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خالل افتتاح ورشة عمل »التنمية البشرية« مبعهد الثقافة العمالية

حّذر من إقحام العامة في قضايا األمة ونوازلها

السداني: التنمية في الكويت ملف املستقبل والطريق بدأ
نحو الطبقة الوسطى باعتبارها السند احلقيقي للقاعدة املجتمعية

الطبطبائي:  البد من التصدي لدعاة الفتنة

افتتح معهد الثقافة العمالية 
التاب����ع لالتحاد الع����ام لعمال 
الكويت بالتعاون مع مجموعة 
20/50 للتنمية االجتماعية ورشة 
البشرية«  عمل حول »التنمية 
صباح امس بمش����اركة نائب 
رئي����س االتحاد الع����ام لعمال 
الكويت فالح العازمي ومستشارة 
شؤون المجتمع المدني لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدولة  االقتصادي����ة ووزي����ر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان نورية السداني 
ومدير معه����د الثقافة العمالية 
الحرب����ي، ومحمد  محمد نافل 
جمعان الحضينة عضو المجلس 
التنفيذي لالتحاد العام لعمال 
الكويت ومدي����ر تحرير مجلة 
ال����ى عدد كبير  العامل إضافة 
من النقابيي����ن والنقابيات من 
العمالية في  النقابات  مختلف 
القطاع����ات الحكومي والنفطي 

واألهلي.
تح����دث في ال�بداي����ة نائب 
رئي����س االتحاد الع����ام لعمال 
الكوي����ت فال����ح العازمي الذي 
رحب بالمشاركين، وأوضح أن 
موضوع الورشة هو تعبير عن 
جوهر المحاضرات والنقاشات 
التي ستدور في هذه الورشة، 
والتركيز بالدرجة األولى على 
دور الحركة النقابية في عملية 

التنمية البشرية.
وأكد العازمي في كلمته على 
مساهمة الحركة النقابية الفاعلة 
في عملية التنمية االقتصادية 
واالجتماعية منذ زمن طويل، 
ولم تبخل يوما عن تقديم كل ما 
يدفع بهذه العملية إلى االمام من 
اجل تحقيق المزيد من التقدم 
والرقي واالزدهار لهذا الوطن، 
وان االتحاد العام لعمال الكويت، 
بكونه المظلة التي تمثل الحركة 
النقابية الكويتية وأحد األطراف 
القيادية ف����ي المجتمع المدني 
الكويتي، أدرك منذ تأسيس����ه 

التنمي����ة ووافق عليها مجلس 
األمة ورص����د لها اكبر ميزانية 

في تاريخ الكويت.
وأوضح الحربي ان إنش����اء 
المباني الش����اهقة والجس����ور 
والطرق والحدائق والوس����ائل 
التجارية والترفيهية وحدها ال 
يكفي من دون التنمية البشرية 
التي هي األساس في أي تنمية 

تحدث.
وبين ان االتحاد العام لعمال 
الكويت مهتم جدا بهذه الناحية 
التي من دونها لن تقوم اي تنمية 
حقيقية، مبينا ان األساس هو 
في رفع مستوى التعليم وصقل 
المبدع����ة واالهتمام  الك����وادر 
بالحياة الكريمة للفرد من خال 
التنمية الصحية واالس����كانية 
ال����وازع الديني لدى  وتأصيل 

الشباب.
وبدوره تحدث محمد جمعان 
الحضين����ة عض����و المجل����س 
التنفيذي لالتحاد العام لعمال 
الكويت ومدي����ر تحرير مجلة 
»العام����ل« موضح����ا س����عي 
معه����د الثقاف����ة الع�مالية الى 
إقامة العدي����د من ورش العمل 
والدورات الثقافية التي تحقق 
المعرفة لمنتس����بي المنظمات 
النقابية. وبين الحض�ينة أهمية 
التعاون مع المنظمات الدولية 
حيث ان هذه الدورة هي إحدى 
ثمار التعاون بين االتحاد العام 
لعمال الكوي����ت متمثال بمعهد 
الثقاف����ة العمالي����ة ومجموعة 
20/50 للتنمي����ة المجتمعي����ة 
والتي تهدف إلى بناء اإلنسان 
القادر على دفع تنمية المجتمع 
في جميع المجاالت كما حرص 
االتحاد الع����ام لع��مال الكويت 
على التعاون مع مجموعة 20/50 
المجتم��عية بهدف  للت�نمي����ة 
إنجاح البرام����ج التي تتطابق 
م����ع دور االتح�اد ف����ي تنمي�ة 

الم�جتمع.
أسامة أبوالسعود  ٭

تأت����ي كبداية طري����ق للتنمية 
البشرية لمقابلة مشاريخ الخطة 
التنموية التي تصدى لها بكل 
شجاعة معالي الشيخ احمد الفهد 
بعد ان كانت مجرد اوراق مبعثرة 

منذ عام 1986م.
وأوضحت السداني ان أمام 
الكويت مهمة تاريخية تتمثل 
التعليم والتدريب لتنمية  في 
الموارد البشرية لمشاريع الخطة 
الس����داني  التنموية، وتعهدت 
بالدف����اع عن المل����ف التنموي 
بكل قوة من اجل تحقيق كافة 

مشاريعه.
ومن جانبه رحب محمد نافل 
الحربي بالحضور والمشاركين 
والمشاركات في اعمال الورشة، 
وأوضح الحرب����ي ان المجتمع 
الكويت����ي بجمي����ع أطيافه بدأ 
بالتفاعل بش����كل ايجابي على 
المؤسسية  المستويات  جميع 
المدني  اإلعالمية والمجتم����ع 
م����ع خطة التنمي����ة منذ اعالن 
صاحب السمو األمير رغبته في 
ان تكون الكويت مركزا تجاريا 
المنطقة،  وماليا على مستوى 
وبعد ان طرحت الحكومة خطة 

أهمية التنمية البشرية بالذات، 
بصفتها احد اهم عوامل التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وهي 
عملية تعليم وتدريب وتثقيف 

دائمة ومستمرة.
كما أدرك أهمية تنمية الكوادر 
النقابي����ة تحديدا بهذا المفهوم 

الواسع للتنمية.
بدوره����ا أوضح����ت نورية 
السداني ان التنمية في الكويت 
ه����ي مل����ف المس����تقبل الذي 
يستدعي التالقي معه، وأوضحت 
ان الطريق قد بدأ نحو الطبقة 
الس����ند  الوس����طى باعتبارها 
الحقيق����ي للقاعدة المجتمعية 
ف����ي اي دولة في  المس����تقرة 
العالم باعتبارها »ش�ركاء في 

الرفاه«.
وأشادت بدور معهد الثقافة 
العمالي����ة في تنمي����ة وتربية 
العمالية،  البش����رية  الك����وادر 
وتذكرت قيادات الح�ركة النقابية 
الذين س����اهموا في هذا المجال 
وذك����رت منهم مري����م ادريس 
ومحمد العصيمي وناصر الفرج 
واحمد سعيد االصبحي وحسين 
الويحة، وبينت ان هذه الورشة 

)قاسم باشا( نورية السداني وفالح العازمي ومحمد نافل احلربي خالل ورشة العمل 

العازمي: احلركة 
النقابية الفاعلة 

تساهم في عملية 
التنمية منذ
زمن طويل

»ويكيليكس الكويت« يدشّن موقعه 

حيدر لوضع آلية ملشاريع التنمية النظيفة 

الطيور النادرة معروضة للبيع في سوق اجلمعة

نشر موقع »كويت ويكيليكس« أول موقع 
متخصص لنشر الوثائق، مجموعة من الوثائق 
التي وصفها مؤسس املوقع خالد الهاجري باملهمة 
واخلطيرة التي تتعلق بقضايا مختلفة متس 
املجتمع الكويتي وذلك خالل مؤمتر صحافي 
عق���د في مقر جماعة اخل���ط األخضر البيئية 
حيث سيستمر نشر الوثائق تباعا بشكل شبه 
أس���بوعي.   وتصدرت الئحة الوثائق وثيقة 
تتعلق بإصدار الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
ملرسوم رئاسي يأمر من خالله بتسليم مواطن 
كويتي للسلطات األمنية العراقية حملاكمته رغم 

وجود اتفاقيات أمنية بني الكويت ولبنان.
وتتضمن الوثائق أيضا ما يفيد بإهدار املال 
العام وما يفيد بأن اجليش األميركي في الكويت 
زود جنوده بأغذية فاسدة مت تخزينها في مواقع 
شديدة التلوث في ميناء عبداهلل بشهادة من 
وزارة الصحة وهيئة البيئة، كما كشفت عن هدر 
للمال العام من قبل مؤسسة البترول الكويتية 
من خالل حرقها لغاز طبيعي بقيمة مليار دينار 

وتدعي ندرة الغاز في الكويت«.
وكش���فت وثائ���ق حص���ل عليه���ا املوقع 
م���ن ديوان احملاس���بة عن جتاوزات بش���أن 

نظمت اللجنة الوطنية ملشاريع آلية التنمية 
النظيفة أمس ورشة عمل حتت رعاية الهيئة 
العامة للبيئة، ومبشاركة البنك الدولي وعدد 
من جهات الدولة املعنية بتنفيذ مشاريع صديقة 

للبيئة، في غرفة التجارة والصناعة.
وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
الكابنت علي حيدر ان مشاريع آلية التنمية 
النظيفة تندرج حتت االتفاقية اإلطارية لتغير 
املناخ، وبرتوكول »كيوتو« املتخصص ملتابعة 
االنبعاثات الناجتة عن الصناعات املوجودة 
لدى البالد، موضحا ان أهم األمور التي تناقشها 
الورش���ة هو وضع آلية عمل هذه املشاريع 
وكيفية تقدميها إلى السلطة الوطنية ممثلة 

كش���ف رئيس فريق رصد وحماية الطيور 
باجلمعية الكويتية حلماية البيئة محمود شهاب 
عن جتاوزات، وصفها باخلطيرة، بحق الطيور 
الربيعية املهاجرة وبعض أنواع احليوانات البرية 
النادرة واملهددة باالنقراض، حيث أكد أن الفريق 
تلقى شكوى من مواطن مفادها قيام بعض الباعة 
بعرض أنواع من تلك الطيور واحليوانات للبيع 
بسوق الطيور مبنطقة الري نتيجة قيام البعض 
بالصيد اجلائر ألنواع من مكونات احلياة الفطرية 
بالكويت، كما زود الفريق بصور الطيور املعروضة 
للبيع. واش���ار في تصريح صحافي الى أن من 
بني تلك الطيور، والتي مت رصدها في صناديق 
بسوق اجلمعة، أنواعا من طيور الصرد الرمادي 

مستش���فى »الس���يف« وتعديات عل���ى املال 
الع���ام، وكذلك جتاوزات وتعديات مارس���تها 
 الش���ركة املنف���ذة املس���تثمرة ف���ي مجم���ع

»مارينا مول«.
وقال الهاجري ان »نش���ر هذه الوثائق هو 
حق لكل املواطنني وهدفه خلق جهة رقابية على 
جميع اجلهات في الدولة لتحقيق الشفافية التي 
تساهم في احلّد من الفساد. وفي رده على من 
يتصور أن املوقع مخصص لنشر الفضائح قال 
»هو مخطئ فما نسعى له هو تأسيس ثقافة 
الرقابة املستقبلية عن رقابة السلطات«، مبينا أن 
»الوثائق التي يتم نشرها تؤخذ من عدة جهات 
منها ديوان احملاسبة ومجلس األمة ونشرها 

يساعد على احكام الرقابة املجتمعية«.
وأشار الهاجري إلى أن »الشروط األساسية 
لظهور موقع »ويكيليكس« هو إعالن االس���م 
احلقيق���ي لصاحب املوقع وأعضائه وذلك من 
باب الشفافية ولألسف هناك من يريد إنشاء 
بعض املواقع من دون أسماء املؤسسني«، مؤكدا 
أن »موقعنا يعتمد دقة الوثائق التي ينشرها 

والهدف منها تعريف املجتمع بها«.
دارين العلي  ٭

بالهيئة العامة للبيئة وكذلك كيفية نقل هذه 
املشاريع من الكويت إلى مجلس إدارة مشاريع 
آلية التنمية النظيفة ألخذ املوافقة النهائية 
عليها وبالتالي إصدار نقاط االنخفاضات التي 

ستحصل بعد تنفيذ هذه املشاريع.
وأضاف: ان البنك الدولي سيقوم بالتعاون 
مع اجلهات املشاركة في البالد بوضع خطة 
العمل الس���تالم هذه املش���اريع من القطاع 
احلكوم���ي واألهلي واخلاص والش���ركات 
العاملية التي ترغب باالستثمار في الكويت، 
ووضع أس���س س���يتم املوافقة عليها للبدء 

بهذه املشاريع.
دارين العلي  ٭

الكبير، أو ما يس���مى محلي���ا »حمامي عربي«، 
باالضافة الى الثعلب األحمر املهدد باالنقراض، 

وهو مايعرف محليا »حصني«.
وأضاف شهاب أن فريق رصد وحماية الطيور 
انتقل على أثر ذلك الى سوق اجلمعة للوقوف 

على تلك املخالفات الواضحة والصريحة.
وبني أن الفريق رصد خالل جولته بس���وق 
الطيور عمليات بيع كثيرة للعديد من الطيور 
املهاجرة ومنها طائر مس���اح الريضان وطائر 
العويس���ق النادر واملهدد باالنق���راض وطائر 
العوس���ق، فضال عن أعداد كبي���رة من البالبل 

وهي طيور محلية مستوطنة.
دارين العلي  ٭

)كرم ذياب( خالد الهاجري متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  

صدام حس����ني قبل عقدين قابله 
أهل الكويت بالتماسك والوحدة، 
فالواجب ان تقابل الفتنة بني أبنائها 
بالوح����دة الوطني����ة، والتصدي 
لدعاة الفتن����ة، وتطبيق القانون 

على اجلميع.
وأوض����ح ان هناك مخططات 
وأجن����دات دولية يج����ب احلذر 
منه����ا، ال تريد اخلي����ر للكويت 
وأهلها، والواج����ب اليقظة منها، 
والتصدي لها. ودعا د.الطبطبائي 
العلماء في العالم االس����المي الى 
عدم التسرع في املواقف، والتثبت 
والنظر في العواقب، وذلك من خالل 
انتهاج املنهج النبوي الش����ريف 

في الفنت.
وان على السياسيني في هذه 
التي تعيش����ها  املرحلة احلرجة 
الكويت هذه األي����ام نبذ التفرق، 
الكلمة، والتناصح، وذلك  وجمع 
من غير جتريح، وإزالة أس����باب 
اخل����الف باحلكم����ة واملوعظ����ة 
احلس����نة، وتدخل الوجهاء وأهل 
التجربة من احملايدين. وانه من 
الواجب على املس����لمني عموما، 
الكويت خصوصا معاجلة  وأهل 
االختالفات باحلوار، وبيان وجهات 
النظر، وترك العنف، وحب اخلير 
النظامية  لآلخرين، ووفق األطر 
في الدول����ة، مؤكدا على ضرورة 
احترام احلقوق التي كفلها النظام 
في الدولة، وعدم التطاول والتعدي 
على اآلخرين مهما كان مس����وغ 
االخت����الف. كما ح����ّذر من اقحام 
العامة في قضايا األمة ونوازلها، 
وفيما يحتاج الى التفحص والنظر، 
وان اخلاصة قد يقودون العامة في 
بداية األمر، ولكن متى ما وصلوا 
العامة  الى حد االجنراف، قادهم 

الى ما ال حتمد عقباه.

مزق����ت مجتمعاتها، وأحلقت بهم 
الويالت.

انتهاج منهج  وأكد ض����رورة 
العدل واحلكمة والرفق واإلحسان 
في معاجلة امللمات واخلالفات التي 
تعصف باملجتمعات، وخصوصا 
ه����ذه األي����ام التي ب����دأت الفتنة 

الطائفية فيها تطل برأسها.
وانه من املناسب تقدمي حسن 
الظن مبا تتخذه الدولة من قرارات 
ومواقف، فإن األمن الداخلي بعد 
اهلل تعالى فوق كل اعتبار، السيما 
أننا نعيش نعمة في كنف األمن 
واألمان بفضل اخلالق س����بحانه 
وتعالى، لذا م����ن الواجب علينا 
ان نش����كر اهلل تعال����ى على هذه 
العظيمة، ونعمل جميعا  النعمة 
على احملافظة عليها، أوال بطاعة 
اهلل تعالى من خالل االنتهاج بنهج 
رس����وله ژ، القائم على العدل، 
والكرامة لإلنسانية، ثم احملافظة 
على هذه النعم العظيمة التي حبانا 

اهلل بها.
وأك����د د.الطبطبائ����ي عل����ى 
أف����راد املجتم����ع في  سواس����ية 
احلقوق والواجب����ات، وضرورة 
تطبيق العدالة بني أفراد املجتمع 
أساس كل حكم، وتقدمي الرفاهية 
للشعوب. وأوضح ان طول عمر 
الدول على قدر العدل الذي تسير 
عليه، فالظلم بكل معانيه ينقص 
عمر الدولة ويبيدها، السيما اننا 
رأينا حكاما ودوال قد زالوا بسبب 
الفجور، والبعد عن اهلل تعالى، 
وظلمها ملجتمعاتها، فالدولة العادلة 
لديها مقومات االستمرار بإذن اهلل 

تعالى.
وان خطر الف����نت ال يقف عند 
مشعليها سواء بقصد او من غير 
قصد فحس����ب، بل متتد لتشمل 
جميع أفراد الدولة، فضرر الفنت 
عام في املجتمعات، وعلى العقالء 
التحذير منها، وأضرارها الوخيمة، 

والتصدي ملشعليها.
الكوي����ت كان����ت  ان  مؤك����دا 
وس����تكون بإذن اهلل تعالى مثاال 
طيبا للتعايش السلمي بني جميع 
أفراد املجتمع، حتى غير املس����لم 
يعيش آمنا في ه����ذه البالد على 
نفس����ه وعرضه وماله، وان عدم 
التعدي على اآلخرين أساس من 

أساسيات هذه البالد.
وان اآلب����اء ف����ي الكويت منذ 
ق����رون يحفظون حقوق اجليرة، 
وال يتعدى أحد على أحد، ومينعون 

إيذاء اجلار.
وبنّي د.الطبطبائي بأن الكويت 
متر ف����ي ه����ذه األي����ام بأصعب 
منعطفاتها االجتماعية، واختبار 
صعب مل����دى التعايش، فإن كان 
اخلطر اخلارجي من نظام املقبور 

باحلوار، والدعوة الى اخلير.
وق����ال د.الطبطبائي ان هناك 
خطرا من قب����ل املتربصني الذين 
يترصدون الشر بالكويت وأهلها، 
ونق����ل الفتن����ة الطائفي����ة اليها، 
ويسعون الى فك اللحمة بني أفراد 
املجتم����ع في هذه البالد، وقال ان 
الكويت عاش����ت التسامح عقودا 
طويلة، واعتبرت مبا عانت منه 
مجتمعات أخرى من فنت طائفية 

والتف����رق بقول����ه: »ال ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض«، مؤكدا ض����رورة انتهاج 
منهج احل����وار بني جميع أطياف 
املجتمعات االسالمية، وهو املنهج 
الذي دع����ا اليه النبي الكرمي ژ، 
وس����ار عليه أهل بيت����ه األطهار، 
امليام����ني، وخصوصا  وأصحابه 
اإلمام علي بن أبي طالب كّرم اهلل 
وجهه مع مخالفيه، حيث عاملهم 

حذر عمي����د كلية الش����ريعة 
األس����بق ورئيس املؤمتر الدولي 
للقضاي����ا االس����المية املعاصرة 
د.محمد الطبطبائي من خطر النزاع 
الطائفية في املجتمعات  والفتنة 
االسالمية، قال تعالى: )وال تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم(، وقال 
تعالى: )واعتصم����وا بحبل اهلل 

جميعا وال تفرقوا(.
النزاع  النبي ژ م����ن  وحذر 

د.محمد الطبطبائي


