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جانب من املباحثات املشتركة بني وفدي الكويت ومنغوليا

سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس األول

توقيع اتفاقيتين للتعاون بين الكويت ومنغوليا
 عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في اخليمة األميرية بقصر بيان أمس جلس����ة مباحثات 
رسمية مع رئيس وزراء منغوليا الصديقة سوختباتر 
باتبولد. وجرت املباحثات بني اجلانبني في أجواء ودية 
حيث مت بحث العالقات الثنائية في شتى املجاالت وسبل 
تطويرها مبا يحقق مصالح الشعبني، إضافة إلى بحث 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.
حضر املباحثات النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير 
املالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون ووزير األش����غال العامة ووزير الدولة لشؤون 

البلدية د.فاضل صفر ووكيل وزارة اخلارجية الس����فير 
خالد س����ليمان اجلاراهلل ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بديوان س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
د.سالم اجلابر ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة اعتماد اخلالد وكبار املسؤولني في وزارة اخلارجية 
وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادي����ة العربية والطيران املدني والهيئة 
العامة لالستثمار وسفيرنا لدى منغوليا مبارك السهيجان، 
كما حضر املباحثات الوفد الرسمي املرافق لرئيس وزراء 
منغولي����ا. وعقب املباحثات جرى حف����ل التوقيع على 
اتفاقيتني للتعاون الثنائي ش����ملتا العديد من املجاالت 

التي تخدم مصالح الشعبني الصديقني وهما: 
� اتفاقية بني حكومة منغوليا وحكومة الكويت للتعاون 

في خدمات احلجر الصحي احليواني واخلدمات البيطرية 
وقعها نيابة عن حكومة الكويت وزير األش����غال ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صف����ر ووقعها نيابة 
عن حكومة منغوليا وزير الغذاء والزراعة والصناعات 

اخلفيفة توبخني بادا مجوناي.
� برنامج للتعاون الثقافي واإلعالمي والتعليمي والعلمي 
بني حكومة الكويت وحكومة منغوليا لألعوام 2011 � 2013 
وقعها نيابة عن حكومة الكويت وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ووقعها نيابة عن حكومة منغوليا وكيل 

وزارة اخلارجية والتجارة بايارباتار بولور.
هذا وأقام سمو الشيخ ناصر احملمد مأدبة غداء على 
شرف رئيس وزراء منغوليا الصديقة سوختباتر باتبولد 

والوفد املرافق له مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

الوطن واملواطنني باعتبارهم أبناء 
هذا الوط����ن والقائمني على أمنه 
واحملافظني على استقراره ولذلك 
فان املساس بكرامتهم يعد مساسا 
بكرامة املواطنني جميعا وبهيبة 
القانون والدولة. ومجلس الوزراء 
وهو يش����يد بالرد املقنع والطرح 
الراقي الواضح الذي أبداه س����مو 
رئيس مجلس الوزراء في مناقشة 
هذا االستجواب والتعامل معه فانه 
يؤكد متسكه بالدستور والقانون 
والقرارات التفس����يرية للمحكمة 
الدستورية ورفضه ألي ممارسات 
من شأنها تكريس أعراف برملانية 

غير سليمة.
كما أن مجلس الوزراء في هذا 
املقام يتوجه بوافر الشكر وعظيم 
التقدير ألعضاء مجلس األمة الذين 
عبروا عن التزامهم بأحكام الدستور 
وصحيح القانون وأعلنوا رفضهم 
للتعسف في تقدمي االستجواب، األمر 
الذي يعكس حسن وعيهم وحكمتهم 
وإدراكهم حلقيقة األمور واالنتصار 
ملصلحة الكوي����ت دائما ويعكس 
إميانهم الص����ادق بالدميوقراطية 

متثل أحد األه����داف الغالية التي 
تسعى احلكومة للمحافظة عليها 
وال تقبل املساس بها وهو مبدأ ال 
يقبل املزايدة أو التشكيك باعتباره 
أحد املبادئ الدستورية النابعة من 
القيم الراس����خة التي جبل عليها 
أبناء هذا الوطن الكرمي وتأصلت في 
نفوس أبنائه عبر األجيال املتعاقبة 
وأن كرامة رجال األمن من كرامة 

لرفعة الكويت الغالية متسلحة في 
ذلك بالدستور والقانون وفرض 
هيبتهما عل����ى اجلميع على قدم 
املساواة وأن احملافظة على األمن 
متثل ركيزة أساس����ية الستقرار 
الوطن وسالمة املواطنني وطمأنتهم 

ودفع عجلة التنمية.
وكذلك أكد سمو رئيس مجلس 
الوزراء عل����ى أن كرامة املواطنني 

واحلفاظ عليها.
كم����ا يتقدم مجل����س الوزراء 
التقدير  التحي����ة ووافر  بخالص 
لرئيس مجلس األمة على ما بذله 
من جهود بناءة وحكمة في إدارة 
جلسة االستجواب مبا يعبر عن 
صالبة في احلق وحنكة في االلتزام 

بالدستور والالئحة.
هذا وقد أعرب مجلس الوزراء 
عن عظيم الثقة في حرص أعضاء 
مجلس األمة عل����ى إحقاق احلق 
ليكونوا دائما قضاة عدل ينتصرون 
للعدالة مجسدين التزامهم بالقسم 
العظيم وبأحكام الدس����تور نصا 
وروحا ومؤكدا سعيه لتجاوز هذه 
املرحلة ب����كل تداعياتها وأبعادها 
واالنتقال ال����ى مرحلة من العمل 
اجلاد والتعاون االيجابي مع مجلس 
األمة لتحقيق اآلمال والطموحات 
التي يعلقها علينا املواطنون في 
حتقي����ق االجن����ازات املأمولة في 
مختلف مجاالت وميادين التنمية 
الشاملة حتت راية صاحب السمو 
األمير وس����مو ول����ي عهده األمني 

حفظهما اهلل ورعاهما.

الطيبة التي تربط بني الكويت وهذه 
الدول الشقيقة والصديقة.

ثم بح����ث املجلس الش����ؤون 
التقارير  السياس����ية في ض����وء 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
السياس����ية على  الس����احة  على 

الصعيدين العربي والدولي.
ه����ذا وقد اس����تعرض مجلس 
الوزراء ما دار في جلسة مجلس 
األمة املعقودة بتاريخ 2010/12/28 
بخصوص مناقش����ة االستجواب 
الى س����مو رئيس مجلس  املقدم 
الوزراء حيث تولى سموه تفنيد 
محاور االستجواب والتأكيد على 
خروج االس����تجواب على أحكام 
الدستور والالئحة الداخلية ملجلس 
األمة وجتاهل����ه لقرارات احملكمة 

الدستورية التفسيرية.
وان س����موه ورغم ما ش����اب 
االستجواب من مخالفات دستورية 
فقد حرص عل����ى وضع احلقائق 

كاملة جلية أمام مجلس األمة.
هذا وقد أكد سموه في مناقشته 
لالستجواب على حقائق منها أن 
احلكومة تعمل بكل جهد وإخالص 

الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
األسبوعي مس����اء أمس األول في 
قصر السيف برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الروضان بعد  الوزراء روض����ان 
االجتماع ان املجلس استهل أعماله 
باالطالع على الرسائل التي تلقاها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، من كل 
من صاحب السمو الشيخ حمد بن 
خليف����ة آل ثاني � أمير دولة قطر 
الشقيقة ومن امللك عبداهلل الثاني 
ابن احلسني � ملك اململكة األردنية 
الرئيس  الشقيقة ومن  الهاشمية 
العماد ميشال س����ليمان � رئيس 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة ومن 
السلطان حاجي البلقيه � سلطان 
بروناي دار السالم ومن كويننت 
برايس � احلاكم العام لكومنولث 
استراليا ومن الرئيس د.بوني ياي � 
رئيس جمهورية بنني ومن البارونة 
مارغريت تاتشر � رئيسة مجلس 
الوزراء البريطاني السابقة. وتأتي 
هذه الرس����ائل في إطار العالقات 

بعد مباحثات رسمية ترأسها رئيسا وزراء البلدين

جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية
تبدأ التحضير لحفل تكريم الفائزين

المعتوق: تعديالت قانون الرعاية السكنية خطوة مهمة
لتمكين الكويتية ودمجها.. وننتظر إقرار »الحقوق المدنية«

 أعلن مجلس أمناء جائزة س����مو الشيخ سالم 
العلي الصب����اح للمعلوماتية عن بدء التحضيرات 
الفني����ة إلقامة حفل تكرمي الفائزين بجوائزها لعام 
2011 برعاية وحضور صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وقال مدير اجلائزة د.خليل ابل في تصريح صحافي 
أمس ان اجلائزة ترفع شعار »شركاء في التنمية...

شفت« لهذه الدورة »انطالقا من قناعتها بأهمية تضافر 
جهود األفراد واملؤسسات احلكومية واجلهات املدنية 
في شراكة تتكامل فيها األفكار وتتعاضد فيها األعمال 
وتتش����ابك فيها األهداف للتحول إلى األفضل عبر 

وسائل التقنية املعاصرة والرقمية املتطورة«.
وأضاف ابل ان اجلائزة تهدف أيضا الى »االرتقاء 
مبهارات املعلوماتية واإلبداعات املختلفة والى تهيئة 

الشباب العربي لإلسهام بتطوير الثقافة املعلوماتية وتطوير احملتوى 
الرقمي على ش����بكة االنترنت، إضافة إلى إذكاء روح املنافسة والتميز 

واالبتكار في مجال تقنية املعلومات«.
وأكد ان اجلائزة أثبتت منذ انطالقها قدرتها على مساعدة الشباب 
للكشف عن مواهبهم الفنية وتطوير قدراتهم اإلبداعية وتفريغ طاقاتهم 
الكامنة مبا يخدم مصاحلهم الشخصية ويعزز العملية التنموية كما 
استطاعت توفير الرعاية الالزمة الستثمار هذه اإلبداعات وتوظيفها في 
خدمة املجتمع. وبنينّ ان شعار هذه الدورة »شركاء في التنمية...شفت« 
يوجز أهداف اجلائزة اجلوهرية ويحدد ابعادها التنموية الرامية إلى 
تعزيز العمل التطوعي لتشكل من خاللها نسيجا حضاريا يرتكز على 

اإلميان بأن دائرة التطوع قطرها ممتد ومساحتها بال حد.
وأش����ار ابل إلى جملة االستعدادات اللوجيستية التي بدأت اللجان 

الفنية بتنفيذها مبا يالئم حضورها الشعبي والرسمي 
في املنطقة ويعكس مسيرة اجنازاتها، موضحا ان 
اجلائزة وبعد عامها العاشر »تعيش على استثمار 

إمكانيات التقنية املعلوماتية بأقصى طاقاتها«.
وأضاف ان اجلائزة تس����تهدف عش����رة مجاالت 
ذات صلة بالتنمية والتطور املعلوماتي فهي تشمل 
األفراد واملجتمع املدني والقطاع اخلاص واحلكومة 
والتعليم والصحة والبيئ����ة واإلعالم واالتصاالت 

والبحث العلمي، إضافة الى الثقافة واملعرفة.
وذكر انها تركز على ثالثة مسارات رئيسية أولها 
مسار »جوائز املعلوماتية« الذي يضم جائزة الكويت 
وجائزة الوطن العربي واجلائزة التقديرية »وسام 
املعلوماتية ودرع املعلوماتية وقالدة املعلوماتية« 
وتتنوع اجلوائز في هذا املس����ار بني جوائز نقدية 

وعينية وتقديرية وتقدم لألفراد واملؤسسات احلكومية واخلاصة.
وقال ان املسار الثاني للجائزة يتمثل في مسار »التنمية املعلوماتية« 
ويهدف الى نشر الثقافة املعلوماتية بني األفراد واملؤسسات من خالل 
إقامة أنشطة وبرامج تسهم في تطوير جودة اخلدمات الرقمية املختلفة 

في املجتمع.
وأشار الى املسار الثالث »املعرفة املعلوماتية« الذي يهدف الى إبراز 
الوجه احلضاري للوطن العربي وإتاحة املعلومات وتوفيرها بصورة 

رقمية سهلة وميسرة للباحثني واملهتمني.
يذكر ان جائزة س����مو الشيخ س����الم العلي الصباح للمعلوماتية 
هي جائزة مستقلة غير ربحية تأسست بدعم ورعاية رئيس احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح عام 2001 ثم امتدت أنشطتها 

لتشمل جميع الدول العربية عام 2007.

هنأت عضو مكتب املرأة باحلركة الدس����تورية 
االسالمية احملامية اس����راء املعتوق املرأة الكويتية 
باقرار مجلس االمة لقانون الرعاية السكنية وتعديالته 
التي تهدف في مجملها الى شمول فئات من النساء 
الكويتيات ضمن الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة، 
الفتة الى ان اقرار هذه التعديالت من شأنه ان يصحح 
وضعا خاطئا استمر لزمن طويل في ظل مطالبات عدة 
من جانب جمعيات املرأة وفعاليات املجتمع املدني، 
مشيرة الى ان جتاهل القانون القدمي لشريحة كبيرة 
من النساء الكويتيات الالتي من املفترض ان ينطبق 
عليهن تعريف األسرة املستحقة للسكن، كان البد من 

تعديله النصاف كل فئات املجتمع الكويتي.
واشادت احملامية اسراء املعتوق باقرار التعديالت 
التي تضمنها قانونا الرعاية السكنية وبنك التسليف 

واالدخار املتعلقان مبعاجلة الوضع االسكاني للمرأة الكويتية والتي 
جاءت ملعاجلة وايجاد س����كن مالئم للمرأة الكويتية التي لم تس����تفد 
من خدمة الرعاية الس����كنية من خالل توفير بدائل سكنية سواء عن 
طريق احلصول على قرض اس����كاني او توفير س����كن بقيمة ايجارية 

مخفضة.

وعبرت املعتوق – ف����ي تصريح صحافي – عن 
تقديرها للجهود النيابية لدفع املرأة الكويتية نحو 
املش����اركة الفاعلة في تنمية املجتمع، موضحة ان 
التعديالت قد راعت جوانب انسانية كثيرا ما طالبنا 
بها عبر سنوات ممتدة ملعاجلة وضع املرأة املتزوجة 
من غير كويتي واملطلق����ة واألرملة واملرأة التي لم 

يسبق لها الزواج وجتاوزت سن االربعني.
وتوقعت املعتوق اتس����اع دور املرأة املجتمعي 
والسياسي وتزايد مساحة تأثيرها في العمل العام 
في حال تطبيق التعديالت التي ستساهم في دمج 
املرأة باملجتمع الكويتي سكنيا وعدم عزلها مبساكن 
خاصة من خالل توفير سكن مناسب حلجم االسرة 
مبختلف محافظات الكويت حسب سكنها بالبطاقة 

املدنية لتسهيل تواصلها وقربها مع اسرتها.
وشددت املعتوق على ضرورة االس����راع باقرار الالئحة التنفيذية 
لتل����ك التعديالت التي من املتوق����ع ان تدعم حقوق املواطنة من خالل 
املس����اواة في احلصول على الرعاية السكنية بني افراد املجتمع رجاال 
ونس����اء الذي كفله الدستور وفق ما ورد في املادة 29 التي نصت على 

ان الناس سواسية في احلقوق والواجبات.

د. خليل أبل

إسراء املعتوق

المحمد: كرامة المواطنين هدف غاٍل ال نقبل المساس به
نعمل على رفعة الكويت متسلحين بالدستور والقانون وفرض هيبتهما على الجميع على قدم المساواة.. والمحافظة على األمن ركيزة أساسية الستقرار الوطن وسالمة المواطنين

مجلس الوزراء أشاد برّد سموه المقنع وطرحه الراقي الواضح في مناقشة االستجواب

الحكومة تستنكر تفجير كنيسة القديسين

الكويت ترفض جميع
 أعمال العنف واإلرهاب

عب��ر مجلس الوزراء عن إدانته واس��تنكاره الش��ديدين وعن عميق 
األلم واألس��ف للتفجير اإلجرامي اآلثم الذي استهدف كنيسة القديسني 
مبحافظة اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا والذي 

راح ضحيته عدد كبير من األبرياء.
والكوي��ت إذ تؤكد موقفه��ا املبدئي الثابت برف��ض كل أعمال العنف 
واإلرهاب البغيض بجميع أش��كالها وصورها ومهما كانت دوافعها التي 
تتنافى متاما مع تعاليم ديننا اإلس��امي احلنيف وكل األديان السماوية 
وترفضها القيم واملبادئ اإلنسانية وكل املواثيق واألعراف الدولية، وإذ 
تعلن الكويت دعمها ومساندتها للجهود الدولية الرامية ملكافحة اإلرهاب، 
تع��رب عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية في مواجهة كل ما 
يهدف الى املس��اس بأمنها واس��تقرارها وبث الفرقة والشقاق بني أبناء 
الشعب املصري الواحد، وتؤكد ثقتها الكبيرة بقدرة األشقاء في مصر على 
جتس��يد وحدتهم الوطنية وتفويت الفرصة على كل من يريد بث الفتنة 

بينهم والتصدي بحزم وقوة ملثل هذه املخططات اخلبيثة.
وق��د عبر املجلس عن صادق التعازي واملواس��اة إلى الرئيس محمد 
حسني مبارك والشعب املصري الش��قيق بكل طوائفه وألسر الضحايا 

األبرياء، متمنيا دوام األمن واالستقرار في مصر الشقيقة.


