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وّجه النائب علي الراشد 
س����ؤاال لوزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي جاء فيه: وّقعت 
وزارة الكهرباء واملاء ممثلة 
الوزارة  بش����خص وكيل 
يوس����ف محمد الهاجري 
مذكرة تفاهم مع جمعية 
الكويتي����ة  املهندس����ن 
ممثلة بشخ�����ص رئيس 
مجل����س االدارة املهندس 
القحط����اني في  ط����ال 
ال����رابع من يوليو 2007 
وتضمن����ت املذكرة تنفيذ 
املشروع الوطني لترشيد 

الطاقة.
واض����اف: يرجى إفادتي عن اآلتي: ما مدى 
صحة عدم تثبيت التقرير السنوي املالي جلمعية 

املهندسن الكويتية لسنة 
2007 و2008 واملبالغ املالية 
التي تس����لمتها اجلمعية 
من وزارة الكهرباء واملاء 
خال الفت����رة من يونيو 
وحتى ديسمبر 2007 في 
بند اإليرادات وتبلغ قيمة 
3.136.853.4 دينارا مبا يعد 
مخالفة ملواد القانون رقم 
24 لس����نة 1962 في شأن 
النفع  األندية وجمعيات 
العام؟ )في حال اإليجاب( 
يرجى إفادتي ع����ن اآلتي: 
ما اإلجراءات الق����انونية 
واإلدارية التي ستت����خذها 
الوزارة بهذا الش����أن؟ وم��ا أس����ب����اب عدم 
إدراج هذه املبالغ بالتقرير الس����نوي ل� 2007 

و2008؟

عائشة الرشيد

علي الراشد

خادم احلرمني الشريفني متحدثا إلى االعالم بحضور راكان بن خالد بن حثلني وشافي بن محمد العجمي

الراشد يسأل العفاسي عن عدم تثبيت
التقرير المالي للمشروع الوطني لترشيد الطاقة

سفيرنا لدى ڤيتنام: اتفاقيات مشتركة قريباً 

العبادي: العمالة األردنية بالكويت تؤدي دورها في التنمية

الخرينج: الحكومة تتردد في مواجهة التهديدات 
وعليها التعاطي مع القضايا ضمن نصوص الدستور

بحث وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي امس سبل توطيد العاقات وتطويرها مع سفير 
اململكة االردنية الهاش���مية لدى الباد جمعة العبادي. 
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، ان الوزير د.العفاسي 
اشاد بالعاقات املميزة بن البلدين الشقيقن في جميع 
املجاالت. وعرض الس���فير العبادي مش���اركة العمالة 
االردنية في مجاالت الصحة والتعليم، مؤكدا ان العمالة 
االردنية في الكويت ليست عمالة هامشية وتؤدي دورها 

في املساهمة في دفع عجلة التنمية بكل اخاص. واكد 
العبادي حرص اململكة االردنية الهاشمية على ضرورة 
تفعي���ل اتفاقية التعاون الفني في مجال العمل املبرمة 
عام 2001، متمنيا املزيد من التعاون واالرتقاء لتوطيد 
العاقات االخوية، مشيدا في الوقت نفسه بدور الكويت 
في دعم ورعاية اجلالية االردنية. كما وجه الدعوة للوزير 
د.العفاسي لزيارة االردن لتبادل اخلبرات واالطاع على 

جتربة االردن في مجاالت العمل.

أبدى النائب مبارك اخلرينج استغرابه وتساؤله عن 
رضوخ احلكومة للتهديدات التي تتعرض لها من وقت 

إلى آخر من دون أن تكون لديها املواجهة الكافية.
واضاف اخلرينج في تصريح صحافي انه على احلكومة 
عدم التردد أو التأخر في اتخاذ القرار أمام التهديدات ألنها 
متلك العديد والكثير من اخليارات والتجارب السابقة التي 
م���رت بها أمثلة التزال حية مؤكدا أن هناك وزراء قدموا 
اس���تقاالتهم قبل طرح الثقة خوفا من اعدامهم سياسيا 
وهناك وزراء آخرون واجهوا االس���تجوابات وحضروا 
إلى مجلس األمة ونالوا ثقة النواب. وأوضح اخلرينج أن 
النواب يعملون ضمن ما ينص عليه الدستور ولهم احلق 
في استخدام ادواتهم الدستورية وعليهم مسؤولية في 
االستجوابات اما منح الثقة للوزير أو سحبها حتى يتم 
استبعاده من العمل الوزاري. وقال على احلكومة التعاطي 
مع القضايا ضمن منظور ما تنص عليه مواد الدستور من 
دون تردد أو تخاذل ألن اجلميع ميارس العملية السياسية 
ضمن ما تنص عليه مواد الدستور من أجل خدمة الكويت 
وحتقيق املصلحة العامة التي يتطلع لها اجلميع. وقال 

اخلرينج إذا احلكومة رأت أن هذا الوزير عليه الكثير من 
عامات االستفهام فعليهم استبعاده ولديهم حلول كثيرة 
اما بتغيير الوزير او تعديل وزاري ألنه ليس من املعقول 
كل تهديد تتعامل معه احلكومة بتشكيل حكومي جديد 
وعليها في هذه احلسابات ان تراعي احلقوق الدستورية 
التي تنظم العمل بن السلطتن التشريعية والتنفيذية. 
وأعرب عن أسفه من ان احلكومة تتعامل مع التهديدات 
بن���وع من القلق واخلوف وترض���خ لتهديدات دون أن 
يك���ون لها موقف واضح وأحيانا يتم إقالة الوزير دون 
أن تكون هناك مواجهة مع السلطة التشريعية، مشيرا 
إلى أن هذا األسلوب ال يعبر إال عن ضعف احلكومة وإذا 
حصل فسيتكرر مع الوزراء اآلخرين قبل اعتاء املنصة 
ومعرفة حقيقة ما يدور، ألنها ان رضخت لهذا األسلوب 

ستدفع الثمن.
من جانب آخر أشاد اخلرينج بجهود وزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووكيل الوزارة خالد اجلاراهلل 
والسفارة الكويتية بالتشيك على عملهم الدؤوب إلعادة 

املواطنن احملتجزين.

هانوي � كونا: اكد سفيرنا لدى ڤيتنام حمد اجلطيلي 
امس ان املرحلة املقبلة للعاقات الكويتية � الڤيتنامية 
ستكون في اوج ذروتها وان العام املقبل سيشهد توقيع 
عدة اتفاقيات مشتركة في مجاالت مختلفة. وقال اجلطيلي 
ف���ي حديث خاص ل� »كونا« ان بداي���ة العهد احلقيقي 
لعاقة الكويت بڤيتنام بدأت مع املساعدات التي قدمتها 
الكويت لڤيتنام عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية 
االجتماعية واالقتصادية اثناء عهد سمو امير الكويت 

السابق الشيخ جابر االحمد طيب اهلل ثراه.
واكد اجلطيلي حرص القيادة السياسية في الكويت 

بقيادة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد وس���مو رئيس مجلس الوزراء على توثيق 
وترسيخ وتوسيع اطر العاقات مع ڤيتنام املتجاوبة 
مشيرا الى دور الكويت في مساعدة ڤيتنام على ارساء 

دعائم وتنمية بنيتها التحتية.
وقال ان للكويت ايادي بيضاء في ڤيتنام التي بدأت 
في االنفتاح على العالم وفي تطبيق مبدأ تشجيع فتح 
االستثمار للكويت وغيرها مبينا انه ملس هذا التوجه 
اثناء لقاءاته رئيس اجلمهورية واملسؤولن عن القطاعات 

املختلفة.

يتعلق بالمبالغ المسلمة لجمعية المهندسين عزام الصباح: انعقاد اللجنة المشتركة 
يدعم العالقات الكويتية ـ البحرينية

العسكر لتوحيد الدرجات لموظفي
»نفط الخليج« في عمليات الوفرة

الرشيد: االختالط سنة طبيعية والوصاية على الناس بدعة
دعت المحكمة الدستورية إلى النظر في قانون منع االختالط

املنامة � كونا: اعتبر س���فيرنا لدى مملكة البحرين الش���يخ 
عزام الصباح أمس ان انعقاد اللجنة العليا املشتركة الكويتية � 
البحرينية سيضيف لبنة في صرح العاقات املتميزة بن البلدين. 
وأكد الشيخ عزام في تصريح خاص ل� »كونا« ان أعمال وقرارات 
اللجنة تترجم الرؤى والتطلعات السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وأخيه عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة بالعمل على تطوير وتنمية العاقات املتميزة 

القائمة بن البلدين الشقيقن.
وذكر ان اجتماع اللجنة العليا املشتركة سيعقد في الكويت 
منتصف شهر نوفمبر املقبل برئاسة وزيري خارجية البلدين.

بارك رئيس مجلس إدارة نقابة العاملن بالشركة الكويتية لنفط 
اخلليج فالح العس����كر جلموع العاملن بعمليات الوفرة املشتركة 
انتهاء املرحلة الثانية من تسكن الدرجات. وجدد العسكر مطالبة 
الشركة بااللتزام بالتوجه الهادف والسريع لتوحيد درجات جميع 
الوظائف في عمليات الوفرة املش����تركة مع مثياتها في الشركات 
النفطية األخرى املندرجة حتت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، 
خاصة بعد مراجعة اللجنة املش����كلة للنظ����ر في توحيد الدرجات 
والوظائف في دوائر الصيانة والعمليات وأقسام املختبرات في شركة 

نفط اخلليج والتي انتهى عملها في مرحلتيها األولى والثانية.
وأضاف ان إنصاف العاملن بالوفرة هو جل اهتمام النقابة وذلك 
بإيجاد حلول مش����جعة لهم تعوضهم بها عن الفرص الضائعة في 
الترقي مقارنة بزمائهم في باقي القطاع النفطي للقضاء على اإلحباط 

الذي يعاني منه العاملون بسبب ظاهرة اجلمود الوظيفي.

قالت رئيس����ة مؤسسة أداء برملاني متميز 
»منار« الناشطة السياسية عائشة الرشيد ان 
قانون منع االختاط في اجلامعة غير دستوري 
داعية احملكمة الدستورية الى النظر فيه، خاصة 
ان 80% من القوانن التي ش����رعتها الس����لطة 
التش����ريعية تخالف النصوص الدستورية، 
مش����يرة الى ان احملكمة الدستورية أصدرت 
احكاما نهائية فيم����ا يتعلق باملرأة الكويتية، 
األول: يحق للمرأة ان تصدر جواز س����فر دون 
موافقة زوجها، واآلخر يتعلق بحجاب املرأة، 
واآلن عليها ان تنظر في موضوع االختاط في 
احلرم اجلامعي ضد من يسعون إلقامة محاكم 
تفتيش ضد العلم وجامعاته ومختبراته وضد 

الفكر والثقافة. وأش����ارت الى ان نواب التيار 
االسامي ال تقع أعينهم اال على السيئ والقبيح 
مهما صغر حجمه، مشيرة الى أنهم وضعوا فهما 
خاصا ملفهوم االختاط وسعوا إلخضاع املجتمع 
لهذا الفهم، مؤكدة ان مفهوم االختاط عندهم 
لم تتحدث عنه النصوص الدينية مطلقا، بل 
هو مفهوم يتم توظيفه لفرض وصاية وكسيف 
مصلت على رق����اب العباد. وأضافت قائلة ان 
االختاط سنة طبيعية ودينية والوصاية على 
الناس بدعة، مشيرة الى ان االختاط أمر محبب 
في الدين االسامي، ففي العبادات كما في احلج 
النساء والرجال يؤدون املناسك مختلطن وفي 
الصاة جند ان النساء والرجال يؤدون الصاة 

في املسجد النبوي في عصر الرسول ژ دون 
ساتر بينهم وفي القتال كانت املرأة بجوار الرجل 
مقاتلة ومسعفة وساقية وفي العادات االجتماعية 
في األسواق والتجارة ومتارس حياتها االجتماعية 
مع الرجال في اختاط دائم وتواصل إنساني 
وفي املؤمترات واحللقات النقاش����ية، مؤكدة 
ان مجتمع النبوة كان في اختاط طبيعي في 
جميع املجاالت ولم ينكر الرس����ول شيئا من 
ذلك وقد أقره وباركه أليس لنا في رسول اهلل 
ژ أسوة حس����نة. وطالبت الرشيد احلكومة 
بتجديد اخلط����اب الديني بجرأة وإخاص في 
اجتاه النتصار الدولة املدنية والثقافة والعمل 

على نشر ثقافة الدميوقراطية.
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بـيـت عربي
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لال�شتف�شار :

مطلوب لل�شر�ء �أو للإيجار

»وجاهة« خادم الحرمين الشريفين تفضي إلى تنازل
 شافي العجمي عن قاتل ابنه عبيد دون قيد أو شرط

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز استقبل راكان بن حثلين وشافي العجمي وأبناءه الذين أعلنوا عن تنازلهم

الرياض ـ عبدالهادي العجمي وواس: 
استقبل خادم احلرمن الشريفن 
امللك عب����داهلل بن عبدالعزيز في 
مزرعته باجلنادرية راكان بن خالد 
بن حثلن وشافي بن محمد الرفيدي 
العجمي وابناءه محمد وعبداهلل 
وحمود وناصر ومنصور، وناصر 
بن حمران العجمي وعبداهلل بن 
مناحي بن سويد العجمي ومفرح 
اعلنوا  الذين  العجم����ي  بن نافل 
امام خادم احلرمن الشريفن عن 
تنازلهم عن القاتل جفن بن رشاد 
بن سعيد الهاجري الذي قتل ابنهم 
عبيد بن شافي بن محمد الرفيدي 

العجمي.
وق����د ألق����ى راكان ب����ن خالد 
بن حثلن كلمة ب����ن يدي خادم 
احلرمن الشريفن قال فيها: انت 
ملكنا وقائدنا وقدوتنا في جميع 
االم����ور احلس����نة وعودتنا على 
التس����امح  الطيبة وعلى  العلوم 

والعطف والرحمة.
وبن ابن حثلن انه نقل لوالد 
القتيل في بيته بالكويت وجاهة 
خادم احلرمن الشريفن حفظه اهلل 
وقد وافق شافي بن محمد الرفيدي 
العجمي والد القتيل على التنازل 
عن قاتل ابنه دون قيد او ش����رط 
استجابة لوجاهة خادم احلرمن 

الشريفن.
وقال: ه����ذا حقك على اجلميع 
وطلب����ك امر وجاه����ك كبير على 
اجلميع ونس����أل اهلل ان ميتعك 
بالصحة والعافية ويطول في عمرك 

ويعينك دائما على فعل اخلير.
عق���ب ذلك اعلن ش���افي بن 

محمد الرفيدي العجمي امام خادم 
احلرمن الشريفن امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز عن تنازله عن قاتل 
ابنه دون قيد او شرط راجيا من 
اهلل الرحمة واملغفرة البنه واالجر 
والثواب خلادم احلرمن الشريفن 

حفظه اهلل وله ولذوي القتيل.
ثم ألقى محمد بن ش���افي بن 
محمد الرفيدي العجمي كلمة والده 
بهذه املناسبة قال فيها: انت حقك 
على اجلمي���ع كبير وقدرك اكبر 
وقد حضر ال���ي راكان بن خالد 
بن حثلن ومعه وجهاء القبيلة 
ناقا جاهك وشفاعتك للتنازل عن 
قاتل ابني، ولكبر قدرك ومقامك 
لدي ول���دى قبيلتي كافة فإنني 
متنازل عن قاتل ابني اوال لوجه 
اهلل تعالى ث���م لوجهك وجاهك 
دون طلب او شرط، ولو طلبت 
اخوانه املوجودين في هذا املجلس 
ألعطيتك اياهم تقديرا واحتراما 

لك.
وق���د أعرب خ���ادم احلرمن 
الشريفن عبداهلل بن عبدالعزيز 
عن شكره للجميع وقال: أشكر 
األب وأش���كر االخوان كلهم ألن 
هذه فيها خير لهم ان ش���اء اهلل 

دنيا ودين.
واضاف: ه���ذا ليس بغريب 
عليكم ألنكم ان ش���اء اهلل انتم 
اه���ل الوفاء واه���ل الكرم واهل 
املقدرة واملعرفة، وهذه وهلل احلمد 

االخاق العربية االصيلة.
حض���ر االس���تقبال رئيس 
االس���تخبارات العام���ة صاحب 
الس���مو امللكي األمير مقرن بن 

عبدالعزيز وصاحب السمو األمير 
الكبير  عبدالرحمن بن س���عود 
ونائب وزير الش���ؤون البلدية 
والقروية صاحب السمو امللكي 
األمي���ر د.منصور بن متعب بن 
عبدالعزيز ونائب رئيس احلرس 
التنفيذية  الوطن���ي للش���ؤون 
صاحب السمو امللكي األمير متعب 
بن عبداهلل بن عبدالعزيز وأمير 
منطقة عس���ير صاحب السمو 
امللكي األمير فيصل بن خالد بن 
عبدالعزيز ووكيل احلرس الوطني 
للقطاع الشرقي صاحب السمو 
امللكي األمير مشاري بن سعود 
بن عبدالعزيز وصاحب السمو 
امللكي األمير نواف بن عبداهلل بن 
سعود بن عبدالعزيز واألمن العام 
الوطنية حلماية احلياة  للهيئة 
الفطرية وامنائها صاحب السمو 
األمير بندر بن سعود بن محمد 
آل سعود وصاحب السمو امللكي 
األمير نايف بن ماجد بن سعود 
بن عبدالعزيز وصاحب السمو 
امللكي األمير منصور بن ناصر بن 
عبدالعزيز مستشار خادم احلرمن 
الشريفن، وصاحب السمو األمير 
د.بندر بن س���لمان بن محمد آل 
سعود مستشار خادم احلرمن 
الشريفن، وأصحاب السمو امللكي 
األم���راء ووزير الثقافة واإلعام 
د.عبدالعزيز خوجة واملستشار 
في الديوان امللكي الشيخ ناصر 

الشثري وعدد من املسؤولن.
وق���د تناول اجلمي���ع طعام 
الغداء على مائدة خادم احلرمن 

الشريفن.


