
د.ضيف اهلل بورمية

بورمية: نحّذر من وضع رقابة 
على المدونات والمواقع اإللكترونية

حذر النائ���ب د.ضيف اهلل 
بورمية وزير املواصالت د.محمد 
البصي���ري من محاولة تكميم 
االف���واه ووض���ع رقابة على 
املدونات واملواقع االلكترونية، 
موضحا ان هذا االجراء مخالفة 
صريحة لروح الدستور والتي 

تنادي باحلرية.
وقال بورمية اقول للبصيري 
لن نقف مكتوفي االيدي جت���اه 
الدميوقراطي��ة  محاوالت قتل 
وتكميم االفواه، موضح��ا ان 
الهدف م���ن وراء مراقبة  كان 
املدونات ه���و احملافظ��ة على 
الوطني���ة فاحلكومة  الوحدة 
تعرف متاما م���ن الذي يعبث 
الوطني�����ة م��ن  بالوح������دة 
خ���الل بع�����ض احملط�����ات 
املتلف���زة، موضح��ا ان االولى 
على احلكومة معاقب����ة بعض 

القنوات الفضائية الت���ي تنخر 
في جدار الوحدة الوطني���ة ليل 
نهار ومن ثم تنتقل الى جهات 
اخرى اذا كانت تريد احملافظة 
الوطنية، وحذر  الوحدة  على 
بورمي���ة البصيري من العبث 

بحريات الشعب.
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سموه التقى رئيس سيراليون ورئيس وزراء ألبانيا وأبوالغيط

عقب اجتماع ضم سمو رئيس الوزراء والرئيس العراقي

من خالل مشروع طالب العلم

رئيس الوزراء بحث مع سليمان وعباس وطالباني
التعاون الثنائي وقضايا الشرق األوسط وعملية السالم

محمد الصباح: أمن العراق أساسي ألمننا وحريصون 
على أن تصان الحدود بشكل كامل وال ُتستغل من أي طرف إرهابي

الحيدر: بيت الزكاة كفل 1332 طالبًا العام الماضي بتكلفة بلغت 393 ألف دينار

الفريق الفني من صيانتها.
واعرب نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح عن ارتياحه ألن الهجمة »االجرامية والعدوانية على العراق 
من طرف عناصر ارهابية يوم االربعاء االس����ود لم تشهد اختراقا 
للحدود الكويتية ولم تستعمل فيها تلك احلدود في اقتراف اعمال 

شريرة في العراق«.
واوضح ان »امن العراق امر اساسي المن الكويت ولذلك نحن 

حريصون متاما على ان تصان هذه احلدود بشكل كامل وال تستغل 
من اي طرف ارهابي«.

واشار الش����يخ د.محمد الصباح ايضا الى ان الرئيس العراقي 
اعرب عن امتنانه ملوقف صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
حيال العمل االرهابي االخير في العراق حيث فتحت مستش����فيات 
الكويت الستقبال املصابني جراء هذا العدوان وكذلك تبرعت الكويت 

الى صندوق ضحايا االربعاء االسود.
واضاف ان كل هذه االحداث تعكس صدق املش����اعر االنسانية 
التي جتمع بني الكويت والعراق وه����ذا ما اثاره الرئيس طالباني 
مع س����مو الش����يخ ناصر احملمد اضافة الى كيفية البناء على هذه 

املشاعر الطيبة.
وبني ان مثل هذه االجتماع����ات مهمة النها تعكس هذه العالقة 

اخلاصة التي جتمع بني الكويت والعراق.
واضاف: اعربنا عن استعدادنا للجلوس والتباحث في االساليب 
التي تعود بالنفع بش����كل مباشر على الش����عب العراقي والشعب 
الكويتي موضحا »اننا نريد هذه الشراكة االستراتيجية بني الكويت 

والعراق وبني الشعبني الكويتي والعراقي«.
ونفى ان تكون الكويت تسعى الى انهاء العالقة مع العراق مشددا: 
نحن ال نريد ان ننهي العالقة بالعكس نحن نريد ان نعمق العالقة 
والتشابك املصلحي والتشابك االقتصادي واالستراتيجي في البنية 
التحتية وفي مجال السياحة وفي مجال التجارة واالستثمار، هذه 

هي الشراكة التي نطمح الى حتقيقها مع اشقائنا في العراق.
وحول مقترح السكرتير العام لالمم املتحدة بان كي مون بتسوية 
مس����ألة التعويضات او الديون الكويتية عل����ى العراق من خالل 
استثمارات قال الشيخ د.محمد الصباح، هذا هو ما نفكر فيه واننا 
نريد ان نستعمل هذه االمور ملزيد من التشابك بني اقتصاد البلدين 

ملا فيه منفعة الشعبني الكويتي والعراقي.

االمم املتحدة � كونا: قال نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح ان الكويت ستس����عى بجميع امكانياتها 
ملساعدة العراق على استكمال تطبيق قرارات مجلس االمن املتعلقة 
باحلالة بني الكوي����ت والعراق بغية اخلروج عاجال من االلتزامات 

الدولية.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ د.محمد الصباح الليلة قبل 
املاضي����ة ل� »كونا« وتلفزيون الكويت وقناتي »العراقية واحلرة« 
عقب اجتماع ضم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

والرئيس العراقي جالل طالباني في نيويورك.
وقال الشيخ د.محمد الصباح ان الطرفني تطرقا لسعي العراق 
للخروج من حتت الفصل الس����ابع مليث����اق االمم املتحدة مبينا ان 
سمو الشيخ ناصر احملمد اكد للرئيس طالباني ان الكويت ستسعى 
بجميع امكانياتها ملساعدة العراق على استكمال تطبيق القرارات 

املتعلقة باحلالة بني البلدين.
واضاف: لدينا رغبة حقيقية في مساعدة العراق على استكمال 
تطبيق هذه القرارات الن ذلك هو الطريق للخروج من االلتزامات 

الدولية باستكمال تطبيقها.
واوضح ان اخلروج من الفصل السابع يعني استكمال تطبيق 
القرارات الدولية، واشار الى مثال جنوب افريقيا التي كانت حتت 
الفصل الس����ابع وخرجت منه بوضع حد لنظام الفصل العنصري 
وليبيا التي كانت حتت الفصل الس����ابع وخرجت منه بالتجاوب 

مع القرارات االممية.
واضاف »نحن نريد اال نعق����د االمور ونريد ان نعجل بخروج 

العراق من هذه االلتزامات من خالل تسهيل تطبيقها«.
واوضح ان اس����تكمال صيانة العالمات احلدودية بني البلدين 
هو اهم مسألة بالنسبة للكويت، مذكرا بأن االمر يحتاج الى االمم 
املتحدة التي قدمت طلبا رسميا الى اشقائنا في العراق كي يتمكن 

األمم املتحدة � كونا: اجتمع س����مو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد الكويت 
املشارك في اعمال الدورة ال� 64 للجمعية العامة لألمم 
املتحدة بعد ظهر امس في مقر االمم املتحدة مع رئيس 

اجلمهورية اللبنانية الشقيقة ميشال سليمان.
ونقل س����موه للرئيس اللبناني حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما جرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وبحث املوضوعات ذات االهتمام 
املش����ترك. كما اجتمع سمو الشيخ ناصر احملمد مع 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ونقل س����موه للرئيس عباس حتيات ومتنيات 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد للشعب الفلسطيني 

الش����قيق وتأكيد الكويت حكومة وش����عبا الوقوف 
ومساندة اشقائه حتى يتحقق ما ينشدونه من أمن 

واستقرار في العيش بسالم على أرضهم.
كما بحث سموه مع الرئيس عباس آخر املستجدات 
على الساحة الفلسطينية وتطورات عملية السالم 

في الشرق االوسط.
واكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان 
مباحثاته مع سمو الشيخ ناصر احملمد تناولت العديد 
من القضايا ومن بينها االوضاع احلالية في املنطقة. 
وقال عباس في تصريح ل� »كونا« عقب لقائه سمو 
الش����يخ ناصر احملمد انه تناول خالل اللقاء قضايا 
م����ن بينها االجتماع الذي عق����ده اخيرا مع الرئيس 
االميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء االس����رائيلي 
بنيامني نتنياهو، مضيفا: ناقشنا ايضا جميع القضايا 

العربية خاصة القضية الفلسطينية.

وفيم����ا يتعل����ق باحملادثات الثالثي����ة مع اوباما 
ونتنياهو قال عباس ان »جميع املواقف كانت واضحة 
وصريحة وتتطلب متابعة«، مشيرا الى ان ثمة أمال 
على استئناف املساعي »في االسابيع القادمة لنرى 

بعد ذلك النتائج«.
كما استقبل سمو الش����يخ ناصر احملمد رئيس 

وزراء جمهورية ألبانيا سالي بريشا.
وجرى خالل املقابلة استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها في شتى املجاالت 

اضافة الى بحث القضايا ذات االهتمام املشترك.
كما اجتمع سموه مع رئيس جمهورية سيراليون 
د.ايرنست باي كاروما. وجرى خالل املقابلة استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
في ش����تى املجاالت، اضافة ال����ى بحث القضايا ذات 

االهتمام املشترك.

واستقبل س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص����ر احملمد مبقر االمم املتحدة صباح امس وزير 
خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة ورئيس 

حركة عدم االنحياز أحمد أبوالغيط.
وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وبحث املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.
واجتمع س����مو الش����يخ ناصر احملمد مع رئيس 

جمهورية العراق جالل طالباني.
وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية 
ب����ني البلدين الش����قيقني وبح����ث املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك واملس����ائل املطروحة على جدول 

اعمال اجتماعات الدورة احلالية لالمم املتحدة.
حضر اللقاءات اعضاء الوفد الرسمي املرافق لسمو 

رئيس مجلس الوزراء.

نطمح إلى تحقيق ش�راكة وعالقة وتش�ابك مصلحي واقتصادي وإستراتيجي 
ف�ي البني�ة التحتية والس�ياحة والتج�ارة واالس�تثمار مع أش�قائنا ف�ي العراق

توفير فرص تعليمية للطلبة المحتاجين من خالل تحمل تكاليف الدراسة وفق معايير واشتراطات خاصة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال الرئيس اللبناني ميشال سليمان

الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني

سمو رئيس الوزراء خالل لقائه الرئيس محمود عباس

حسني احلريتي

د.معصومة املبارك

عبداهلل احليدر

د. أسيل العوضي

تغادران البالد غدًا

أكد أن اإلجراء مخالفة صريحة للدستور

يشمل توزيع معقمات في األماكن المزدحمة

الحريتي النتداب قاٍض
بإدارة التنفيذ ب� »العدل«

معصومة وأسيل تمثالن الكويت
في مؤتمر االتحاد الدولي بجنيڤ

»التحالف الوطني« تبنى حملة 
لنشر التوعية عن إنفلونزا الخنازير

أشاد التحالف الوطني الدميوقراطي باخلطوات التي قامت بها 
وزارتا الصحة والتربية من اجراءات تتوافق مع توصيات منظمة 
الصحة العاملية ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير ودعا السلطتني 
التشريعية والتنفيذية الى التعاون في مواجهة احتماالت تفشي 
الوباء في الكويت، وعدم إقحام الصراعات السياسية في مثل تلك 

القضايا املتعلقة باألمن الصحي للدولة.
وفي إطار حرصه على تطوير العمل التطوعي وتأصيل دور 
مؤسسات املجتمع املدني في مواجهة أي طارئ قد يصيب الدولة 
ومواطنيها واملقيمني، أعلن التحالف الوطني الدميوقراطي عن تبنيه 
حملة وطنية للمساهمة في الوقاية من مرض انفلونزا اخلنازير 

تزامنا مع بدء العام الدراسي للمراحل الدراسية املختلفة.
وأك���د في بيان اصدره امس ان احلملة تأتي انطالقا من املادة 15 
من الدس���تور والتي تنص على انه »تعنى الدولة بالصحة العامة 
وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة« حيث ان مؤسسات 
املجتمع املدني والقوى السياس���ية جزء ال يتجزأ من كيان الدولة، 

وعليه واجبات جتاهها.
وتتمثل حملة »التحالف« ف���ي توزيع املعقمات الالزمة على 
أبنائنا واخواننا الط���الب والطالبات في مختلف مدارس الدولة 
احلكومية واخلاصة، وارش���ادهم عن كيفية الوقاية من املرض، 
واإلجراءات الالزمة في حال اكتشاف حالة إصابة مبرض انفلونزا 

اخلنازير.
كما س���تقوم كوادر »التحالف« كذلك بتوزي���ع املعقمات في 
األماكن ذات التجمعات الكثيفة كاجلمعيات التعاونية واملجمعات 

التجارية.
وأعرب »التحالف« عن أمله بأن تتضافر جهود مؤسسات املجتمع 
املدني والقوى السياسية واملساهمة في حملة »التحالف« أو اطالق 
حمالت مشابهة كل بحسب قدرته وامكانياته، داعيا اجلميع الى 

تفعيل أدوات العمل الشعبي لنشر طرق الوقاية من املرض.

قدم النائب حسني احلريتي 
اقتراح���ا برغبة طال���ب فيه 
»بانتداب قاض بإدارة التنفيذ 
بوزارة العدل للبت في املطالبات 
املدنية في أيام اجلمع والعطالت 
الرسمية وأيام الراحة، بدال من 
العمل في  انتظار اس���تئناف 
الدوائر احلكومية«، وذلك بعد 
أن لوحظ أن املطالبات املدنية 
بإدارة التنفي���ذ بوزارة العدل 
يتعذر البت فيها في أيام اجلمع 
والعطالت الرسمية وأيام الراحة 
لتوقف العمل الرسمي في هذه 
األيام، ولذلك يؤجل البت فيها 
حتى أول يوم عمل تال، وهي 
مطالب���ات كثي���رة ومتنوعة، 

مريم بندق
بدع����وة من االحتاد البرملاني الدولي، يعقد ألول مرة اجتماع ملمثلي 
جلان املرأة ف����ي البرملانات العاملية والعربي����ة واخلليجية، واختيرت 
النائبتان د.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي بالقرعة لتمثيل البرملان 
الكويتي في االجتماع املذكور وستغادران البالد غدا السبت الى جنيڤ 
حيث تلقي د.معصومة بناء على طلب الرئيسة املنظمة للمؤمتر ورقة 
عمل حول تطور املشاركة السياسية للمرأة الكويتية، وذلك في اجللسة 

املفتوحة التي تعقد 29 اجلاري مبقر االحتاد بجنيڤ.

تناولها قانون املرافعات املدنية 
والتجارية ف���ي املواد 189 وما 

بعدها.

أكد بيت الزكاة أهمية مشروع 
العل���م واعتبره واحدا  طالب 
من أهم املشاريع التي ينفذها 
خارج الكويت في إطار سعيه 
الى تنمية وتطوير املجتمعات 
اإلسالمية واألقليات املسلمة في 
العالم من خالل رفع املستوى 
التعليمي ألفرادها وتشجيعهم 
على حتصيل العلم النافع الذي 

يؤهلهم للحياة الكرمية.
وفي ه���ذا الصدد قال مدير 
إدارة النش���اط اخلارج���ي في 
بيت الزكاة عبداهلل احليدر ان 

مش���روع طالب العلم اضطلع 
به بيت الزكاة في إطار سعيه 
نحو حترير العقول وفتح أبواب 
العل���م واملعرف���ة لينهل منها 
أبناء العالم اإلس���المي ليكون 
باستطاعتهم مواكبة التطورات 

السريعة في العالم.
واضاف احليدر ان املشروع 
انطلق اعتب���ارا من عام 1985 
ملجاراة الث���ورة املعرفية التي 
أصبحت سمة العصر ليساهم 
املش���روع في حتقي���ق جزء 
من أه�����داف التنمية العلمية 

والثقافية ف��ي العالم اإلسالمي 
الطلبة  من خ���الل مس���اعدة 
الذين تقف ظروفهم  املسلمني 
املادية حائ���ال أمام حتصيلهم 

العلمي.
وأكد احليدر ان تكلفة مشروع 
طالب العلم خالل العام املاضي 
2008 بلغت 393 ألف دينار وقد 
كفل بيت الزكاة من خالل هذا 
املشروع 1332 طالبا في 15 دولة 
من خالل التعاون مع 17 هيئة 

خيرية خارجية.
وأش���ار احلي���در ال���ى ان 

املش���روع يعمل عل���ى توفير 
التعليمي���ة للطلبة  الف���رص 
احملتاج���ني من خ���الل حتمل 
الدراس���ة وذلك وفق  تكاليف 
معايير واشتراطات خاصة كما 
يعمل على توجيه الطلبة الى 
التي  الدراسات والتخصصات 
تتناسب مع حاجة املجتمع الذي 
ينتمون الي��ه، مبينا ان املشروع 
يقوم عل��ى متابعة التحصيل 
الدراس���ي له��ؤالء الطلبة من 
خالل التقارير الدورية الصادرة 
التي  التعليمية  عن اجله���ات 

يتبعونها.
وأوضح احليدر ان ملشروع 
طال���ب العلم طلب���ة مكفولني 
منتشرين في العديد من دول 
العال���م اإلس���المي كما يتكفل 
املشروع ايضا برعاية الطلبة 
الوافدين الدارسني في جامعة 
األزهر بجمهورية مصر العربية 
التي  من ش���تى اجلنس���يات 
الدول واألقليات  تشكل أغلب 
املسلمة، حيث يدرسون شتى 
أنواع املعارف والعلوم والفنون 

املختلفة.


