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القالف يطلب 
السيرة الذاتية 

للعاملني في 
مكتب وزير اإلعالم

وجه النائب سيد حسني القالف سؤاال لوزير 
االعالم الشيخ محمد العبداهلل جاء فيه: ارجو 

تزويدي بعدد العاملني في مكتب وزير االعالم 
مع السيرة الذاتية لكل منهم.

املنبر الدميوقراطي يشيد 
برفض صاحب السمو تعديل 

املادة 79 من الدستور

»العدالة« حتذر من قرار اخلدمة 
املدنية  ضد خريجي الشريعة

أصدر األمني العام للمنب���ر الدميوقراطي الكويتي 
يوسف الشايجي بيانا حول »رفض سمو األمير للتعديل 
املقترح للمادة 79 من الدستور«، جاء فيه: نشيد ونثمن 
خطوة س���مو األمير في رفض املقترح بتعديل املادة 
79 من الدس���تور، كما نكبر في هذه  اخلطوة مبررات 

رفض التعديل التي تدل 
على احلكم���ة واحلنكة 
واحلرص على مصلحة 
الكوي���ت »وإبعادها عن 
أجواء اخلالفات السياسية 
الطائفية  الف���ن  وإثارة 
املذهبية مما يهدد الوحدة 
الوطنية«. كما ال يفوتنا 
ان نشير، وكما جاءت في 
الرفض حلسن  أس���باب 
ودق���ة اختي���ار بع���ض 
القوانني »كنماذج« للتدليل 
بها لقوانني أقرت من قبل 

مجل���س األمة أحدثت خالفا كبي���را بني النواب، وذلك 
بس���بب اختالف »املرجعيات الفقهية« كقانون »بيت 
ال���زكاة« والقانون اخلاص »بتغلي���ظ العقوبات على 
جرائم املس���اس بالذات اإللهية والرسول الكرمي ژ« 
املخالف لالتفاقيات والقوانني الدولية، وذلك مما يدل 
ويؤكد على حرص سموه ومتابعته الدقيقة ملجريات 
األمور، كما تضمنت أسباب الرفض: الى االكتفاء مبا جاء 
في الدستور من نصوص صريحة او باإلشارة لألخذ 
بأحكام الشريعة اإلسالمية سواء ما جاء على شكل مواد 
في الدستور او في شرح املذكرة التفسيرية، كما أشار 
س���موه في رده على: »ان املادة الثانية من الدستور، 
ال تس���تبعد وجود مصادر أخرى للتشريع الى جانب 
الشريعة اإلسالمية، بينما يؤدي تعديل املادة 79 الى 
جعل الشريعة اإلس���المية املصدر الوحيد للتشريع، 
وبذلك يقع التناقض« وهذا تأكيد على متسك سمو األمير 
بتعدد مصادر التشريع وأال يقتصر على مصدر واحد 
)الشريعة اإلسالمية( وهو في الوقت نفسه مؤشر ملوقف 
مسبق لرفض تعديل املادة الثانية »متى ما قدم« وذلك: 
»حرصا على عدم املساس باملراكز القانونية املستقرة 
املستندة واملستمدة من التشريعات التي صدرت وفقا 
للرخصة الدس���تورية التي تقررها املادة الثانية من 
الدستور طاملا لم يتم املساس بها«، وهذا وفقا ملا جاء 
في موقع آخر من أس���باب الرفض. واجلدير بالذكر ان 
التعديل املقترح للمادة 79 بإضافة ش���رط: »أال يصدر 
قانون إال إذا كان موافقا للشريعة اإلسالمية، وذلك بعد 
ان يقره مجلس األمة ويصادق عليه صاحب الس���مو 
األمير«. ختاما، نكرر اإلشادة والثناء مبوقف صاحب 
الس���مو األمير املعبر عن أحاسيس ومشاعر املواطن 
الكويتي الطامح الى االس���تقرار واألمان في ظل هذه 
الظروف السياسية املضطربة )محليا وإقليميا( واملتمسك 
بالدس���تور )كوثيقة عهد سياسية( تنظم العالقة بني 
احلاكم واحملكوم »ورغبة في اس���تكمال أسباب احلكم 
الدميوقراطي وس���عيا نحو مستقبل أفضل« كما جاء 
في مقدمة الدس���تور، كذلك تدعو للتعديل للمزيد من 
ضمانات احلرية واملس���اواة، في ظل ظروف سياسية 
مستقرة، وهو ايضا املواطن الرافض لهذه التعديالت 
العبثية للدس���تور. كما ندعو احلكومة الى ان تستمد 
م���ن هذا املوقف القوي والصري���ح دافعا لها ومنهاجا 
لكي تعمل على التصدي ووقف جميع أشكال الفوضى 
والعبث املتفشية في جميع مؤسسات وهيئات الدولة 
وذل���ك من خالل تطبيقها احل���ازم للقوانني والتزامها 

الكامل بالدستور.

استنكرت كتلة العدالة البرملانية القرار األخير من 
مجلس اخلدمة املدنية ضد خريجي الش����ريعة مطالبة 
رئيس احلكومة بإبطال هذا القرار املتعسف بحق خريجي 
الش����ريعة. وقالت الكتلة في بيان لها إن القرار يقضي 
بإقصائهم م����ن اإلدارات القانونية مع إبقاء من يوجد 

ف����ي ه����ذه اإلدارات ممن 
القرار وهو دليل  سبقوا 
على أن وجودهم ال يضر 
بالعمل الوظيفي املناط بهم 
واال لزم عدم استثنائهم 
ولذلك فإن أي قرار يأتي 
بعد ما يقارب نصف القرن 
على اس����تقرار األمر في 
الكويت  جميع حكومات 
املتعاقب����ة عل����ى احترام 
مكانة الشريعة ومعرفة 
ق����در خريجيها وقدرتهم 
على خدم����ة بالدهم فإنه 

قرار يفتقر إلى احلكمة والصواب خاصة ان دس����تور 
البالد يحث على األخذ بأحكام الش����ريعة اإلس����المية 
في أكث����ر من موطن وزاد البي����ان أن القرار يتعارض 
مع التوجه الس����لمة القوانني ب����ل ان هذا القرار يوجه 
الشباب للعزوف عن االنتساب لكلية الشريعة وهو ما 
يضر مبستقبل هذه الكلية الوحيدة في البالد، وحذرت 
الكتلة من االستمرار في هذا القرار مؤكدة اتخاذ التدابير 
للحيلولة دون استمرار القرار كما تدعو مجلس األمة 
وكتلة االغلبية بشكل خاص لتحمل مسؤولياتها ووقف 
القرار. ودعت الكتلة الى حضور ندوة نصرة الشريعة 
وخريجيها التي تقام يوم الثالثاء املقبل بعد العشاء في 
ديوان النائب اسامة املناور في الفروانية وذكرت الكتلة 
ان حكم احملكمة الدستورية الذي جاء في صالح خريجي 

الشريعة وضع حدا ملثل هذه املمارسات.

حسني القالف

يوسف الشايجي

بدر الداهوم

السعدون يهنئ نظيره في جمهورية 
الكاميرون بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس االمة احمد السعدون ببرقية تهنئة الى 
رئيس مجلس االمة في جمهورية الكاميرون جبريل كافايي 

احمد السعدونييغوي وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالده.

الدقباسي يدعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي وسائر دول العالم إلى إنقاذ املسجد األقصى

اخلليفة يطالب وزير الدفاع بإيضاح حقيقة 
نقل بعض القادة العسكريني

املطر والعجمي يؤكدان أهمية املشاركة الكويتية 
في املنتدى الدولي الرابع للتجارة والتمويل في قازان

وصف وكيل الشعبة البرملانية النائب عمار العجمي 
املداوالت التي شهدها املنتدى الدولي الرابع للتجارة 
والتمويل في مدينة »قازان« الروسية بأنها »مهمة« 
وتفتح املجال أمام تطوير العالقات بني العالم اإلسالمي 

وروسيا االحتادية.
وقال العجمي الذي ترأس وفد مجلس األمة للمنتدى 
الدولي الذي اختتم أعماله في تصريح ل� »كونا« امس 
ان املناقش����ات تركزت على قضية االستثمار البعيد 
املدى في جمهورية تترستان التي تعتبر اقليما »واعدا« 

وغنيا باملوارد الطبيعية.
واعرب عن ارتياحه للق����اءات التي أجراها الوفد 
البرملاني الكويت����ي على هامش املنتدى مع الرئيس 
التترستاني روستام مينيخانوف ونائب رئيس مجلس 

الدوما رمضان عبداللطيبوف.
واوضح انه دعا اجلانب الروسي الى تأييد طلب 
الكويت باحلصول عل����ى العضوية غير الدائمة في 
مجلس االمن الدولي في عام 2018 مبرزا كذلك أهمية 
املداخالت التي تناولت قضايا االس����تثمار االسالمي 

وتعميق حوار احلضارات.
واضاف العجمي ان املنتدى ناقش عددا من القضايا 
أبرزها مسألة العالقات االقتصادية كأساس لتعزيز 
الروابط بني روس����يا االحتادي����ة ومنظمة )التعاون 
االسالمي( ومقومات االستثمار االجنبي في االقاليم 

الروسية.
كما ناقش خصائص النظام املصرفي االس����المي 
اضافة الى الدور الذي يلعبه برملانيو العالم االسالمي 
في بلورة املناخ االس����تثماري املالئم ودور وسائل 
االع����الم العاملية في تطوير الروابط االقتصادية بني 
منظمة )التعاون االسالمي( واالقاليم الروسية وافاق 
التعاون بني أجه����زة الدولة ورجال االعمال وممثلي 

الدول االعضاء في املنظمة.
واش����ار الى انه مت كذل����ك تنظيم عدة حلقات في 
اطار املنتدى ركزت على مناقش����ة املسائل املتعلقة 
بدور النظام املصرفي االسالمي في املنظومة املالية 
العاملية وجتربة مؤسسات الزكاة واالوقاف في حاالت 
الطوارئ والكوارث ودور البنوك املركزية في تطوير 
الهياكل املصرفية االسالمية واداء اآلليات املصرفية 
االس����المية على ضوء التش����ريعات املعمول بها في 

رابطة الدول املستقلة.
واعرب العجمي ع����ن تقديره للجهود التي بذلها 
سفيرنا في موس����كو ناصر املزين وأعضاء البعثة 
الديبلوماس����ية الكويتية خاصة الس����كرتير الثالث 
ابراهيم العرفج لتوفير جمي����ع االمكانيات الكفيلة 

بنجاح مهمة الوفد البرملاني الكويتي.
من جانبه قال امني صندوق الش����عبة البرملانية 
النائب د.حمد املطر في تصريح مماثل ل� »كونا« ان 
املش����اريع االس����تثمارية التي طرحت خالل املنتدى 

تعتبر »واعدة« خاصة في املجال النفطي.
واوضح ان هذه املش����اريع البالغ قيمتها 11 مليار 
دوالر جديرة بالدراسة من قبل الهيئة العامة لالستثمار 
ووزارة التجارة ومؤسسة النفط الكويتية الفتا الى 
ان الوفود االخرى التي ش����اركت في املنتدى ضمت 

خبراء اقتصاديني واستثماريني.
وابرز د.املطر وجود تقارب ملموس في العالقات بني 
الكويت وجمهورية تترستان في قوام روسيا االحتادية 
باالضافة الى أهمية استثمار هذه العالقات لتطوير 

الروابط االقتصادية واالستثمارية الثنائية.
ورأى ان الكويت لعبت دورا مهما في نش����ر نهج 
الوس����طية ولها مركز للوسطية في »قازان« ناهيك 
ع����ن الزيارات املتعددة التي ق����ام بها وزير األوقاف 
الس����ابق د.عبداهلل املعتوق للعاصمة التترستانية 
ووكي����ل الوزارة د.عادل الفالح ال����ذي قلدته القيادة 
الروسية وس����اما رفيعا تقديرا جلهوده في تطوير 

الروابط الثنائية.
وقال املطر انه سينقل حصيلة املداوالت واملشاريع 
االس����تثمارية املطروحة في تترس����تان الى اجلهات 
الكويتية املعنية، مشيرا الى ان املنتدى خصص كذلك 
هامشا واسعا للحديث عن التمويل االسالمي وأهميته 
وميزاته باالضافة الى حوار احلضارات الذي يشكل 
ركنا مهما لنجاح االس����تثمار وان املداوالت تضمنت 
أيضا مداخالت حول الوضع في س����ورية وضرورة 
دعم الش����عب السوري وحمايته وتأييد طموحه في 

احلرية.
وضم وفد مجلس األمة إضافة الى النائبني العجمي 
واملطر األمني العام املساعد للشعبة البرملانية توفيق 

الوهيب والباحث السياسي طالل احلربان.

الدالل يقترح إنشاء مكتب خدمة املواطن 
الستقبال الشكاوى واالستفسارات 

روال: إقصاء املرأة عن احلياة العامة خطر على الكويت
ومسيرة الكفاح مستمرة لتعزيز املفهوم الدميوقراطي

نح����و تعزيز احلري����ات وحقوق 
العربي ودور  العالم  االنسان في 
املؤسسات غير احلكومية في بلورة 

مجتمع مدني ناشط.

باإلضافة الى دورة كلية القيادة 
واألركان. وبني اخلليفة أن الشيخ 
احمد اخلالد قبل ان يكون نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للدفاع كان امرا لبعض الوحدات 
العسكرية ثم نائبا لرئيس االركان 
ثم رئيسا لألركان العامة للجيش 
وقد عمل مع بعض منهم ولديه 
معرفة تامة بهذه القيادات وهو 
الذي زكاهم وبارك لهم لتقلد هذه 
املناصب. وقال اخلليفة ان ابناء 
الكويت بكاف���ة فئاته وطوائفه 
يد واحدة وقلب واحد يجمعهم 
حب الكويت والدفاع عن ترابها 
الطاهر وااللتفاف حول القيادة 
السياسية الشرعية ممثال بحضرة 
صاحب السمو االمير املفدى القائد 
األعلى للقوات املسلحة وسمو 

ولي العهد االمني.
وحذر اخلليفة الشيخ احمد 
اذا  النهج  اخلالد بالس���ير بهذا 

صحت هذه املعلومة.

مما يشكل خطرا على الكويت، ذلك 
ان الفك���رة بأن الرجل هو الوحيد 
القادر على صنع القرار الس���ليم، 
وان العمل الوطني لن يستقيم اال 
به ومعه، لم تعد سارية الصالحية 
في وقتنا احلالي، وال تبشر ببناء 
مس���تقبل نحلم به جميعا، رجاال 
ونساء، فاحللم مش���ترك كما ان 
العمل والسعي مشترك، لنصل الى 
االجناز االسمى بأن نرى الشخص 
املناسب في املكان املناسب، من اجل 

كويت الغد.

املنافية لقواع����د القانون الدولي 
واتفاقي����ة جني����ڤ الرابعة لعام 
1949، والعمل على انهاء االحتالل 
البغي����ض من جميع  الصهيوني 
االراضي الفلس����طينية والعربية 

احملتلة.
من جهة اخرى يشارك علي سالم 
الدقباسي رئيس البرملان العربي في 
منتدى الدوحة الذي يبدأ اعماله غدا، 
متحدثا الى جانب الشيخ خالد بن 
احمد آل خليفة وزير خارجية مملكة 
البحرين، وروري ستيوارت نائب 
حاكم العراق السابق ونائب برملاني 
حاليا � اململكة املتحدة، وترينيدا 
خيمينيث وزير اخلارجية السابق 
بأسبانيا، واالمام الصادق املهدي 
رئيس وزراء الس����ودان االسبق، 
وبات برين رئيس اللجنة املشتركة 
للش����ؤون اخلارجي����ة � البرملان 
االيرلندي، في شأن حتديات الربيع 
العربي وتتضمن كلمته اهمية الدفع 
في استثمار احلراك الشعبي العربي 

الداخلية  طالب عضو جلنة 
والدف���اع النائب محمد اخلليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ احمد اخلالد بنفي 
او تأكيد االشاعات التي تدور هذه 
االيام بالوحدات العسكرية حول 
العسكريني  القادة  نقل عدد من 
يتقلدون مناصب امار وحدات الى 
املادة 81 من انظمة اجليش فإذا 
صحت هذه االقاويل فإنها تفوح 
منها رائحة الفئوية ومقصود بها 

فئة معينة دون غيرها.
وإذا كانت حجة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع ضخ 
دماء ش���ابة لتقلد هذه املناصب 
العسكرية فإن هؤالء القادة في 
مقتبل العمر ومن دفعات الطلبة 
الضب���اط احلديث���ة ومؤهلون 
عسكريا بدورات عسكرية متقدمة 
داخلي���ة وخارجي���ة كالدروع 
واملدفعية واملش���اة واإلش���ارة 
ودورات الطي���ران العس���كري 

مثل موقع الكتروني وبريد الكتروني 
وحساب في تويتر وفيسبوك وخط 
ساخن. وتقوم اجلهات احلكومية 
بحملة تس���ويق اعالم���ي لتنبيه 
املواطن���ني باخلدمات التي يقدمها 
مكتب خدم���ة املواطن. وينش���أ 
مكت���ب خدمة املواط���ن ويعني له 
مسؤول بدرجة مدير ادارة ويتبعه 
مراقبان أحدهما لتلقي الشكاوى 
وآخر للدعم الفني واالستفسارات. 
وتقوم اجلهات املختصة بحمالت 
وخطة اعالمية لتعريف املواطنني 
واملقيم���ني باخلدمات املقدمة لدى 
كل من مكاتب الشكاوى ومكاتب 
الدعم اخلدمى واالستفسارات. وفيما 
يخص مكتب الشكاوي اوضح الدالل 
ان املكتب يختص باستقبال شكاوى 
املواطنني عبر وس���ائل االتصال 
املختلفة. وتسجل الشكوى بفورمة 
رسمية مذيلة برقم مسلسل ليسهل 
متابعة موضوع الشكوى فيما بعد 
الرقم. واعداد دليل كتابى  حسب 
باجراءات بالتعريف بآليات تقدمي 
التقدمي واجلهات  الشكاوى وآلية 
التي يتم التواصل معها واجراءات 
البت فيها واملوانع من اس���تقبال 
الشكاوى. ويقوم املكتب بالبحث 
والتحري مع اجله���ات املختصة 
في موضوع الشكوى والرد على 
الشاكي مبدة ال تتجاوز شهرا من 
تاريخ تقدمي الشكوى. ويقوم املكتب 
باعداد تقارير دورية تتضمن قائمة 
بالشكاوى املقدمة وما آلت اليه من 
نتائج وترفع الى الوزير املختص 
وتنشر في صفحتني يوميتني. اما 

علينا نش���رها واتباعها لتعزيز 
املفه���وم الدميوقراطي الذي نعتز 
به في الكويت كي ال يبقى شعارا 
دون تطبيق. واضافت د.روال دشتي 
ان ما وصلت اليه املرأة الكويتية 
كان نت���اج كفاح ونض���ال مرير 
وعسير، فقد استطاعت قطع اشواط 
واشواط بفضل اصرارها واجتهادها 
واميانها بأن حقها لن ميوت، وان 
لكل مجتهد نصيبا، بل على العكس 
م���ن ذلك، فهي مفخرة حني متتلك 
املهارة والكف���اءة. واحلمد هلل ان 
الكويت تزخر بذوي الكفاءات من 
الرجال والنساء الذين نذروا انفسهم 
خلدمة الكويت ورفعوا اسمها عاليا 
في احملافل الدولية، كما ان اعداد 
الكويتيني من املكرمني واملكرمات 
دوليا في تزايد الفت، وهذا دليل بارز 
على املستوى املتقدم الذي وصلنا 
اليه عامليا، متمنية ان تكون اولوية 
التقدي���ر والتكرمي في هذا الصدد 
اولى  الديرة  الكويت، فأهل  داخل 
بأبنائها وبناتها. اما أولئك الذين 
يستخّفون بقدرات املرأة الكويتية، 
ويضعون العثرات في طريق تقدمها 
ملجرد جنسها فالدعوة موجهة لهم 
في هذه املناسبة، بان يقيموا ما آلت 
اليه االمور بغي���اب املرأة املتعمد 
واقصائها عن املؤسسة التشريعية 
والتنفيذي���ة ومراكز صنع القرار 

دعا رئيس البرملان العربي علي 
الدقباسي جامعة الدول العربية، 
ومنظمة التعاون االسالمي، والدول 
العربية واالسالمية، وسائر دول 
العالم، الى التحرك الفوري والعاجل، 
النقاذ املسجد االقصى، من ممارسات 
وحفالت املجون الصهيونية داخل 
املسجد االقصى، فضال عن استمرار 
اعمال احلفر اس����فل املسجد وفي 
محيطه، بغية هدمه واقامة الهيكل 
املزعوم، اضافة الى فرض القيود 
التعسفية على املصلني من ابناء 

الشعب الفلسطيني.
الدقباس����ي في بيان له  وقال 
اليوم، ان الش����عوب االس����المية 
واملسيحية، تستصرخ دول العالم 
واملنظمات الدولية واالقليمية ذات 
الصلة، العمل للحفاظ على هيبة 
املس����جد االقصى، باعتباره رمزا 
للديانات السماوية، والعمل على 
اتخاذ االجراءات الفورية والعاجلة 
املمارس����ات الصهيونية  لوق����ف 

تق���دم النائ���ب محم���د الدالل 
باقتراح برغبة جاء فيه: ان تطوير 
اداء اجله���از احلكومي على رأس 
األولويات للكثير من الدول املتقدمة 
وأحد أهم مرتكزات التطوير الوقوف 
على املش���كالت التي يعاني منها 
اجلهاز والعمل على ايجاد حلول 
لها ومتابعة تطبيق هذه احللول، 
ويرتبط اليوم مفهوم جودة األداء 
احلكومي برضا املتعاملني مع هذا 
اجلهاز من املواطنني، ويعتبر وجود 
جهة رسمية واضحة معلومة عند 
املواطنني لتقدمي الشكاوى وعالج 
تلك املش���اكل وجزء م���ن عملية 
قياس رضا املواطنني على اخلدمات 
احلكومية التي تقدم لهم وجزء من 

عملية تطوير اجلهاز احلكومي.
ولقد خاضت الكويت العديد من 
التجارب في مجال خدمة املواطن 
منها ما جنح ومازال مستمرا ومنها ما 
فشل وتوقف بسبب اخطاء تعرض 
لها. فاقترح صدور قرار من مجلس 
الوزراء ينص عل���ى الزام جميع 
اجلهات احلكومية بانشاء مكتب 
خدمة املواطن الذي يندرج حتته 
مكتبان، مكتب اس���تقبال شكاوى 
املواطنني ومكتب تلقي استفسارات 
املواطنني ويعتمد مجلس الوزراء 
نظاما وآليات موحدة للتعامل مع 
شكاوى املواطنني والدعم اخلدمى 
للمواطنني. ويق���وم مكتب خدمة 
املواطن بفتح خطوط تواصل مع 
املواطنني عن طريق توفير وسائل 
اتصال مختلفة تسهل على املواطن 
التواصل فيها مع اجلهة املختصة 

مبناسبة يوم اقرار حقوق املرأة 
السياس���ية في الكويت، هنأت د. 
روال دشتي جميع الكويتيني بهذا 
اليوم التاريخي املجيد، الذي ما كان 
ليتحقق لوال مسيرة نضال وكفاح 
املخلصني والغيورين من ابناء هذا 
الوطن احلبيب على حقوق املرأة 
والسعي اليصال ذوات الكفاءة منهن 
الى املناصب واملراكز احملقة بدون 
اي متييز ف���ي اجلنس، واعتبرت 
دشتي في تصريح صحافي ان هذا 
االجناز كان له االثر الطيب في ارساء 
مبادئ الدميوقراطية التي ننشدها، 
واحلافز فيما بع���د لفتح االبواب 
املغلقة في وجه الكفاءات االنثوية 
ملشاركة اخيها املشرع واملراقب في 
سن القوانني ومحاسبة املخطئني 
بحق الوطن، والنتيجة ان صوتها 
في االنتخاب���ات البرملانية احدث 
الفرق، وف���ي دخولها الى مجلس 
االمة كان التمي���ز والعمل املنتج 
والديناميكية حيث ال تقاعس وال 
خ���ذالن، على الرغ���م من محاربة 
البعض اآلخر ورفضهم مش���اركة 
املرأة في العمل السياس���ي. اال ان 
املهم في االم���ر ان احلقوق قد مت 
تشريعها واملطلوب منا اليوم العمل 
على ارساء مفهوم القدرة في الكفاءة 
وأال يكون حسب العرق واجلنس 
واالنتماء. هذه هي الثقافة الواجب 

علي الدقباسي

عمار العجمي و د.حمد املطر أثناء مشاركتهما في املنتدى الدولي الرابع للتجارة والتمويل في مدينة »قازان« الروسية

محمد اخلليفة

محمد الدالل

د. روال دشتي

مكتب االستفس���ارات فيختصص 
بارش���اد املواطن���ني وال���رد على 
استفس���اراتهم وتقدمي املعلومات 
فيما يخص املعامالت لتلك اجلهة 
احلكومي���ة. ويقوم ه���ذا املكتب 
بتوفير جميع فورمات املعامالت 
في تلك اجلهة احلكومية الكترونيا 
وماديا. وتس���لم املقترحات التي 
يقدمها املواطنون للجهة احلكومية 

وايصالها للجهات املعنية.
واعداد تقارير دورية تتضمن 
اخلدمات وأنواعها واالجناز فيها 
وترفع الى الوزير املختص ويتم 

نشر صفحتني يوميتني.

ما زالوا في مقتبل العمر ومن الدفعات احلديثة

ناقشوا خصائص النظام املصرفي اإلسالمي

د.عادل الدمخي شايع الشايع

الدمخي والشايع 
قدما ورقة الكويت 

بشأن البطالة لالحتاد 
البرملاني العربي

شارك النائب شايع الشايع والنائب 
د.عادل الدمخي باجتماعات االحتاد 

البرملاني العربي وقدما ورقة 
الكويت بشأن البطالة واسبابها 

وطرق معاجلتها، واعتبر املؤمتر 
ان ورقة الكويت هي الورقة 

الرئيسية. ومت نقاش قبل افتتاح 
املؤمتر مع املشاركني من دول 
مجلس التعاون اخلليجي عن 

مدى امكانية وطرق الدعم املادي 
لالحتاد املشار اليه.


