السرائيل سواء 
في غزة او ف����ي مناطق الضفة 
الغربية او تهديد االمن العربي 
بالنسبة لسورية ولبنان فجميع 
تلك االمور جتعل هناك مبررات 
الطراف ان تعمل ضد املصالح 
الصهيونية وضد الغرب بشكل 
او بآخر وبالتالي فمن املمكن ان 

أربي��ل � كون��ا: أكد رئي��س مجلس دعم 
العالقات العراقي��ة � الكويتية د.عبدالرحيم 
الرفاع��ي أهمية الت��زام الع��راق بالقرارات 

الدولية جتاه الكويت.
وقال الرفاعي في ندوة اقامتها مؤسس��ة 
»كاوا« للثقافة الكردية في مدينة اربيل مساء 
امس حتت عنوان »استذكار العدوان الهمجي 
على الكويت« ان » الكويت على املس��تويني 
الش��عبي والرسمي تكن احملبة والود لشعب 
العراق وأن التعويضات التي تطلبها الكويت 
من العراق حق مشروع لها ولشعبها وقد مت 

اقرارها من قبل املجتمع الدولي«.
ودعا في هذا الس��ياق العراق الى »تنفيذ 
هذه القرارات وااللتزام بها لتثبت للعالم أجمع 
أن العراق دولة مساملة حتترم القوانني الدولية 
وتنفذ التزاماتها جتاهه«. وحتدث د.الرفاعي 
ع��ن الذكرى األليم��ة لغزو النظ��ام العراقي 

السابق للكويت في الثاني من أغسطس عام 
1990، مؤك��دا أن صدام حس��ني كان طاغوتا 
ظلم العراق ب��كل قومياته ومكوناته من كرد 

وعرب وأقليات أخرى.
وق��ال »لقد امت��د ظلم ه��ذا الطاغية الى 
خارج العراق وغزو الكويت مثال ساطع على 

ما نقول«.
وأضاف »ادعى صدام ظلم��ا وبهتانا انه 
حامل لواء القومية العربية وعلى أرض الواقع 
أحل��ق األذى والض��رر بدول��ة عربية جارة 
وحاول سلب ارادة وأرض وشعب الكويت«.

ويس��عى مجلس دعم العالقات العراقية 
� الكويتي��ة ال��ذي يتخ��ذ من مدين��ة اربيل 
مق��را له الى ترمي��م الصدوع الت��ي أحدثها 
 ص��دام ونظامه وازالة آث��ار وتبعات اجلرائم

الت��ي اقترفه��ا بح��ق الش��عبني العراق��ي 
والكويتي.

الرفاعي: التعويضات التي تطلبها الكويت حق مشروع لها

أبورمية: نرفض قيام شركات
ال تملك أمواالً بشراء القطاع العام

النواب وأزبد مدافعني عن البنوك 
ومتباكني عل����ى املال العام حيث 
قالوا انه هدر ملدخرات الدولة وان 
كل مواطن يتحم����ل وزر خطئه 
في االقتراض متناس����ني حتايل 
وتالعب بع����ض التجار والبنوك 
على املواطن البسيط، واآلن نحن 
نقول للتجار اذهبوا بشركاتكم الى 
البنوك واطلبوا منها التمويل اما 
ان متولكم احلكومة من املال العام 
فلن نسمح به ولن نسكت عنه، 
كما نذكر بعض النواب بدموعهم 
على املال العام عندما أثيرت قضية 
قروض املواطنني ونسألهم أين هذه 
الدموع مما يفعل باملال العام من 
قبل بعض التجار؟ وأين مجموعة 
ال� 26 التي أرعدت وأزبدت وولولت 

على املال العام.
واختت����م أبورمية تصريحه: 
نقول لبع����ض التجار املتنفذين 
الذين أخرجوا أموالهم الستثمارها 
خارج الكويت ويطالبون احلكومة 
بتوفير األموال لهم الستثمارها 
بالداخل في خطة التنمية وشراء 
القطاع الع����ام »أرجعوا أموالكم 
من اخلارج ان أردمت االس����تثمار 

داخل الكويت.

البنوك التي هي ملك لبعض هؤالء 
التجار وضعت فقط لذبح املواطنني 
بالفوائد املركبة، اما بعض اصحاب 
هذه البنوك اذا احتاجوا الى األموال 
لتمويل مشاريعهم فهم يلجأون 
الى احلكومة لتوفر لهم القروض 
احلسنة دون فوائد او بفوائد ال 

تذكر مع أمد طويل للسداد.
أبورمية فهي متناسية  وقال 
معاناة املواطنني ومتوجهة فقط 
إلنق����اذ بعض التج����ار، مضيفا 
عندما كان األمر يخص املواطنني 
في قضية قروضهم أرعد بعض 

النائب د.ضيف اهلل  استنكر 
أبورمي����ة من توج����ه احلكومة 
بإنش����اء محافظ وصناديق من 
الكويتي  التنمية  خالل صندوق 
يدعم بعض الش����ركات والتجار 
الذين يريدون شراء القطاع العام 
بقروض من غير فائدة او بفوائد 
ال تذكر، واصفا هذا التوجه بأنه 
س����رقة للمال العام واس����تباحة 

حلرمته.
وقال أبورمية ان هذا التوجه 
من احلكومة مرفوض رفضا قاطعا 
وال نقاش في����ه فاحلكومة تريد 
توزي����ع املال الع����ام على بعض 
التجار من خالل ما يسمى بقانون 

اخلصخصة.
وأضاف أبورمية اننا رفضنا 
قان����ون اخلصخصة عندما طرح 
مبجل����س األمة وقلنا عنه ان هذا 
القانون يراد به سرقة املال العام، 
واآلن ثبت ما ذهبنا اليه سابقا، 
فشركات ال متلك األموال والسيولة 
ملاذا تدخل لشراء القطاع العام؟ وان 
كانت هذه الشركات جادة فلماذا ال 
تذهب الى البنوك ألخذ القروض 
كما يفعل املواطن البسيط عندما 
يحتاج الى األموال؟ ولكن يبدو ان 

د.ضيف اهلل أبورمية

الوردان لـ »األنباء«: تصفية موظفي »التوعية واإلرشاد« 
لالرتقاء بالعمل فال نريد موظفاً للدوام فقط

مدير اإلدارة في قطاع الرعاية االجتماعية أكد ضرورة نشر الوعي الديني بين النزالء

ديواني���ة ش���هرية للعامل���ني 
في االدارة ول���كل من له صلة 
بالعمل في دور الرعاية، وستتم 
التي  دعوة احدى الشخصيات 
تركت بصم���ة في دور الرعاية 
االجتماعية لع���رض جتربتها 
لتكون قدوة حس���نة للعاملني 
في املجال االجتماعي ولتذكيرهم 
مبواقفها واعماله���ا كنوع من 
التكرمي لهذه الشخصية وحتى 

ال تنسى اعمالها.
واض���اف انه س���تتم دعوة 
الس���ابقني والوكالء  ال���وزراء 
الس���ابقني والوكالء املساعدين 
ومديري االدارات الذين خدموا 
دور الرعاية االجتماعية لتكرميهم 
تقدي���را جلهوده���م كنوع من 
العرفان وعدم نكران اجلميل عن 
رسالتهم االنسانية التي غرسوها 
في نفوس العاملني ونزالء دور 

الرعاية االجتماعية.
الوردان ان االدارة  واضاف 
س���تقوم بال���دور التوجيه���ي 
والرقاب���ي على عم���ل االدارات 
ولن تقف سلبية امام اي ظاهرة 
بل سنقوم باالصالح والتقومي 
باعتبار ان ذلك هو الهدف الذي 

انشئت من اجله االدارة.
وكشف الوردان عن تعاون 
االدارة م���ع احدى اجلمعيات 
التعاوني���ة الجناز خدمة بث 
الرسائل االلكترونية SMS عبر 
املوباي���الت لتوعية املجتمع 
بضرورة التواصل مع نزالء دور 
الرعاية االجتماعية، كما سيتم 
الكتروني  تخصيص موق���ع 
على ش���بكة االنترنت لفتح 
املجال ام���ام االبناء للتواصل 
مع املجتمع اخلارجي والذي 
سيبدأ العمل به بعد اقرار خطة 

عمل االدارة.

االجتماعية للصالة خاصة صالة 
التراويح وقي���ام الليل، كما مت 
اعداد برنامج لالفطار مع النزالء 
للمشرفني والواعظني لبث روح 
املشاركة في داخلهم وتأكيد انهم 

جزء من املجتمع.
واكد في الوقت نفس���ه انه 
اص���در تعميم���ا لتفعيل دور 
املرشد الديني وضرورة مشاركته 
الفنية  اللج���ان  في اجتماعات 
في جمي���ع االدارات االيوائية 
العمل اخلاصة  ملناقشة خطط 
باالبناء، مشيرا الى تركيز العمل 
ادارات االحداث واحلضانة  في 
العائلية باالضاف���ة الى اجراء 
اتصاالت مع جه���ات خارجية 
العام ذات  النفع  مثل جمعيات 
الطابع اخلي���ري وبيت الزكاة 
وشخصيات اعتبارية وجهات 
من القط���اع اخلاص لدعم عمل 

االدارة مع النزالء.
وكش���ف عن قي���ام االدارة 
بتوزيع كوبونات مشتريات من 
اجلمعيات التعاونية على بعض 
اس���ر االيتام املتعففة لتوفير 

احتياجاتهم الرمضانية.
وزاد: كم���ا س���يتم تنظيم 

بشرى شعبان
أك���د مدي���ر  إدارة التوعية 
واالرش���اد في قط���اع الرعاية 
االجتماعية د.فهد الوردان تفعيل 
عمل اإلدارة للقيام بدورها احملدد 
في نشر الوعي والوازع الديني 

بني األبناء والنزالء.
وقال في تصريح ل� »األنباء« 
عاهدنا انفس���نا على ان نعيد 
العمل ف���ي اإلدارة كم���ا كانت 
عليه قبل 4 سنوات أثناء تولي 
إدارتها من قبل االخ عبداللطيف 
السنان وان يكون املوظف في 
اإلدارة صاحب رسالة وليس فقط 
موظف دوام وكشف عن انه ستتم 
تصفية العاملني باإلدارة واضاف 
ال نري���د اال املوظف الذي يعمل 
فقط لتحقيق الهدف االسمى لهذه 
االدارة فدور املوظف ال يقتصر 

على ساعات عمل معينة.
وقال ان هذه التصفية ال تعني 
نقل املوظفني ب���ل بث العزمية 
في نفوس���هم لالرتقاء باالدارة 
والنهوض بها، مش���يرا الى انه 
خ���الل فترة وجيزة جنحوا في 
ازالة حالة اجلمود التي سيطرت 
عليها خ���الل الفترة معربا عن 
فخره بجميع العاملني باإلدارة.

وحول االس���تعداد لش���هر 
رمضان املبارك قال الوردان ان 
االدارة تق���دم خدماتها جلميع 
الرعاية )االحداث،  ادارات دور 
االيت���ام، املعاق���ني، املس���نني( 
ويقوم الواعظون واملرش���دون 
بتفق���د املصليات وحث النزالء 
عل���ى االس���تعداد الس���تقبال 
الش���هر الفضيل وتهيئتهم من 
خالل تنظي���م العديد عددا من 

احملاضرات الدينية.
وبني انه سيتم اعداد مصلى في 
كل موقع من مواقع دور الرعاية 

د.فهد الوردان

بان كي مون


