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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم رسالة دكتوراه من د.محمد العازمي

سمو الشيخ ناصر احملمد

الشيخ عزام الصباح

صاحب السمو التقى العدساني

مبارك هنأ الجالية المصرية بالكويت 
بحلول عيد الفطر المبارك

الجيش: رماية بحرية بالذخيرة الحية غدًا األربعاء

هنأ الرئيس املصري حسنى مبارك اجلالية املصرية 
بالكويت مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك، متمنيا 

ملصرنا الغالية املزيد من التقدم واالزدهار.
 وجاء في برقية تهنئة الرئيس مبارك التي نقلها 
القنصل العام املصري بالكويت السفير صالح الوسيمي 
للجالية املصرية »يسعدني أن أبعث إليكم بأخلص 
التهاني مبناس���بة حلول عيد الفطر املبارك«، داعيا 
املول���ى عز وجل »أن يعيده عليك���م وأنتم تنعمون 
مبوفور الصحة والس���عادة وعل���ى مصرنا الغالية 
باملزيد من التقدم واالزدهار. وكل عام وأنتم بخير«. من 
ناحية اخرى، بعثت اللجنة املؤقتة للجالية املصرية 

بالكويت ببرقية تهنئة إلى الرئيس حسني مبارك ردا 
على تهنئة س���يادته جاء فيها »يتقدم أبناء اجلالية 
املصرية بالكويت، من مقام فخامتكم بأطيب التهاني 
مبناسبة عيد الفطر املبارك، متمنني لسيادتكم موفور 
الصحة والسعادة وملصرنا الغالية وشعبها العظيم 
دوام الرقي واالزدهار، في ظل قيادتكم احلكيمة، وكل 
عام وس���يادتكم بخير«. كما بعث���ت اللجنة املؤقتة 
للجالية املصري���ة بالكويت ببرقية مماثلة امس إلى 
صاحب السمو االمير الش���يخ صباح االحمد تهنئه 
فيها والشعب الكويتي الشقيق مبناسبة حلول عيد 

الفطر املبارك.

التوجيه  اعلن���ت مديري���ة 
العامة  املعن���وي والعالق���ات 
باجليش اج���راء رماية بحرية 
بالذخي���رة احلية ف���ي املنطقة 
الواقعة بني جزي���رة أم املرادم 

باجتاه الشمال والشمال الغربي 
جلزيرة قاروه مبسافة 13 ميال 
بحريا، وذل���ك غدا االربعاء من 
الساعة السادسة صباحا وحتى 
الساعة السادسة مساء، لذا اهابت 

املديرية بجميع االخوة املواطنني 
واملقيمني مرتادي البحر من هواة 
الصيد والتنزه عدم االقتراب من 
املنطق���ة املذكورة خالل الفترة 

املعلنة حرصا على سالمتهم.

أكد سفيرنا في مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح 
ان الكويت تدين أعمال اإلرهاب والتخريب بكل أنواعه 

وأشكاله وأيا كانت دوافعه.
وقال الش���يخ عزام الصباح في تصريح للصحف 
البحرينية على خلفية ما أعلنه تلفزيون مملكة البحرين 
حول اعتقال مجموعة من املخربني واإلرهابيني، ان »هذه 
األعمال اإلرهابية والتخريبية ترمي الى تعطيل اجلهود 

التنموية وال تخدم مصالح الوطن واملواطنني«.
وأكد ان املشروع اإلصالحي لعاهل البحرين امللك 
حمد بن عيسى ال خليفة كفل حقوق املواطنة للجميع 

وحقق نقلة نوعية للبحرين في املجاالت كافة السيما 
في احلقل التنموي وحظي املشروع بإشادات إقليمية 

ودولية.
وشدد الشيخ عزام على أن األمن واالستقرار ركيزة 
أساس���ية للتنمية وأن الكوي���ت والبحرين جتمعهما 
منظوم���ة خليجية وعربية األمر ال���ذي يعزز روابط 

األخوة بني القيادتني والشعبني الشقيقني.
وقال ان »البحرين في ظل قيادتها احلكيمة وشعبها 
الوفي ستظل واحة أمن وأمان« داعيا املولى عز وجل أن 

يدمي على البلدين الشقيقني نعمة األمن واألمان.

عزام الصباح: األعمال اإلرهابية تعطل الجهود التنموية

العبادي يهنئ القيادة السياسية بالعيد
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، تقدم سفير اململكة األردنية الهاشمية 
ل��دى الكويت جمعة العب��ادي، بالنيابة عن أعضاء الس��فارة وأبناء اجلالية 
األردنية، الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش��يخ نواف األحمد وس��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وأس��رة آل الصباح الكرام، واحلكومة والش��عب الكويتي األصيل بأطيب 
التهاني وأص��دق التبريكات، داعيا املولى عز وجل ان يعيد هذه املناس��بة 
الكرمي��ة على كويت اخلير واحملبة والعطاء، وعلى قيادتها احلكيمة باليمن 
واخلي��ر والبركات، ومبزيد من التقدم والرفعة واالزدهار، وان ينعم عليها 
باألمن واالستقرار. وأشار السفير العبادي في هذه املناسبة الكرمية، الى ما 
يجمع البلدين وشعبيهما من روابط احملبة واالخوة الراسخة، بفضل الرؤى 
الثاقبة والتوجيهات السديدة وحرص جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني 
وأخيه صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظهما اهلل ورعاهما، 
عل��ى دفعها الى مس��تويات وآفاق أرحب، مبا يصب في خدمة ش��عبيهما 
الش��قيقني، ويعزز عالقات التالحم العربي واإلس��المي. واستذكر العبادي 
بهذه املناسبة الكرمية الزيارة األخيرة التي قام بها جاللة امللك عبداهلل الثاني 
ابن احلس��ني، ولقاء اخلير واحملبة الذي جمعه مع أخيه صاحب السمو قبل 
أسبوعني، جريا على عادته السنوية خالل شهر رمضان املبارك، وما حققته 
م��ن نتائج طيبة، تعزز عالقات البلدين الثنائية وتدفعها قدما الى األمام في 
كافة املجاالت. كما تقدم السفير العبادي بأطيب التهاني وأصدق التبريكات 
بهذه املناسبة الكرمية الى أبناء اجلالية األردنية، وإلى جميع اجلاليات العربية 
واإلسالمية التي يحتضنها هذا البلد العربي األصيل، داعيا املولى عز وجل 
ان يتقبل طاعتهم وان يحقق أمانيهم وتطلعاتهم، وأن يعيدها عليهم باخلير 

والنجاح والفالح.

الكويت هنأت سوازيالند بعيدها

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد خالل استقباله عبدالعزيز العدساني

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف صباح امس رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدساني. كما بعث صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى جاللة امللك 
مسواتي الثالث � ملك مملكة سوازيالند الصديقة عبر 

فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا ل���ه موفور الصحة ودوام العافية. كما 
بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

سموه أجرى اتصااًل هاتفيًا مع رئيس وزراء البحرين وأكد أن البلدين كل ال يتجزأ 

رئيس الوزراء: نؤيد إجراءات البحرين إلحباط المخططات اإلرهابية
املنامة � كونا: اعرب سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد عن تأييد الكويت 
ووقوفها اميرا وحكومة وشعبا 
مع البحرين فيما تتخذه من 
اجراءات الحباط املخططات 
التي تس���تهدف  االرهابي���ة 
املس���اس باالمن الوطني في 

اململكة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي 
تلقاه رئيس الوزراء البحريني 
االمير خليفة بن س���لمان آل 
خليفة من سمو الشيخ ناصر 
احملمد حسبما ذكرت وكالة 

انباء البحرين.
وذكرت الوكالة ان س���مو 

الشيخ ناصر احملمد اكد خالل االتصال ان »البلدين 
الش���قيقني كل ال يتجزأ وما ميس البحرين ميس 
الكويت وان العالقات الثنائي���ة بني البلدين وما 
متتاز به من متانة ورس���وخ جتعل البلدين صفا 

واحدا في مختلف الظروف«.
واشارت الى ان رئيس الوزراء البحريني اعرب في 
املقابل »عن اعتزازه باملشاعر األخوية الصادقة التي 
عبر عنها صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 

وس���مو ولي العهد الش���يخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
الوزراء جتاه مملكة البحرين 
التي تعكس طبيعة العالقات 

البحرينية - الكويتية«.
ال���وزراء  وق���ال رئيس 
البحرين���ي ان »احلكومة لن 
تتوقف عن حماية مواطنيها 
واملقيمني في اململكة واملمتلكات 
من العابثني وذلك عبر اجراءات 

متواصلة تعزز ذلك«.
وذك���رت الوكالة انه »مت 
خالل االتصال استعراض عدد 
من املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك«.
من جهة أخرى، استقبل 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
في قصر السيف امس كال على حدة سفير جمهورية 
الفلبني لدى البالد ش���والن اوبرميافيرا وس���فير 
مملكة بلجيكا لدى الكويت داميان اجنيلي مبناسبة 

توليهما منصبيهما اجلديدين.
كما استقبل سموه سفيرنا لدى مملكة تايلند 
عبداللطيف املواش وسفيرنا لدى اململكة املغربية 

شمالن الرومي.

هنأ رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ محمد اخلالد مملكة البحرين 
الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على 
النجاح الباهر جلهاز األمن الوطني 
البحرين��ي في كش��ف املجموعة 
االرهابية. ج��اء ذلك خالل اتصال 
هاتفي اجراه الش��يخ محمد اخلالد 
م��ع رئيس جه��از االم��ن الوطني 
البحريني الشيخ خليفة بن عبداهلل 
آل خليفة والذي اش��اد من خالله 
بالعملية االس��تباقية التي قام بها 
جهاز االمن الوطني البحريني وبيقظة 
رجاله الحباط املخطط االرهابي املعد 
لذلك. وأكد الشيخ محمد اخلالد أن 

الكوي��ت والبحرين في خندق واحد ضد االرهاب ووقوف الكويت حكومة 
وشعبا قلبا وقالبا مع االشقاء في مملكة البحرين داعيا املولى عز وجل ان 
يدمي على بلدينا الش��قيقني نعمة االمن واالمان حتت ظل القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو االمير واخيه ملك مملكة البحرين الشقيقة.

الخالد: الكويت والبحرين
 في خندق واحد ضد اإلرهاب

الشيخ محمد اخلالد

ولي العهد التقى الحمود والجراح 
والمواش والزلزلة والعازمي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس الشيخ راشد احلمود.

كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف امس نائب 
وزير شؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.

واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف امس سفيرنا 
لدى مملكة تايلند الصديقة السفير عبداللطيف املواش.

كما استقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف النائب 
د.يوسف الزلزلة.

واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف امس د.محمد 
العازمي، حيث قدم لس���موه نسخة من رسالة الدكتوراه 
بعنوان »الغلو في الفك���ر الديني في العصر احلديث في 

اجلزيرة العربية.. دراسة حتليلية نقدية«.
وشكره س���موه على هذا اجلهد املبذول وهذا التأصيل 
العلمي، متمنيا ل���ه التوفيق والنجاح في حياته العلمية 

والعملية.

»الشؤون«: حظر تشغيل األحداث  األقل من 15 عامًا
أصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي قرارا بحظر 
تشغيل األحداث الذين تقل اعمارهم عن 15 عاما بينما 
سمح بتش����غيل من تتراوح اعمارهم بني 15 و18 بعد 
احلصول على اذن من وزارة الشؤون بناء على طلب 
من صاحب العمل. وحمل القرار رقم 196 لسنة 2010 
وجاء فيه: مادة 1: يحظر تش����غيل من يقل سنهم عن 

خمس عشرة سنة ميالدية.
مادة 2: يجوز تشغيل االحداث من اجلنسني ممن 
بلغوا اخلامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بعد 
احلص����ول على اذن من وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل بناء على طلب صاحب العمل، ويجدد هذا اإلذن 
سنويا ويجب ان يتضمن الطلب البيانات التالية: اسم 
صاحب العمل، عنوان املنشأة وفروعها، نوع العمل 
الذي س����يقوم به احلدث، اسماء رؤساء العمل الذين 
يشرفون على احلدث في أداء العمل، ما يفيد موافقة 

ولي أمر احلدث على التحاقه بالعمل.
م����ادة 3: يجب أن يتضم����ن اإلذن بالعمل للحدث 
البيانات التالية: اس����م احلدث، س����نه، محل سكنه، 
نوع العمل الذي سيقوم به، اسم ولي أمره وموافقته 
وتاريخها، ولياقته الطبية وتاريخ توقيع الكش����ف 

الطبي عليه.
مادة 4: يجب على صاحب العمل الذي يس����تخدم 

احداثا مراعاة التالي:
1- حترير كش����ف بأسماء االحداث وسن كل منهم 
وتاريخ اس����تخدامهم ونوع العمل الذي يقومون به 
وتاريخ بداية ونهاية االذن بالعمل وتاريخ الكش����ف 

الطبي الدوري.
2- ان يعلق في اماكن العمل وبشكل ظاهر كشفا 
موضحا به س����اعات العمل لالح����داث العاملني لديه 

وفترات الراحة املقررة لهم وفقا للقانون.
مادة 5: يحظر تش����غيل االحداث من اجلنسني في 
الصناعات التالية: الدهان بالدوكو، مصانع االسمنت، 
صناعة االسفلت، صناعة االسبست، العمل في احملاجر، 
صناعة الكلور والصودا، العمل باالشعاعات املؤينة، 
العمل في املسالخ واملدابغ، مصانع التبريد والثلج، اعمال 
اخلراطة واحلدادة، صنع وتداول املبيدات احلشرية، 
العمل في تشغيل وصيانة املجاري، العمل امام افران 
صهر وسبك املعادن، تداول املفرقعات واالعمال املتعلقة 
بها، صناع����ة البطاريات الكهربائية واصالحها، ادارة 
ومراقبة املاكينات احملركة او صيانتها، اعمال تعبئة 
االسطوانات بالغازات املضغوطة، العمل في صناعة 
السماد العضوي او مستودعاته، االعمال التي تستدعي 
حم����ل االثقال او جرها او دفعها، االعمال التي تتطلب 
استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع امليكانيكية، 
االعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق االعمدة والهوائيات 
عل����ى ارتفاعات تزيد على خمس����ة امتار وتؤدي الى 
حوادث سقوط، جميع االعمال التي تستدعي تداول او 
استخدام الرصاص او البنزول او الزرنيخ او الفسفور 
او احد املواد املدرجة في جدول امراض املهنة، صناعة 
الطاب����وق الرملي واي صناعة يتع����رض فيها التربة 
السيلكا، استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة 

تكرير البترول ومصانع البتر وكيماويات.
مادة 6: يلغى الق����راران الوزاريان رقما 2004/148 
و2004/149 املش����ار اليهم����ا وكل حك����م يخالف هذا 

القرار.
مادة 7: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في اجلريدة 
الرس����مية وعلى جهات االختصاص العلم وتنفيذ ما 

جاء فيه.

»الشؤون«: إغالق حسابات عدد من المبرات الخيرية
بشرى شعبان

كش����ف مصدر مسؤول في 
وزارة الشؤون أن الوزارة ستقوم 
خالل األيام القليلة املقبلة بإغالق 
حسابات عدد من املبرات اخليرية 
لقيامه����ا خالل ش����هر رمضان 
املبارك بجم����ع التبرعات دون 
وجه حق. وأش����ار الى ان فرق 
التفتيش امليداني للعمل اخليري 
ضبطت خالل العشر األواخر من 
شهر رمضان عددا من الوافدين 
دخل����وا البالد بك����روت زيارة 
ويحملون كتبا خاصة لبعض 
اجلمعيات اخليرية ويقومون 
التبرعات في املجمعات  بجمع 

واألس����واق التجارية واملنازل، 
وثم����ن احالته����م ال����ى جهات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة. وعن املخالفات 
التي سجلتها الفرق خالل حمالت 
التفتيش، ب����ني املصدر انه مت 
رص����د أعداد كبي����رة ملخالفات 
جس����يمة قامت بها اجلمعيات 
الفضيل  الشهر  اخليرية خالل 
بعدم اعتماد اإليصاالت اخلاصة 
باملشروع السابع الصادرة عن 
وزارة الشؤون واعتماد دفاتر 
عائدة لهذه اجلمعيات، الى جانب 
اخلل����ط بني املكرم����ة األميرية 
بالسماح بجمع التبرعات عبر 

الهيئ����ة اخليرية اإلس����المية 
العاملية وجمع التبرعات مبوجب 
املشروع السابع، وهذا مخالف 
للقانون. وكشف املصدر ان إدارة 
اجلمعيات اخليرية ستقوم بإعداد 
تقرير تفصيلي بعد نهاية شهر 
رمضان حول تطبيق املشروع 
التبرعات مرفق  السابع جلمع 
بتوصيات خاصة مبحاس����بة 
مخالف����ي القان����ون لرفعه الى 
اجلهات املعنية التخاذ اإلجراءات 
الالزمة بش����أنها، مؤكدا وجود 
عدد ال يستهان به من املخالفات 
اجلس����يمة التي ارتكبت خالل 

الشهر الفضيل.

النائب األول التقى  سفير الفلبين المفوض 
النائ���ب االول  اس���تقبل 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ جابر املبارك 
السفير املفوض فوق العادة 
جلمهورية الفلبني لدى البالد 

السفير ش���والن أ.برميافيرا 
حيث مت خ���الل اللقاء تبادل 
االحاديث الودية بني اجلانبني 
ومناقش���ة املواضي���ع ذات 

االهتمام املشترك.

الش���يخ  كم���ا اس���تقبل 
املبارك رئيس مجلس  جابر 
ادارة اجلمعي���ة الكوي��تي���ة 
الولياء امور املعاقني رحاب 

بورسلي.

دشتي: توجهات رئيس الوزراء في واٍد وبعض الوزراء في واٍد آخر
والمطلوب إعادة النظر في التشكيل الحكومي لتحقيق التنمية واإلصالح

النائبة د.روال دشتي  أش���ادت 
بحديث سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد األخي���ر لتلفزيون 
الكوي���ت حيث تضمن ع���ددا من 
االيجابيات على مستوى التوجهات 
والسياس���ات العامة مثل التمسك 
بالدس���تور وتطبيق القانون على 
الكبير قبل الصغير واعتبار تقارير 
ديوان احملاسبة »مسطرة« تسير 
عليه���ا احلكومة، كما أثنت النائبة 
د.دش���تي على تقدير سموه لدور 
الكشف عن  البرملانية في  األسئلة 
األخطاء احلكومية متهيدا ملعاجلتها، 
لكن النائبة د.دشتي استغربت عدم 

تطرق سمو رئيس الوزراء الى عدد من القضايا التي 
تش���غل املواطنني مثل اإلص���الح التربوي والصحي 
والتنمية االقتصادية وتعزيز روح املواطنة والهوية 
الكويتية واحلد من أزمة البطالة وإعادة هيكلة اإلدارة 
احلكومية لالس���تفادة من طاقات وخبرات الكفاءات 
املهمشة في العملية التنموية، متمنية من سمو الرئيس 
حتديد موق���ف احلكومة من ه���ذه القضايا قبل دور 
االنعقاد املقبل للوقوف على فلسفة املعاجلة والسياسات 

واإلجراءات التي ستتخذها.
وقالت د.دش���تي في تصريح صحاف���ي: ان أمانة 
الكلمة وأمانة متثيلنا للش���عب الكويتي تقتضي ان 
نكون صريحني وصادقني معك يا سمو الرئيس مثلما 
كنت صريحا وصادقا مع الشعب عندما أكدت وجود 
أخطاء حكومية وانكم تسعون الى معاجلة هذه األخطاء 
وانطالقا من مقولة »ان صديقك من َصَدَقك وليس من 
صّدقك«، فإننا يا س���مو الرئيس نحدد بعض النقاط 
التي تقود الى نتيجة واحدة مفادها ان اعادة النظر في 
التشكيلة احلكومية بات أمرا ضروريا ملواكبة متطلبات 
املرحلة املقبلة ولتحقيق االصالح والتنمية املنشودة 
ومواجهة الفساد واحملس���وبية وانتهاك القوانني في 

ادارات الدولة:
أوال: لقد أكدت يا س���مو الرئي���س مرارا ان ديوان 
احملاسبة هو املسطرة التي تسير عليها احلكومة، ولكن 
لألسف بعض الوزراء ال يخضعون لهذه املسطرة بدليل 
تكرار نفس املالحظات واملخالفاتالتي سجلها الديوان 
قبل السنوات وعدم قيام الوزراء املتعاقبني بتالفيها، 
ناهيك عن املخالفات والهدر في املال العام التي سجلها 
الديوان في العام املاضي ولم تتخذ اية اجراءات حيال 

املخالفات واملخالفني.
ثانيا: لقد اكدمت يا سمو الرئيس ان االسئلة البرملانية 
مهمة ألنها تكش���ف عن االخطاء احلكومية ليتس���نى 
معاجلتها ولكن الواقع يا س���مو الرئيس واملمارس���ة 
السياسية يؤكد عكس ذلك، وهناك وزراء يتعمدون عدم 
الرد نهائيا على األسئلة النيابية لتفادي كشف احلقائق 

والتجاوزات متذرعني بعامل الوقت 
رغم ان بعض االسئلة ال حتتاج ألكثر 
من اس���بوعني للرد عليها، كما ان 
بعض الوزراء يرضخون للضغوط 
وال يقوون على مواجهة املفسدين 
الذين تكش���فهم االسئلة البرملانية 

ومعاقبتهم.
ثالثا: لقد اكدت يا سمو الرئيس 
ان القان���ون يج���ب ان يطبق على 
اجلميع ولكن احلقيقة ان احملسوبية 
والواس���طة في تفش مستمر على 
حساب القانون واملال العام، حيث 
ان مؤش���ر تكافؤ فرص العمل بني 
املواطنني في تراجع مستمر كما ان 
هناك كفاءات وطنية ال تعطى لها فرصة ألنها ليست 
تابعة حلزب او تيار سياسي او لقبيلة رغم ان الكويت 
كلها اسرة واحدة واملطلوب الدفع بالكفاءات الوطنية 
رجاال ونس���اء وعدم محاربتها وتهميش���ها، كما البد 
من االش���ارة الى ان بعض الكفاءات النسائية حتارب 
وتواجه متييزا ضدها بسبب تهميشها واحلد من فرص 
وصولها للمراكز القيادية في اجهزة الدولة التي تضم 

17 قيادية نسائية من اصل 270 قياديا.
وتابعت دشتي: امام كل هذه املعطيات املؤملة، فاسمح 
لنا ان نقول انكم يا سمو الرئيس في واد وفريق عملك 
احلكومي في واد آخر، ان الكويت والش���عب الكويتي 
موعودان بخطة تنموية طموحة من شأنها ان حتسن 
مستوى معيشة االسرة الكويتية وحتقق لها مزيدا من 
الرفاهي���ة وتنقل الكويت بخدماتها الى مصاف الدول 
املتقدمة ولكن الوص���ول الى تلك االهداف امر صعب 
في ظل وج���ود فريق حكومي غير قادر على مواجهة 
التحديات وتعزيز التعاون بني السلطتني والعمل على 
االجناز وحتقيق تطلعات اهل الكويت، ان بعض اعضاء 
الفريق احلكومي ليس لديهم نفس النهج االصالحي 
لسموك، حيث ان سياسة االصالح واملبادرة واالجناز 
وتفعيل سيادة القانون وتكافؤ الفرص واحلد من الهدر 
في املال العام مفقودة لدى البعض منهم ناهيك عن عدم 
شعور املواطنني والقطاعات االقتصادية بأي تطوير في 

تقدمي اخلدمات واالصالح في االدارة احلكومية.
واس���تكملت دش���تي قائلة ان بناء الوطن يتطلب 
اعادة النظر في التشكيل احلكومي ليكون قادرا على 
مواكبة حتديات املرحلة املقبلة ومؤمنا بالسياس���ات 
االصالحية التي يتبناها سموك واالهداف االستراتيجية 
التي وردت ف���ي خطة التنمي���ة اذ ان بعض الوزراء 
غير قادرين على املب���ادرة واتخاذ القرارات اجلريئة 
فضال عن الدفع بالعمل واالجناز والقدرة على محاسبة 
املتقاعس���ني وتفعيل دور الكفاءات واالس���تغناء عن 
الطاقات املتهالكة، ويتمسكون باتباع سياسة املراوغة 

بعيدا عن االنتاج واالجناز.

د.روال دشتي

العفاسي يصدر قرارًا 
بتعريف المناطق النائية

 أص��در وزير الش��ؤون 
د.محمد العفاسي قرارا بشأن 
حتديد املناط��ق البعيدة عن 
العمران حيث حدد القرار ان 
جميع اجلزر تعد مناطق بعيدة 
اضافة الى كل موقع عمل يبعد 
عن اقرب منطقة سكنية ب� 50 

كم على االقل.

»التربية«: قبول الطلبة المعاقين غير الكويتيين  
من أبناء الفئات المستثناة في التربية الخاصة

 أص���درت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا يقضي بقبول الطلبة م���ن ذوي اإلعاقة غير الكويتيني من أبناء 
الفئات املستثناة في مدارس التربية اخلاصة بعدد 10 طلبة لكل مدرسة 
حسب اإلعاقة كمنحة داخلية. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان 
القرار وضع ش���روطا عدة منها »ان يك���ون الطالب من مواليد الكويت 
عدا الفئات املستثناة من القبول بوزارة التربية، مبينة ان هذا القرار ال 
ينطبق على القبول مبرحلة رياض األطفال ويعمل فيه ابتداء من العام 

الدراسي املقبل 2011/2010«.
وذكرت ان شروط التسجيل والقبول العامة واخلاصة تطبق بحسب 
كل إعاقة، مضيفة ان القرار يسري على الطلبة غير محددي اجلنسية على 

ان تتوافر لديهم جميع املستندات للقبول في املدارس احلكومية.
وأش���ارت الى ان القرار نص على اال يكون الطالب مزدوج اإلعاقة 
وان تكون لديه إقامة )التحاق بعائل( بالكويت صاحلة للعام الدراسي 
الذي يسجل فيه وقبل فترة التسجيل وجتدد سنويا وان يتحدث اللغة 
العربية وان يقدم شهادة تثبت خلوه من األمراض املعدية وشهادة إثبات 

إعاقة من اجلهات املعتمدة في البالد.
وبينت ان القرار نص ايضا على شروط تخص ولي امر الطالب منها 
ان تكون له إقامة صاحلة من بداية كل عام دراسي وان يقدم شهادة ملن 
يهمه األمر )استمرارية عمل( من جهة عمله اما بالنسبة ألولياء األمور 
من غير محددي اجلنسية فعليهم ان يقدموا كل اإلثباتات اخلاصة بهم 

موثقة من وزارة الداخلية.


