
الجمعة 7 يناير 2011   3محليات
اختارته جائزة الشهيد لمواقفه المشرفة إسالميًا وعالميًا يعقد في الكويت 11 و12 الجاري برعاية رئيس الوزراء

طالبوا أعضاء السلطتين بالتركيز على قضايا التنمية

توقيع اتفاقية بين منظمة حماية البيئة وجامعة الخليج

الزعبي: أردوغان الشخصية اإلسالمية المتميزة 
لهذا العام وسيتسلم الجائزة شخصيًا 10 الجاري

مؤتمر العالقات العربية ـ التركية يستهدف تكوين
تكتل إسالمي قادر على نصرة القضايا المشتركة

مختارون: تجاوز االستجواب تكريس للديموقراطية

»الميثاق«: نتيجة االستجواب رسالة واضحة على الحكومة أن تعيها
أص����در جتمع امليثاق الوطني بيان����ا صحافيا أكد فيه 
على ض����رورة أن تعي احلكومة مضم����ون النتيجة التي 
آل إليها االس����تجواب وقال التجمع: »ف����ي البداية نبارك 
للشعب الكويتي وملجلس األمة وللحكومة جناح التجربة 
الدميوقراطية وذلك باسدال الستار على االستجواب املقدم 
لرئيس مجلس الوزراء من قبل السلطة التشريعية ونيله 
ثقة املجلس في جتربة تعد انتصارا وتكريسا للدميوقراطية 
الكويتية التي من خاللها اعتلى سموه منصة االستجواب 
البرملاني كأول رئيس وزراء في العالم العربي يستجيب 

لهذه األداة الدستورية.
واننا لنأمل ان تقرأ احلكومة رسالة نتيجة التصويت 

قراءة متأنية وما أفصحت عنه جلسة املجلس من اغلبيه 
ضئيلة ضد كتاب عدم التعاون مع س����مو رئيس الوزراء 
وهي اذ تعد رسالة واضحة الى اداء احلكومة وما تتضمنه 
من تذمر ش����عبي واضح ازاء القصور في تنفيذ القوانني 
والتقصير في التعامل مع احلقوق واحلريات العامة على 
نحو العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص بعيدا عن املساومات 
واحملسوبيات القائمة على املقايضات السياسية والترضيات 
واس����تخدام احتياجات املواطنني آلية للضغط على نواب 
املعامالت مما يعد تعديا على الدستور والقوانني مما عطل 
التنمية س����نوات طوال وكرس مشاعر األلم واحلسرة في 
قلوب الكويتيني وهم يرون بالده����م تتراجع امام التقدم 

والتطور الس����ريع لدول اجلوار رغم كل امكانياتنا املالية 
والبشرية واملتمثلة في سواعد الكويت الواعدة.

واننا لنناشد اعضاء مجلس األمة املوقر االلتزام بدائرة 
صالحياتهم البرملانية التي حددها الدستور والنأي بأنفسهم 
عن استخدام األساليب غير الشرعية ورمي اصحاب الرأي 
املخالف لهم بأسوأ النعوت والصفات والتهم التي حتط من 
كرامتهم، وايضا وفي نفس الوقت فإننا نناشدهم االستفادة 
من التجربة التي مررنا بها قبل جلسة التصويت وما نتج 
عنه من انقسام للشارع الكويتي واحتقان سياسي قل نظيره 
في التاريخ السياس����ي الكويتي كما ندعوهم لالبتعاد عن 

تهييج الشارع بني فترة واخرى.

 فرج ناصر
هن���أ ع���دد م���ن مختاري 
المناطق س���مو الشيخ ناصر 
المحمد بتجديد ثقة الش���عب 
في سموه لقيادة دفة الحكومة 
لتحقيق م���ا يصبو اليه ابناء 
الكويت من مش���اريع تنموية 
واالرتقاء بالكويت لتعود كما 
كان���ت درة للخليج، وطالبوا 
اعضاء السلطتين بااللتفات الى 
القضايا الحيوية التي ينتظرها 

الشارع الكويتي.
وفي هذا االطار قال مختار 
العيون ملوح الحربي إننا نهنئ 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر المحمد بتجاوز 
محنة االستجواب التي عاشتها 
الماضية  االيام  الكويت طيلة 
وهذا دليل على الديموقراطية 
التي يتمتع بها بلدنا الكويت 
في ظل قائد مس���يرتنا ووالد 
الجميع صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، وعلى 
اعضاء مجل���س االمة القبول 
بالديموقراطية والحرية وعليه 
ف���إن الفائز في االس���تجواب 
الكوي���ت بلدنا بلد  هذا ه���و 
الديموقراطية والحريات وبلد 

اسرة آل الصباح.

من جهته قال مختار الرقعي 
سالم القريني ان هذا االنتصار 
يسجل لس���مو الرئيس وهو 
انتصار للدس���تور والكويت، 
مطالبا اعضاء مجلس االمة بأن 
يتقبلوا الرأي والرأي اآلخر وان 
يرضوا بالنتيجة وان يبتعدوا 
عن التأزيم وفتح صفحة جديدة 
مع الحكومة للعمل والتعاون 
وان تكون الفترة القادمة فترة 
عمل خطة التنمية وفي النهاية 
فإن الفائز من االستجواب هو 
الكويت واالنتقال الى مرحلة 
جديدة في العمل الجاد والتعاون 

االيجابي.

وم���ن جانبه ق���ال مختار 
العيار نهنئ  الواحة مش���عل 
سمو رئيس الوزراء على ثقة 
الحكوم���ة واالعضاء تجاوزه 
االستجواب والتعامل معه حسب 
القانون والدستور وهذا ما هو 
اال تكريس للحياة الديموقراطية 
التي تعيشها الكويت على مّر 
السنين وهو داللة واضحة على 
أن االنتصار لمصلحة الكويت 
وااليمان الصادق بالديموقراطية 

والحفاظ عليها.
واض���اف ان عل���ى اعضاء 
مجلس االم���ة التقيد بخطاب 
صاحب الس���مو االمير الوالد 

القائد والد الجميع وما نقول اال 
السمع والطاعة لك يا صاحب 
السمو االمير، متمنيا ان تكون 
الفت���رة القادمة فت���رة العمل 
على انجاز خطة التنمية وان 
يكون التعاون والتالحم شعار 

السلطتين.
من جانبه قال مختار منطقة 
عبداهلل المب���ارك فهد البذالي 
الرش���يدي س���نبارك لسمو 
رئي���س الحكومة ثقة مجلس 
االمة وثقة الحك�ومة، وذلك من 
خالل العبور باالستجواب الى 

بر االمان.
واضاف ان على اعضاء االمة 

ان يأخذوا نتيجة االستجواب 
بصدر رحب وه���ذه ضريبة 
الديموقراطية فمصلحة الكويت 

فوق كل اعتبار.
وطالب مجل���س االمة بمد 
الحكومة  التعاون مع  جسور 
وتهدئ���ة االج���واء والتعاون 
القانون  بين السلطتين وفق 
والدستور والمضي قدما نحو 
التنمي���ة وفق  تنفيذ خط���ة 
الزمنية للمش���اريع  الجداول 
الحاد  الح���وار  واالبتعاد عن 
والتهديد باالستجواب والتقيد 
بخطاب صاحب السمو األمير 

حفظه اهلل ورعاه.

صفر: صعود الرئيس للمنصة مثل أعلى للجميع السكوني: المرحلة المقبلة تتطلب
تضافر الجميع إلنجاز مشاريع التنمية

تقدم رئي����س نقابة املوانئ 
الى  الس����كوني  الكويتية علي 
الوزراء الشيخ  س����مو رئيس 
ناصر احملمد بالتهنئة بعد جتديد 

مجلس االمة الثقة في سموه.
وقال الس����كوني ان املوقف 
املش����رف ألعضاء مجلس االمة 
املوقر الذين عبروا عن التزامهم 
الدس����تور وصحيح  بأح����كام 
القانون واكدوا رفضهم للتعسف 
في تقدمي االس����تجواب ومد يد 
التع����اون، االمر ال����ذي يعكس 
حسن وعيهم وحكمتهم وادراكهم 
حلقيق����ة االم����ور واالنتصار 

ملصلحة الكوي����ت دائما ويعكس اميانهم الصادق 
بالدميوقراطية واحلفاظ عليها.

واضاف: ان املرحلة املقبلة تتطلب تضافر اجلهود 
الجناز مش����اريع التنمية وااللتفات الى متطلبات 
املواطنني واملواطنات واحتياجاتهم، خصوصا فيما 
يتعلق مبشاريع القوانني التي تتطلب سرعة في 

اقرارها.
واش����ار الى ان هذه االس����تجوابات لم توقف 

ع����زم احلكوم����ة على م����د يد 
التع����اون للن����واب احلريصني 
على مصلحة الكويت وشعبها، 
واوضح السكوني ان استجوابات 
االجندات قد س����قطت الى غير 
رجع����ة وآن االوان ك����ي يفهم 
البعض ان الكويت اكبر من اي 

اجندة.
واشاد السكوني مبوقف سمو 
رئيس مجلس الوزراء ملا بذله 
من جهود بناءة وحكمة في الرد 
املقنع والطرح الراقي في مناقشة 
االستجواب مبا يعبر عن صالبة 
في احلق وحنك����ة في االلتزام 

بالدستور.
ودعا الى طي صفحة االستجواب وجتاوز هذه 
املرحلة بكل تداعياتها وابعادها واالنتقال الى مرحلة 
من العمل اجلاد والتعاون االيجابي من مجلس االمة 
لتحقي����ق اآلمال والطموحات للمواطنني وحتقيق 
االجنازات املأمول����ة في مختلف مجاالت وميادين 
التنمية الشاملة حتت راية صاحب السمو االمير 

وسمو ولي عهده االمني.

الجدي هنأ المحمد بثقة الشعب
بارك املرجع الديني الكويتي آية اهلل الشيخ جاسم اجلدي الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ثقة الشعب الكويتي بعدما 

نال ثقة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
واكد اجلدي ان رئاسة احلكومة حتتاج الى شخص مثل سمو الشيخ 
ناصر احملمد حلل املشاكل الداخلية، لذا جدد املرجع الديني الشيخ جاسم 
اجلدي البيعة آلل الصب����اح الكرام وطالب الكويتيني بااللتزام بالهدوء 
والعمل وفق القنوات الدس����تورية واال يخالفوا العرف الذي جبل عليه 

اهل الكويت وجمعنا اهلل حتت راية اهلل، ثم الوطن، ثم االمير.

 فرج ناصر
أكد وزير األشغال ووزير البلدية 
د.فاض����ل صفر أن هناك دروس����ا 
ومالحظات ميكن استنتاجها من 
أحداث االستجواب، وهو اننا أحوج 
ما نكون الى تعزيز الوحدة الوطنية، 
وتطبيق ما نادى به صاحب السمو، 
وان صعود الرئيس للمنصة للمرة 
الثالثة خالل سنة واحدة يعد مثال 
أعلى للجميع في تأصيل األسس 
الدس����تورية، ويج����ب ان يتوجه 
اجلميع سواء احلكومة أو البرملان أو 
اإلعالم لرص الصفوف والتنمية.

أكد املنسق العام ملؤمتر العالقات العربية � التركية 
محمد الديحاني ان املؤمتر يأت���ي تأكيدا وتأصيال 
للعالقات العربية � التركية والتقارب فيما بني الثقافات 
العربية والتركية التي قادت الدولة اإلسالمية على 
مر أكثر من 4 قرون، الفتا الى ان الواقع الذي يعيشه 
العالم يحتم على كل الدول ان تنضوي حتت تكتالت 
وكيانات سياسية تربطها عالقات مشتركة تساهم 

في تعزيز هذا الترابط وتوطيده.
وقال الديحاني في تصريح صحافي »ان العصر 
الذي نعيشه اآلن يحتم على اجلميع تكوين تكتالت 
سياسية قوية لدعم وجودها وتعزيز موقفها الدولي من 
خالل قوى الضغط املرتبطة باملصالح اإلستراتيجية، 
مشيرا الى ان هذا العصر هو عصر التكتالت والذي 
من خالله يجب صقل العوامل املش���تركة فيما بني 

جمهوري���ة تركيا 
والع���رب لتكوين 
تكتل إسالمي لديه 
القدرة على فرض 
الدول���ي  ال���رأي 
ونص���رة القضايا 
اإلسالمية والقضايا 
املشتركة التركية � 

العربية.
إن  وأض���اف: 
التركي  التباع���د 

� العربي ال���ذي مت في فترة من الفت���رات أدى الى 
خذالن القضية الفلسطينية والتي تعتبر أهم القضايا 
اإلسالمية التي كانت بأمس احلاجة الى تقارب عربي 
� تركي لنصرة فلسطني وفرض الرأي على املجتمع 
الدولي لالعتراف بدولة فلسطني مستقلة، مشيرا الى 
ان توافق العالقات العربية � التركية سيساهم في 
دعم احلركة االقتصادية فيما بني تركيا والعرب، كما 
سيفتح مجاالت وآفاق لالستثمار العربي � التركي 

في جميع املجاالت.
ولفت الديحاني الى ان العوامل املشتركة فيما بني 
جمهورية تركيا والعرب هي اكثر من ان حتصى في 
مؤمتر واحد أو في فترة زمنية وجيزة، موضحا ان 
املؤمتر جاء مساهمة من الشباب الكويتي في تنمية 
العالقات االجتماعية واالقتصادية والفكرية وتوسيع 
التقارب بني  آفاق 

العرب وتركيا.
بالذكر  اجلدير 
ان مؤمتر العالقات 
التركية   � العربية 
سيعقد في الكويت 
اجل���اري  و12   11
برعاية سمو رئيس 
ال���وزراء  مجلس 
ناص���ر  الش���يخ 

احملمد.

العوضي: مخاطر كثيرة تهدد البيئة البحرية
تحتم التصدي لها قبل أن تصعب السيطرة عليها

إطالق البوابة اإللكترونية البيئية في فبراير

الهارون استقبل وفداً برلمانياً ناميبياً

بهبهاني: ما نشر عن زيارة محافظ 
العاصمة إلى كربالء ليس صحيحًا

نفى د.ناصر بهبهاني مدير إدارة 
مكتب محافظ العاصمة الشيخ علي 
اجلابر ما ذكرته بعض وس����ائل 
اإلعالم احمللية حول زيارة احملافظ 
الى محافظة كربالء في اجلمهورية 
العراقية.يذكر ان محافظ كربالء 
ام����ال الهر وعل����ى هامش زيارته 
اخلاصة للكويت، مؤخرا وبدعوة 

من أحد رجال األعمال الكويتيني � 
قام والوفد املرافق بزيارة محافظ 
العاصمة الشيخ علي اجلابر في 
مكتبه بديوان عام احملافظة وتبادال 
األحاديث الودية، ووجه له دعوة 
لزيارة محافظة كربالء، وش����كره 
اجلابر على ه����ذه الدعوة ووعده 
بتلبيتها إذا سمحت له الظروف.

استقبل وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون 
في مكتبه صباح امس الوفد البرملاني في اجلمهورية 
الناميبية برئاس���ة لويد لوكي كاس���ينجو نائب 
رئيس البرملان ومبرافقة وحضور النائب صالح 

عاشور.
وبح���ث الطرفان أبرز القضاي���ا ذات االهتمام 
املش���ترك خاصة على الصعي���د االقتصادي، كما 

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون 
املش���ترك مبا يخدم مصلح���ة البلدين الصديقني 
وتوطيد العالقات الثنائية بينهما في مختلف املجاالت 

واستغالل فرص االستثمار املتاحة.
حضر اللقاء وكي���ل وزارة التجارة والصناعة 
باإلنابة عبدالعزيز اخلالدي والوكيل املساعد لشؤون 

الرقابة التجارية.

أعلن األمني العام جلائزة الشهيد 
الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل 
اخليري د.شبيب الزعبي »عن فوز 
رئيس وزراء جمهورية تركيا رجب 
طيب اردوغان بجائزة الشخصية 
اإلسالمية املتميزة مبينا »أن مجلس 
األمناء ومجلس اإلدارة في اجلائزة 
اختار اردوغان من منطلق التقدير 
جلهوده العظيمة في خدمة العمل 
اإلنساني ومواقفه املشرفة إسالميا 

وعامليا«.
وق����ال الزعبي ف����ي تصريح 
صحافي »إن جائزة الش����خصية 
إدارة  املتميزة متنحها  اإلسالمية 
اجلائزة للشخصية اإلسالمية التي 
يكون لها وجود ثابت في الدفاع 
القضايا اإلس����المية  والذود عن 
العاملية، حيث ان هناك من يحمل 
هم اإلسالم من خالل منصبه املؤثر 
ويساهم في نصرة هذا الدين« الفتا 
»إلى أن تكرمي هذه الشخصية يكون 
لزاما علينا لدعم وتعزيز القضية 
اإلسالمية لكي ال تكون يتيمة ال 

جتد من يدافع عنها«.
وأضاف »ان اختيار اردوغان 
جاء بناء »على استش����ارة بعض 
احملكمني املعتمدين في اجلائزة« 
الذي رأى فيه قوة وثباتا في الدفاع 
عن العديد من القضايا اإلسالمية 
املفصلي����ة الت����ي كان����ت حتتاج 
إلى موقف ثاب����ت من قبل الدول 

كونا: أعلنت املنظمة االقليمية 
حلماية البيئة البحرية امس عن 
توقيعها مذكرة تفاهم مع جامعة 
اخللي����ج العربي به����دف تفعيل 
البحثي املشترك بينهما  التعاون 
لرسم استراتيجيات اقليمية حلماية 
البيئة البحرية في منطقة اخلليج 

العربي.
ووقع املذكرة عن جانب املنظمة 
التي تتخذ م����ن الكويت مقرا لها 
التنفي����ذي د.عبدالرحمن  امينها 
العوضي وعن جانب جامعة اخلليج 
العربي رئيسها د.خالد العوهلي.

وتعتبر االتفاقي����ة ومدتها 5 
سنوات اخلطوة األولى من نوعها في مجال التعاون 
املش����ترك بني اجلانبني حماية للبيئة البحرية التي 
باتت تتعرض ملخاطر جدية عدة بس����بب حموالت 
التلوث املتزايدة الناجتة عن زيادة األنشطة الصناعية 
والترفيهية والتلوث النفطي على س����واحل اخلليج 
العربي وزي����ادة عدد البواخر والناق����الت في املياه 
اإلقليمية ومسببات ظاهرة االحتباس احلراري بارتفاع 

درجة حرارة املياه.
وقال د.العوضي في تصريح صحافي بهذه املناسبة 

ان املعطيات البيئية الراهنة تؤشر 
الى مخاطر كثي����رة ذات تأثيرات 
بيئية واقتصادية س����لبية حتتم 
التصدي لها قبل تفاقمها ووصولها 
الى مرحلة يصعب حلها والسيطرة 

عليها.
واضاف ان توقي����ع االتفاقية 
م����ع جامعة اخللي����ج العربي من 
البحثية  شأنه تنش����يط احلركة 
والتدريب والتقارير املفصلة عن 

الواقع البيئي.
واوضح ان التعاون بني مراكز 
الدراس����ات والبح����وث ومراك����ز 
اخلدم����ات ب����ات احد اه����م أنواع 
التعاون االستراتيجي طاملا اصبحت حلول احلماية 
مقرونة بالبحث عن األس����باب اجلوهرية ملشكالت 
البيئة املتعددة.واكد د.العوضي أهمية احلماية للبيئة 
باعتبارها احدى القوانني الدولية غير املفعلة مشيرا 
ال����ى ان التلوث البيئي الراه����ن يقضي على الثروة 
السمكية والشعب املرجانية تدريجيا ويدمر السواحل 
ما يستدعي محاصرة الصيد اجلائر والتلوث الصناعي 
وخفض اعداد السفن والبواخر التي ترمي املياه امللوثة 

في املياه اإلقليمية.

تس����تعد الهيئة العامة للبيئة 
إلطالق واحدة من أوسع البوابات 
البيئي����ة في فبراير  االلكترونية 
املقبل بالتزامن مع احتفاالت الكويت 
بأعيادها الوطنية.وقال مدير إدارة 
الرقابة والتفتيش والطوارئ في 
الهيئة محمد األحمد ل� »كونا« أمس 
ان البواب����ة االلكترونية س����تقدم 
املعلومات البيئي����ة جلميع أفراد 
املجتمع بصورة مبسطة وميسرة 
وس����تتولى تأم����ني تواصلهم مع 
الهيئة عبر التبليغ عن املشكالت 

البيئية وتقدير احلالة البيئية في 
البالد. وأضاف األحمد ان البوابة 
تقدم ألفراد املجتمع أيضا فرصة 
االطالع على األماكن املتاحة أمامهم 
لناحية السباحة والصيد والغوص 
وما ش����ابه ذلك من أمور مرتبطة 
الهيئة  باعتبارات بيئية.وذكر ان 
ماضية نحو اجتاه جديد للعطاء 
باستخدام التكنولوجيا من خالل 
إنشاء صفحة متخصصة لتكون 
مرجعا للباحثني املتخصصني على 

املستويني احمللي والعاملي .

اإلسالمية، مشيرا »إلى أن احلصار 
على غزة ساهم في تعزيز العالقات 
اإلسالمية وكشف زيف ادعاء العدو 
الصهيوني جتاه احلصار الغاشم 
على غزة الذي رفضته تركيا عمليا 
من خالل املواقف التي اتخذها هذا 

الرئيس املسلم«. 
ولفت الزعبي »إلى ان املرحلة 
املقبلة حتتاج من املسلمني للمزيد 
من التكات����ف والتعاضد لتعزيز 
موقفهم من خالل كتلة إس����المية 
قوية، فدخ����ول تركيا إلى أعماق 
القضاي����ا اإلس����المية املفصلية 
سيساهم في تغيير املوقف الغربي 
من ه����ذه القضايا »مستش����هدا« 
الغربية  الدول  باعتراف عدد من 
بالدولة الفلسطينية بعد االعتداء 

اآلثم واحلص����ار على قطاع غزة 
فكان هذا املوقف يحسب للتعاون 

اإلسالمي في املنطقة«. 
وخت����م »ان حض����ور رئيس 
وزراء جمهورية تركيا رجب طيب 
اردوغان لتسلم اجلائزة شخصيا 
التي  يشكل دعما كبيرا للجائزة 
خط����ت خطوتها الثاني����ة بتقدم 
النظير، فالعمل اخليري  منقطع 
كان بحاجة إلى دعم مش����اريعه 
والشخصيات العاملة فيه، موضحا 
»أن اجلائزة س����اهمت من خالل 
نسختيها في دعم العاملني في هذا 
القطاع مما ساهم في تنافس كبير 
شهدته النسخة الثانية للعمل على 
تطوير العمل اإلنساني في العالم 

اإلسالمي«.

رجب طيب أردوغان

سمو الشيخ ناصر احملمد

د.فاضل صفر

محمد األحمد

د.شبيب الزعبي

د.ناصر بهبهاني

المحمد استقبل وفدًا ناميبيًا
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد أمس نائب رئيسة البرملان في اجلمهورية الناميبية 
الصديقة لويد لوكي كاسينجو والوفد املرافق لها مبناسبة 
زيارته��ا للبالد.حضر املقابلة رئي��س جلنة الصداقة 

الكويتية � الناميبية النائب صالح عاشور.

فهد البذاليمشعل العيارسالم القرينيملوح احلربي

علي السكوني

د.عبدالرحمن العوضي


