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الشيخ سلمان احلمود متوسطا وفد مشروع »معا« التنموي 

استقبل وفدين من مشروع »معاً« التنموي ومنتدى »نحن معك«

احلمود: الكويت لن تدخر جهدًا في رعاية النشء وتشجيع 
الشباب حلمايتهم من االستغالل ووقايتهم من اإلهمال

أك���د وزير االع���ام ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود حرص الكويت 
على تشجيع النشء والشباب 
وب���ذل كل اجلهود في س���بيل 
رعايتهم واالهتمام بهم بالصورة 

املثلى.
ج���اء ذلك خال اس���تقبال 
الشيخ سلمان كا على حدة وفد 
الذي  التنموي  مشروع »معا« 
ضم بدور بورسلي وعبدالوهاب 
عبدالرحي���م وش���هد الزعابي 
وفيصل الس���اعي وعلي كمال 
وعثمان املاج���ه ووفد منتدى 
»نحن مع���ك« لفائقي الثانوية 
العامة بعضوية جمال الهويلي 
الدريع ون���واف املولي  وعمر 
ومشعل املطيري ووفد احتاد 
الواليات  ف���رع  الكويت  طلبة 
املتحدة الذي ضم سعد الزامل 
وعبداله���ادي اجلوهر ومحمد 

احلمد.
وقال الش���يخ س���لمان ان 
اهتمام الدولة بالنشء والشباب 
يعد ركيزة أساسية في الكويت 
بهدف حمايتهم من االستغال 
ووقايتهم م���ن االهمال األدبي 

واجلسماني والروحي، مشددا 
على حرص وزارة الدولة لشؤون 
الشباب على تبني ودعم جميع 
األنشطة الشبابية الهادفة الى 
خدمة املجتمع الكويتي السيما 

فئة الشباب.
الكويت بادرت  ان  وأضاف 
من هذا املنطلق الى اعادة تقييم 
الرعاية الشبابية فأنشأت وزارة 
أميرية  الدولة للشباب برغبة 

سامية من صاحب السمو األمير 
لتعزز دور الهيئة العامة للشباب 
والرياضة الذي غلب على ادائه 

الطابع الرياضي والتنافسي.
الى مبادرة صاحب  وأشار 
السمو األمير املتمثلة مببادرة 
»الكويت تسمع« التي تعد األولى 
الكويت وتعنى  من نوعها في 
بايصال صوت الشباب الكويتي 
وأفكاره واحتياجاته وتطلعاته 

من خ���ال اقام���ة ورش عمل 
واجتماعات مع املعنيني.

وقال ان وزارة الدولة لشؤون 
الش���باب أخذت بعني االعتبار 
جميع التوصيات التي خرجت 
من املبادرة على ش���كل وثيقة 
قدمت الى صاحب السمو األمير 
بش���كل أبوي مبا يجسد عاقة 
التواصل بني الشباب الكويتي 

والقيادة السياسية.
وجدد الشيخ سلمان احلمود 
دعوته الى ضرورة تعيني ملحق 
)ارشاد اجتماعي( يساهم في 
بحث وايجاد احللول ملشكات 
الطلبة وفي تأسيس مشروع 
الكويتي في  الطال���ب  »بي���ت 
اخلارج« الذي سيصبح حاضنة 

القامة املشاريع الشبابية.
وأكد اهمية تنظيم املهرجانات 
واألنشطة الطابية وايجاد بيئة 
تنافسية وسط اهتمام من الدولة 
بطاقات شبابها ووفق معطيات 
مبتكرة معاصرة وأصول متينة 
وصلبة مستمدة من الشريعة 
الس���محة ومب���ا يتواف���ق مع 
واالرث  الراس���خ  الدس���تور 

االجتماعي املتماسك.

أعضاء »أمناء أكادميية الكويت للفنون« قدموا استقالة مسببة للحجرف
»معاليكم« قد حجبها عن املجلس 
وتصرف بها متجاها خطورة مثل 
هذه التجاوز لسحب صاحيات 
املجلس وابقائها حتت ادارة وزارة 
التعليم العالي والتي ال متلك تلك 
الصاحيات بعد صدور املرسوم 
االميري بتاريخ 19 أكتوبر 2010، 

اي منذ ثاث سنوات مضت.
واننا امام هذا الواقع املؤلم 
الذي احبطنا وحجب صاحياتنا 
ومنعنا م���ن عملنا املكلفني به 
مبنصوص املرس���وم االميري 
بانش���اء االكادميية نتقدم لكم 
باس���تقالتنا ورفض حتميلنا 
اي مس���ؤولية في عدم تنفيذ 
املرس���وم االمي���ري الص���ادر 
بانشاء االكادميية، والتقصير 
في حتمل املسؤولية املنصوص 
عليها في قرار تشكيل مجلس 
االمناء ونحن بهذه االس���تقالة 
نتوجه الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء وملجلس الوزراء العطاء 
االكادميية ومرسومها ما يجب 
من التنفيذ وعدم جواز املماطلة 
في منع تنفي���ذ األمر االميري 
املمث���ل في املرس���وم االميري 

بانشاء االكادميية.
ونحن من واقع احلال الذي 
وصل���ت الي���ه االم���ور في كا 
املعهدين خال السنوات الثاث 
املاضية من تفكك وبوادر انهيار 
التعليمتني،  لهاتني املؤسستني 
اللتني كانتا - ونأمل ان تستمرا 
منارتني ثقافيتني ملنطقة اخلليج 
العرب���ي ودول اجلوار االخرى 
خال االربعني عاما املاضية على 
قناعة تامة بان االسراع في تنفيذ 
كامل املرسوم االميري بانشاء 
اكادميية الكويت للفنون وتطبيق 
كل النظ���م والقواعد االكادميية 
هو احلل النق���اذ وحماية تلك 
املعاهد من االنهيار واهلل يوفق 
اجلميع ملا في خير ونهضة وطننا 

العزيز.
كت���اب  عل���ى  املوقع���ون 

االستقالة:
1- محمد ناصر السنعوسي.

2- أ.د.حمد عبداهلل الهباد
3- علي حسني اليوحة
4- احمد سامي املنيس

ابراهي���م  د.س���ليمان   -5
العسكري

وهذه مخالفة صريحة ملرسوم 
األكادميية، ويسهل الطعن في كل 
قراراتكم التي اتخذمتوها مبعزل 
عن رأي وموافقة مجلس األمناء، 
خاصة تلك التي تتعلق باألمور 
العلمية واألكادميية والوظيفية 

فيها.
 3 امل���ادة  تن���ص  ثاني���ا: 
م���ن املرس���وم عل���ى: »يتبع 
األكادميية املعهد العالي للفنون 

املوسيقية
العال���ي للفنون  واملعه���د 
املس���رحية وأي معاهد يقرها 
مجلس االمناء مستقبا، ويصدر 
مرسوم انشائها بناء على عرض 
وزي���ر التعليم العالي وموافقة 

مجلس االمناء.
املادة  ولم ينفذ نص ه���ذه 
بل قمتم باتخاذ قرارات تعيني 
وترقية في هيئات التدريس في 
املعهد من دون علم ورأي مجلس 
االمناء، بل اصدرمت قرارات انهاء 
وتعيني عمداء للمعهدين مبعزل 
ع���ن رأي املجلس وه���ذه كلها 
قرارات قابلة للطعن بها والغائها 
لعدم قانونيتها بتجاوزها موافقة 

مجلس امناء االكادميية.
ثالث���ا: تنص امل���ادة 5 من 

املرسوم على:
1- مجلس االمناء هو السلطة 
العليا التي تش���رف على ادارة 
اكادميية الكويت للفنون وميارس 

االختصاصات التالية.
2- اقتراح انشاء او الغاء او دمج 
املعاهد الفنية التابعة لاكادميية 
وانشاء مراكز او وحدات علمية 
او تعليمي���ة او تدريبية تتبع 

معاهد االكادميية.
العلمية  الدرج���ات  3- من���ح 
الدكتوراه  املختلف���ة ودرج���ة 
وذلك بناء على اقتراح املجلس 

املختص.
7- وضع اللوائح االدارية واملالية 

والتنظيمية لاكادميية.
8- اقت���راح اح���كام التعي���ني 
والترقية ونظم املرتبات العضاء 
الهيئة التدريسية باالكادميية.

11- اقتراح تعيني اعضاء هيئة 
التدريس وترقيتهم.

كل هذه النص���وص الواضحة 
ل���م يك���ن مجلس  والدقيق���ة 
االمناء منها الن رئيس املجلس 

وقبلها قمتم بتكليف األس���تاذ 
محمد ناصر السنعوسي عضو 
املجل���س القيام بأعم���ال مدير 
األكادميية وأعطيتموه صاحية 
الدعوة الجتماع���ات املجلس، 
فعقد اكثر من 7 اجتماعات في 
مكتب���ه اخلاص أو ف���ي منزله 
مستخدما سكرتاريته اخلاصة 
في ه���ذه االجتماع���ات )كتابة 
محاضر وطباعة ومراس���ات 
واتصاالت ومطبوعات(.. ورفعت 
لكم محاضر ه���ذه االجتماعات 
العتماده���ا وتنفيذ ما فيها من 
قرارات ولكنكم كنتم تتجاهلون 

هذه احملاضر والطلبات.
واس���تمرت محاوالتنا بكل 
الوسائل لتنفيذ طلبات املجلس 
والتي تلخصت باحلد األدنى من 
االحتياجات اإلداري���ة واملالية 
والعلمي���ة، كتخصي���ص مقر 
مؤقت ملجلس إدارة األكادميية، 
وتوفير ميزانية بسيطة ملدة 6 
أشهر للصرف منها على الشؤون 
اإلدارية )سكرتارية( ومتطلباتها، 
وإحالة شؤون معهدي املوسيقى 
واملسرح األكادميية للمجلس من 
التعليم العالي )كما نص عليه 

املرسوم األميري(.
ومع هذا لم تس���اهموا بأي 
مب���ادرة لتمكني مجلس األمناء 
من مزاولة مهام���ه املنصوص 
عليها بوضوح في مرسوم إنشاء 

األكادميية.
ونوجز هنا أبرز التجاوزات 
وسلب صاحيات مجلس األمناء 
والتي استفردمت بها بعيدا عن 

املجلس وقراراته.
أوال: تنص املادة 1 من املرسوم 
األميري على »تتبع األكادميية 
لوزير التعليم العالي« وهذا نص 
صريح باس���تقالية األكادميية 
ككيان تعليمي مستقل، يديره 
ويشرف عليه كاما مجلس أمنائه 
الذي يرأسه وزير التعليم العالي 

بحكم منصبه.
وهذه املادة ل���م تنفذ حتى 
الي���وم، فخال هذه الس���نوات 
املاضي���ة قمتم بإدارة ش���ؤون 
معهدي املس���رح واملوس���يقى 
إداريا وماليا وأكادمييا )علميا( 
من خال موظفي وزارة التعليم 
العالي، وبعيدا عن مجلس األمناء 

واقعا بصدور املرسوم األميري 
بإنش����ائه، ومن واقع مساهمة 
أغلبنا بوضع دراس����ة مشروع 
األكادميية، الذي عملنا عليه ألكثر 
من نصف عام، والدفع به ليخرج 
الى الن����ور، فقد وضعنا نصب 
أعيننا حتقيق مصلحة الكويت 
ودورها الري����ادي في محيطها 
اإلقليمي والعربي بالعمل بروح 

الفريق الواحد.
نرفع ملعاليكم نحن املوقعني 
أدناه أعضاء مجلس أمناء أكادميية 
الكويت للفنون، استقالتنا من 
أمن���اء األكادميية بعد  مجلس 
مض���ي اكث���ر من عام���ني على 
صدور القرار الوزاري بتكليفنا 
بعضوية مجلس األمناء لنقوم 
بتنفيذ بنود منصوص املرسوم 
األمي���ري بإنش���اء األكادميية 
وتفعيل بنوده كاملة، الذي صدر 
بتاريخ 2011/5/4 بتوقيع وزير 
التعليم العالي السابق د.موضي 

احلمود.
وتأتي رغبتنا في االستقالة 
نابعة من قناعتنا بأن معاليكم 
أم���ام مجلس  الطريق  قفلت���م 
األمناء للقيام بعمله املكلف به، 
واملنص���وص عليه ف���ي القرار 
ال���وزاري واملرس���وم االميري 
وعطلتم تنفيذ مواد املرس���وم 
األميري منذ تس���لمكم حقيبة 
وزارة التربية والتعليم العالي 

والى اليوم.
ومع كل صبرنا، ومحاوالتنا 
الس���نوات  الدؤوبة خال هذه 
املاضية للقيام بعملنا وتنفيذ 
مسؤولتنا لم جند منكم، بصفتكم 
الرئيس ملجلس أمناء األكادميية، 
إال جتاهل املجلس وعدم التعاون 
معه في تنفيذ متطلبات العمل، 
وتخليتم عن حتمل مسؤولياتكم، 
وواجبكم جتاه املرسوم األميري 
بإنشاء األكادميية بصفتكم رئيس 

املجلس.
فمنذ توليكم حقيبة وزارة 
التربي���ة والتعلي���م العالي لم 
تدع الجتماع املجلس خال 25 
شهرا إال مرتني آخرهما بتاريخ 

.2013/4/3
ولم تنفذوا ما مت االتفاق عليه 
في هذين االجتماعني من قرارات 
اتخذت باإلجماع ومبوافقتكم، 

تقدم أعضاء مجلس أمناء 
الكوي���ت للفنون  أكادميي���ة 
باس���تقالتهم من املجلس إلى 
وزير التربية ووزير التعليم 
أمناء  العالي ورئيس مجلس 
الكوي���ت للفنون  أكادميي���ة 
د. ناي���ف احلج���رف، وب���ني 
املستقيلون وهم محمد ناصر 
العسعوسي ود.حمد عبداهلل 
الهباد وم.علي حسني اليوحة 
وأحمد سامي املنيس ود.سليمان 
إبراهيم العسكري، بينوا أسباب 
املرفوع  االستقالة في كتابهم 
إلى د.ناي���ف احلجرف والتي 
إقفال  تتلخص كما يرون في 
الطريق أم���ام مجلس األمناء 
األكادميي���ة للقي���ام بعمل���ه 
املكلف به، واملنصوص عليه 
في املرس���وم األميري بإنشاء 
الوزاري  األكادميية والق���رار 
بتكلي���ف املجل���س، وكذلك 
»تعطيل تنفيذ املرسوم األميري 
إلى اليوم«، كما اشتملت اسباب 
االستقالة على »جتاهل احلجرف 
للمجلس وعدم التعاون معه في 
تنفيذ متطلبات العمل وتخليه 
عن حتمل مسؤولياته وواجبه 
جتاه املرسوم األميري بإنشاء 
األكادميي���ة بصفت���ه رئيس 

مجلس األمناء«. 
كما ع���دد أعض���اء مجلس 
أمناء أكادميية الكويت للفنون 
املستقيلون مجموعة من املخالفات 
التي قالوا إنها حدثت من جانب 
رئيس املجلس د.نايف احلجرف 
مبا يتعارض مع املرسوم األميري 
إلنشاء املجلس والقرار الوزاري 

بتكليف أعضائه. 
وفيم���ا يل���ي ن���ص كتاب 

االستقالة:
السيد د.نايف فاح مبارك 
التربية ووزير  احلجرف وزير 
التعليم العالي، رئيس مجلس 
أمناء أكادميية الكويت للفنون، 

املوقر
حتية طيبة وبعد،،

انطاقا من موقعنا كأعضاء 
مجلس أمناء أكادميية الكويت 
للفنون ومن واقع مسؤوليتنا 
التي حتملناها بكل إخاص من 
أكل املس����اهمة في بناء الصرح 
ال����ذي أصبح  الثقافي  الفن����ي 

الديوان األميري ينعى املغفور لها
الشيخة جواهر فهد املالك الصباح

جاءنا من الديوان األميري ما يلي: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ينعى الديوان األميري املغفور لها 
الشيخة جواهر فهد املالك الصباح 

أرملة املغفور له الشيخ مالك عبداهلل 
العلي املالك الصباح عن عمر يناهز 69 
عاما وسيوارى جثمانها الثرى الساعة 

التاسعة من صباح يوم غد.

 إنا هلل وإنا إليه راجعون«. 

 عنوان العزاء 

 الرجال: ديوان اسرة آل الصباح الكرام 
- قصر بيان - تلفون 25398888. 
 النساء: النزهة - قطعة 2 - شارع 
عبدالرحمن الفارس - منزل 35 - 

تلفون 22530057.

..وعلى النظام األساسي لوكالة »إيرينا«
صدر قانون رقم 110 لسنة 2013 باملوافقة 
على النظام االساسي للوكالة الدولية للطاقة 
املتجددة )ايرينا( وجاء في مادته األولى: 
املوافق���ة على النظام االساس���ي للوكالة 
الدولية للطاقة املتج���ددة )ايرينا( الذي 

مت اعتماده في مدينة بون بتاريخ 26 يناير 
2009 واملوقع من دولة الكويت خال املؤمتر 
التأسيسي للوكالة الذي عقد في بون بتاريخ 
19 يونيو 2009 واالعان املرفق واملرافقة 

نصوصهما لهذا القانون.

لعمل فعال للبعثات الديبلوماسية واملكاتب القنصلية

ضمن مستندات للتدقيق الثانوي مبنافذ الدخول

املوافقة على اتفاقية مع حكومة رومانيا
عن املعاملة باملثل في حقوق ملكية األراضي

مكتبنا الثقافي بواشنطن: ضرورة حيازة 
طلبتنا املستجدين بأمريكا رسالة ضمان مالي

املطيري واحلميضي وبوكحيل والعازمي
أعضاء في »التأمينات االجتماعية«

املوافقة على االتفاقية العامة
للربط الكهربائي لدول التعاون

مجلس إدارة مؤسسة البترول
يعتمد ترقية 7 نواب للرئيس التنفيذي

صدر قانون رقم 114 لسنة 2013 باملوافقة 
عل����ى اتفاقية بني حكومة الكويت وحكومة 
رومانيا بشأن احلصول وفقا ملبدأ املعاملة 
باملثل على حقوق ملكية األراضي لعمل فعال 
للبعثات الديبلوماسية واملكاتب القنصلية. 
وجاء في مادته األولى: املوافقة على اتفاقية 
بني حكومة الكويت وحكومة رومانيا بشأن 
احلصول وفق����ا ملبدأ املعامل����ة باملثل على 
حقوق ملكية األراضي لعمل فعال للبعثات 
الديبلوماسية واملكاتب القنصلية، واملوقعة 
في مدينة الكويت بتاري����خ 11 يونيو 2012 

واملرافقة نصوصها لهذا القانون.

وجاء في املذك����رة االيضاحية للقانون: 
انطاقا من مبدأ تعزيز العاقات القائمة بني 
شعبي الكويت ورومانيا ورغبة منهما لضمان 
امكانية احلصول على حقوق ملكية األراضي 
لعمل فعال لبعثاتهما الديبلوماسية ومكاتب 
القنصلي����ة التابعة لها وفق����ا ملبدأ املعاملة 
باملث����ل، فقد مت في مدين����ة الكويت بتاريخ 
2012/6/11 التوقيع على اتفاقية بني حكومة 
الكويت وحكومة رومانيا بش����أن احلصول 
وفقا ملبدأ املعاملة باملثل على حقوق ملكية 
األراضي لعمل فعال للبعثات الديبلوماسية 

واملكاتب القنصلية.

مبناسبة موسم س����فر ابنائنا املبتعثني 
عن طريق جه����ات االبتعاث املختلفة خال 
فص����ل الصيف ولتس����هيل عملية دخولهم 
عند العودة الى الواليات املتحدة الستكمال 
دراستهم وتيسير ما قد يواجهونه من عمليات 
التدقيق الثانوي في منافذ الدخول للواليات 
املتحدة وبناء على توجيهات س����فيرنا في 
واشنطن الشيخ سالم العبداهلل، قام املكتب 
الثقافي برئاسة د.عبدالعزيز العمر باصدار 
رسالة مهمة بشأن بعض املتطلبات اجلديدة 
الصادرة من ادارة اجلوازات والهجرة للطاب 

املستجدين والعائدين الستكمال الدراسة.
وقد مت التأكيد على هذه االجراءات ضمن 
فعاليات مؤمتر رؤس����اء املكات����ب الثقافية 
وامللتقى الثاني للتوجيه واالرشاد، حيث قام 
وفد من املكتب الثقافي - واشنطن، برئاسة 
املستشار في السفارة االميركية بالكويت ظهر 
يوم االثنني املوافق 3 يونيو 2013 للوقوف على 
آخر التحديثات التي اصدرتها ادارة اجلوازات 

والهجرة االميركية وللتأكيد على االجراءات 
االضافية للمكتب الثقافي في واشنطن، حيث 
حرس املكتب في هذه الرسالة على وجوب 
التأكد من ان الطلبة املستجدين لديهم رسالة 
الضمان املالي باالضافة الى بعض املستندات 
لتقدميها ضمن التدقيق الثانوي ملنافذ الدخول 
مثل 20I من اجلامعة او معهد اللغة املسجل 
ب����ه الطالب والتأكد من وجود تأش����يرة ال� 
1g س����ارية املفعول على جواز سفر ساري 
املفعول بصاحية تتجاوز الستة اشهر. كما 
يذكر املكتب الثقافي بواشنطن ابناءنا الطلبة 
املس����تمرين في الدراسة بتوفير نسخة من 
كشف الدرجات الخر فصل دراسي، باالضافة 

الى نسخة من ال� 20I القدمية.
وسيبذل املكتب الثقافي في وانطن قصارى 
جهده ملس����اعدة الطالب بتوفير ما يحتاج 
اليه من مستندات وذلك من خال التواصل 
بالبريد االلكتروني للمشرف االكادميي اخلاص 

بالطالب.

صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 759 
لسنة 2013 بتعيني أعضاء مبجلس إدارة 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ملدة 

ثاث سنوات، وهم:
٭ عبداحملسن مش���وط املطيري � وزارة 

الشؤون.

٭ عبداهلل سعود احلميضي � غرفة التجارة 
والصناعة.

٭ خالد سليمان بوكحيل � ديوان اخلدمة 
املدنية.

٭ فالح الفي العازمي � االحتاد العام لعمال 
الكويت.

صدر قانون رقم 113 لسنة 2013 باملوافقة 
على االتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول 
مجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية 
وجاء في مادته االولى: ووفق على االتفاقية 

العامة للرب���ط الكهربائي لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية واملاحق 
املرفقة واملوقعة من دولة الكويت بتاريخ 

.2009/3/29

البترول  ادارة مؤسس����ة  قرر مجل����س 
الكويتية في اجتماعة امس ترقية 7 موظفني 
في الشركات النفطية إلى منصب نائب العضو 
املنتدب حيث متت ترقية كل من باسم عيسي 
وخالد العجيل مبؤسسة البترول الكويتية. 
وعلمت »األنباء« انه متت ترقية عماد السلطان 
وجمال جعفر في شركة نفط الكويت ليشغا 
مناصب كل من مازن السردي وحسنية هاشم 
في شركة نفط الكويت على ان يتم نقل مازن 
السردي إلى الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
وحسنية هاشم إلى شركة كوفبيك كنواب 

للرئيس التنفيذي. وذكرت املصادر انه متت 
ترقية شكري احملروس ليشغل منصب نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية لشركة 
البترول الوطنية الكويتية، كما متت ترقية 
مناور املطيرى ليشغل منصب نائب للرئيس 
التنفيذي ملصفاة ميناء االحمدى في البترول 
الوطنية. وقالت املص����ادر انه متت ترقية 
عبدالرسول جعفر ليش����غل منصب نائب 
الرئيس التنفيذي ألولفينات لشركة صناعة 

الكيماويات البترولية. 
أحمد مغربي  ٭


