
أعرب د.عصام الفليج - أمني سر جمعية املنابر القرآنية 
عن بالغ شكره وتقديره للقيادة احلكيمة للبالد ممثلة في 
حرص سمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله؛ على دعم أنشطة وفعاليات خدمة القرآن الكرمي 
ونشر علومه من خالل رعايته السامية ملسابقة الكويت 
الكبرى حلفظ القرآن الكرمي والتي عقدت هذا العام حتت 

شعار: )يحبهم ويحبونه(.
وعبر الفليج عن سعادته الغامرة بفوز 3 من املتقدمني 
للمسابقة )1 من الذكور، 2 إن��اث( باسم جمعية املنابر 
القرآنية من فئة الصم، وذلك من أصل 20 مشاركا كويتي 

اجلنسية في فروع املسابقة.
وأوضح الفليج أن مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده تعد أكبر املشاريع القرآنية في الكويت 

نظرا لعدد اجلهات املشاركة فيها والتي بلغت في هذا 
العام 40 جهة تأهل من خاللها للتصفيات النهائية 1729 
مشاركا ومشاركة، بواقع 688 من ال��رج��ال، و864 من 

النساء و177 من ذوي االحتياجات اخلاصة.
كما شهدت املسابقة خالل عقدين من الزمن ضم العديد 
من الفئات اخلاصة للمسابقة مبا فيها ذوي االحتياجات 
اخل��اص��ة ون���زالء دور ال��رع��اي��ة االجتماعية ف��ي وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ومركز الكويت للتوحد وفئة 
املكفوفني ثم أضيفت في عام 2015 فئة الصم كما لم تغفل 
املسابقة كذلك إضافة فئة نزالء املؤسسات اإلصالحية. 
وأضاف الفليج أن مشاركة جمعية املنابر القرآنية بعدد من 
املتسابقني من فئة الصم في هذه املسابقة لهذا العام يأتي 
تنفيذا ألهداف اجلمعية في االهتمام بفئة الصم في جانب 

التعليم القرآني. كما متيزت هذه املشاركة بعزم اجلمعية 
على استقبال الطلبة الراغبني باملشاركة وزيادة حتصيلهم 
بدورة تأهيلية في احلفظ واملراجعة مع إعطائهم أولوية 
ال��ق��راءة على املشايخ وال��ق��راء املستضافني، إل��ى جانب 
التواصل مع الراغبني في املشاركة وأولياء أمورهم مبا 
يرفع من مستواهم القرآني ويؤهلهم ألعلى املراتب طوال 
فترة التأهيل واملسابقة في املسجد الكبير في أجواء قرآنية 
يسودها التنظيم وروح املنافسة على اخلير في حفظ 
وتالوة القرآن الكرمي عبر جلان االختبار التي بلغ عددها 
١١ جلنة، وعلى مدار أسبوعني كاملني موزعة بني فترة 
الرجال والنساء. وشكر الفليج في ختام تصريحه األمانة 
العامة لألوقاف ممثلة بالصندوق الوقفي على جهودها 
الكبيرة في تنظيم وإجن��اح تلك املسابقة على م��دى 21 

عاما، وما تهدف إليه من تشجيع املواطنني على اإلقبال على 
كتاب الله وتالوته حفظا وجتويدا وتدبرا، وترسيخ القيم 
اإلسالمية في املجتمع، وتشجيع ودعم اجلهود الرامية 
إلى حتفيظ القرآن الكرمي وتعليمه وجتويده، والكشف 
عن جيل من القراء واحلفظة الذين ميثلون الكويت في 
املسابقات العاملية. مؤكدا على الدور الريادي الذي تقوم 
به جمعية املنابر القرآنية خلدمة كتاب الله ونشر علومه 
في املجتمع الكويتي ورعاية أهله من خالل مشاريعها 
القرآنية التي تخاطب جميع فئات املجتمع؛ بدءا من فئة 
املتخصصني من املشايخ وطلبة العلم، وفئة املثقفني من 
املوظفني واألكادمييني، وفئة الشباب والناشئة، وفئة 
األطفال، وانتهاء بفئة ذوي الهمم وغير الناطقني باللغة 

العربية، لكال اجلنسني رجاال ونساء.

ريا�ض عواد 

أك��د املدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس 
مجلس إدارتها الشيخ عبدالله األحمد سعي الهيئة 
منذ إنشائها ع��ام ١٩٩٥ على متابعة االتفاقيات 
البيئية التي تصادق عليها دول��ة الكويت مبينا ان 
الهيئة تتابع ما يقارب 23 اتفاقية وبروتوكول بيئي 
دول��ي أهمها اتفاقية االمم املتحدة االطارية لتغير 

املناخ.
 وق��ال الشيخ عبدا لله األحمد في كلمة له خالل 
احتفال الهيئة بتكرمي مفوضني تغير امل��ن��اخ من 
مختلف جهات ال��دول��ة واملشاركني في مفاوضات 
مؤمتر االطراف ال23 اخلاص باتفاقية االمم املتحدة 
االطارية لتغير املناخ أمس الثالثاء ان اتفاقية املناخ 
حتظى باهتمام القيادات السياسية الدولية تأتي 
مشاركة الكويت املجتمع ال��دول��ي مبعاجلة هذه 
الظاهرة تنفيذا لرؤية سمو امير البالد الشيخ صباح 

االحمد لدعم كافة اجلهود الدولية احلالية والرامية 
ملواجهة التغير املناخي نظرا خلطورته وتشعبه 
وتأثير مخرجاته على اخلطط االقتصادية والتنموية 

بالدولة.
 وأضاف ان هيئة البيئة هي نقطة االتصال الوطنية 
لهذه االتفاقيات الدولية وتسعى جاهدة على الوفاء 
بااللتزامات املفروضة على ال��دول��ة م��ن قبل هذه 
االتفاقيات بالتعاون مع جميع اجلهات احلكومية 

واخلاصة ومنظمات املجتمع املدني في هذا الشأن.
 وأوض��ح ان وفد الكويت متيز في متثيل الدولة 
باملفاوضات واإلش���ادة الدولية لطرح أفكار فنية 
ساعدت في صياغة القرارات النهائية ملؤمتر االطراف 
ال23 وال���ذي انعقد م��ؤخ��را ف��ي جنيف معربا عن 
أمله باعتماد املنهجيات واملبادئ التوجيهية إلتفاق 
ب��اري��س للمناخ نهاية ه��ذا ال��ع��ام مب��ا يتناسب مع 
الظروف الوطنية للدول النامية ومراعاة املبادئ 

العامة ألهداف التنمية املستدامة.
وح��ول ما أثير عن انهيار الشعب املرجانية في 
جزيرة كبر ق��ال االحمد ان ال��دراس��ات مستمرة في 
اجلهات العلمية والبحثية في الكويت لدراسة وضع 
الشعب املرجانية والبيئة البحرية للوصول الى 

أفضل السبل 
وأض���اف االح��م��د أن ه��ن��اك ب��رام��ج م��ع مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ومعهد االبحاث لدراسة ابرز 
السبل للمحافظة على الشعاب املرجانية في الدولة 
الفتا الى وجود دراس��ة من املعهد اثبتت اضمحالل 
الشعب املرجانية حول اجلزيرة ومن اسبابه زيادة 
عدد رواد اجلزيرة ما ادى الى تدهور الشعب بسبب 
املراسي اخلاصة بالقوارب. باإلضافة الى التغير 
املناخي الذي يؤثر بشكل كبير عليها ما يؤدي الى 

ابيضاضها. 
وأش��ار االحمد الى ان افضل السبل حلل مشكلة 

الشعب املرجانية في اجل��زر من خ��الل ايجاد جزر 
اصطناعية الفتا الى ان الهيئة كانت تعارض انشاء 
جزر مشابهة اال ان بعد اج��راء عدة دراس��ات ظهرت 
بقع اصابها التصحر في املناطق البحرية ميكن ردمها 
وانشاء جزر اصطناعية ميكن استغاللها في اجلانب 
السياحي وفي الوقت عينه حماية اجلزر املوجودة 

من التدهور البيئي. 
ولفت الى وجود مشروع مع معهد الكويت لالبحاث 
العلمية لوضع القوالب االسمنتية لزيادة الشعاب 
املرجانية حول جزيرة كبر مشيرا ان جزيرة قاروه 
حاليا محمية وال يرتادها الزواربهدف احملافظة على 
االنوع االحيائي والشعاب املرجانية فيها.  وأكد ان 
القانون البيئي يسعى في بنوده اليجاد افضل السبل 
للتعامل مع املشاكل البيئة في مختلف مجاالتها، الفتا 
الى توجه الهيئو لزيادة عدد الضباط القضائيني في 

اجلزر اليقاف التدهور احلاصل فيها
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.. ويتقدم احلضور

خالل تكرمي »البيئة« لفريق مفوضي تغير املناخ

األحمد: مشكلة الشعب املرجانية ميكن حلها بإيجاد جزر اصطناعية

مثمنا دور سمو أمير البالد في خدمة القرآن  ورعاية أهله

 الفليج: فوز  من الصم في مسابقة  »حفظ القرآن الكرمي«  مبعث فخر جلمعية املنابر القرآنية

الشيخ عبد الله األحمد متوسطا املكرمني 

 أعلن الرئيس التنفيذي ألكادميية العلوم احلياتية 
الدكتور محمد ناهس العنزي عن انطالق احلملة الوطنية 
»ساعد«،بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية، والتي 

تهدف إلى احلماية والتقليل من نوبات القلب الطارئة.
واشار العنزي الى ان احلملة تستهدف تدريب 1500 
شخص -بشكل مبدئي -على كيفية التعامل مع حاالت 
اإلن��ع��اش القلبي وال��رئ��وي، بهدف املساعدة في خفض 
معدالت الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية في الكويت، 
الفتا ال��ى اختيار املتدربني من كافة املناطق والهيئات 
العامة التي توجد بها وف��رة ع��ددي��ة، مثل اجلامعات، 
ال���وزارات، املجمعات التجارية وغيرها، مشيرا إلى أن 

احلملة ستتابع عبر وسائل اإلعالم املختلفة.
ونوه د. العنزي بجهود وتعاون وزير الصحة الدكتور 
باسل الصباح وزير الصحة الذي لم يدخر جهدا في دعم 
االكادميية، وعبر عن تقديره وإعجابه بالنهج املتبع 
من قبله إلجن��اح ه��ذه احلملة املهمة التي تخدم الشعب 

الكويتي.

كما ثمن د.العنزي ال��دور الكبير الذي تقوم به وزارة 
الصحة في خدمة الوطن واملواطنني واملقيمني، وسعيها 
احلثيث للمحافظة على الصحة في الكويت، مثمنا كذلك 
الدور الكبير والنشيط الذي قام به رئيس جمعية القلب 
الكويتية فيصل املطوع، وال��ذي يعمل بدأب ونشاط في 
سبيل انطالق احلملة. من جانبه، أشاد مدير مركز صباح 
االحمد للقلب الدكتور محمد اجلار الله باحلملة التي تقوم 
بها أكادميية العلوم احلياتية بالتعاون مع جمعية القلب 
الكويتية، والتي يطلق عليه اسم »ساعد«، مؤكدا أنها تهدف 
إلى خدمة الوطن واملواطنني، خصوصا في مجال التوعية 
الصحية الهادفة، الذي أصبح عمال مهما من األعمال الطبية 
ألن الوقاية خير من العالج. جدير بالذكر أن وزير الصحة 
الدكتور باسل الصباح قد استقبل رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة جمعية القلب الكويتية و الرئيس التنفيذي ألكادميية 
العلوم احلياتية والدكتور محمد ناهس العنزي، حيث قدم 
وفد اجلمعية التهنئة ملعالي الوزير مبناسبة أعياد الكويت 
الوطنية، بعدها قام الوفد بتقدمي شرح واف ملعالي الوزير 

عن برنامج جمعية القلب الكويتية، الهادف إلى تشجيع 
أمناط احلياة الصحية، وجتنب السلوكيات والعادات غير 

الصحية، من خالل العمل على تعزيز املبادرات املجتمعية 
للوقاية من أمراض القلب.

د.باسل الصباح يستقبل العنزي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية 

تقام بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية 

1500 شخص على مبادئ اإلنعاش القلبي العنزي: احلملة الوطنية »ساعد« تستهدف تدريب 

»البلدي« يناقش إعادة 
تخصيص موقع سوق الصفافير 

سابقا  إلى مجمع حرفي
 في منطقة الشويخ األولى

ريا�ض عواد 

تعقد اللجنة املؤقتة ملمارسة إختصاصات املجلس 
البلدي، إجتماعاتها مساء ي��وم غ��دا األرب��ع��اء الساعة 
السابعة والنصف مساء املوافق 2018/2/21 برئاسة 
املهندس محمد بوشهري حيث أوضح األمني العام للمجلس 
البلدي يوسف الصقعبي ب��أن اللجنة ستبحث خالل 

إجتماعها عدد من املواضيع من أبرزها: 
 تبحث خالله طلب الهيئة العامة للصناعة إع��ادة 
تخصيص موقع سوق الصفافير سابقا الى مجمع حرفي 
في منطقة الشويخ األولى، وطلب الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية املوافقة على تخصيص موقع 
ملمارسة نشاط بيع أسماك الزينة مبنطقة الري. وستناقش 
تخصيص موقع إلنشاء مدرسة ذوي االحتياجات اخلاصة 

بالقطعة رقم 8 مبنطقة الفروانية.
وسيطلع األعضاء على طلب وزارة األشغال العامة 
تخصيص موقع حملطة امل��ي��اه املعاجلة بصفة مؤقتة 
مبنطقة شرق النسيم، في القطعني 3 و4، وتنفيذ قراري 
مجلس ال��وزراء بإعادة تخصيص املوقع رقم 18 مبنطقة 

ميناء عبدالله، وجتزئته الى جزئني وهما كالتالي:
يخصص اجلزء A18 البالغة مساحته 172442.4 مترا 

مربعا لإلدارة العامة للجمارك.
يخصص اجلزء B18 البالغة مساحته 222757.6 مترا 

مربعا للهيئة العامة للصناعة.
باإلضافة إلى املقترحات املقدمة للجنة املؤقتة ملمارسة 
اخ��ت��ص��اص��ات املجلس ال��ب��ل��دي وال��ع��دي��د م��ن الطلبات 
واملواضيع املقدمة من املواطنني واجل��ه��ات وال���وزارات 

احلكومية.

مؤمتر الروبوت الطالبي يختتم 
أعماله في الكويت مبشاركة 

خليجية وعربية واسعة 
 

 اختتمت أمس الثالثاء أعمال مؤمتر الروبوت الطالبي 
الذي نظمته وزارة التربية الكويتية بالتعاون مع مركز 
الروبوت الكويتي وسط مشاركة خليجية وعربية واسعة.

وقال رئيس اجلمعية العربية للروبوت اسماعيل ياسني 
في تصريح للصحفيني على هامش املؤمتر ال��ذي انطلق 
االثنني ان املؤمتر يأتي ضمن مبادرة نوعية وجديدة تهدف 
الى اطالع الشباب واجليل احلالي بأهمية علوم الروبوت 

والذكاء االصطناعي.
وأض��اف ياسني ان املؤمتر ال��ذي ش��ارك فيه نحو 250 
طالبا يهدف أيضا إلى نشر الوعي والثقافة حول الروبوت 
واط��الع الطلبة املشاركني على االهتمام بالتخصصات 
املستقبلية ودراسة السوق املستقبلي وتأمني الوظائف لهم 

من خالل اعدادهم اثناء الدراسة املدرسية.
وأوض��ح ان معظم الدراسات تشير الى ان البدء بهذه 
الثقافة مع الطلبة في املراحل العمرية االقل يأتي بنتائج 
ايجابية أكثر في مجال تطويرهم وتنمية مهارات التفكير 
لديهم. من جهته ق��ال مدير قطاع االتصال واملعلومات 
باللجنة الوطنية للثقافة والعلوم في وزارة التربية في 
سلطنة عمان خالد الشخص في تصريح مماثل للصحفيني 
ان مثل هذه املؤمترات والورش تساعد على تنمية املواهب 

واالبتكارات العلمية والتقنية لدى الطالب.
وبني الشخص ان هذه املؤمترات تساعد على مواكبة 
التقدم التكنولوجي واكتساب خ��ب��رات ج��دي��دة معربا 
ع��ن األم���ل ف��ي االس��ت��ف��ادة م��ن اوراق العمل املقدمة من 
ال��دول االخ��رى لتعزيز اجلانب التكنولوجي عند الطلبة 

واملشرفني.
من جانبه أش��ار رئيس مجتمع ال��روب��وت والتشغيل 
اآللي في دولة اإلم��ارات العربية املتحدة املهندس عيسى 
السويدي في تصريح صحفي الى أن دولة الكويت سباقة 
في مجال ال��روب��وت واالهتمام بتنمية م��ه��ارات الطالب 

اإلبداعية.
وأضاف السويدي ان الروبوت بات يدرج في سياسات 
ال��دول ومناهج امل��دارس واالنشطة واملسابقات الطالبية 
على الصعيد احمللي والعاملي األمر الذي يسهم في تعزيز 

استراتيجية تطبيق الذكاء االصطناعي في الوطن العربي.
ولفت الى ثقافة الروبوت وجتربته في االمارات السيما 
جتربة أول وزارة للذكاء االصطناعي في العالم موضحا 
ان بالده متهمة بتعميم هذه التجربة في كل قطاعات الدولة 

ومؤسساتها.
ب��دوره اك��د عضو اجلمعية العربية للروبوت ومدير 
ادارة النشاط الطالبي مبنطقة عسير باململكة العربية 
السعودية الدكتور أحمد العمري في تصريح مماثل اهمية 
تبادل املعلومات واخل��ب��رات بني الطالب املشاركني من 
خالل عرض االفكار واملشاريع التي مت طرحها في املعرض 

املصاحب للمؤمتر.
وب��ني العمري ان م��ؤمت��ر ال��روب��وت الطالبي فرصة 
سانحة لتواصل وتعاون املختصني في مجال الروبوت 
والذكاء االصطناعي مشددا على ضرورة االهتمام باجليل 
اجلديد وتنمية مهاراته وتوظيفها في مجال التقنيات 

والتكنولوجيا.

يوسف الصقعبي 

تتمات

وزير الداخلية
اخلاصة واحلفاظ على سالمة اجلميع وأمنهم والعمل 
على دراس���ة احل��ال��ة امل��روري��ة أوال ب��أول والتعامل مع 

االختناقات املرورية بالشكل السليم.
وأك��د أهمية متتع رج��ال األم��ن بشكل دائ��م باليقظة 
واجلهوزية التامة بغية حماية أمن الوطن وحتقيق امان 
املواطنني “لتواصل بلدنا مسيرتها على طريق التقدم 

والنهضة واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة«.
من جهته ق��ال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود 
الدوسري وفقا للبيان إن توجيهات الشيخ خالد اجلراح 
رسمت بوضوح اإلطار العام الذي تسير عليه القطاعات 
األمنية املشاركة في بسط النظام العام وتطبيق القانون 

مبا يكفل أجواء فرح مطمئنة وآمنة لكل املشاركني.
وأضاف الدوسري أن توجيهات وزير الداخلية تقضي 
بوضع خطة تفصيلية لتحقيق انسيابية احلركة املرورية 
ف��ي ال��ط��رق الرئيسية وال��دائ��ري��ة والفرعية والبديلة 
والتعامل مع االختناقات املرورية واالزدحامات فيها مبا 

يكفل مرونتها وتيسر احلركة عليها.
وأك��د أهمية االنتشار األمني ال��واس��ع ملنع الفوضى 
واحلد من الرعونة وضبط مخالفي القانون والنظام العام 
الذين يتعمدون إيذاء املشاركني باأللعاب النارية واملائية 

و)الفوم( املمنوع استخدامها ملا تسببه من ضرر.
ووفقا للبيان فقد استمع وزير الداخلية إلى إيجاز عن 
اخلطة األمنية املرورية ومدى اتساقها واخلطة التنظيمية 
لتأمني االح��ت��ف��االت الوطنية كما استعرض م��ع وك��الء 
الوزارة املساعدين امليدانيني املختصني كل على حدة أبرز 

مالمح خططهم واالحترازات األمنية فضال عن اطالعه على 
تقارير تفصيلية عن االجراءات الوقائية.

اجليش التركي
وغداة مقتل 17 مدنياً بينهم خمسة أطفال األحد، شهدت 
املنطقة االثنني يوماً دم��وي��اً وث��ق فيه املرصد السوري 
حلقوق االنسان مقتل 127 مدنياً على األقل بينهم 39 طفالً، 
في حصيلة قال إنها “أكبر حصيلة قتلى يومية في املنطقة 

منذ أربع سنوات«.
وجددت قوات النظام أمس غاراتها اجلوية على الغوطة 
الشرقية، موقعة 50 قتياًل مدنياً بينهم 13 طفاًل، وفق 

حصيلة للمرصد.
وفي جبهة أخرى، دخلت قوات موالية للنظام السوري 
منطقة عفرين أمس، حسبما اعلن التلفزيون السوري، في 
وقت تكثف تركيا عمليتها العسكرية ضد املقاتلني األكراد 
في املنطقة الواقعة في شمال سوريا، بينما افادت وسائل 
إعالم سورية أن القوات التركية  قامت بقصف أماكن وجود 

“القوات الشعبية” لدى وصولها الى عفرين.
وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية من جهتها في 
بيان ان هذه القوات دخلت بناء على طلب االك��راد وأنها 

ستتنتشر في املنطقة احلدودية مع تركيا.
وب��ث التلفزيون السوري الرسمي بشكل مباشر من 
مدينة عفرين صور دخ��ول “القوات الشعبية” املوالية 

للنظام إلى املدينة الواقعة في شمال سوريا.
وأورد في شريط اخباري »وصول قوات شعبية الى 
منطقة عفرين لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي 

تشنه قوات النظام التركي على املدينة وسكانها منذ 20 
الشهر املاضي«.

وأظهرت الصور عددا من املقاتلني وهم يدخلون املدينة 
بعتادهم العسكري واسلحتهم.

وكان مدير املرصد السوري حلقوق االنسان رامي عبد 
الرحمن اشار الى دخول “مقاتلني باملئات” إلى املنطقة بعد 

ظهر الثالثاء.

بعد إلغاء سقف
املبتدئني فعال حتى تكون الفائدة حقيقية ، وإذا كان 
يرون أن قيمة الدعم احملددة في السابق قليلة يستطيعون 
رفعها إلى مليون دينار مثال أو أكثر ، ولكن يجب أن تكون 
هناك قيمة محددة وال يكون األمر مفتوح بال سقف محدد 

كما هو الوضع احلالي. 
وأضاف “ أعتقد أن املوافقة على القانون مرتبطة بوزير 
التجارة احلالي ، ومع احترامنا الكامل للوزير والقياديني 
ولكن هذا القانون دائم ومستمر مع تغير القيادات احلالية 
، قائال “ ونحن عندما نقدم قانون معني يجب أن ال نربطه 
بقيادي معني نثق فيه بل يجب أن نضع التغييرات التي 
ستحصل في املستقبل في احلسبان ، والضوابط املوجودة 
اآلن في القانون ال متنع بتقدمي دعم مببالغ مليونية كبيرة. 
وتابع “ القضية األخرى اخلطيرة هي  أعطاء صالحيات 
ديوان اخلدمة املدنية ألي هيئة مستقلة أو ملحقة ، وهناك 
من يقول أن هناك جهات أخرى لديها هذه الصالحيات ، 
ورغم هذا نحن في تقارير ديوان احملاسبة جند كثير من 
املخالفات جاءت بسبب هذه الصالحيات التي منحت لهذه 

اجلهات املستقلة ، وبالتالي لم يعد هذا القانون خاص 
باملشاريع الصغيرة واملتوسطة. 

وقال “ أرج��وا من األخ��وة النواب أن ينتبهوا إلى هذه 
القضية واألمر ليس حتدي ، وإذا كان هناك من يحتج بأن 
دي��وان اخلدمة املدنية يعرقل العمل في الصندوق ، إذن 
كيف احلل مع بقية اجلهات احلكومية التي يشرف عليها 
ديوان اخلدمة ، وإذا كان هناك خلل في لوائح الديوان يجب 
أن تعدل تلك اللوائح في الديوان من خالل تعديل القانون 
وال��ق��رارات املنبثقة منه وليس أن نعطي الصالحيات 

املوجودة لدى  الديوان إلى اجلهات املستقلة«. 
وقال “ هناك من يحتج ويقول بأن املمارسات السابقة 
في إدارة الصندوق هي الدافع لتغيير القانون ، ولكن بشكل 
عام املمارسات السيئة أو السلبية من إدارة معينة ال تعني 
ضرورة تغيير القانون ، بحيث قد تأتي إدارة جيدة ولن 
يحتاج األمر وقتها إلى تغيير القانون ، مضيفا “ وبرأيي 
الشخصي أن أي وزير مسئول عن  أي جهة يجب أن يعطى 
صالحيات ألنه هو املسئول امام املجلس ، ولكن القضية 
يجب أن تكون ال إف��راط وال تفريط ، وال يجب أن يكون 

الوزير مسئول عن جميع اإلجراءات التنفيذية«. 
وتابع “ اليوم هناك الكثير من الصالحيات التنفيذية 
سحبت وأعطيت للوزير ، ومع احترامنا للوزير احلالي 
، مشددا على أن القضية يجب أن ال ترتبط بالقياديني 
احلاليني ، ولكن يجب أن الوضع ال يكون كما ك��ان في 
السابق بأن الصالحيات مطلقة ملدير الصندوق أو كما هو 
الوضع احلالي بأن تكون الصالحيات كاملة للوزير، مؤكدا 
على أن من يوافق على هذا القانون سيتحمل مسؤوليته 

وسيرى نتائجه السلبية مستقبال.

تتمات


