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مازال في طور البحث ...ويجب أن يكون مرن ًا لجذب المستثمر

النائب األول :قانون المنطقة الشمالية االقتصادية ال يخالف دستور البالد
قال النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح� ،إن
قانون املنطقة ال�شمالية االقت�صادية «ما زال
يبحث حاليا» م�ؤكدا �أن القانون ال يخالف
د�ستور الكويت.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحايف امل�شرتك
ح��ول برنامج عمل احلكومة واملنطقة
ال�شمالية االقت�صادية ور�ؤية «كويت جديدة
 »2035الذي عقده ال�شيخ نا�رص ال�صباح،
�أم�س ،يف جمل�س االمة عقب اجتماعه والوفد
امل��راف��ق ل��ه م��ع جلنة ال�����ش��ؤون املالية
واالقت�صادية الربملانية بح�ضور رئي�س
جمل�س االمة مرزوق الغامن ،ووزير العدل
ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س االمة د .فهد
العفا�سي ،وحمافظ بنك الكويت املركزي
د .حممد الها�شل.
و�أو�ضح ال�شيخ نا�رص �أن «قانون املنطقة
ال�شمالية االقت�صادية يجب ان يكون مرنا
حتى يجذب وي�ستقطب امل�ستثمر للدخول
فيه و�أال يكون عبئا على جرياننا كلهم وعليه
كذلك �أن ي�ؤمن وجوده ك�ساكن يف املنطقة».
و�أ�ضاف �أن هناك «�أ�شياء كثرية يف القانون
ما زال��ت حتت الدرا�سة و�إذا متكنا خالل

اال�سابيع املقبلة من التو�صل الى ال�صيغة
النهائية للقانون ف�سنحيله الى جمل�س االمة
لتتم مناق�شته فيما بعد».
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن نتائج اجتماعه مع جلنة
«املالية» الربملانية �أم�س ،كانت «جيدة»
معربا عن �أمله ان تتمكن ال�سلطتان التنفيذية
والت�رشيعية خ�لال اال�سابيع املقبلة من
االنتهاء من درا�سة القانون.
ح�رض االجتماع ع��دد من اع�ضاء املجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية واع�ضاء جمل�س
ام��ن��اء املنطقة االقت�صادية ال�شمالية
والرئي�س التنفيذي جلهاز تطوير مدينة
احلرير «ال�صبية» وجزيرة بوبيان في�صل
املدلج.
ومن جهة اخرى تر�أ�س ال�شيخ نا�رص ال�صباح
ام�س االجتماع اخلام�س للمجل�س االعلى
للتخطيط خالل دور االنعقاد الثاين ل�سنة
.2019
و�شهد االجتماع ا�ستعرا�ض مذكرة بر�أي
جلنة التنمية الب�رشية والعمرانية ب�ش�أن
ا�سرتاتيجية املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ومدى توافقها مع ر�ؤية
الكويت اال�سرتاتيجية .2035

الغانم :استجواب الروضان
مدرج على جلسة الغد
كتب حمد احلمدان:

هن�أ رئي�س جمل�س الأم���ة م���رزوق الغامن
ال�شعب الكويتي بنجاح االنتخابات التكميلية
والنائبني ال��دك��ت��ور ب��در امل�لا وعبدالله
الكندري بفوزهما باالنتخابات عن الدائرتني
الثانية والثالثة مبين ًا �أنهما �سي�ؤديان الق�سم
يف جل�سة الثالثاء املقبل.
وب�ش�أن اال�ستجواب املقدم للوزير الرو�ضان
قال الغامن�« :إن اال�ستجواب م��درج على
جدول اعمال جل�سة الغد ومت توزيعه على
النواب ،مو�ضحا ان مناق�شته يف اجلل�سة
�أو يف �أي وقت �آخر يعتمد على طلب الوزير

والإجراءات الالئحية املتبعة يف هذا ال�ش�أن
فالإجابة لدى الوزير والقرار يتخذه وفقا
للإجراءات الالئحية» .و�أ�شار �إلى �أن ت�أجيل
مناق�شة اال�ستجواب �إلى مدد معينة يكون
بقرار من املجل�س ،الفتا �إل��ى �أن��ه يحق
للوزير الت�أجيل ملدة يوم واحد ال�ستيفاء
مدة الأربعة ع�رش يوم ًا املن�صو�ص عليها يف
الالئحة الداخلية.
ويف ال�سياق ذاته ك�شف الغامن عن ت�سلمه
رد ًا على ا�ستي�ضاح وزير التجارة وال�صناعة
ووزير الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات من النائبني
مبارك احلجرف واحلميدي ال�سبيعي م�ضيفا
«�أحلته �إلى الوزير فور ا�ستالمه».

• الشيخ ناصر الصباح خالل املؤمتر

أشاد بجهودهم في تأمين عملية التصويت

استعرض جملة من القضايا التعليمية والتربوية مع مديري عموم المناطق

وزير الداخلية لرجال األمن :أداء رائع

الحربي :ال غنى عن المناهج الدراسية

وتنظيم مثالي لالنتخابات التكميلية
كتب حم�سن الهيلم:

�أ�شاد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد ال�شيخ
خالد اجلراح ،بجهود رجال الأمن من منت�سبي الوزارة امل�شاركني يف ت�أمني
االنتخابات التكميلية ملجل�س الأمة التي جرت يف البالد �أم�س الأول.
وقالت �إدارة العالقات العامة والإعالم الأمني ب»الداخلية» يف بيان �أم�س،
�إن وكيل الوزارة الفريق ع�صام النهام وجه برقية �شكر نيابة عن ال�شيخ
خالد اجلراح ملنت�سبي «الداخلية»� ،أعرب فيها عن تقديره للأداء الرائع
والتنظيم املثايل والتن�سيق والتعاون املتكامل بني كافة قطاعات و�أجهزة
الأمن وتوا�صلها مع وزارات وهيئات وم�ؤ�س�سات الدولة املعنية.
و�أكد النهام وفق البيان جناح العمل الأمني امل�رشف الذي �أبرز املظهر
احل�ضاري الرائع لرجال الأمن عرب تطبيقه ميدانيا على �أر�ض الواقع ،الفتا
الى �أن ذلك نابع من �إدراك ووعي منت�سبي الوزارة وحتملهم �أمانة امل�س�ؤولية
بكل تفان و�إخال�ص .وذكر �أن منت�سبي الوزارة «كانوا كما عهدناهم عطاء
غري حمدود و�أداء �أمنيا رائعا وان�ضباطا �شهد له اجلميع وعملوا ف�أجادوا
وبذلوا ف�أخل�صوا من �أجل الكويت و�أهلها» .ودعا الله عز وجل �أن يوفقهم
خلدمة الكويت و�شعبها وجعلها دائما وابدا دار �أمن و�أمان يف ظل القيادة
احلكيمة ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد والقيادة ال�سيا�سية.

...والمذكرات المدرسية ال تحل محلها
كتب حم�سن الهيلم:

• الشيخ خالد اجلراح

الملتقى الهندسي الخليجي ك ّرم العنزي
والقحطاني والعساف

�أكد وكيل وزارة الرتبية د�.سعود
احل��رب��ي �أهمية متابعة املنهج
ال��درا���س��ي وامل��ذاك��رة م��ن الكتب
امل��در���س��ي��ة م��ن��وه � ًا �إل���ى �أهمية
املناهج الدرا�سية التي ال تغني
عنها املذكرات املدر�سية.
ج��اء ذل��ك يف االجتماع ال��دوري
لوكيل وزارة الرتبية مع مديري
عموم املناطق التعليمية بح�ضور
الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية
وال��ت��ط��وي��ر الإداري والوكيل
امل�ساعد للتعليم العام بالإنابة
فهد الغي�ص يف قاعة االجتماعات
مبكتبه �صباح �أم�س.
وا���س��ت��ع��ر���ض احل��رب��ي جملة من
الق�ضايا التعليمية والرتبوية مع
مديري عموم املناطق التعليمية
والتن�سيق وم��ت��اب��ع��ة التعليم
ال��ع��ام و�إدارة التعليم الديني
ت�ضمنت �أهمية الت�أكيد على انتهاء
املناهج الدرا�سية وبحث ق�ضية
غياب الطالب قبل وبعد الإجازات
والعطل الر�سمية� ،إلى جانب و�ضع
�آلية حلث الطالب على احل�ضور
وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات عدة للحد
من ق�ضية غياب الطالب ،بالإ�ضافة
�إل���ى معاجلة ع��دد م��ن الق�ضايا
ال�سلوكية م��ن خ�ل�ال الت�أكيد
على الإدارات املدر�سية لتكثيف
متابعتها وخ�صو�ص ًا يف املدار�س

• سعود احلربي أثناء اجتماعه مع مديري املناطق

ذات الكثافة العددية.
و�أ���ش��ار د.احل��رب��ي �إل���ى متابعة
ا�ستعدادات نهاية العام الدرا�سي
وب��داي��ة ان��ط�لاق ال��ع��ام الدرا�سي
القادم  ،2020/2019و�إلى �أهمية
�إدارة الأزم����ات و�سبل التعامل
معها ومتابعتها و�إيجاد احللول
املنا�سبة لها ،منوه ًا �إلى متابعة
�أعمال ال�صيانة والنظافة واحلرا�سة

ومت��دي��د العقود و�آل��ي��ة تنفيذها
للت�أكيد على جاهزية املدار�س يف
املناطق التعليمية كافة.
وب��ح��ث احل��رب��ي خ�لال االجتماع
ت�سمية املدار�س و�رشوط حتديدها،
و�أهمية �إدارة املقا�صف املدر�سية
ب�أ�سلوب تربوي ،و�أهمية الت�أكد
من توفري التغذية ال�سليمة وتوافر
ال����شروط ال�صحية يف الوجبات

وامل���واد الغذائية يف املقا�صف
املدر�سية باعتبارها تدخل يف نطاق
قيا�س م�ؤ�رشات التعليم والتغذية
ال�صحية للطالب ،م�شري ًا �إلى
تطبيق جتربة الوجبات ال�صحية
يف �سبع مدار�س خالل �شهر ابريل
املقبل بالتن�سيق مع هيئة الغذاء
والدواء و�رشكة املطاحن الكويتية
باعتبارها م�ؤ�س�سة حكومية.

مدرسة الكويت اإلنكليزية نظمت

ندوة أدبية عن «ثقافة التسامح»

• عبداحملسن العنزي خالل تكرميه

كتب �أحمد يون�س:
كرم امللتقى الهند�سي اخلليجي الثاين
والع�رشون  3من رواد العمل الهند�سي
يف الكويت الوكيل امل�ساعد لقطاع
الهند�سة ال�صحية يف وزارة الأ�شغال
العامة املهند�س م.عبداملح�سن
العنزي ،والرئي�س الفخري جلمعية
املهند�سني م.طالل القحطاين وع�ضو
اجلمعية م.نايف الع�ساف حيث مت
منحهم درع «الإبداع والتميز» تقدير ًا
لدورهم البارز ك�أحد رواد العمل
الهند�سي على امل�ستوى اخلليجي.
م��ن جانبه ق��ال الوكيل امل�ساعد
لقطاع الهند�سة ال�صحية يف وزارة
الأ���ش��غ��ال العامة م.عبداملح�سن
ال��ع��ن��زي ،يعد امللتقى الهند�سي
اخلليجي «�أك�بر جتمع هند�سي» يف
دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية وقد �أقيم هذا العام برعاية
وح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري

�سعود بن نايف بن عبدالعزيز� ،أمري
املنطقة ال�رشقية ،يف مدينة الدمام
بال�سعودية خ�لال الفرتة من -11
 12مار�س احل��ايل ،ونظمته الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني بالتعاون
مع االحتاد الهند�سي اخلليجي حتت
عنوان «ال��واق��ع الهند�سي يف �ضوء
الثورة ال�صناعية الرابعة».
و�أع�����رب ال��ع��ن��زي ،ع��ن �سعادته
ب��ال��ت��ك��رمي ال����ذي ي��ه��دف االحت���اد
الهند�سي اخلليجي من خالله لإبراز
الأعمال والأبحاث املتميزة واملبدعة
وت�شجيع روح التناف�س والإب���داع
والتميز بني املهند�سني اخلليجيني
يف جماالت العمل الهند�سي ،م�ؤكدا
�أن تكرميه وزم�ل�اءه ك��رواد للعمل
الهند�سي ممثلني للكويت ،يعد فخرا
وفخار ًا للكويت ب�أبنائها املتميزين
يف جم��االت العمل الهند�سي على
جميع الأ�صعدة.
وتابع العنزي يعد هذا التكرمي مبثابة

و�سام على �صدورنا نحن املكرمني و�إذ
نهديه �إلى �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د قائد نه�ضة
الكويت احلديثة ،ونعاهد �سموه
على بذل املزيد من اجلهد والعطاء
لتحقيق التنمية ال�شاملة مبا ي�ضمن
الريادة والتميز للكويت يف املجاالت
الهند�سية والعلمية.
و�أو����ض���ح ال��ع��ن��زي� ،أن امللتقى
ناق�ش العديد من الق�ضايا الهامة
وامللحة خ�لال دورت��ه ه��ذا العام
�إذ حر�ص املنظمون على �أن يكون
للثورة ال�صناعية الرابعة دور بارز
�إذ �شارك الروبوت «الرجل الآيل»
للمرة الأول��ى يف تقدمي ال�ضيافة
للحا�رضين ،كما تناول امللتقى
ع��دة حم��اور مهمة منها املتعلقة
ب��اجل��وان��ب التقنية ال��ت��ي ترتكز
على اخل�صائ�ص التقنية للثورة
ال�صناعية الرابعة وت�أثريها على
تقنيات القطاع الهند�سي.

برلماني عراقي :نسعى إلقامة أفضل
العالقات مع الكويت
�أ�شاد نائب رئي�س جمل�س النواب العراقي ب�شري حداد،
ب��دور الكويت يف مد ج�سور العالقات االيجابية مع
العراق.
وقال على هام�ش مرا�سم احياء الذكرى الـ 31ملجزرة
حلبجة «لعبت الكويت دورا كبريا ومازالت يف مد ج�سور
العالقات االيجابية مع العراق».
و�أ�ضاف ان توجيهات ومبادرات �سمو �أمري الكويت ال�شيخ
�صباح الأحمد ،يف هذا اجلانب وا�ضحة ومتميزة م�ؤكدا
ان م�ؤمتر اعادة �إعمار العراق الذي ا�ست�ضافته الكويت

العام املا�ضي خري دليل على ذلك.
و�أ���ش��اد ح��داد �أي�ضا بتطور العالقات بني الكويت
والعراق يف الفرتة االخرية وتبادل الزيارات الر�سمية
كزيارة رئي�س جمل�س االم��ة م��رزوق الغامن ووزير
التجارة الى بغداد.
واكد بهذا ال�صدد �سعي العراق لإقامة �أف�ضل العالقات
مع الكويت على امل�ستويات كافة معربا عن تطلعه
الى دعم الأ�شقاء والأ�صدقاء لتجاوز املرحلة وبناء
البلد من جديد.

نظمت مدر�سة الكويت الإنكليزية ن��دوة �أدبية بعنوان «ثقافة
الت�سامح يف الكويت» ،والتي ا�ست�ضافت فيها ال�شاعر الأديب د.
خليفة الوقيان.
وقام ب�إعداد وتقدمي الندوة علي هالل معلم اللغة العربية باملرحلة
الثانوية ،وب�إ�رشاف �إيهاب حب�شي رئي�س ق�سم اللغة العربية والرتبية
الإ�سالمية.
وحظيت الندوة باحل�ضور والتفاعل وامل�شاركة الطالبية ،حيث �ألقى
ال�شاعر الوقيان خاللها ال�ضوء على �أهمية التحلي بالت�سامح يف
حياتنا ،م�ستنه�ضا همم الطالب لغر�س مبد�أ الت�سامح يف نفو�سهم،
م�ست�شهدا بقيم الأجداد عرب الع�صور ،مما �أثار �إعجاب احل�ضور.

• خليفة الوقيان متحدثا ً

تزود المشاركين بالمهارات الالزمة لنشر الوعي بين الطالب

«نزاهة» تنظم ورشة عن «العدالة
من أجل التعليم»
�أعلنت الهيئة العامة ملكافحة
الف�ساد الكويتية «نزاهة»
تنظيمها يوم الأربعاء املقبل
ور�شة التوعية «العدالة من
�أج��ل التعليم» بالتعاون مع
مكتب الأم��م املتحدة املعني
باملخدرات �ضمن جهود الهيئة
مل�ساندة وزارت����ي الرتبية
والتعليم ال��ع��ايل لرت�سيخ
ثقافة النزاهة لدى الأجيال
املقبلة.
وق��ال الأم�ين العام امل�ساعد
للوقاية يف «ن��زاه��ة» �سامل
ال��ع��ل��ي� ،إن ال��ور���ش��ة التي
ت�ستمر يومني تندرج �ضمن
الأولوية التا�سعة الواردة يف
ا�سرتاتيجية الكويت لتعزيز
ال��ن��زاه��ة ومكافحة الف�ساد
 2024 – 2019ذات ال�صلة

ب��وزارت��ي الرتبية والتعليم
العايل.
و�أ����ض���اف ال��ع��ل��ي �أن جممل
ذلك يتم عرب مبادرات تعمل
على ت�ضمني مفاهيم النزاهة
واملواطنة الواعية و�سيادة
ال��ق��ان��ون يف ك��ل املناهج
والتعليمية،
ال�ترب��وي��ة
مو�ضحا �أن م�رشوع «العدالة
من �أجل التعليم» �أحد الربامج
ال�صادرة يف ختام م�ؤمتر الأمم
املتحدة الـ  13ملنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية الذي �أقيم
يف الدوحة يف �أبريل .2015
و�أفاد ب�أن تلك الربامج تعنى
ب���إدراج مبادئ منع اجلرمية
و�سيادة القانون يف جميع
م�ستويات التعليم بهدف
ممار�سة دور �أكرب يف توعية

وتثقيف الطالب باملفاهيم
ذات ال�صلة ب�سيادة القانون
وم��ن��ع ال��ف�����س��اد واجل��رمي��ة
والنزاهة والأخالقيات.
وذك���ر �أن ال��ي��وم الأول من
الور�شة خم�ص�ص للمراحل
التعليمية ال��ت��ي ت�رشف
عليها «ال�ترب��ي��ة» وي�شارك
ف��ي��ه��ا مم���ث���ل���ون م����ن كل
ال��ق��ط��اع��ات التعليمية من
مديري املدرا�س واملوجهني
وممثلني من قطاع البحوث
الرتبوية واملناهج و�إدارة
الأن�شطة املدر�سية والإدارة
ال��ع��ام��ة للتعليم اخلا�ص
و�إدارة ال�ش�ؤون التعليمية.
ولفت العلي �إل��ى �أن اليوم
الثاين خم�ص�ص مل�ؤ�س�سات
«ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل» ممثلة

يف قطاعاتها الإداري�����ة من
�إدارة التخطيط والتن�سيق
والبحوث والأم��ان��ة العامة
ملجل�س اجلامعات اخلا�صة
�إ�ضافة ملمثلي جامعة الكويت
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
وقال �إن الور�شة �سرتكز على
تزويد امل�شاركني باملهارات
واملفاتيح ال�لازم��ة لتمكني
املعلمني والأكادمييني من ن�رش
الوعي والثقافة لدى جموع
الطلبة عرب ا�ستعرا�ض �أهم
الأدوات والأمن��اط التعليمية
امل�ستخدمة يف الربنامج
وتبادل املعلومات والأفكار
واخلربات ملختلف املوا�ضيع
ذات ال�صلة نحو منع اجلرمية
و�سيادة القانون.

