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رجل دولة من الطراز األول في إدارة األزمات وصاحب مسيرة حافلة بالتضحيات والعطاء

 11عام ًا على رحيل األمير الوالد سعد العبداهلل

«الكويت �أوال ...الكويت �أوال...
ال��ك��وي��ت �أوال» ب��ه��ذه الكلمات
امل ��ؤث��رة ي�ستذكر �أه��ل الكويت
دائما الأمري الوالد ال�شيخ �سعد
العبدالله ،الذي ي�صادف اليوم
الذكرى الـ 11لوفاته بعد م�سرية
حافلة بالت�ضحيات والعطاء.
ففي  13مايو م��ن ال��ع��ام 2008
فقدت الكويت الأمري الوالد الذي
يعد رم��زا من رموزها الوطنية
ورجال قل نظريه وتكراره وفار�سا
كر�س حياته يف خدمة هذا البلد
يف منا�صب عدة متيزت بالتفاين
والإخال�ص يف �سبيل رفعته و�أمنه
وا�ستقراره.
بعبارة «ال��ك��وي��ت �أوال» افتتح
ال�شيخ �سعد العبدالله -طيب الله
ث��راه -يف � 15أكتوبر  2001دور
االنعقاد العادي الرابع للف�صل
الت�رشيعي التا�سع ملجل�س الأمة,
م�ؤكدا �أم��ام جميع �أه��ل الكويت
رج���اال ون�ساء �أن ه��ذه الأر����ض
الغالية هي الأ�سا�س التي منها
بد�أنا و�إليها نعود والتي �ستبقى
يف قلب كل كويتي النب�ض والدم
وال�رشيان.
وال�شيخ �سعد العبدالله  -رحمه
الله  -هو احلاكم الـ 14للكويت
�إذ ن��ودي به �أم�يرا للبالد يف 15
يناير  2006وهو الأم�ير الرابع
يف عمر الدولة الد�ستورية التي
ب��د�أت بتوقيع املغفور له والده

ال�شيخ عبدالله ال�سامل على وثيقة
الد�ستور يف  11نوفمرب 1962
معلنا بذلك بدء بواكري الدولة
احلديثة وكان �شاهدا وم�شاركا يف
و�ضع �أ�س�س هذه املرحلة اجلديدة
للبالد منذ �أن مت اختياره ع�ضوا يف
جلنة �صياغة الد�ستور.
ويف يناير  1978زك��ى الأم�ير
الراحل ال�شيخ جابر الأحمد -
طيب الله ثراه � -أخاه ورفيق دربه
الأم�ير ال��وال��د وليا للعهد ويف
فرباير من العام نف�سه عني رئي�سا
للوزراء بالإ�ضافة �إلى والية العهد
ليقوم بت�شكيل احلكومة العا�رشة
يف تاريخ البالد بعد اال�ستقالل.
وا�ستمر الأم�ير الوالد يف تويل
رئا�سة العديد م��ن احلكومات
املتعاقبة حتى عام  2003عندما
مت ف�صل والية العهد عن رئا�سة
جمل�س ال�����وزراء ليعهد بهذا
املن�صب �إل��ى �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،في�صبح
رئي�سا ملجل�س ال��وزراء وي�شكل
احلكومة الـ  21يف تاريخ الكويت
احلديث.
وقبل ت�سلمه �أمانة والي��ة العهد
�شغل الأم�ير ال��وال��د العديد من
املنا�صب ال �سيما يف القطاع
الأم��ن��ي� ,إذ تولى من�صب نائب
لدائرة ال�رشطة منذ  1954حتى
 1959حني �صدر مر�سوم �أمريي
بتعيينه نائبا لدائرة ال�رشطة

• األمير الوالد عقب حترير الكويت

والأمن العام بعد دجمهما.
وبعد ا�ستقالل البالد عني وزيرا
للداخلية ع��ام  1962ثم اختري
وزيرا للدفاع عام  1964لي�صبح
بذلك مهند�س ال�سيا�سة الأمنية يف
الكويت احلديثة.
وحر�ص ال�شيخ �سعد منذ بداياته

الأول��ى يف طريق ال�سيا�سة على
االهتمام بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
البالد فعمد �أوال قبل اال�ستقالل �إلى
�إن�شاء مدر�سة ال�رشطة عام 1956
ثم ا�ستمر يف تطوير هذا القطاع
املهم فتم يف عهدة تطوير �أجهزة
ال����شرط��ة وا���س��ت��ح��داث قطاعات

ج��دي��دة فيها مثل �إدارة الأدل��ة
اجلنائية والطب ال�رشعي التي
�أ�س�سها عام .1961
ثم ان�ش�أ جمل�س ال��دف��اع الأعلى
عام  1963لكي يعمل على ر�سم
ال�سيا�سة العليا ل�ش�ؤون الدفاع يف
الدولة مثل �إعالن الأحكام العرفية

تستفيد منها الشركات الحاصلة على الرمز  72و333

الكندري :جلسة «العفو» لم تعقد

ثغرات في خدمة «أسهل»

لعدم اكتمال النصاب

تسمح بفتح الملفات الموقوفة

كتب عبدالله ال�سلمان
وحمد احلمدان:

معظيم ال�رشكات اجتهت الى خدمة �أ�سهل ال�ستغالل هذه
كتب �أحمد احلربي:
الثغرات املوجودة وتقوم ب�أريحية بتجديد عمالتها
ك�شفت م�صادر مطلعة لـ«ال�شاهد» يف الهيئة العامة
دون وجود اي ح�سيب او رقيب او حتى حما�سبة من اي
للقوى العاملة عن قيام امل�سجلني يف خدمة «�أ�سهل»
م�س�ؤول يف الدولة.
بتجديد ومتويل وتقدمي ت�صاريح عمل عن طريق الـ«اون
و�أكملت امل�صادر ان اي موظف يف الهيئة لو يقوم
الين» على الرغم من �أن ملفاتهم توجد عليها رموز 72
بخط�أ غري مق�صود يتم احالته الى التحقيق من قبل
وقف كامل ،او بالرمز  333وهو وقف من قبل ادارة
القياديني انف�سهم وي�صبحون بهذه احلالة ك�أنهم ابطال
تقدير االحتياج.
م�سل�سل بتطبيقهم القانون على املوظف بينما جتدهم ال
وذكرت امل�صادر ان احد امل�س�ؤولني يف احدى ادارات
يتخذون اية خطوات حقيقية او جريئة لوقف املهزلة
العمل قام مبخاطبة االدارة الرئي�سية يف اجلابرية
احلا�صلة يف خدمة ا�سهل و�سط �سكوت غريب من قبلهم
و�رشح لهم «املهزلة» احلا�صلة يف خدمة �أ�سهل ،وكيف
خا�صة وان هذه لي�ست هي املرة االولى التي يتم فيها
قامت ال�رشكة بالتجديد لعمالتها على الرغم من
رفع كتب ر�سمية من قبل امل�س�ؤولني يف ادارات العمل،
وجود هذه الرموز عليها ،الفتة الى ان قياديي الهيئة
على التالعب املوجود يف خدمة ا�سهل ،ولكن لال�سف
ان�صدموا من هذا املوقف ومل ي�صدقوا ما ح�صل ،اال
ال حياة ملن تنادي من قبل قياديي الهيئة ،مطالبة
بعد ان �شاهدوا ب�أنف�سهم ملف تلك ال�رشكات وقاموا
امل�صادر من مديرة ادارة تقنية املعلومات يف الهيئة
• رباب العصيمي
با�ستخراج بياناتها والتي �أكدت وجود هذه الرموز
رباب الع�صيمي بفتح حتقيق ر�سمي للمهزلة احلا�صلة
و�سط ده�شة قياديي الهيئة.
يف خدمة «�أ�سهل» وتقدمي امل�ستندات املوجودة لدى
و�أ�ضافت امل�صادر ان الطاقة الكربى يف املو�ضوع هي ان اي موظف اداراتها خا�صة وانها متتلك بيانات جميع املوظفني الذين يقومون
يف ادارات العمل ال ي�ستطيع جتديد �أية معاملة يوجد عليها رمز ،النه بالتجديد والتمويل الن كل موظف لديه «رقم �رسي» وميكنها االطالع
يظهر يف ال�شا�شة امامه انه يوجد رمز على ال�رشكة وباخلط االحمر ،عليه وتقدمي تقرير ر�سمي باملعامالت التي متت عن طريق خدمة �أ�سهل،
حتى ان اجلهاز نف�سه يرف�ض االنتقال خلانة التجديد �أو التحويل ،مبينة �رضورة اتخاذ اجراءات �صارمة يف هذا املو�ضوع ال�سيما بعد ان
النه بهذه احلالة يتم و�ضع «بلوك» على امللف نف�سه ،م�شرية الى ان فاحت ريحة املعامالت املك�شوفة.

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
تشيد بجهود الكويت اإلنسانية

�أو �إعالن حالة احلرب الدفاعية
وتن�سيق �رشوط معاهدات ال�صلح
واالت��ف��اق��ي��ات الع�سكرية بني
الكويت ودول العامل.
و�����ص����درت يف ع���ه���د ال�شيخ
�سعدالعبدالله الكثري من القرارات
ال��ت��ي ت�صب يف �صالح تطوير
منظومة جهاز الأم���ن الداخلي
«وزارة الداخلية» وم��ن �أبرزها
�إن�شاء مركز املعلومات الآيل
ب��ال��وزارة و��ص�رف ب��دل الإم���رة
وت�شكيل جلنة �ش�ؤون املوظفني
و�رصف بدالت وع�لاوات �إ�ضافية
لرجال ال�رشطة واالحتفال ب�أ�سبوع
املرور الأول عام .1962
وك��ان الأم�ير الراحل رجل دولة
من الطراز الأول يف �إدارة الأزمات
فلم يكن م�ستغربا �أن يطلق عليه
«بطل التحرير» خالل فرتة الغزو
العراقي الغا�شم عام  1990فقد
�أ�رص منذ اللحظات الأولى للغزو
على م��غ��ادرة �أخيه �أم�ير البالد
�آن��ذاك ال�شيخ جابر الأحمد �إلى
ال�سعودية للحفاظ على حياته
التي بها تبقى رم��ز ال�رشعية
الكويتية �أمام العامل.
كما كان مدافعا عنيدا عن احلق
ال��ك��وي��ت��ي يف ج��م��ي��ع املحافل
الدولية ط��وال �أ�شهر االحتالل
فقام بجوالت دولية عديدة ل�رشح
ق�ضية ال�شعب الكويتي وح�شد
ال���ر�أي ال��ع��ام ال���دويل والعربي

والإ�سالمي للوقوف �إل��ى جانب
احلق الكويتي.
و�أ���ش�رف ال��راح��ل ع��ل��ى �أح���وال
الكويتيني ال�صامدين على �أر�ض
الوطن وخارجه وتفقد �أو�ضاعهم
املعي�شية وال�صحية �إ�ضافة �إلى
دعمه عنا�رص املقاومة الكويتية
يف الداخل وات�صاالته اليومية
مع قادة املقاومة ومدهم بامل�ؤن
والأموال لت�شجيعهم على موا�صلة
ال�صمود يف وجه العدوان.
ومنذ اللحظات الأول��ى للتحرير
دخل الراحل �إلى الكويت وت�سلم
مهامه كحاكم ع�سكري حتى يعيد
الأم��ن والنظام �إل��ى الدولة ف�ضال
عن مهامه يف رئا�سة حكومة البناء
والإعمار التي �صدر مر�سوم �أمريي
بت�شكيلها يف �أبريل  1991ف�شكل -
طيب الله ثراه  -خلية عمل كان لها
الأثر الكبري يف فر�ض الأمن و�إعادة
ال�سيطرة على جميع مرافق البالد.
وب����رزت ج��ه��ود الأم��ي�ر ال��وال��د
الوا�ضحة يف العمل بكل همة
و�إخ�لا���ص على �إع���ادة العمل يف
مرافق الدولة بكل كفاءة و�رسعة
و�إع���ادة النظام والأم���ن وفر�ض
هيبة ال��دول��ة و�سلطتها وو�ضع
خطة لإع��ادة الوافدين ال�رشفاء
�إلى �أعمالهم للم�شاركة يف �إعادة
البناء �إ�ضافة �إلى �رسعة التعامل
مع �أكرب كارثة بيئية حتل بالبالد
وهي �إطفاء �آبار النفط امل�شتعلة.

رف���ع ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
الأمة عي�سى الكندري اجلل�سة
اخلا�صة امل��ق��ررة ملناق�شة
الطلب النيابي ب�ش�أن قانون
العفو ال�شامل.
وق����ال ال��ك��ن��دري م���ن على
من�صة الرئا�سة �إن��ه «نظر ًا
لعدم اكتمال الن�صاب و�إبالغ
احلكومة رئي�س جمل�س الأمة
م��رزوق علي الغامن �أنها لن
حت�رض اجلل�سة ،لذلك ترفع
اجلل�سة.
وق���ال ال��ك��ن��دري ع��ق��ب رفع
اجلل�سة ان��ه «ن��ظ��ر ًا لوجود
رئي�س جمل�س الأم���ة خارج
ال��ب�لاد فقمت برفع اجلل�سة
املخ�ص�صة لبحث قانون
العف ال�شامل لعدم اكتمال
الن�صاب ولإب�ل�اغ احلكومة
رئي�س املجل�س عدم ح�ضورها

• عيسى الكندري

هذه اجلل�سة».
وب�س�ؤاله ح��ول ما يثار من
عدم ا�شرتاط ح�ضور احلكومة
النعقاد اجلل�سة قال الكندري
�إن ن�����ص امل����ادة  116من
الد�ستور وا�ضح بوجوب �أن
ت��ك��ون احل��ك��وم��ة ممثلة يف
اجلل�سات.

وبني �أن الن�ص وا�ضح و�رصيح
وكل ال�شواهد الربملانية تن�ص
على ذلك ،م�ضيف ًا �أن رئي�س
جمل�س الأم���ة الأ�سبق احمد
ال�سعدون قام يف عام 1981
برفع اجلل�سة �أثناء انعقادها
عندما خرج الوزير الوحيد
ال����ذي ك���ان ح��ا��ضرا ورف��ع
اجلل�سة ن��ظ��ر ًا لعدم وجود
احلكومة يف تلك اجلل�سة.
وك���ان رئي�س جمل�س الأم��ة
مرزوق الغامن قد �أعلن يف وقت
�سابق «�أن احلكومة �أبلغته
ب�أنها لن حت�رض اجلل�سة لأنه
مل يتم التن�سيق معها �سواء
على املو�ضوع �أو التوقيت».
و�أم�س �أعلن الناطق الر�سمي
با�سم احلكومة طارق املزرم
�أن احلكومة لن حت�رض اجلل�سة
اخلا�صة بالعفو ال�شامل وذلك
لعدم التن�سيق معها م�سبقا
كما هو معهود عند طلبات
اجلل�سات اخلا�صة.

الياسين :خدمة إلكترونية جديدة للتسجيل
في مرحلة رياض األطفال
كتب حم�سن الهيلم:
�أك��د الوكيل امل�ساعد للمن�ش�آت
الرتبوية والتخطيط م.يا�سني
ال��ي��ا���س�ين ع��ل��ى �إط��ل��اق خدمة
�إلكرتونية جديدة تتيح لأولياء
الأمور ت�سجيل �أبنائهم يف مرحلة
ريا�ض الأطفال من دون عناء الذهاب
�إلى املدر�سة ،وذلك كخطوة �أولى
متا�شي ًا م��ع ال��ت��وج��ه احلكومي
نحو خلق بيئة �إلكرتونية فعالة
ت�ساهم يف �سهولة �إجناز اخلدمات

وفق معايري احلوكمة الإلكرتونية
و�رسية تداول املعلومات ،وذلك
بعد �أن قامت �إدارة نظم املعلومات
ب ��إجن��از اخل��دم��ة واعتماد قطاع
التعليم العام.
و�أ�ضاف اليا�سني �أن هذه اخلدمة
تتيح لويل الأمر �أن يرفع وثائق
وم�ستندات الت�سجيل �إلى الرو�ضة
مثل البطاقة املدنية وال�صورة
ال�شخ�صية و�شهادة امليالد و�صورة
اجلن�سية � ،إل��ى جانب �إدخ��ال
جميع البيانات اخلا�صة بالطفل

من دون مراجعة ريا�ض الأطفال،
م�شري ًا �إلى حر�ص وزارة الرتبية
على ا�ستكمال ميكنة اخلدمات
الإلكرتونية للمراجعني والطلبة
و�أول��ي��اء الأم���ور وف��ق توجيهات
جمل�س الوزراء والقيادة العليا يف
الدولة.
ومن جانبها ذك��رت مدير �إدارة
نظم املعلومات م .هدى املطريي
�أن �إدارة نظم املعلومات قامت
بتقدمي خدمة الت�سجيل ملدار�س
مرحلة ريا�ض الأطفال �إلكرتونيا

ع�ب�ر م���وق���ع وزارة ال�ترب��ي��ة
الإلكرتوين ،و من دون احلاجة
ملراجعة الرو�ضة ،وذلك �ضمن
توجيهات جمل�س الوزراء ورغبة
وزارة الرتبية ممثلة ب�إدارة نظم
امل��ع��ل��وم��ات لتقدمي اخلدمات
وتنفيذ الإج���راءات يف ال��وزارة
�إلكرتوني ًا وب�صيغة ، Online
لت�سهيل العمل على املوظفني
والعاملني وتقليل املراجعات
للمرافق ال�ترب��وي��ة واخت�صار
الدورة امل�ستندية.

«الهالل األحمر» :إفطار صائم للعاملين الوافدين في الكويت
• هالل الساير خالل لقائه مع سامر حدادين

�أ�شاد مكتب املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
يف ال��ك��وي��ت� ،أم�����س ،باجلهود
االن�����س��ان��ي��ة للكويت يف اغاثة
الالجئني يف �شتى بقاع العامل ودور
م�ؤ�س�ساتها االن�سانية العريقة يف
اغاثة الالجئني واملت�رضرين جراء
ال��ك��وارث الطبيعية او من �صنع
االن�سان.
وق��ال مدير مكتب املفو�ضية يف
الكويت د� .سامر حدادين ،عقب
لقائه رئي�س جمعية الهالل االحمر
د .هالل ال�ساير� ،إن اجلمعية مل
ت�أل جهدا يف تقدمي كل �أوجه الدعم
والت�سهيالت للمفو�ضية للقيام
بدورها االن�ساين.
و�أ�ضاف حدادين �أن هذه الزيارة
ه��ي الأول����ى ل��ه جلمعية الهالل
االحمر للتعرف واالطالع عن قرب

على االن�شطة االغاثية واالن�سانية
للجمعية معربا عن تقديره جلهود
اجلمعية يف جميع اال�صعدة.
وذك��ر �أن اللقاء ي��أت��ي يف �إط��ار
امل�شاورات امل�ستمرة بني اجلمعية
واملفو�ضية من �أجل اجناح برامج
املفو�ضية ل�����ش ��ؤون الالجئني
وتر�سيخ التعاون الثنائي والتعرف
على ن�شاطات اجلمعية خا�صة يف
�شهر رم�ضان الف�ضيل على امل�ستوى
املحلي والدويل.
و�أف���اد ب���أن اللقاء بحث تعزيز
التعاون وتطوير العالقات القائمة
وال�رشاكة بني مفو�ضية الالجئني
وال��ه�لال االح��م��ر يف العديد من
الق�ضايا والتحديات االن�سانية
لي�س على امل�ستوى االقليمي بل
على امل�ستوى العاملي.
من جانبه� ،أك��د ال�ساير التزام

اجلمعية وا�ستمرارها مب�ساعدة
الالجئني يف �سوريا والروهينغا
مثمنا ج��ه��ود مفو�ضية �ش�ؤون
الالجئني وامل�ساعدات التي تقدمها
لل�سوريني وجلميع الالجئني يف
العامل.
و�أ���ش��ار ال��ى التن�سيق والتعاون
الدائم بني اجلمعية واملفو�ضية
م����ؤك���دا ح��ر���ص اجل��م��ع��ي��ة على
تطوير التعاون م��ع املفو�ضية
لتنظيم امل��ل��ت��ق��ي��ات العلمية
والدورات التدريبية واقامة ور�ش
ع��م��ل متخ�ص�صة ب��ه��دف تطوير
وتبادل املعلومات يف املجاالت
االن�سانية والطوارئ والكوارث بني
اجلهتني.
وا�ستعر�ض ال�ساير اثناء اللقاء
ن�شاط اجلمعية ودوره��ا االن�ساين
على امل�ستوى املحلي واخلارجي.

�أعلنت جمعية الهالل الأحمر تنظيم افطار �صائم لـ
 500عامل من العمالة الوافدة يف مقرها كل يومي
جمعة و�سبت خالل �شهر رم�ضان.
وقالت الأم�ين العام يف جمعية الهالل االحمر
مها الربج�س ،ان افطار ال�صائم ي�أتي كبادرة من
جمموعة �أن�شطة امل�س�ؤولية االجتماعية للجمعية
التي تقيمها ب�شكل م�ستمر يف �شهر رم�ضان الكرمي،
م�شرية الى انها م�شاركة جمتمعية لت�سليط ال�ضوء
على الدور الهام الذي يقوم به العمال يف الكويت.
وا�ضافت« :ي�سعدنا ان نلتقي بالعاملني الوافدين
من �إخواننا والعاملني يف م�سرية بناء وطننا
احلبيب» قائلة ان «م�شاركتنا بهذا الإفطار ت�ؤكد
على قيمنا الإن�سانية وعلى الروح احلقيقية لهذا
ال�شهر وتقديرا له�ؤالء العمال الذين يفتقدون
الأجواء العائلية».
واعتربت ان هذه البادرة جزء �أ�سا�سي من �أن�شطة
اجلمعية الهادفة �إل��ى خلق املزيد من الألفة
والتقارب بني جميع افراد املجتمع.
و�أك��دت الربج�س �أنه يتم تقدمي �أف�ضل اخلدمات
للعمالة مع مراعاة اال�شرتاطات ال�صحية و�ضمان
ت��وف�ير ال��وج��ب��ات ال�لازم��ة لهم م�شيدة ب��دور
املتطوعني يف ا�ست�ضافة العمال يف مقر اجلمعية.

• جانب من العمالة الوافدة أثناء االفطار

