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غادرت بعد رحلة زاخرة بالعطاء في مجاالت القراءة وتمكين المرأة

ً
وداعا أول أمينة مكتبة
عزيزة البسام..
فقدت الساحة الثقافية في الكويت
رمزًا نسائيًا بوفاة أول أمينة مكتبة
ف� ��ي ال � �ب �ل�اد ورائ � � � ��دة ت �م �ك�ي�ن امل � ��رأة
ف ��ي ال �ع �م��ل ال �ث �ق��اف��ي واالج �ت �م��اع��ي
وال� �ت ��رب ��وي ع ��زي ��زة ال� �ب� �س ��ام ،ال �ت��ي
واف� ��اه� ��ا األج� � ��ل أم� � ��س ،ب �ع ��د رح �ل��ة
غنية م��ع ال�ع�ل��م وال �ق��راءة والثقافة
واالن �ت �ص ��ار ل �ح �ق��وق امل � ��رأة ام �ت��دت
لنحو  6عقود.
ونعى وزير اإلعالم والثقافة د.حمد
روح الدين ،واألمني العام للمجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب
ب � ��اإلن � ��اب � ��ة د.ع � �ي � �س� ��ى األن � � �ص� � ��اري،
ال � �ف � �ق � �ي� ��دة ال� � �ت � ��ي ت � ��رك � ��ت ب �ص �م ��ات
ً
مشهودة في العمل الثقافي ممثال
باملكتبات ال�ع��ام��ة والتعليم ،حيث

ك��ان��ت ص��اح�ب��ة ف �ك��رة ت��أس�ي��س أول
م�ك�ت�ب��ة ن �س��ائ �ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،وك ��ان
ذل��ك ع��ام  1966ومقرها ف��ي منطقة
ال��دس�م��ة ،وق�ض��ت ب�ين أرف ��ف كتبها
م ��ا ي ��زي ��د ع �ل��ى أرب� �ع ��ة ع� �ق ��ود ،إل��ى
أن ان� �ت� �ق� �ل ��ت إل � � ��ى اإلش� � � � � ��راف ع �ل��ى
ث��ان��ي مكتبة نسائية ،وه��ي مكتبة
الرميثية في عام .1992
وأم� � �ض � ��ت ال � �ب � �س� ��ام ف � �ت� ��رة ط��وي �ل��ة
م ��ن ح �ي��ات �ه��ا ب�ي�ن أروق� � ��ة امل �ك �ت �ب��ات
وأرف��ف الكتب ،ايمانًا منها بأهمية
الثقافة والقراءة في ترقية املجتمع
وال � � �ن � � �ه� � ��وض ب� ��وع � �ي� ��ه وث � �ق� ��اف � �ت� ��ه،
واالرت� �ق ��اء ب �ك��ل ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع في
هذا املجال.
ال �ب �س��ام خ��ري �ج��ة ل �ي �س��ان��س ت��اري��خ

عزيزة البسام

وب � � �ك� � ��ال� � ��وري� � ��وس م � �ك � �ت � �ب� ��ات ،ل �ك��ن
اه � �ت � �م ��ام ��ات � �ه ��ا ل� � ��م ت� �ق� �ت� �ص ��ر ع �ل��ى
الثقافة ،إذ كانت ناشطة ب��ارزة في

املجال االنساني ،الى جانب كونها
عضوة في عدد من جمعيات النفع
ال�ع��ام ،اب��رزه��ا رابطة االجتماعيني،
وال �ج �م �ع �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة،
ف �ض�لا ع ��ن إس �ه��ام��ات �ه��ا ب�م��ؤل�ف��ات،
ح� �ي ��ث ك ��ان ��ت ش� ��اه� ��دة ع� �ي ��ان ع�ل��ى
االحتالل العراقي للكويت ،ووثقت
ّ
مشاهداتها في كتاب ،وكذلك أرخت
لنشأة املكتبات في الكويت.
وإض � ��اف � ��ة إل � ��ى ع �م �ل �ه��ا ون �ش��اط �ه��ا
املكتبي والثقافي ،ش��ارك��ت البسام
ف��ي ت�ن�ظ�ي��م ال �ع��دي��د م��ن امل��ؤت �م��رات
الخاصة باملرأة.
وف � ��ي ح � ��واره � ��ا م� ��ع سبقلا ،ف� ��ي 6
يناير العام امل��اض��ي ،قالت البسام:
«الكويت قبل كانت في عز شبابها،

منفتحة على العالم وتكتسب كل ما
هو جيد».
وف � � ��ي اس� �ت� �ح� �ض ��اره ��ا ل� �ل ��ذك ��ري ��ات
وب ��داي ��ات� �ه ��ا ،ذك� � ��رت ال� �ب� �س ��ام أن �ه��ا
ختمت القرآن الكريم مع والدها 30
م��رة ،وق��رأت ل��ه كتب ط��ه حسني في
املرحلة املتوسطة.
وبرحيل البسام تفقد الكويت أحد
رم ��وز ال�ث�ق��اف��ة وال�ع�م��ل االجتماعي
وال� �ت� �ط ��وع ��ي وص ��اح� �ب ��ة ان � �ج� ��ازات
حضارية تسجل للمرأة الكويتية.
وسبقلا التي آملها امل�ص��اب ،تتقدم
م��ن أس ��رة ال�ف�ق�ي��دة ب��آح��ر ال�ت�ع��ازي،
سائلة املولى عز وجل أن يتغمدها
بواسع رحمته ويلهم أهلها جميل
الصبر والسلوان.

استشهدوا بمبادرة سبقلا ..وطالبوا بإلغاء مناقصة «الغطاء النباتي المصطنع»

ناشطون بيئيون :ال لألشجار الصناعية
خالد الحطاب

األحمد متوسطاً أعضاء الوفود الخليجية المشاركين في الورشة البيئية

طالب ناشطون بيئيون بوقف املناقصة التي
طرحتها إح��دى الجمعيات التعاونية ،لوضع
أش �ج ��ار وغ �ط ��اء ن �ب��ات��ي ص �ن��اع��ي ع �ل��ى ال �ط��رق
ال��رئ �ي �س �ي��ة وال � � � � ��دوارات ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ب� ��دال ع��ن
النباتات واألشجار الطبيعية.
ودعا الناشطون إلى أهمية تدخل كل من الهيئة
ال �ع��ام��ة للبيئة وش��رط�ت�ه��ا ،اض��اف��ة إل ��ى وزارة
ال�ش��ؤون االجتماعية لوقف املناقصة التي من
املقرر أن تغلق أبوابها خالل أيام.
وذك � � � ��روا أن اس� �ت� �ب ��دال ال� �ن� �ب ��ات ��ات ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة
واألشجار بالعشب الصناعي يسهم في تحقيق
األذى ل�ل�ت�ن��وع االح �ي��ائ��ي وال �ج �م��ال الطبيعي،
السيما في منطقة اشبيلية التي تتميز بوجود
أعشاب واشجار في الدوارات الرئيسية والطرق
بني القطع السكنية لكنها تحتاج الى االهتمام.
واس �ت �ش �ه��د ال �ن��اش �ط��ون ب�ح�م�ل��ة سبقلا ال�ت��ي
أط�ل�ق�ت�ه��ا ف��ي  21م��اي��و ال� �ج ��اري ،ت�ح��ت ع�ن��وان
«م ��ن أج ��ل ك��وي��ت أج �م��ل اغ� ��رس شجرة» ،كما
نوهوا باملبادرات التطوعية األخ��رى ،مؤكدين
أن التخضير الصناعي ي��ؤذي البيئة ويشجع
على التكاسل ف��ي وق��ت تستلزم فيه ال�ض��رورة
تشجيع املبادرات الرسمية واملجتمعية لزراعة
األش � �ج ��ار ،وإش� � ��راك ال �ش �ب��اب وط �ل �ب��ة امل � ��دارس
وال�ج�م�ع�ي��ات وم��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي في

«كويت أجمل» تتحقق
بإشراك الشباب والطلبة
في حمالت التخضير
تخضير الكويت وتجميلها.
وأضافوا أن التخضير وزيادة الرقعة الخضراء
ض ��روري ��ان ل �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة وت �ع��زي��ز ال�ص�ح��ة
العامة.
إل ��ى ذل ��ك ع �ق��دت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة أم��س،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي وامل �ك �ت��ب اإلق �ل �ي �م��ي ل �ب��رن��ام��ج األم��م
املتحدة للبيئة – غرب آسيا – ورشة عمل حول
نقاط االت�ص��ال في االتفاقيات الدولية للتنوع
البيولوجي.
وأكد مدير عام الهيئة الشيخ عبداهلل األحمد ،أن
الورشة تهدف إلى تبادل املعلومات والخبرات
وبناء ال�ق��درات بني ال��دول الخليجية املشاركة،
السيما ان التنوع االحيائي يشهد تدهورا في
ال�ع��ال��م ل �س��وء اس�ت�غ�لال امل� ��وارد ال�ح�ي��وي��ة ،مما
انعكس سلبا على الكائنات الحية وسبب خلال
في التوازن البيئي.

أجهزة حديثة متطورة توفر سرعات إنترنت عالية

«المواصالت» :تركيب شبكة
األلياف الضوئية في  7مناطق
محمد المصلح
أع�ل�ن��ت وزارة امل��واص�ل�ات ع��ن إط�ل�اق م�ش��روع
الس �ت �ب��دال ن �ظ��ام ال�ف��اي�ب��ر ال�ق��دي��م ل �ـ  7مناطق
ضمن املرحلة األولى لشبكة األلياف الضوئية.
وق��ال ال�ن��اط��ق ال��رس�م��ي ل �ل��وزارة مشعل الزيد
إن ال � � ��وزارة وق �ع��ت ع �ق �دًا م ��ع ش��رك��ة «ن��وك �ي��ا
س��ول �ي��وش �ي �ن��ز آن � ��د ن �ي �ت ��ورك ��س ال �ك��وي �ت �ي��ة»
الستبدال نظام الفايبر القديم للمرحلة األولى
مل�ن��اط��ق «س �ل��وى ،ال��رم�ي�ث�ي��ة ،ال �ب��دع ،الساملية،
راس ال �س��امل �ي��ة ،م��دي �ن��ة ال� �ك ��وي ��ت ،ال �ف �ن �ط��اس
الزراعي» ملدة عامني من تاريخ توقيع العقد.
وأوض� ��ح ال��زي��د أن ف��ري�ق��ًا ف�ن�ي��ًا م��ن مهندسي
ال � � � � � ��وزارة ت� �م� �ك ��ن م � ��ن االت � � �ف� � ��اق م � ��ع ال� �ش ��رك ��ة
ً
الس �ت �ب��دال أج �ه��زة ح��دي�ث��ة ب� ��دال م��ن األج �ه��زة
ال�ق��دي�م��ة امل��وج��ودة م�ن��ذ ع��ام  ،2010وال�ت��ي لم
ي�ت��م تشغيلها ح�ت��ى اآلن ف��ي م�ع�ظ��م امل�ن��اط��ق

امل ��ذك ��ورة م��ن دون ت�ح�م��ل ال � ��وزارة أي نفقات
مالية طيلة فترة العقد ،وذل��ك إليصال خدمة
ال �ف��اي �ب��ر ب ��أح ��دث األج � �ه� ��زة امل� �ت� �ط ��ورة ،ل�ي�ت��م
تقديمها للمشتركني.
وأش� ��ار ال��زي��د إل ��ى أن ��ه س�ي�ت��م الح �ق��ًا ال�ت�ن��وي��ه
واإلع�لان للجمهور بجداول املناطق املذكورة
ل�ي�ت��م التنسيق م�ع�ه��م لتسهيل دخ ��ول فنيي
ال ��وزارة وموظفي الشركة الستبدال األجهزة
ال �ح��دي �ث��ة ب��ال �ق��دي �م��ة ،ل �ي �ت �م �ك��ن امل �ش �ت ��رك م��ن
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى س��رع��ات ع��ال�ي��ة ل�لإن�ت��رن��ت عن
ط��ري��ق االش� �ت ��راك م��ن خ�ل�ال ش��رك��ات م ��زودي
خدمة اإلنترنت.
وب�ّي��نّ أن م ��ن أه � ��داف ال � � ��وزارة ت �ط��وي��ر شبكة
خ �ط��وط ال �ه��وات��ف األرض� �ي ��ة وت �ح��وي �ل �ه��ا من
الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة األلياف
ال�ض��وئ�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ال�س��رع��ة ،ل�لارت�ق��اء ب�ج��ودة
خدمات الهاتف واإلنترنت.

وفد كويتي إلى مكة لبحث االستعدادات للمناسك

جهود مكثفة لتمكين
«البدون» من الحج
حمد السالمة
في إطار االستعدادات ملوسم الحج ،قام وفد من وزارة األوقاف
وال�ش��ؤون اإلسالمية برئاسة الوكيل املساعد لقطاع اإلع�لام
والعالقات الخارجية محمد املطيري بزيارة إلى مكة املكرمة،
وذلك لالطالع على آخر املستجدات في األراضي املقدسة.
والتقى ال��وف��د بنائب وزي��ر ال�ح��ج وال�ع�م��رة ال�س�ع��ودي د.عبد
الفتاح بن سليمان مشاط ،وناقش معه العديد من املواضيع
املهمة ،منها الطلبات املقدمة من وزارة األوق��اف فيما يتعلق
بالسماح لفئة املقيمني ب�ص��ورة غير قانونية حاملي ج��واز
م� � � ��ادة  17ب � � � ��أداء ف��ري �ض��ة
ال�ح��ج ،وال�ع�م��ل على زي��ادة
أع� � � � � ��داد ح� � �ج � ��اج ال� �ك ��وي ��ت
مل� ��وس� ��م ح � ��ج ه � � ��ذا ال � �ع� ��ام،
«األوقاف» تجدد
وجرت مناقشات مكثفة في
المطالبة بزيادة أعداد
هذا الشأن.
حجاج البالد
ك �م��ا ع �ق��د ال ��وف ��د اج�ت�م��اع��ًا
م ��ع رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ش� � ��رك� � ��ة م � �ط � ��وف � ��ي ال � � � ��دول
بحث الترتيبات الالزمة
ال�ع��رب�ي��ة م��اه��ر ب��ن ص��ال��ح،
التفاقيات اإلعاشة في
وذل � ��ك ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى آخ��ر
المشاعر المقدسة
املستجدات بشأن الخدمات
املقدمة في املشاعر املقدسة
ل �ح �ج��اج ال �ك ��وي ��ت ،وك��ذل��ك
الترتيبات الالزمة التفاقيات اإلعاشة في املشاعر املقدسة.

زيارات ميدانية
وقام الوفد بزيارات ميدانية بمعية استشاري تطوير االعمال
ف��ي ش��رك��ة ك��دان��ة للتنمية وال�ت�ط��وي��ر (ال�ش��رك��ة امل�س��ؤول��ة عن
التطوير للمشاعر امل�ق��دس��ة) م��ازن ب��ن غ ��ازي ،وذل��ك للوقوف
على آخر أعمال التطوير في املشاعر املقدسة في منى وعرفات
ومزدلفة ،إضافة إلى األعمال التي تم إنجازها في املشاعر.
كما قام الوفد أيضًا بزيارة ميدانية إلى املشاعر املقدسة برفقة
امل�ق��اول املكلف من قبل شركة مطوفي حجاج ال��دول العربية
إلنشاء املخيمات في املشاعر املقدسة لحجاج دول��ة الكويت،
وذلك بهدف التعرف على آخر االستعدادات فيما يتعلق بمقار
حجاج الكويت.

المسار اإللكتروني
من املنتظر أن ينضم وفد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إل��ى ورش��ة عمل تدريبية على امل�س��ار اإلل�ك�ت��رون��ي السعودي
لالطالع على التحديثات الجديدة التي تمت إضافتها إليه.
وسوف يواصل أعضاء الوفد جهوده املكثفة من أجل تذليل كل
العقبات أمام ضيوف الرحمن من الكويت.
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الغانم :موضوع المتقاعدين تأخر بما فيه الكفاية

نافذة نيابية

«سأدعو إلى جلسة خاصة له  14يونيو ...وأخرى للميزانيات والحالة المالية»
أع ـل ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
مرزوق الغانم أنه بصدد توجيه
دعوة لعقد جلسة خاصة في 14
يونيو المقبل لمناقشة وحسم
م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ب ـعــد
التنسيق مع الحكومة ،باعتباره
ضمن «العاجل من األمور» ،بناء
على قرار مكتب المجلس الذي
اتخذه في اجتماعه أمس.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
أم ــس« ،ان ـت ـهــى اج ـت ـمــاع مكتب
ال ـم ـج ـلــس وق ـ ــرر الـمـجـتـمـعــون
ت ــوج ـي ــه الـ ــدعـ ــوة ل ـع ـقــد جـلـســة
خ ــاص ــة يـ ــوم  14ي ــون ـي ــو فـيـمــا
يتعلق بموضوع المتقاعدين
وج ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق أيـ ـ ـض ـ ــا مــع
الحكومة لهذه الجلسة» ،مضيفا
«بعدها سوف أدعو إلى جلسة
أو أك ـثــر تـتـعـلــق بــالـمـيــزانـيــات
ً
والحالة المالية للدولة» ،مشيرا

مرزوق الغانم
إلى أنه «بالنسبة ألسئلتكم فيما
يتعلق بالجلسات الخاصة وأن
هناك من يقول بأنها يجب أال

تودور :اإلعفاء من «الشنغن» يعكس الشراكة الوثيقة
●

ربيع كالس

ً
ً
تعليقا على إعالن الغانم ،أن وفدا من الشعبة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة سـيـتــوجــه إل ــى بــروكـســل
الـيــوم ،لالجتماع مــع رئيسة البرلمان األوروب ــي
والـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـل ـج ــان ورؤسـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ــزاب ،بـعــد
موافقة المفوضية األوروبـيــة على طلب الكويت
بخصوص إعفاء الكويتيين من «الشينغن» ،قال
سفير االتـحــاد األوروب ــي لــدى الـبــاد كريستيان
ت ـ ـ ــودور ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»« :ن ــرح ــب بـ ــزيـ ــارة ال ـغــانــم
لـبــروكـســل ،كما أرح ــب بـهــذا الـتــواصــل اإليجابي

بين مؤسسات االتحاد األوروب ــي ،مثل البرلمان
األوروبـ ـ ـ ــي ،وم ـج ـلــس األمـ ــة ال ـكــوي ـتــي» .وأض ــاف
تودور« :وكما ذكرنا في السابق ،فإن األمر يعود
للبرلمان األوروبي ومجلس االتحاد األوروبي من
أجل دراسة مقترح المفوضية األوروبية بتاريخ
 ٢٧أبريل برفع متطلبات التأشيرة عن المواطنين
الكويتيين واتـخــاذ قــرار بـشــأن السماح بالسفر
ّ ً
مشددا على أن
لالتحاد األوروبي من دون تأشيرة»،
«الكويت شريك رئيسي لالتحاد األوروبي وزيارة
الغانم للبرلمان األوروبي واإلعفاء من متطلبات
التأشيرة تعكسان هذه الشراكة الوثيقة».

تعقد فــي ظــل حـكــومــة العاجل
من األمور ،أؤكد كما قلت سابقا
أن تلك الجلسات اذا انطبق على
جـ ــدول أعـمــالـهــا ومــواضـيـعـهــا
صـفــة الـعــاجــل يـتــم الــدعــوة لها
وتعقد».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح «م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وج ـ ـ ـهـ ـ ــة
نـظــرنــا ،مــوضــوع المتقاعدين
ك ـم ــا ص ــرح ــت س ــاب ـق ــا هـ ــو مــن
المواضيع التي نعتبرها ضمن
العاجل من األمور ألنها تتعلق
بفئة في غاية األهمية وتعطلت
مصالحهم بما فيه الكفاية ،لذلك
ستكون الدعوة يوم  14يونيو»،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن «أع ـض ــاء اللجنة
المالية أنهوا التقرير الخاص
بالمتقاعدين وجار العمل على
بعض التعديالت وإن شاء الله
نتمكن من إنهاء هــذا األمــر في
تلك الجلسة».

و ز ا د « تـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة
المتقاعدين إن شاء الله جلسة
ـار
أو أكـ ـث ــر ل ـل ـم ـيــزان ـيــات وجـ ـ ٍ
ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع رئـ ـي ــس لـجـنــة
ال ـم ـي ــزان ـي ــات ال ـن ــائ ــب ع ــدن ــان
عبدالصمد واالخوة في اللجنة
وال ـمــوعــد الـمـبــدئــي لــانـتـهــاء
من الميزانيات سيكون في 13
ً
يونيو» ،مؤكدا أن «الميزانيات
أو الـحــالــة الـمــالـيــة لـلــدولــة أو
المتقاعدين من وجهة نظرنا
هي من المواضيع التي ينطبق
عـلـيـهــا م ــوض ــوع ال ـعــاجــل من
األمور وبالتالي يجب أن توجه
لها الدعوة وأن تعقد».
من جهة أخــرى ،قال الغانم
ان وفـ ــد ال ـش ـع ـبــة الـبــرلـمــانـيــة
س ـي ـتــوجــه غ ــدا إل ــى بــروكـســل
ف ــي ب ـل ـج ـي ـكــا ،ل ــاج ـت ـم ــاع مــع
رئ ـي ـس ــة ال ـب ــرل ـم ــان األوروب ـ ـ ــي
والعديد مــن اللجان ورؤســاء
األحـ ـ ــزاب ف ــي ال ـبــرل ـمــان وذل ــك
بـ ـع ــدم ــا انـ ـتـ ـه ــت ال ـم ـف ــوض ـي ــة
األوروبـ ـي ــة مــن الـمــوافـقــة على
ط ـ ـلـ ــب الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت بـ ـخـ ـص ــوص
إعفاء الكويتيين من تأشيرة
(الشينغن) وأصبحت الخطوة
األخ ـ ـيـ ــرة ه ــي ال ـت ـص ــوي ــت فــي
ً
الـبــرلـمــان األوروبـ ـ ــي ،مضيفا
«بسبب عالقة الكويت بصفة
ع ــام ــة والـ ـب ــرلـ ـم ــان ال ـكــوي ـتــي
خــاصــة بالعديد مــن األح ــزاب
األوروبية والبرلمان األوروبي
نستطيع إن شاء الله أن نؤمن
أغلبية للتصويت بالموافقة
على ملف الكويت بما يتعلق
بـ (الشينغن)».

النيابة تطلب رفع الحصانة عن حماد الحميدي يسأل الفارس عن تعيينات وافدين
في الديوان األميري

أرسل وزير العدل وزير الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة المستشار
جـ ـم ــال ال ـ ـجـ ــاوي إل ـ ــى مـجـلــس
األمــة طلب النيابة العامة برفع
الحصانة البرلمانية عن النائب
سعدون حماد في القضية رقم
( )1124لسنة  2022حصر نيابة
العاصمة.
وت ـس ـل ـم ــت ل ـج ـن ــة الـ ـش ــؤون
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة
البرلمانية الطلب ،ومــن المقرر
أن تناقشه وتدعو حماد لسماع
رأيـ ـ ـ ــه ف ـ ـيـ ــه ،ثـ ــم ت ـت ـخ ــذ قـ ــرارهـ ــا
وتحيل تقريرها إلى المجلس.

جمال الجالوي

ً
وجه النائب بدر الحميدي سؤاال إلى نائب رئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر النفط وزي ــر الــدولــة لشؤون
مجلس الــوزراء د .محمد الفارس ،قال في مقدمته،
ً
«نمى إلى علمنا ،وإن كان صحيحا ،وجود تعاقدات
تعيين لغير الكويتيين بالديوان األميري ،على بند
االستعانة بخبرات ،وبتاريخ  2021/7/1تم التعاقد
مع مسؤول مشتريات غير كويتي براتب  1000دينار،
وبتاريخ  2021/8/11تم تعيين باحث قانوني غير
كويتي براتب  1000ديـنــار ،وبتاريخ  2021/5/1تم
تعيين قانونيين اثنين غير كويتيين براتب 1000
دينار لكل منهما».

وأضـ ــاف الـحـمـيــدي« :إن كــانــت ه ــذه التعيينات
صحيحة؛ فــإنـهــا تـعــد وسـيـلــة تنفيع عـلــى حساب
ً
المال العام وتجاهال لقوانين التكويت واإلحــال،
ويجب إنهاء عقودهم وتعيين أبناء وبنات الكويت
ً
ب ــدال منهم» ،متابعا« :ه ــذه المعادلة غير مقبولة،
ويجب الوقوف مع أبناء وبنات الوطن ،وإحاللهم
ً
بدال من غير الكويتيين ،فمن غير المعقول أن لدينا
قانونيين متميزين وعاطلين عن العمل ويتم تعيين
غير كويتيين برواتب كبيرة يستحقها أبناؤنا ،لذا
ً
يجب الوقوف مع أهلنا ومساعدتهم بدال من البطالة
التي تؤثر على مستقبلهم».

السويط يسأل عن اإلجراءات مع محطات الوقود
واصل النواب تقديم أسئلتهم حول أزمة
العمالة في محطات الــوقــود ،إذ تسلم نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة
ل ـشــؤون مـجـلــس ال ـ ــوزراء د .مـحـمــد ال ـفــارس
ً
س ــؤاال عــن محطات الــوقــود فــي الـكــويــت من
النائب ثامر السويط.
وق ــال الـســويــط ،فــي ســؤالــه« ،مــا إج ــراءات
الرقابة التي تمارسها وزارة النفط أو مؤسسة
البترول الكويتية على شركات تزويد الوقود
فيما يتعلق بعمليات بيع البنزين والديزل؟
وكم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها
الـقـطــاع ال ـخــاص؟ وكــم عــدد المحطات التي

تديرها شركة البترول الوطنية الكويتية؟
وه ــل رصـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة أي تـ ـج ــاوزات مــالـيــة
وقانونية على عمل شركات محطات الوقود
الخاصة؟ وما اإلجراء المتخذ من الوزارة في
هذا الشأن؟ وما الفائدة التي تعود على الدولة
مــن تخصيص الـمـحـطــات؟ وك ــم تبلغ قيمة
اإلي ــراد المترتب على ذل ــك؟ وكــم تبلغ قيمة
التكلفة والدعم الذي تقدمه الدولة للمحطات؟
م ــع ت ــزوي ــدي ب ـج ــدول م ـق ــارن ــة ب ـيــن اإلي ـ ــراد
ً
والتكلفة للمحطات حاليا وقبل التخصيص،
وكم تبلغ نسبة الخصم الممنوحة لشركات
المحطات الخاصة على اللتر؟».

وتابع« :هل يحق لشركات محطات الوقود
ال ـخــاصــة اسـتـثـمــار ع ــوائ ــد ف ــي أنـشـطــة غير
المخصص لها بموجب القانون؟ وهل التزمت
الشركات المستثمرة بنسبة العمالة الوطنية
ً
ال ـم ـحــددة لـهــا بـمــوجــب ال ـق ــان ــون؟» ،مضيفا:
«الحظنا في اآلونــة األخيرة قلة عــدد العمال
األجانب في محطات الوقود ،يرجى بيان ذلك،
وهل توجد عقود مبرمة من شركات المحطات
الخاصة مع الغير لتوفير العمالة الوافدة؟ وكم
يبلغ إجمالي العاملين فيها سواء في الشركة
أو محطاتها؟ وص ــورة ضوئية مــن العقود
المبرمة مع الشركات المستثمرة للمحطات».

ثامر السويط

الشاهين :تسريع صرف مكافأة
الطلبة المتراكمة لدى «التطبيقي»
دعـ ــا ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم العالي ،د .علي المضف ،والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،إلى صرف حقوق الطلبة المتراكمة
ً
من المتفوقين وذوي التخصصات النادرة سريعا.
وقال الشاهين ،في تصريح صحافي ،إن مع القضايا
ً
أيضا هناك قضايا جزئية مهمة ،ومن
الكلية والمهمة
ّ
واجب النواب أن يمثلوا المواطنين في جميع القضايا،
ً
م ـش ـيــرا فــي الــوقــت ذات ــه ال ــى ح ــرص الـلـجـنــة التعليمية
البرلمانية بــر ئــا ســة د .حمد المطر وا ت ـحــاد الطلبة في
«التطبيقي» بقضايا الطلبة.
وأوضح أن مجموعة من طلبة الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب نقلوا له أن آخر مكافأة للتخصص
ال ـنــادر والـتـفــوق الــدراســي فــي «التطيبيقي» تــم صرفها
عام  ،2019ولم يتم صرف أي مكافأة مستحقة من بعدها
لتشجيع الـطـلـبــة عـلــى الـتـخـصـصــات ال ـن ــادرة والـتـفــوق
ً
ا لــدرا ســي ،مضيفا أ نــه سيتوجه بأسئلة برلمانية الى
وز يــر التربية وز يــر التعليم العالي حول مكافأة الطلبة
المستحقة والمتراكمة لدى «التطبيقي».

أسامة الشاهين

هشام الصالح يستفسر عن نسبة
إنجاز المطار الجديد
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب د .هـشــام
الـصــالــح س ــؤاال إل ــى وزيــر
الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات
رن ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارس ،ق ـ ـ ـ ــال ف ــي
مـ ـق ــدمـ ـت ــه« :أع ـ ـلـ ــن ال ـم ــدي ــر
ال ـع ــام ل ـش ــؤون الـتـخـطـيــط
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع فـ ــي ف ـب ــراي ــر
 2022أن ن ـس ـبــة اإل نـ ـج ــاز
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـخ ـ ــص الـ ـ ـح ـ ــزم ـ ــة
الـثــالـثــة ب ـم ـشــروع الـمـطــار
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد ب ـل ـغــت
 71ف ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،م ـصــر حــا
بــأن إن ـجــاز هــذا الـمـشــروع
الكبير يسير و فــق الخطة
الـ ـم ــوض ــوع ــة ل ـ ــه ،غـ ـي ــر أن
الـ ــواقـ ــع الـ ـ ــذي ك ـش ــف عـنــه
ال ـت ـقــريــر األخـ ـي ــر ال ـص ــادر
عن جهاز متابعة مشاريع
الحكومة ال يعكس  -بكل
أسف  -هذا التفاؤل ،حيث
ي ـس ـجــل وج ـ ــود ت ــأخ ــر عــن
المواعيد التعاقدية لهذا
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـجــز
بواسطته واحد من أضخم
 5م ـط ــارات ت ـحــت اإلن ـشــاء
فــي دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي ،وتسعى الكويت
من خالله إلى تحقيق أهم
ا لـمـشــار يــع االستراتيجية
في رؤية البالد التنموية،
وتحديث بنيتها التحتية
فــي إط ــار تـحــويــل الـكــويــت
إل ــى مــركــز مــالــي وت ـجــاري
إقليمي ودو ل ــي ،وإذا كان
ال ـم ـخ ـط ــط الـ ـتـ ـع ــاق ــدي قـ ًـد
ح ــدد  97ف ــي ا لـمـئــة نسبة

هشام الصالح

لإلنجاز إ لــى نهاية أبريل
 2022ف ـ ــإن ت ـق ــر ي ــر ج ـهــاز
ا لـمـتــا بـعــة سـجــل أن نسبة
اإلنـ ـج ــاز ال ـف ـع ـلــي ف ــي هــذا
األج ــل لــم ت ـت ـجــاوز  61في
ا لـمـئــة (أي بـتــأ خــر حقيقي
في حدود  36في المئة)».

نسبة اإلنجاز
وأضــاف الصالح« :على
ضـ ـ ـ ـ ــوء مـ ـ ـ ــا سـ ـ ـب ـ ــق أط ـ ـلـ ــب
اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة عـ ـ ــن اآلت ـ ـ ـ ـ ــي :مــا
األسـ ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة وراء
هــذا التأخير الكبير؟ وما
ن ـس ـب ــة اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ال ـف ـع ـل ـيــة
لـمـشــروع الـمـطــار الـجــديــد
مـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل
بحسب حزمات المشاريع
ال ـم ـت ـض ـم ـن ــة ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــد؟
وهـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ــوجـ ـ ــد م ـ ـعـ ــوقـ ــات
مـ ـ ــاد يـ ـ ــة أو قـ ــا نـ ــو ن ـ ـيـ ــة أو

إداريــة تحول دون احترام
اآلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة ف ــي
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـطـ ــط الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــدي؟
وإذا ك ــان األم ــر كــذلــك فما
ه ــذه ال ـم ـعــوقــات م ــع بـيــان
ط ـب ـي ـع ـت ـه ــا واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـتــي ات ـخــذت لـتـجــاوزهــا؟
وه ــل تـنــص ش ــروط العقد
م ـ ــع الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـتـ ــي رس ــت
ع ـل ـي ـه ــا الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــة ع ـلــى
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء ات ع ـ ـ ــن الـ ـت ــأخـ ـي ــر
فـ ــي اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ب ـح ـس ــب كــل
حــزمــة م ــن ال ـم ـش ــروع قبل
إت ـ ـمـ ــام اإلنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـك ــام ــل؟
وإذا ك ــان األم ــر كــذلــك فما
هــذه ال ـج ــزاء ات؟ وهــل يتم
ف ـعــا تـطـبـيـقـهــا ف ــي ضــوء
الـ ـت ــأخـ ـي ــر الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـج ـلــه
ت ـقــاريــر ج ـهــاز الـمـتــابـعــة؟
وم ـ ـ ــا الـ ـخـ ـط ــة ال ـم ـع ـت ـم ــدة
الستدراك التأخير الزمني
ف ــي اإلنـ ـج ــاز ب ـعــد أن كــان
مــن المتوقع استكمال كل
م ـ ـكـ ــونـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع فــي
أغسطس 2022؟».

المضف :جادون في تالفي مالحظات «المحاسبة»

ّ
«الجامعات الخاصة» 21 :مالحظة ُسويت خالل سنتين والتزمنا التوصيات الرقابية
ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي والبحث العلمي ،د .علي المضف،
أن الجهات التابعة له تتعامل بكل جدية
مع المالحظات والمخالفات التي أوردها
ديوان المحاسبة في تقريره األخير.
وق ـ ــال ال ـم ـض ــف ،ف ــي رده ع ـلــى س ــؤال
النائب حمدان العازمي ،بشأن المالحظات
ال ـ ـ ـ ــواردة ع ـلــى األم ــان ــة ال ـع ــام ــة لمجلس
ال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة وال ـج ـهــاز الــوطـنــي
لالعتماد األكاديمي ،إن الجهازين يبذالن
ً
جهودا كبيرة في سبيل تالفي مالحظات
«المحاسبة».
م ــن جـهـتـهــا ،ق ــال ــت أم ــان ــة الـجــامـعــات
الخاصة إن إج ــراءات معالجة مالحظات
الـ ـجـ ـه ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة ح ـ ــول م ـيــزان ـي ـت ـهــا
ً
وحساباتها الختامية تتم وفقا للمرسوم
ب ـق ــان ــون رقـ ــم  31ل ـس ـنــة  1978ال ـخ ــاص
بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة
عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه ــا وال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ال ـخ ـت ــام ــي
ووفــق التعاميم الـصــادرة بشأن القواعد
واإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة إلق ـف ــال الـحـســابــات
وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن عـ ــدد ال ـم ــاح ـظ ــات الـتــي
سويت في آخــر سنتين ماليتين بلغ 21
مالحظة تم تنفيذ جميع توصيات الجهات
الرقابية بشأنها وتالفيها.
وأض ـ ــاف ـ ــت األم ـ ــان ـ ــة أن ق ـ ـ ــرار مـجـلــس
ال ـ ــوزراء رق ــم  1179لسنة  2006الـخــاص
بإنشاء األمانة صدر بهدف اإلشراف على
الجامعات الخاصة وعملية إيفاد الطلبة
بالبعثات الداخلية ،وفــي سبيل تحقيق
ه ــذا ال ـهــدف يـتــم إدراج اع ـت ـمــادات مالية
س ـنــويــة ل ـبــرنــامــج ال ـج ــام ـع ــات ال ـخــاصــة
بميزانية وزارة التعليم العالي ،وتم اعتماد
 130مليون ديـنــار للسنة المالية /2019

 2020ض ـمــن ال ـب ـنــد  28210201بـعـثــات
دراسية للطلبة ،وتنضوي تحتته الرسوم
ال ــدراسـ ـي ــة ،وبـ ــدل ال ـك ـتــب ،وال ـم ـصــاريــف
المكتبية.
وذك ـ ــرت أن ال ـم ـبــالــغ ال ـم ـس ــددة خــال
ال ـس ـن ــوات ال ـمــال ـيــة ال ـث ــاث ال ـســاب ـقــة عن
ال ــرس ــوم الــدراس ـيــة لـلـجــامـعــات الـخــاصــة
فـ ــي م ـي ــزان ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ،ضـمــن
ب ــرن ــام ــج الـ ـج ــامـ ـع ــات الـ ـخ ــاص ــة ،بـلـغــت
ً
 400/299.595.313دينارا.
وأشـ ـ ـ ــارت األمـ ــانـ ــة إلـ ــى أنـ ــه بــالـنـسـبــة
لزيادة اعتماد برنامج الجامعات الخاصة
بميزانية وزارة التعليم العالي ،فإن ذلك
يرجع الــى نجاح خطة األمــانــة في زيــادة
أعداد الطلبة المبتعثين من الخريجين من
الثانوية العامة لتكون الجامعات الخاصة
ً
ً
ً
داعما أساسيا وبديال لالبتعاث الخارجي
عن طريق جلب الجامعات العالمية داخل
الدولة والحرص على ضمان جودة التعليم
ً
العالي ،تنفيذا لخطة الدولة المستدامة في
مجال التعليم العالي الخاص.

تالفي المالحظات
ً
وأض ــاف ــت أن ــه ان ـطــاقــا مــن توجيهات
الدولة للحرص على تعليم أبنائنا الطلبة
والتيسير عليهم وع ــدم عــرقـلــة طريقهم
الـعـلـمــي ،ج ــاء مـفـهــوم الـبـحــث وال ــدراس ــة
للحاالت ،كل على حــدة ،وجــاءت السلطة
التقديرية لألمانة لـتـتــواء م مــع مصلحة
الطلبة وتــوجـيـهــات الــدولــة فــي الـحــرص
ّ
على تعلم أبنائها و ع ــدم حرمانهم منه
بسبب ظــروف خارجة عن إرادتـهــم« ،كما
نوضح أن األمانة العامة جادة بتالفى هذه
المالحظات في المستقبل».

علي المضف
تراخ من
وقالت األمانة ،إنه ال يوجد أي ٍ
قبل مجلس الجامعات ،لكنه يقوم بتنفيذ
توصية لجنة المنح والبعثات الداخلية
بطريقة تتماشى مــع طبيعة المجلس
واختصاصاته وبناء عليه فقد تم رفع
ن ـســب ال ـت ـقــديــم ف ــي جـمـيــع تخصصات
البعثات الداخلية ،ومن أبرزها الهندسة
الميكانيكية  %88والقانون  %83لتقليل
البعثات الداخلية في هذه المجاالت.
من جهة أخــرى ،قــال الجهاز الوطني
لــاعـتـمــاد االكــادي ـمــي ،إن ــه أب ــدى رغبته
بتنفيذ ما جاء في كتاب مجلس الوزراء
ال ـم ـشــار ال ـيــه م ــن خ ــال كـتــابــه الـمــوجــه
لوزير التعليم العالي رقم ج .و .أ171/10/
ب ـت ــار ي ــخ  ،2020 /2 /20م ــن أجـ ــل فض
التداخل في االختصاصات بين كل من
الـجـهــاز و«أم ــان ــة الـجــامـعــات الـخــاصــة»،
ً
ضمانا للقيام بكل أعماله المنوطة به،
بموجب مرسوم إنشائه رقم  417لسنة
.2010

وأضـ ــاف الـجـهــاز أن ــه لــم يـسـتــدل من
خ ــال الـفـحــص عـلــى أي ــة إج ـ ـ ــراءات قــام
بها حتى تاريخه نحو دراســة مشروع
قــرار إلغاء البند رقم  2من المادة  3من
ق ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء رق ــم  1106لسنة
 2000بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون
ال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة تـمـهـيــدا العـتـمــاد
القرار المشار إليه من أجل فض التنازع
باالختصاصات المشار إليها.
وأفـ ــاد الـجـهــاز ب ــأن الـبـنــد ال ــراب ــع من
ال ـم ــادة الــراب ـعــة فــي مــرســومــه رق ــم 417
لـسـنــة  2010يـنــص عـلــى تــأهـيــل ك ــوادر
وطنية لــدى الجهاز ق ــادرة على القيام
بأعمال التقييم واالعـتـمــاد لمؤسسات
ً
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي ،م ـب ـي ـنــا أن مــوظـفـيــه
شاركوا في المؤتمرات والدورات وورش
العمل الـتــي تصب فــي تقييم واعتماد
مؤسسات التعليم العالي واالحترافية
بالعمل داخله.
وأضــاف أنــه قــام بالتعاون مع وزارة
التعليم العالي ،ممثلة بقطاع البعثات
والمعادالت والعالقات الثقافية ،بإصدار
عدد من القرارات الوزارية بإيقاف التحاق
وتـسـجـيــل الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن ببعض
مؤسسات التعليم العالي خــارج دولــة
ال ـكــويــت« ،وم ـ ــازال التنسيق والـتـعــاون
ً
قائما بين الجهاز والوزارة في كل األمور
التي تصب في مصلحة أبنائنا الطلبة
والمصلحة العامة».
وأكـ ــد أن ــه م ـع ـنـ ّـي بـتــأهـيــل ال تعيين
كـ ـ ـ ـ ــوادر وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى م ـ ــا ج ــاء
بالمرسوم رقم  417لسنة 2010م بإنشاء
الـ ـجـ ـه ــاز ،وت ـم ــت االس ـت ـع ــان ــة ب ـخ ـبــرات
بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة
الكويت.
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تلقوا  361سؤاال ً من أصل  804قدمها النواب

 4وزراء ُ
استهدفوا بـ % 44من أسئلة النواب في  5أشهر
فهاد الشمري

بلغ عدد األسئلة البرملانية التي تقدم بها أعضاء مجلس األمة
 804أسئلة برملانية منذ األول من شهر يناير من مطلع العام
الحالي.
وكان وزراء النفط واألشغال والصحة واملالية األكثر استهدافًا
ب��أس�ئ�ل��ة األش �ه��ر ال�خ�م�س��ة ،إذ ب�ل��غ م�ج�م��وع األس �ئ �ل��ة امل��وج�ه��ة
ً
إليهم  361سؤاال ،أي ما يقارب  44في املئة من إجمالي األسئلة
املوجهة من النواب في هذه الفترة.
وحظي وزي��ر النفط ب �ـ 101س��ؤال برملاني ،ووزي��ر األش�غ��ال بـ93
ً
ً
ً
س� ��ؤاال ،ووزي ��ر ال�ص�ح��ة ب� �ـ 88س� ��ؤاال ،ووزي ��ر امل��ال�ي��ة  79س ��ؤاال،

ً
ووزير الدولة لشؤون البلدية  56سؤاال ،ووزير التربية والتعليم
ً
ً
 66س��ؤاال ،ووزي��ر اإلع�لام  17س��ؤاال ،ووزي��ر األوق��اف والشؤون
ً
ً
اإلسالمية  23سؤاال ،ووزير الداخلية  62سؤاال ،ووزير الخارجية
ً
 55س��ؤاال ،ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس األمة  6أسئلة ،ووزير
ً
الدفاع  22سؤاال.
وك��ان أك�ث��ر ال �ن��واب ال��ذي��ن ت�ق��دم��وا بأسئلة برملانية منذ مطلع
العام الحالي ه��م :النائب عبدالعزيز الصقعبي ال��ذي ق��دم 124
ً
س��ؤاال ،والنائب مهلهل املضف ال��ذي ق��دم  110أسئلة ،والنائب
ً
ً
مهند الساير ق��دم  76س��ؤاال ،والنائب ب��در امل�لا ق��دم  77س��ؤاال،
ً
والنائب أسامة املناور قدم  72سؤاال.
بينما يتفاوت األعضاء اآلخرون في عدد األسئلة التي تقدموا

ب�ه��ا خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ن�ف�س�ه��ا ،وإن ك ��ان ه �ن��اك ع ��دد م��ن ال �ن��واب لم
يتقدموا بأي سؤال برملاني منذ مطلع العام الحالي.
وش �م �ل��ت أس �ئ �ل��ة ال� �ن ��واب ق �ض��اي��ا وم��وض��وع��ات ش �ت��ى ،شملت
االس �ت �ف �س��ار ع� ��ن :م �س �ل �س��ل «م� ��ن ش � ��ارع ال� �ه ��رم إل� � ��ى» ،وف ��رض
ضريبة على امل��واط�ن�ين ،وإق��رار ال��دي��ن ال�ع��ام ،القسائم الزراعية
وال�ص�ن��اع�ي��ة ،وال�ع�ج��ز ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة ،وت��داع �ي��ات ال�ح��رب
ال��روس �ي��ة  -األوك��ران �ي��ة ،وع ��دد ال�ك��وي�ت�ي�ين وال�ك��وي�ت�ي��ات ال��ذي��ن
حصلوا على لجوء سياسي وأمني.
واه�ت��م ال �ن��واب ك��ذل��ك بمكافآت ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة ف��ي مختلف
الوزارات ،وصيانة الطرق وشبكات تصريف املياه ،وعقود أمالك
الدولة وتعويضات الكويت مع العراق.

أكثر الوزراء استهدافاً باألسئلة خالل  ٥أشهر
الوزير

عدد األسئلة

م� �ح� �م ��د ال� � �ف � ��ارس
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ع � � � �ل� � � ��ي امل� � � ��وس� � � ��ى
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أعضاء «البلدي» الجدد تعرفوا على آلية عمل المجلس
أقام األمني العام للمجلس البلدي بالتكليف جاسم الحبيب لقاء تعريفيًا ألعضاء املجلس
البلدي في قاعة جابر األحمد .وبني الحبيب آلية عمل الجلسة االفتتاحية التي سيترأسها
أكبر األعضاء سنًا ،لحني انتخاب رئيس للمجلس ونائب له وذلك بعد أداء القسم ،منبهًا
األع�ض��اء الل�ت��زام صيغة القسم كما نصت امل��ادة السابعة م��ن ق��ان��ون البلدية وامل��ذك��رة
اإليضاحية له.
وأوضح الحبيب لألعضاء آلية الترشح للرئاسة ومنصب نائب الرئيس ،حيث سيكون
ع��ن طريق االق�ت��راع باألغلبية املطلقة ،أو تجرى االنتخابات ب�ين عضوين يحدد فيها
رئيس املجلس ،مشيرًا إلى املكان املخصص لإلدالء باألصوات ،وآلية فرز األصوات التي
سيحدد فيها منصب الرئيس ونائبه وأعضاء اللجان الرئيسية والفرعية.

تدرس المعوقات وتراجع الحلول المقترحة

الشريدة :لجنة لمتابعة مشروع سوق
الجمعة والطيور في «الجهراء»
زكريا محمد
ط �ل �ب��ت ن��ائ �ب��ة امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل� �ش ��ؤون ق �ط��اع
امل�ش��اري��ع ،م .ن��ادي��ة ال�ش��ري��دة ،تشكيل لجنة
ملتابعة أعمال املمارسة الخاصة بالخدمات
نادية الشريدة
االستشارية ملشروع سوق الجمعة والطيور
ملحافظة الجهراء برئاسة م .لولوة الديحاني.
وحددت الشريدة مهام اللجنة في مراجعة ومتابعة تنفيذ االستشاري
ملتطلبات االش �ت��راط��ات ال�ت�ع��اق��دي��ة ،وخ�ط��ة ع�م��ل امل �ش��روع م��ن خ�لال
ال �ج��دول ال��زم �ن��ي وب��رن��ام��ج ال�ع�م��ل التفصيلي ل�ل�م�ش��روع ومطابقة
ذلك مع االشتراطات التعاقدية ،ومتابعة أعمال االستشاري ونسب
اإلنجاز طبقًا للمتطلبات الفنية والشروط املرجعية والعرض الفني،
ودراسة ومراجعة التقارير الشهرية وإبداء املالحظات الالزمة عليها
لضمان جودة سير عمل املشروع.
وش � ��ددت ع �ل��ى دراس � ��ة وم��راج �ع��ة واع �ت �م��اد ال �ت �ق��اري��ر امل��رح �ل �ي��ة لكل
م��رح�ل��ة م��ن م��راح��ل امل �ش ��روع وإب � ��داء امل�ل�اح �ظ��ات ال�ل�ازم ��ة ع�ل�ي�ه��ا أو
رفضها باألسباب واملالحظات ،ومتابعة أعمال االستشاري الخاصة
ب��ال��دراس��ات والخطط طبقًا مل��ا ه��و مطلوب ضمن املتطلبات الفنية
املعتمدة للمشروع ،ومتابعة املعوقات التي تواجه سير عمل املشروع
ومراجعة الحلول املقترحة لها من قبل االستشاري.
وأوض�ح��ت أن اللجنة ستقوم بمراقبة ج��ودة املخرجات املقدمة من
االستشاري الخاصة باملشروع ،ورفع التوصية بصرف الدفعات بناء
على األعمال املنجزة حسب االشتراطات التعاقدية إلى رئيس قطاع
امل�ش��اري��ع ،وم��راج�ع��ة ش�ه��ادات ال��دف��ع املقدمة م��ن االس�ت�ش��اري وإب��داء
املوافقة املبدئية على الصرف ،ودراسة واعتماد التقارير واملخرجات
النهائية للمشروع طبقًا ملا هو مطلوب ضمن املستندات التعاقدية،
ورفع التقرير النهائي ألعمال اللجنة إلى رئيس القطاع.

طالب بدعم مالي لألسر

خليل الصالح:

تحد وطني
ارتفاع األسعار ٍ
أك ��د ال�ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح أن اس�ت�م��رار
ارتفاع األسعار بات يمثل تحديًا وطنيًا
ي �ح �ت��م ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ت� �ح ��رك ج��دي��ًا
مل��واج �ه �ت��ه .وط ��ال ��ب ال �ص ��ال ��ح ال �ح �ك��وم��ة
بوضع خطة إستراتيجية متكاملة على
امل��دي�ين القصير وامل�ت��وس��ط ،ودع��م األس��ر
ماليًا م��ن خ�لال زي��ادة ب��دل غ�لاء املعيشة
خليل الصالح
وغيرها من اإلجراءات.
وقال الصالح إن الكويت تشهد موجة غالء غير مسبوقة في السنوات
األخ �ي ��رة ،ت�س��ارع��ت خ�ط��اه��ا م�ن��ذ ب��داي��ة ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا وظ �ل��ت في
ال�ت�ن��ام��ي .وأض ��اف أن م��وج��ة ال�غ�لاء ت�ت��زام��ن م��ع م�خ��اوف ج��دي��ة على
األمن الغذائي الكويتي ،خصوصًا في أعقاب اندالع الحرب الروسية
 األوكرانية ،ومنع عدد من الدول تصدير سلع غذائية أساسية مثلالقمح ،ما ينذر بمزيد من التضخم وارتفاع األسعار.
وأوضح الصالح أن هذه األزمة تهدد األوضاع املعيشية للمواطنني،
في ظل عجز حكومي عن التخفيف عن كاهل املواطن رغم طفرة أسعار
النفط.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات تشمل الدفع باتجاه كل ما
من شأنه املساهمة في تعزيز األمن الغذائي وخفض تكاليف السلع
وتقديم الخدمات والتخزين.

الجمهور يسأل
عن «جنوب القيروان»
ً
وجه النائب فايز الجمهور سؤاال إلى
وزي��ر األش�غ��ال العامة وزي��ر الكهرباء
وامل ��اء وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،مستفسرًا
عن اإلجراء ات املتخذة من قبل الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال � ��زراع � ��ة وال � �ث� ��روة
ال �س �م �ك �ي��ة ح� �ي ��ال ت �ن �ف �ي��ذ ت�خ�ص�ي��ص
ج �ن��وب ال �ق �ي��روان ل�ل�م��ؤس�س��ة ال �ع��ام��ة
فايز الجمهور
للرعاية السكنية.
وس��أل الجمهور «م��ا اإلج��راء ات التي قامت بها الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تنفيذ تكليف مجلس
الوزراء بخصوص األشجار املوجودة في املوقع املشار إليه؟»،
مطالبًا بإفادته ب�ـ «رأي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية بشأن نقل األشجار ،وهل يوجد تواصل أو تنسيق مع
الجهات الحكومية األخرى ذات االختصاص؟ إذا كانت اإلجابة
بنعم ،فيرجى موافاتي بما يفيد ذلك».

عضوات المجلس البلدي خالل اللقاء التعريفي
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محليات
ّ
الساير« :الهالل األحمر» جسدت مفهوم اإلنسانية الشامل
ةديرجلا
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«عمومية» الجمعية ناقشت إنجازاتها ومشروعاتها في دول األزمات

حققنا
إنجازات
كبيرة بدعم
ورعاية
القيادة
السياسية

أعلنت جمعية الهالل األحمر
أن ـه ــا ح ـق ـقــت إن ـ ـجـ ــازات كـبـيــرة
خـ ــال عـ ــام  2021ب ـف ـضــل دعــم
ورعاية القيادة السياسية ،مما
أسـهــم فــي إي ـصــال الـمـســاعــدات
اإلن ـســان ـيــة لـلـمـحـتــاجـيــن حــول
العالم.
وق ـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،د .هـ ـ ــال ال ـس ــاي ــر،
ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ع ـق ــب ع ـق ــد «الـ ـه ــال
األ ح ـم ــر» جمعيتها العمومية
ال ـع ــادي ــة لـلـسـنــة الـمـنـتـهـيــة في
 ،2021إن ا ل ـج ـم ـع ـي ــة حـقـقــت
العديد مــن اإلن ـجــازات ،ونفذت
م ـش ــروع ــات إن ـســان ـيــة ف ــي عــدد
م ــن دول ال ـع ــال ــم ،الس ـي ـمــا تلك
التي واجهت كوارث طبيعية أو
أزمات إنسانية.
وأضاف الساير أن الجمعية
ً
تسعى دائما إلى تقديم أفضل
وأح ـ ـس ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ل ـج ـم ـيــع
الـمـحـتــاجـيــن ف ــي دول ال ـعــالــم،
ً
مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن ذل ـ ـ ــك ي ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
تطوير دائم ألساليب الجمعية
وخ ـط ـط ـهــا ف ــي س ـب ـيــل إن ـج ــاح
مهامها اإلنسانية.

وذك ـ ــر أن الـجـمـعـيــة واص ـلــت
جهودها الوطنية المبذولة للحد
م ــن جــائـحــة ك ــورون ــا ،وشــاركــت
من خالل متطوعيها في األعمال
التطوعية لدعم جهود الدولة في
عدة أماكن ،منها محجر الخيران
الصحي ومركزا مشرف وجسر
جابر للتطعيم.
وبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن أنـ ـ ـه ـ ــا عـ ـمـ ـل ــت خـ ــال
الجائحة على توزيع المساعدات
الغذائية وال ـمــواد االستهالكية
ومــواد التنظيف والمستلزمات
الطبية والـكـمــامــات عـلــى األســر
المحتاجة والعمالة الهامشية
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،وس ـع ــت
لتقديم خدمات إنسانية متميزة
لسد احتياجات الحاالت األشد
ً
ضعفا.
ولفت إلى أن الجمعية وزعت
ً
الـمـســاعــدات مـحـلـيــا ،كـمــا قامت
بـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم والـ ــرعـ ــايـ ــة
الصحية واألجـهــزة الكهربائية
وترميم المنازل وتــوزيــع السلة
الغذائية وتوفير الدواء للمرضى
وتـ ــأه ـ ـيـ ــل ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـخــاصــة ودع ــم ال ـعــائــات التي

ّ
الجمعية شكلت مجلس إدارتها
برئاسة الساير
شكلت جمعية الهالل األحمر مجلس إدارتها
ال ـجــديــد ل ـعــام  2023 - 2022بــرئــاســة د .هــال
الساير ،وأنور الحساوي نائبا لرئيس مجلس
ً
اإلدارة ،وعبدالله الحميضي أمينا للصندوق،
ً
ً
ومها البرجس أمينا عاما ،وكل من حمد البحر،
وف ــوزي ــة ال ـن ـص ــار ،وول ـي ــد ال ـن ـصــف ،ود .خــالــد
الصبيح ،ووفاء القطامي أعضاء.
وعبر الساير عن سعادته بنتائج االنتخابات،
وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية تصب في
مصلحة العمل اإلنساني.

وشدد على حرص الجمعية الدائم على تقديم
ال ــدع ــم لـكــل ال ـف ـئــات داخ ــل ال ـكــويــت وخــارج ـهــا،
ً
ً
ترسيخا لمبادئ العمل اإلنساني ،مضيفا أن
الجمعية تتطلع ،خالل المرحلة المقبلة ،إلى مد
جسور التعاون والعطاء مع كل الدول المتضررة
جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان.
وجدد الساير شكره لكل المتطوعين العاملين
في الجمعية ،الذين يمثلون سفراء العطاء داخل
ً
الكويت وخارجها ،مشددا على دورهم في خدمة
المجتمع الكويتي.

جانب من الجمعية العمومية لـ «الهالل األحمر» أمس األول
ً
تعاني ظــرو فــا معيشية صعبة
وتحسين معيشتهم عــن طريق
ف ـتــح ب ــاب ال ـت ـبــرعــات م ــن خــال
أجهزة «كي نت» وجهاز اإليــداع
ال ـن ـق ــدي وال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
للجمعية.
وأشار الساير إلى أن الجمعية
استكملت جهودها السنوية في
تـنـفـيــذ م ـش ــروع إف ـط ــار الـصــائــم
ودعم األسر المحتاجة وتوزيع
ك ـس ــوة ال ـع ـي ــد وتـ ــوزيـ ــع أج ـه ــزة

ك ـهــربــائ ـيــة وك ــوب ــون ــات ال ـم ــواد
الـغــذائـيــة .وأوض ــح أن الجمعية
ً
ً
أول ــت اهـتـمــامــا خــاصــا باأليتام
م ــن خـ ــال ك ـف ــال ــة ط ــال ــب ال ـع ـلــم،
وس ـعــت إل ــى تـغـطـيــة مـصــاريــف
ً
كاملة لنحو  500يتيم ،موضحا
أن الجمعية وا ص ـلــت جهودها
الموسمية ،ومنها مشروع حقيبة
العمال الشتوية وحملة التعليم
والتعليم الجامعي واالستمرار
في برامج الروابط العائلية.

وق ـ ــال إن ال ـج ـم ـع ـيــة ج ـ ّـس ــدت
م ـ ـف ـ ـهـ ــوم اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـش ــام ــل
والعطاء الالمحدود للمحتاجين،
ً
وظـ ـه ــر واض ـ ـحـ ــا فـ ــي اس ـت ـم ــرار
المساعدات للشعوب المنكوبة
ف ــي س ــوري ــة وال ـي ـمــن وال ـس ــودان
وباكستان وأفغانستان وإثيوبيا
وال ـب ــوس ـن ــة وال ـه ــرس ــك ون ـي ـبــال
وبنغالدش وأوغندا والصومال.
وذك ـ ــر أن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـتــزمــت
بمسؤوليتها اإل نـســا نـيــة تجاه

عـ ـ ــدة دول ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم ت ــأث ــرت
بـتــداعـيــات فـيــروس كــورونــا من
خـ ــال ت ــوف ـي ــر أجـ ـه ــزة الـتـنـفــس
والمستلزمات الطبية ومعدات
ال ـح ـمــايــة ل ـمــواج ـهــة ال ـف ـيــروس،
ومنها تونس والهند وسريالنكا
والـ ـب ــرازي ــل وال ـس ـن ـغــال ونـيـبــال
ولبنان.
وتابع أن الجمعية واصلت
برنامجها الرمضاني السنوي
خارج الكويت ،إذ استفادت منه

 13دولة فيما شاركت الجمعية
بالعديد من المؤتمرات وورش
الـعـمــل ،إلــى جــانــب المنظمات
الـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ت ـ ـطـ ــويـ ــر
الـ ـعـ ـم ــل اإلغـ ـ ــاثـ ـ ــي اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي،
ك ـم ــا اس ـت ـض ــاف ــت الـ ـع ــدي ــد مــن
المشاركات الخليجية ،ووقعت
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـش ـ ــراك ـ ــات مــع
المنظمات اإلنسانية التي باتت
ً
ً
خيارا استراتيجيا.

«الهجرة الدولية» تشيد بدعم الكويت
المتواصل للقضايا اإلغاثية واإلنسانية
أش ــاد رئ ـيــس بـعـثــة الـمـنـظـمــة الــدول ـيــة لـلـهـجــرة مــازن
أبوالحسن ،بالجهود المتواصلة التي تقدمها الكويت لدعم
القضايا اإلنسانية واإلغاثية ومنظمات األمم المتحدة،
من خالل تقديمها المساعدات اإلنسانية للدول الشقيقة
والصديقة.
وأثنى أبوالحسن ،في تصريح لـ «كــونــا» ،أمــس ،عقب
لقائه والوفد المرافق رئيس مجلس إدارة «الهالل األحمر»
د .هالل الساير في مقر الجمعية ،على الجهود المقدمة من

الجمعية لتنفيذ العديد من العمليات اإلغاثية في مناطق
ً
مختلفة حول العالم ،وساهمت كثيرا في االرتقاء بحياة
أفضل للمحتاجين والنازحين بإنشاء المشاريع التنموية
واإلغاثية .وذكر أن األوضاع اإلنسانية لالجئي الروهينغا
في بنغالدش بحاجة إلى تكثيف الجهود لتوسيع وتوفير
الخدمات األساسية ،مثل :الصحة والتعليم والتدريب على
المهارات وفرص كسب الرزق.
من جانبه ،أكد الساير حرص الكويت على تعزيز العمل

اإلنساني العالمي الداعم لالجئين والمنكوبين ،وقال إن
الجمعية حريصة على تقديم الدعم لالجئين في كل أنحاء
العالم وتخفيف معاناتهم.
وأض ـ ــاف أن «الـ ـه ــال األحـ ـم ــر» ت ـحــركــت ن ـحــو الجـئــي
الروهينغا في بنغالدش منذ تفاقم األزمة هناك ،وحرصت
على الــوجــود الميداني الفعلي عبر وفــودهــا المتعاقبة
لتقديم الدعم اإلنساني واإلغاثي ومد يد العون لهم لتجاوز
محنتهم الراهنة.

الراجحي 1000 :فرصة وظيفية للشباب بـ «الخاص» هذا العام
كشف عن تجهيز مالعب «بادل» في مراكز الشباب بالمحافظات
أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون
الشباب ،محمد الراجحي ،توفير

نـ ـح ــو  1000فـ ــرصـ ــة وظ ـي ـف ـيــة
للشباب في القطاع الخاص ،من
خ ــال م ـشــروع «ص ـنــاع الـعـمــل»،

الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ــة ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للشباب لعام .2022
وقــال الراجحي ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى هــامــش
رع ــايـ ـت ــه ح ـف ــل ت ـك ــري ــم الـهـيـئــة
ل ـل ـعــام ـل ـيــن فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـ ّمــل
الـشـبــابــي ،إن م ـشــروع «صــنــاع
القرار» ساهم في الفترة الماضية
بـ ـت ــوفـ ـي ــر نـ ـح ــو  1100ف ــرص ــة
وظيفية للشباب في القطاعين
الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص م ـن ــذ إط ــاق ــه
عام .2020
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ال ـه ـي ـئ ــة ب ـ ــدأت
بـتـجـهـيــز م ــاع ــب «ب ـ ـ ـ ــادل» فــي
ك ــل م ــراك ــز ال ـش ـبــاب المنتشرة
ب ـج ـم ـيــع م ـح ــاف ـظ ــات ال ـكــويــت
وإتــاح ـت ـهــا الس ـت ـق ـبــال األف ـ ــراد
والجهات بمقابل رسوم رمزية

صورة جماعية للمكرمين
في األسابيع المقبلة لممارسة
ً
أس ـ ـ ــرع الـ ــريـ ــاضـ ــات ن ـ ـمـ ــوا فــي
العالم.
من جانب آخر ،احتفلت الهيئة
الـعــامــة للشباب ب ــال ــدورة األول ــى
ل ـي ــوم ال ـش ـب ــاب ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ــذي
ً
ص ــادف أم ــس ،وت ــم خــالــه أيـضــا
تكريم شخصيات شبابية كويتية.
وشــدد مدير إدارة الشباب في
األمــانــة الـعــامــة لمجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ولـ ـي ــد ال ـ ـفـ ــرحـ ــان فــي
كلمته أمــام الحفل على «ضــرورة
االس ـت ـم ــرار ف ــي دعـ ــم هـ ــذه الـفـئــة،
ً
وأهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ت ـم ـك ـي ـن ـه ــم ت ـح ـق ـي ـق ــا

لـتــوجـيـهــات الـ ـق ــادة الخليجيين
ب ــاالهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـش ـب ــاب فـ ــي دول
مجلس التعاون والعمل على تنمية
قدراتهم وتطوير مواهبهم وتوفير
الفرص لهم لتحقيق طموحات هذه
الدول بالتنمية المستدامة».
مــن جهته ،أع ــرب المدير العام
لهيئة الشباب د .مشعل الشاهين
الربيع فــي كلمته عــن التطلع إلى
ت ـعــاون خـلـيـجــي ،وب ــرام ــج مكملة
لبعضها ،وتوحيد العمل الشبابي
الخليجي لــارتـقــاء بالشباب في
ال ـم ـن ـط ـقــة .وش ـه ــد ال ـح ـفــل تـكــريــم
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب ال ـم ـت ـم ـيــزيــن،

قرينة السفير المصري
رئيسة لـ «المرأة الدولية»

ّ
سيدات «المجموعة» مع السفير النيبالي بعد حفل التسليم والتسلم

●

ربيع كالس

ّ
تسلم وتسليمّ ،
ودعت مجموعة المرأة الدولية
في حفل
في الكويت رئيستها زوجة السفير اإليطالي كريستيانا
بالدوتشي ،بعد انتهاء مهامها رئيسة للمجموعة ،معلنة
ّ
تسلم حــرم السفير المصري لــدى الـبــاد ،غ ــادة شوقي،
رئاسة المجموعة لدورة .2023/2022
جـ ــاء ذلـ ــك ع ـلــى ه ــام ــش فـعــالـيــة أقــام ـت ـهــا الـمـجـمــوعــة
ً
احتفاال باليوم الثقافي النيبالي بحضور سفير نيبال
لــدى الكويت دورجــا بــراســاد بهانداري ،وعــدد كبير من
أعضاء المجموعة.
وأعرب بهانداري عن شكره لمجموعة المرأة الدولية
لـتــوفـيــر ه ــذه الـفــرصــة ال ـفــريــدة فــي ه ــذه الـسـنــة المهمة،
ً
مسلطا ال ـضــوء عـلــى وف ــرة ال ـتــراث الطبيعي والثقافي
لنيبال البلد المتعدد األعراق والمتعدد الثقافات واللغات،
والــذي يعيش فيه جميع الناس معا في سالم وتسامح
ً
وانسجام ،مـشــددا على أن بــاده منطقة جذابة ووجهة
للسياحة الدولية.

ورواد العمل الشبابي في الكويت،
وتكريم القيادات السابقة في العمل
الشبابي الكويتيين أبرزهم الوزير
ال ـس ــاب ــق ع ـبــدالــرح ـمــن الـمـطـيــري
ووكيلة «الشباب» السابقة الشيخة
الزين الصباح.
وفي مجال آخر ،أطلقت الهيئة
العامة للشباب النسخة الثانية
من برنامج إعداد وتأهيل مساعد
م ـحــام (قــانــونــي ومــالــي وإداري)
بالتعاون مــع جمعية المحامين
الكويتية ضمن المشروع التنموي
(صناع العمل) المدرج في برنامج
عمل الحكومة.

