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على هامش مشاركته في االحتفال بالعيد الوطني ململكة بوتان

النومس: بكل شفافية ستشرف احلكومة على االنتخابات النيابية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير األوقاف ووزير اإلس����كان 
محمد النومس جدية احلكومة في 
توفير األراضي واعمارها، مشيرا 
الى أن عدد طلبات اإلسكان التي 
تلقتها الوزارة حتى اآلن وصل إلى 
90 ألف طلب، الفتا الى أن القانون 
رقم 50 إلنشاء املدن اإلسكانية ألزم 
احلكومة بتوفير 200 ألف وحدة 

خالل 3 سنوات.
وأوضح النومس على هامش 
مش����اركته في االحتف����ال بالعيد 
الوطني الرابع بعد املائة الذي أقيم 
مساء أول من أمس في فندق كراون 
املواطنني يركزون على  أن  بالزا، 
احلصول على القسائم احلكومية 
نظ����را الرتفاع أس����عار األراضي 
والبيوت وان أغلبيتهم ينتظرون 
دورهم للحص����ول على الوحدات 
الس����كنية من املؤسسة الوطنية 

للرعاية السكنية.
وحول الق����روض قال: إن بنك 
التس����ليف مس����تمر في استقبال 
قروض األرامل واملطلقات، موضحا 
ان عدد الطلبات وصل الى اآلن نحو 
2500 طلب، مشيرا الى أن الباب 

مفتوح حتى فترة االنتخابات.
املرتبات  وبخصوص زي����ادة 
ملوظف����ي األوقاف ق����ال: »موظفو 
األوقاف حالهم حال موظفي الدولة 
يخضعون لنظام اخلدمة املدنية وما 
يستفيد منه موظفو اخلدمة املدنية 

يستفيد منه موظفو األوقاف«.
وأب����دى النوم����س جهوزي����ة 
احلكومة لالنتخابات بعدما أصدرت 
مرسوم دعوة املواطنني للمشاركة، 
مشيرا الى أن احلكومة بكل شفافية 
ستشرف على عملية االنتخابات 
إضافة ملنظمات املجتمع املدني التي 
ستشرف على مراقبة االنتخابات 

للتأكد من نزاهتها.
أما عن املناس����بة، فقد ش����دد 
النوم����س على متان����ة العالقات 
الكويتية مع مملكة بوتان، مبينا 
أن الكويت تطمح لتحقيق املزيد من 
التعاون وتوطيد العالقات ملا يخدم 

مصلحة الشعبني والبلدين.
م����ن جهته أكد س����فير مملكة 
بوتان لدى الكويت شيراب تنزن 
في كلمة ألقاها أمام احلضور على 
متانة العالقات الديبلوماسية بني 
مملكة بوتان والكويت، مشيرا الى 
أنها تتسم بالثقة واملودة والتفاهم 
والتعاون منذ ثمانية وعشرين عاما 
متحدثا عن زيارة ملك بوتان إلى 
الكويت للمش����اركة في احتفاالت 
اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت 
وعشرين عاما على حترير الكويت 
وخمسة أعوام على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، والتي 

هنأ مدير إدارة آسيا في وزارة 
اخلارجية السفير محمد الرومي 
جمهورية أوزبكستان الصديقة 
مبناسبة ذكرى مرور عشرين 
عاما على استقاللها من االحتاد 
الس����ابق، ومرور  السوفييتي 
19 عاما على وضع الدس����تور 
األوزبكي خالل حضوره حفل 
أقامته سفارة  الذي  االستقبال 
أوزبكستان في الكويت بحضور 
السفير محمد الرومي ومنسق 
أعمال السفارة األوزبكية بختيار 
إيرس����وف وعدد من الشيوخ 
والس����فراء ورج����ال األعم����ال 
مساء أمس األول، وقال الرومي: 
املناسبة نتقدم بالتهنئة  بهذه 
جلمهورية أوزبكستان بعيدها 
الوطن����ي ونش����يد بالعالقات 
الطيبة والقوي����ة بني البلدين، 
والت����ي حتتاج إل����ى املزيد من 
العم����ل والدفع به����ا إلى األمام 
في جمي����ع املجاالت خاصة أن 
العالقات الديبلوماسية بدأت منذ 
فترة طويلة، وكذلك مت افتتاح 
السفارات منذ أكثر من 10 سنوات. 
وأضاف الرومي أننا نحتاج إلى 
مزيد من الزيارات املتبادلة بني 
البلدين خاصة  املسؤولني في 
أن صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد قد قام بزيارة إلى 
جمهورية أوزبكستان، وبإذن اهلل 
سيزور رئيس الوزراء ونائب 
رئيس الوزراء وزير اخلارجية 
وكبار املسؤولني في الكويت هذا 
البلد الصديق لتفعيل االتفاقيات 
التي وقعت في جميع املجاالت. 
وفي رده على سؤال حول ما مت 
تنفيذه من االتفاقيات التي وقعت 
بعد زيارة صاحب السمو األمير 
أوضح الروم����ي أن االتفاقيات 
الثقافية والعلمية واالقتصادية 
مت تفعيلها، ولكن هناك اتفاقيات 
أخرى مثل النقل اجلوي والتعاون 
في مج����ال الصحة حتتاج إلى 
تطوير ومتابعة وبإذن اهلل وزارة 
اخلارجية ممثلة في إدارة آسيا 

تقوم بهذا الواجب.

مجلس األمة )البرملان( واملجلس 
امللك����ي واحملكمة  االستش����اري 

العليا.
كما انضمت مملكة بوتان لألمم 
املتحدة في عام 1971 وأقامت عالقات 

ديبلوماسية مع الدول األخرى.
وأشار الى أن امللك الرابع جيغمي 
سينجي واجنشوك اعتلى العرش 
وهو في السادسة عشرة من عمره 
بعد وفاة والده، حيث قام جاللته 
بإعادة هيكلة نظام احلكم وتطبيق 
سياسة الالمركزية في عملية صنع 
القرار في خطط التنمية االجتماعية 

واالقتصادية.
وأوض����ح ان ب����الده ش����هدت 
صعودا حادا في متوس����ط معدل 
النمو السنوي للمؤشر االقتصادي 
العاملي للناجت القومي اإلجمالي من 
5.9% إلى 6.7% في عام 2010، أما في 
عام 2011 فقد ارتفع متوسط العمر 
إلى 66 سنة ومس����توى التعليم 

إلى %59.
وقال: بعد أن حققت مملكة بوتان 
اجنازات في الش����ؤون السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، عملت 
على تعريف املجتمع الدولي بفلسفة 
التنمية البوتانية مما أدى إلى قيام 
68 عضوا بدعم اقتراح مملكة بوتان 
»السعادة � النهج الشمولي نحو 
التنمي����ة«، ومترير الق����رار دون 
تصويت في اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في يوليو 2011.
وأوضح أنه في ضوء السياسات 
واالستراتيجيات اجلديدة حلكومة 
مملكة بوتان تتطلع احلكومة إلى 
جذب املستثمرين لالستثمار في 
مجال التعلي����م والصحة وقطاع 
الس����ياحة واملال وتطوير البنية 
التحتي����ة والطاق����ة الكهرومائية 
والصناعة وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في املنطقة ملا تتمتع 
به مملكة بوتان من عوامل مشجعة 
لالس����تثمار فيها وهي االستقرار 
السياسي والسالم واألمن والتراث 
الغني والثقاف����ة الفريدة والبيئة 

والطبيعة اخلالبة.
وحتدث عن السياحة في بوتان 
مش����يرا إلى أنه مت اختيار مملكة 
بوتان من أفضل الوجهات السياحية 
ف����ي العالم نظرا للتراث والثقافة 
الغنية والتقاليد الفريدة والبيئة 
اجلميلة والطبيعة اخلالبة. مشيرا 
الى أن الس����ائح الذي يبحث عن 
التمتع ويرغب في القيام بالرحالت 
والتخييم وس����ط جمال الطبيعة 
والبيئة النظيف����ة وزيارة املعابد 
واألدي����رة الدينية والتعرف على 
فن����ون العمارة الفري����دة كل هذه 

األشياء متوافرة في اململكة.
بيان عاكوم  ٭

حيث عق���دت ع���دة اجتماعات 
متهيدية وشكلت جلان ملناقشة 
املوضوع���ات التي س���تناقش، 
وأوض���ح أن املوضوعات مهمة 
ومنها نقل املنتدى إلى كيان أكبر 
كمنظمة، وهناك تفاؤل بالتعاون 
اآلسيوي ونأمل أن يكون االجتماع 
املقبل في الكويت لتوسيع هذا 
إلى  احلوار اآلسيوي وحتويله 

منظمة. 
عالقات متميزة 

من جانبه أشاد منسق أعمال 
س���فارة جمهورية أوزبكستان 
إيرس���وف  الكويت بختيار  في 
بالعالق���ات املتميزة التي تربط 
بالده بالكويت، وأكد على التطور 
امللحوظ الذي تشهده العالقة بني 
أوزبكستان والكويت في مختلف 
املجاالت، السياسية واالقتصادية 
والثقافية، وقال اننا نعمل بجد 
واجتهاد من أج���ل زيادة حجم 
الثقافي،  التع���اون والتب���ادل 
وأش���ار إل���ى ان هن���اك العديد 
من االتفاقي���ات التي وقعت بني 
الكويت وأوزبكستان حول شتى 
املجاالت الس���ياحية والتجارية 
والعلمية، ونتمنى أن نش���اهد 
العديد من املشاريع التي تترجم 
هذه االتفاقيات إلى واقع ملموس 
يساهم في تطور العالقات املتميزة 
بني البلدين بصورة أكبر وأفضل. 
وأضاف إرسوف ان هذه املناسبة 
الوطنية جتعلنا نس���تذكر بكل 
التي  الكبيرة  فخر االجن���ازات 
حتققت منذ استقالل جمهورية 
أوزبكستان، بنفس الدرجة التي 
نفخ���ر فيها بالتاري���خ العظيم 
لبالدنا والذي ساهمت فيه بشكل 
فعال في مسيرة اإلسالم العظيمة، 
مبا قدمت���ه من علم���اء عظماء 
أمثال االمام البخاري والترمذي 
والنقش���بندي والزمخش���ري 
وغيره���م، أو م���ن خ���الل دور 
أوزبكس���تان التي كانت تسمى 
بالد ما وراء النهر في الفتوحات 

اإلسالمية.
محمد هالل الخالدي  ٭

ومعارضة سياسية على السلطة 
في عهد احلاك����م الديني زابدرجن 
نغاواجن نامجيل ولفت الى انه في 
17 ديس����مبر 1907 عمت حالة من 
السالم واالس����تقرار بعد انتخاب 
أوجن واجنشوك بإجماع أصوات 
الشعب وكبار الشخصيات الدينية 
الوراثي ململكة  كأول ملك للحكم 

بوتان.
وأض����اف »لذا يحتفل ش����عب 
مملكة بوتان بذك����رى هذا اليوم 
الذي ميثل رمزا لوحدة الش����عب، 
حيث قام امللك األول ململكة بوتان 
بتوحيد البالد حتت سلطة ملكية 
مركزية عملت على حتقيق السالم 
واالزدهار والرقي واالنفتاح على 

العالم اخلارجي«.
وأضاف: واصلت حكومة مملكة 
بوتان العمل على تعزيز س����يادة 
الب����الد والتركيز عل����ى رفاهية 
ش����عب مملك����ة بوت����ان أو أرض 
تنني الرعد تلك الدولة الصغيرة 
املس����تقلة احملصورة في أحضان 
جبال الهيمااليا الشرقية وخرجت 
البالد من سياسة العزلة، وأطلقت 
أول خطة للتنمي����ة االقتصادية 
واالجتماعية في عام 1961 من قبل 
جاللة ملك بوتان الثالث جيغمي 
دورجي واجنش����وك، وعمل على 
تأسيس الهيكل احلكومي بإنشاء 

سفير الكويت في طهران وسفير 
إيران لدى الكويت. وأضاف نحن 
سعداء بعودتهما ساملني ونتمنى 
أال تتك���رر مثل ه���ذه احلوادث 

مستقبال.
كما أوض���ح الرومي في رده 
على س���ؤال حول اس���تعدادات 
الكويت الستضافة قمة آسيوية 
أن هذا االقتراح صادر عن صاحب 
السمو األمير عندما ألقى خطابه 
في افتتاح الدورة العاشرة حلوار 
التعاون اآلسيوي الذي عقد في 
الكويت، على أن تعقد قمة آسيوية 
في الكويت العام القادم. وأكمل: 
مازالت االستعدادات في بدايتها 

قال إنها ساهمت في تعزيز العالقة 
الثنائية بني اجلانبني.

أما على الصعيد االقتصادي 
فقال: إن ب���اب حكومة الكويت 
مفتوح دائما على مصراعيه، إذ 
يقدم الصندوق الكويتي للتنمية 
املس���اعدات لتمويل املش���اريع 
في بوت���ان في مج���ال التنمية 
الى ان  والصناع���ات. مش���يرا 
حكومة وشعب مملكة بوتان تبقى 
ممتنة دائما إلى صاحب السمو 
األمير وس���مو رئي���س مجلس 
الوزراء وحكومة وشعب الكويت 
لتقدميهم املساعدة حينما واجهت 
مملكة بوتان الزلزال واإلعصار 

احللزوني في عام 2009.
ومبناسبة احتفالنا بالذكرى 
الرابعة بعد املائة بالعيد الوطني 
أتقدم باسم سفارة  ململكة بوتان 
مملكة بوتان لدى الكويت بأطيب 
األماني وأصدق التهاني إلى جاللة 
املل����ك جيغم����ي كي����زار نامجيل 
واجنش����وك وإل����ى جالل����ة امللك 
الرابع جيغمي سنجي واجنشوك 
وأفراد األس����رة احلاكمة ورئيس 
مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة 

بوتان.
وتطرق الى االحداث التي وقعت 
داخل بالده مشيرا الى أنها شهدت 
ملدة ألفي س����نة صراعات داخلية 

وح���ول ع���ودة املواطن���ني 
الكويتي���ني عادل اليحيى ورائد 
املاجد الل���ذان كانا معتقلني في 
إيران، علق الرومي بالقول اننا 
س���عداء بعودة ابن���ي الكويت 
اليحيى واملاجد س���املني بعد أن 
مت احتجازهم���ا وكانا في مهمة 
س���ياحية ولكنهما قاما بإعداد 
تقارير إعالمية دون علم السلطات 
اإليرانية، فت���م القبض عليهما 
ولكن مت االف���راج عنهما بحمد 
اهلل وبفضل جهود الكويت ممثلة 
في صاحب السمو األمير وكذلك 
جهود سمو رئيس مجلس الوزراء 
ونائبه وزير اخلارجية وأيضا 

النومس والسفير البوتاني يقطعان كعكة االحتفال

قطع كيكة االحتفال بالعيد الوطني الستقالل أوزبكستان  )أنور الكندري(

 مبناسبة االحتفال بالذكرى الـ 20 الستقالل جمهورية أوزبكستان

الرومي: نأمل حتويل املنتدى اآلسيوي
إلى منظمة لتحقيق مكاسب لشعوب املنطقة

إيرسوف: العالقة 
املتميزة بني الكويت 

وأوزبكستان تشهد 
تطوراً ملحوظًا

اختتم جولة رعى خاللها عدداً من األنشطة الدولية

عادل اخلرافي: جتربتنا في العمل التطوعي 
لقيت اهتمامًا من املهندسني في أوروبا

الدول����ي للمنظمات  اختتم رئي����س االحتاد 
الهندسية م.عادل اجلار اهلل اخلرافي جولة شملت 
بلجيكا واململكة املتحدة والهند، حيث رعى في 
بروكسل أنشطة يوم املهندس األوروبي وشارك 
في املؤمتر السنوي للمنظمة الهندسية األوربية 
»فياني«، وفي لندن التقى ممثلي عدد من املنظمات 
الهندسية البريطانية، أما في الهند فشارك اخلرافي 
في اعمال املؤمتر السنوي السادس والعشرين 

للمهندسني في جمهورية الهند.
ففي مؤمتر »فياني« ببروكسل عرض اجلار اهلل 
اخلرافي استراتيجية االحتاد الدولي للمنظمات 
الهندس����ية امام ممثلني لنح����و 37 دولة، ومتت 
مناقشة هذه االس����تراتيجية قبل اعتمادها، مع 
التركيز عل����ى ضرورة دعم املش����اريع الفكرية 
الهندس����ية، باإلضافة الى تفعيل وتطوير دور 
االحتاد واملنظم����ات الوطنية في ضبط وجودة 
التعليم الهندسي، واقرار برنامج العتماد الشهادات 
التي متنح من اجلامعات، كما متت مناقشة تطوير 
دور املهندسني التطوعي في قضايا البيئة والبنية 

التحتية في أوروبا والعالم.
وفي بروكس����ل ايضا رعى م.عادل اجلار اهلل 
اخلرافي ي����وم املهندس األوروب����ي الذي نظمه 
االحتاد الدولي للمنظمات الهندس����ية بالتعاون 
م����ع األمانة العامة لالحت����اد األوروبي، حيث مت 
التأكيد على ضرورة تعزيز دور املهندسني على 
الساحة األوروبية من خالل مؤسسات املجتمع 
املدني، وعرض اخلرافي بعض التجارب الهندسية 
التطوعية في الكويت وبعض املنظمات والهيئات 
االقليمي����ة، حيث لقيت النجاح����ات التي حققها 

املهندسون واملهندسات في الكويت خالل السنوات 
املاضية على س����احة العم����ل التطوعي احمللي، 
وانتقالهم ال����ى العمل التطوعي العاملي، اهتماما 
من كبيرا املنظمات العاملية التي أبدت رغبة في 
التواصل مع منظمات ومؤسسات املجتمع املدني 
في الكويت وخاصة اجلانب املهني – الهندسي.

وفي العاصمة البريطانية لندن بحث اخلرافي 
مع القيادات الفيدرالية الهندسية االستعدادات التي 
تقوم بها الفيدرالية العاملية بالتعاون مع املنظمة 
الهندسية السلوڤينية لعقد مؤمترها السنوي الذي 
من املقرر أن تستضيفه سلوڤينيا في سبتمبر 
املقبل وفي العاصمة نيودلهي شارك عادل اجلار 
اهلل اخلرافي في أنشطة املؤمتر السنوي السادس 
والعشرين للمهندسني في الهند، حيث قام باطالع 
أعضاء املؤمتر على آخر مستجدات العمل في االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية، وانتقال االحتاد الى 
التعاون مع املنظمات املنضوية حتت مظلة منظمة 
األمم املتحدة للتربية والثقافة والفنون واآلداب 
)اليونسكو(، وحتقيق الدعم الذي تنشده املنظمات 

الهندسية من الدول األعضاء باالحتاد.
وشكر اخلرافي االهتمام الذي لقيته مشاركته 
في هذه األنشطة الهندس����ية من قبل املنظمات 
االقليمية، مش����يرا الى تكرمي����ه من قبل مؤمتر 
املهندسني بالهند جلهوده في دعم العمل التطوعي، 
واتاحته املجال للقيادات الهندسية الشابة حول 
العالم وخاصة في الكويت لتمارس دورها التنموي 
املنشود من خالل عملها التطوعي وتغلبها على 
عقبات روتني العمل الرسمي في مختلف مجاالت 

العمل املهني والسياسي.

م. عادل اخلرافي متقدما احلضور في افتتاح مؤمتر مهندسي الهند

م. عادل اخلرافي متحدثا أمام مسؤولي »فياني« في بروكسل

السلطتني فقد قام االحتاد بإعداد 
مشروع قانون تنظيم السلطة 
القانوني  القضائية والنظام 
بالدولة والذي ستتم مناقشة 
جوانبه خالل احللقة النقاشية 
املزمع عقدها وتدارس مشروع 
القانون الذي يهدف إلى بناء 
استقاللية القضاء كسلطة من 
السلطات الدستورية وتفعيلها 
الدس���توري،  وفق���ا للنظام 
فضال عن تنظيم القضاء مبا 
يحقق العدل بروح تستوعب 
طبيعة التحوالت االجتماعية 
واالقتصادي���ة، والوص���ول 
لس���لطة قضائية مس���تقلة 
قادرة على كس���ب التحديات 
واس���تيعاب  املس���تقبلية 

التطورات التشريعية.
وأض���اف أن القان���ون مت 
تقسيمه لسبعة أقسام أساسية، 
تناول القسم األول منه املجلس 
األعلى للقضاء، حيث أصبحت 
السلطة القضائية ممثلة فقط 
للمجلس األعلى للقضاء، ومت 
إسقاط كل ما من شأنه أن يثير 
شبهة في استقالل القضاء وقد 
املادة )7( دور رئيس  فعلت 
القض���اء األعلى في  مجلس 
االلتزام بالنظام الدس���توري 
وعدم االنحراف عنه ورقابته 
على القضاة في مدى التزامهم 
بتطبيق القان���ون، وبالتالي 
مس���ؤوليته ومحاسبته عند 

التقصير.
وأش���ار الس���قاف إلى أن 
مشروع القانون يناقش تعزيز 
استقالل القضاء وما يتطلبه 
ذلك م���ن ضمان���ات كإبعاد 
احتمال التأثي���ر املادي على 

احتاد احملامني يدّشن حلقة نقاشية 
لتطوير القضاء 9 يناير

القضاء بشتى األشكال، وملا 
كان القضاة بحاجة إلى املوارد 
التي تهيئ  املادية املشروعة 
لهم أسباب العيش الكرمي وكما 
يفرضه تنظيم شؤونه اإلدارية 
القضاء  والتدخل في شؤون 
من خالل تصريف الش���ؤون 
املالية واإلدارية للقضاة فقد 
أصبح إعداد نظام مالي وإداري 
مستقل جلهاز القضاء من لوازم 
حتقيق استقالله، فضال عن 
القانون يحرص  أن مشروع 
القضاة  على أن تظل رواتب 
وأعضاء الس���لطة القضائية 
من أعلى الرواتب في الدولة 
وتوفي���ر احلياة الكرمية لهم 
مبا يليق مبكانتهم ويساعدهم 

على إجناز مهامهم.
مؤمن المصري  ٭

أعل���ن أمني س���ر احتاد   
احملام���ني الكويتيني احملامي 
الس���قاف أن  س���قاف محمد 
االحتاد بص���دد تنظيم حلقة 
نقاش���ية حول آليات تطوير 
القضاء وتقام على مس���رح 
مكتبة عبدالعزيز البابطني يوم 
9 يناير املقبل، مشيرا إلى أن 
العديد من  احللقة ستتناول 
احملاور القانونية التي تهدف 
لتطوير القضاء وتفعيل أدواته 
بالشكل الذي يتوافق مع كونه 
س���لطة ثالثة مستقلة متاما 
بعيدا عن السلطة التشريعية 

والسلطة التنفيذية.
القانون  أن  وبني السقاف 
باعتب���اره كم���ا يوصف ابن 
احلياة، وانعكاس���ا لظروفها 
ومتطلباتها يظل مطلوبا من 
املختصني مواكب���ة األحداث 
الواقع وأس���بابه  وراصدين 
ونتائج���ه ومواطن الصواب 
واخلل���ل، ومواضع احلقوق 
والواجبات واملصالح اجلديرة 
باحلماي���ة واألفعال اجلديرة 
بالتج���رمي وبالعق���اب عند 
االقتضاء، وذل���ك كي يؤدي 
الكبرى في  القانون وظيفته 
ضمان الشريعة وإبعاد عوامل 
اإلض���رار ومناش���ئ الضرر، 
التنظي���م  واختي���ار أدوات 
والتطوير واالرتقاء باملجتمع 

والعمل على استقراره.
وأوضح السقاف أن االحتاد 
كونه أول كيان كويتي ينضم 
مليث���اق األمم املتحدة، ونظرا 
للتأزمي السياسي بني السلطتني 
وغياب دور الس���لطة الثالثة 
احملامي سقاف السقافاملتمثلة في القضاء للفصل بني 


