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األمير هنأ ساحل العاج بالعيد الوطني

الس���مو األمير الشيخ  بعث صاحب 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
لورنت غباغبو رئيس جمهورية ساحل 
الع���اج الصديقة عبر فيها س���موه عن 
خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

أكد أن الكويت بلد األمن والديموقراطية وليست مستهدفة من خاليا إرهابية أو غيرها

المبارك هنأ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان

العمير لـ »األنباء«: تقارير الخارجية األميركية ليست دقيقة
سامح عبدالحفيظ

استبعد النائب د.علي العمير ان تكون 
الكويت مستهدفة من خاليا ارهابية او غير 
ذلك مؤكدا ان الكويت بلد دميوقراطي، والكل 
يعبر فيه عن رأيه بكل صراحة وشفافية، 
مدلال على ذلك بأن رأس السلطة التنفيذية 
سمو الشيخ ناصر احملمد يتعرض لالنتقاد 
ليل نهار. واكد العمير في تصريح ل� »األنباء« 
ان التقارير الصادرة عن الواليات املتحدة 

االميركية ال حتكمها الشفافية او املصداقية، 
ويراد منها ارهاق الكويت وانش���غالها في 
اخب���ار ليس عليها دلي���ل، كما انها تصف 

بعض اجلهات اخليرية باالرهابية. 
واضاف العمير ان الكويت دولة خيرات 
ووسط اقليم متوتر وبه قالقل قد متتد الى 
داخل الدولة مش���ددا على ضرورة توخي 
احلذر والوقاية من اي شيء قد يزعزع أمن 
واستقرار البالد. وبسؤاله عما اذا كان هناك 

نقص تشريعي في هذا اجلانب االمني قال 
العمير: ان اجلرمية في الكويت وخاصة جرائم 
االرهاب مكافحة بالقوانني والتشريعات واذا 
كان هناك نقص في التش���ريعات فال بأس 
من معرفة اوجه القصور ومن ثم معاجلتها 
مؤكدا ان التقارير التي تصدر عن الواليات 
املتحدة ليست دقيقة، ونرفض اي تشريعات 
من شأنها التشديد على احلريات بغير دليل 

واضح.

الشيخ جابر املبارك

د.علي العمير

بعث رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة وزير الدفاع الش���يخ 
جابر املب���ارك برقيات تهاني 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك إلى صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
ف���ي برقية صاحب  وجاء 
الس���مو األمير ما يلي: سيدي 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يشرفني أن أرفع 
ملقام س���موكم الكرمي باسمي 
ونيابة عن ابنائك منتس���بي 

الدفاع من عس���كريني  وزارة 
ومدنيني اصدق التهاني وأطيب 
االمنيات مبناسبة حلول شهر 
اخلير والبركة شهر رمضان 

املبارك.
داعني املول���ى عز وجل أن 
يعيد هذه األيام املباركة على 
سموكم وأنتم ترفلون بنعمة 
الصح���ة والعافي���ة وعل���ى 
كويتنا احلبيبة وعلى االمتني 
العربية واالس���المية باخلير 
واليمن والبركات، ودمتم ذخرا 
وفخرا لكويتنا احلبيبة الغالية 
وقائدا ملس���يرته���ا وراعي��ا 

لنهضته��ا.
كما جاء في برقية سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد ما 
يل���ي: يطيب لي أن أرفع ملقام 

سموكم الكرمي باسمي ونيابة 
ع���ن ابنائك منتس���بي وزارة 
الدفاع من عسكريني ومدنيني 
التهاني وأخلص  آيات  اسمى 
التبريكات مبناسبة حلول شهر 
اخلير والبركة شهر رمضان 

املبارك.
داعني املول���ى عز وجل أن 
يعيد هذه املناس���بة املباركة 
على س���موكم وانتم ترفلون 
بأث���واب الصحة والس���عادة 
والشعب الكويتي العزيز باالمن 
القيادة  واالستقرار حتت ظل 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 

وتوجيهاتكم السديدة.
وج���اء ف���ي برقية س���مو 

الوزراء الشيخ ناصر  رئيس 
احملمد: يطيب لي أن أرفع ملقام 
سموكم الكرمي باسمي ونيابة 
ع���ن ابنائك منتس���بي وزارة 
الدفاع من عسكريني ومدنيني 
التهاني واجمل  آيات  اس���مى 
التبريكات مبناسبة حلول شهر 
اخلير والبركة شهر رمضان 

املبارك.
داعني املولى عز وجل أن مين 
على سموكم مبوفور الصحة 
العزيز  والعافية وعلى بلدنا 
بنعم���ة االم���ن واألمان حتت 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وتوجيهات سموكم السديدة.

م.مرزوق الغامن يلقي كلمته في احلوار العربي - التركي

أكد تحمس الكويت الستضافة الحوار الرئيسي بين البرلمانين العربي والتركي

الغانم: التقارب العربي ـ التركي لم يعد خيارًا
بل واقع يجب تعزيزه بخطوات كبيرة متسارعة

70 ألف دينار للقرض اإلسكاني وال توجه لزيادته
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أكد مصدر حكومي ل� »األنباء« انه ال نية لزيادة القرض اإلسكاني 
ملدينة صباح األحمد الس���كنية عن 70 ألف دينار كحد أقصى على 

غرار املناطق األخرى.
وقال املصدر ان مساحة األرض التي ستوزع على املواطنني ستكون 
600 متر مربع، واملساحة املسموح فيها بالبناء لن تتجاوز 400 متر 
في البيوت احلكومية، أما بالنسبة للقسائم فستكون حسب احتياج 
قاطنيها، موضحا ان فكرة ال� 600 متر س���تكون ألي مواطن يقطن 
في املنطقة سواء في منزل حكومي أو قسيمة هو يقوم ببنائها لكن 

شريطة أال يتجاوز مسطح البناء 400 متر مربع.
وأضاف ان ملجلس الوزراء احلق في تعديل ما يراه مناسبا من 
قرارات سواء زيادة القرض اإلسكاني من عدمه، مؤكدا انه في الوقت 
احلالي ال نية لزيادة القرض اإلسكاني ألهالي املدينة وتعتبر ال� 70 

ألف دينار كافية على مقاسات مسطحات البناء.
جاءت تصريحات ردا على املطالب���ات النيابية بزيادة القرض 
ألهالي املنطقة وبعض التصريحات التي ترددت مؤخرا حول زيادة 
القرض اإلسكاني ملن يرغب في احلصول على منزل أو قسيمة في 

مدينة صباح األحمد السكنية.

كونا: دعا رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
في مجلس االمة النائب مرزوق الغامن أم����س 
الى اتخ����اذ خطوات كبيرة ومتس����ارع����ة 
لتعزي���ز وتوثيق التقارب العربي � التركي 
مي��ا يخ���دم العالقات الثنائي����ة في مختل���ف 

املج��االت.
وقال في كلمة ألقاه����ا في افتتاح اجلولة 
االولى من احلوار العربي � التركي في العاصمة 
السورية دمشق ان التقارب العربي � التركي 
لم يعد خيارا، بل واقع ملموس يفرض نفسه 
ويعبر عن رغبات وطموحات الشعوب التي 

ميثلها البرملانيون.
وأضاف الغامن »ان هذا التقارب العربي � 
التركي جاء متأخرا نوعا ما.. والبد ان يعوض 

بخطوات كبيرة ومتسارعة«.
وق����ال »نحن ف����ي الكويت متحمس����ون 
الستضافة احلوار الرئيسي املقبل بني البرملان 
التركي حتى نس����تطيع  العربي والبرمل����ان 
كبرملانيني ان نحول األمنيات الى واقع عملي 
ملموس ولكي يكون هذا احلوار استكماال للقاء 
خليجي � تركي سيقام في الكويت خالل شهر 

أكتوبر املقبل«.
وأعرب الغامن عن األمل في ان تخرج اجلولة 
االولى من احل����وار العربي � التركي املنعقدة 
حاليا في دمشق باقتراحات ميكن بلورتها على 
شكل اتفاقيات مش����تركة توقع في االجتماع 
املقبل بالكويت أو على ش����كل قضايا موحدة 
مش����تركة تصدر في البيان اخلتامي وتخدم 
أبناء الشعبني العربي والتركي أو أبناء الشعب 

الواحد املسلم بشكل ملموس.
واقترح ان يعقد االجتماع املقبل في الكويت 
قب����ل نهاية العام احلالي وحتديدا في ش����هر 
ديس����مبر املقبل على ان يتم التنس����يق بني 
االمانتني العربية والتركي����ة لتحديد تاريخ 
انعقاد االجتماع مبا يناسب اجلانب التركي.

وف����ي تصريحات على هامش املؤمتر قال 

حكومة الكيان الصهيوني مشددا في هذا الصدد 
على ضرورة اتخاذ خطوات كبيرة ومتسارعة 

لتعزيز عالقات التعاون العربي � التركي.
وعن جول����ة احلوار البرملان����ي العربي � 
التركي في دمش����ق قال الغامن ان هذا احلوار 
هو عبارة عن اجتماع حتضيري حلوار رئيسي 
ستستضيفه الكويت قبل نهاية العام احلالي 
ليكون حوارا موازيا للقاءات واحلوارات التي 
جرت مؤخرا على املستوى احلكومي بني وزراء 

اخلارجية العرب ووزير اخلارجية التركي.
ولفت ال����ى ضرورة ان يس����ود مثل هذه 
اللقاءات الش����فافية والوض����وح للبحث في 
جميع القضايا ذات االهتمام املشترك والعمل 
على تأس����يس لعالقة استراتيجية مهمة بني 
الشعوب العربية والشعب التركي ممثلة في 

برملاناتها.
وقال: نحن االن نعمل على ان يكون احلوار 
البرملاني العربي � التركي املقبل في الكويت 
حوارا ناجحا يخرج بنتائج عملية تؤس����س 
لبداية جديدة لالرتقاء بالعالقات بني البرملانيني 

العربي والتركي الى مستوى رفيع.
واوضح الغامن ان من بني اهداف البرملان 
العربي االلتقاء بالبرملانات املجاورة وفي مقدمتها 
البرملان التركي ملناقش����ة كافة القضايا ذات 
االهتمام املشترك واالتفاق على مواقف موحدة 

جتاه اعداء االمتني العربية والتركية.
وقال الغامن: لكي يكون عملنا مؤسس����يا 
ومدروس����ا حضرنا هذا االجتماع في دمشق 
للتحضير لالجتماع الرئيس����ي الذي سيعقد 
ف����ي الكويت والذي يب����رز دور الكويت على 
املس����توى الشعبي وأهمية دورها جتاه كافة 
القضايا العربية واالس����المية. وتابع : نحن 
حريصون على اخلروج بنتائج ملموسة في 
اجتماع الكويت الذي سيحظى باهتمام اعالمي 
وشعبي كبير من احمليط الى اخلليج وكذلك 

باهتمام من قبل الشعب التركي الشقيق.

الغامن ان احلوار اخلليجي � التركي الذي سيعقد 
في الكويت على مستوى احلكومات في اكتوبر 
املقبل يؤكد اهتمام احلكومة الكويتية والبرملان 
والشعب الكويتيني بتطوير العالقات بني العرب 
بش����كل عام والكويت بشكل خاص مع تركيا 

حكومة وشعبا.
واعتبر الغ����امن العالقة العربية � التركية 
عالقة استراتيجية ومهمة في ظل ما متر به 
املنطقة من حتديات خطيرة تستوجب التنسيق 
والتعاون املش����ترك الفتا ال����ى مواقف تركيا 
املشرفة جتاه القضايا العربية واالسالمية وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية والتي بينت املعدن 

االصيل للشعب التركي وانتماءه االسالمي.
وقال الغامن: ما يجمعنا بالشعب التركي 
هو اكثر بكثي����ر مما يفرقنا.. ونحن يجمعنا 
الدين والعقيدة وهما االساس الي موقف يتخذ 

جتاه أي قضية.
واوضح قائ����ال ان التنس����يق القائم بني 
احلكومات العربي����ة واحلكومة التركية كان 
مصدر ازعاج للكثير من احلكومات وخاصة 

الجسار الستخدام األجهزة اإللكترونية في »الصحة«
تقدمت النائبة د.سلوى اجلسار باقتراح برغبة 
الستخدام األجهزة اإللكترونية في وزارة الصحة 
وقالت اجلس���ار في اقتراحها ان العالم يشهد اآلن 
تطورا متتابعا في استخدام تكنولوجيا املعلومات 
في احلياة اليومية بصورة تسهم وأسهمت إيجابيا 
ف���ي تطوير العم���ل وزيادة اإلنتاج وال ش���ك أن 
استيعاب هذا التقدم العلمي والذي تشهده العديد 
من املؤسسات واملراكز العلمية، يتطلب دعم أجهزة 
وزارة الصحة بهذا النظام اآللي وربطه مع أجهزة 
الوزارات املختلفة حتقيقا ملا يوفره استخدام النظام 
من سهولة تدفق املعلومات وتسجيلها واستخدامها 
في متابعة احلاالت املرضية للمرضى واملترددين على 
املستشفيات واملراكز الطبية للعالج واالستعاضة 
بهذا النظام عن نظام امللفات الورقية، الذي اصبح 

ميثل عبئا إداريا وعلميا على العاملني واملتعاملني 
مع القطاعات املختلفة بوزارة الصحة واملستشفيات 
واملراكز الطبية التابعة لها والعمل مع استخدامها 
في توفير قاعدة بيانات متجددة تتمكن من متابعة 
احلاالت املرضية، والقدرة االستيعابية للمستشفيات 
واملراكز الطبية، وتوفير سبل القياس وجودة اخلدمة 
وتطورها ومؤش���رات احلاالت املرضية املختلفة، 
لذا اقترح قيام وزارة الصحة باس���تبدال النظام 
اآللي بنظام امللفات واملراجعة والتسجيل اليدوي 
احلديث، باستخدام االجهزة االلكترونية املتطورة 
في جميع انشطة الوزارة واملستشفيات واملراكز 
الطبي���ة التابعة لها مع ربطها بش���بكة معلومات 
متكاملة بصورة متث���ل منوذجا متميزا للمتابعة 

د.سلوى اجلسارالصحية في البالد.

د.ضيف اهلل أبورمية

ق���ال النائ���ب د.ضيف اهلل 
ابورمي���ة ان جتمي���د ق���رارات 
تعي���ني ن���واب لرئي���س هيئة 
الفت���وى والتش���ريع هو قطع 
الذي  لطريق املسار االصالحي 
ننشده نحن نواب االمة، موضحا 
ان هذا التجمي���د لهذه القرارات 
استمرار للفساد املستشري في 
جسد احلكومة والذي تفوح منه 
رائحة املساومات السياسية. وقال 
د.ابورمية ان وزير الدولة روضان 
الروضان بدأ يخطو اولى خطواته 
االصالحية نح���و االصالح في 
كسر البيروقراطية التي زرعتها 
احلكومة من خالل جمع املناصب 
واتخ���اذ القرارات ف���ي الدوائر 
احلكومية بيد ش���خص واحد، 
وكان هذا الق���رار من الروضان 
بتعيني عدة نواب لرئيس الفتوى 

واض���اف د.ابورمي���ة انن���ا 
نس���تغرب جتميد ه���ذا القرار 
والتدخل املباش���ر م���ن رئيس 
الوزراء بتجميد قرارات اصالحية 
وما نعلم���ه ان الوزير له احلق 
في اتخاذ اي اجراءات تصب في 
العم���ل وتقضي على  مصلحة 
السلبيات وتدفع باجتاه تطوير 
آليات العمل من خالل جتديد الدماء 
ومكافأة املستحقني في وزارته، 
وان كان هناك من يشعر بأنه ظلم 
من هذه القرارات فعليه اللجوء 
الى القض���اء وليس الى رئيس 
الوزراء عبر الضغط السياسي 
لتغيي���ر او الغ���اء او جتمي���د 
القرارات. واختت���م د.ابورمية 
تصريحه مح���ذرا احلكومة من 
اخلضوع للمساومات السياسية 

في توزيع املناصب القيادية.

والتش���ريع يصب في مصلحة 
العمل بهذا اجلهاز املهم بالدولة، 
لكن اصطدام هذا القرار مبصالح 
اش���خاص معينني جعل رئاسة 

الوزراء تتدخل لتجميده.

أبورمية يحّذر الحكومة من الخضوع
للمساومات في توزيع المناصب القيادية

تتقــدم بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتنـــان �إىل

عـائلة ال�ســهيل

�شو�ء باحل�شور �شخ�شيًا �أو باالت�شال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�شر يف �ل�شحف

�شائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

�ل�شيخ/ �شباح �الأحمد �جلابر �ل�شباح

ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

�ل�شيخ/ نو�ف �الأحمد �جلابر �ل�شباح

و�شمو ويل �لعهد

�ل�شيد/ جــا�شــم حممـــد �خلــر�فــي

و�شعادة رئي�س جمل�س �الأمة

�ل�شيخ/ �شامل �لعلي �ل�شامل �ل�شباح

ـــيـــخ/ جــابــر �خلـــالـــد �لــ�ــشــبــاح �لـــ�ـــش

و�شمو رئي�س �حلر�س �لوطني

ووزير �لد�خلية  �لفريق �لركن

و�ل�شادة �ل�شيوخ و�لوزر�ء و�أع�شاء جمل�س �الأمة
ومنت�شبي وز�رة �لد�خلية �لكر�م

و�إىل كل من تف�شل مبو��شاتهم يف وفاة فقيدتهم �لغالية

�ملغفور لها بــاإذن �للــه تعالـى

اأرملة املرحوم

 حمد جابر ال�سهيل

�ل�شيخ/ نا�شر �ملحمد �الأحمد �ل�شباح

و�شمو رئي�س جمل�س �لوزر�ء

م.مرزوق الغامن خالل االجتماع


