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 أكد النائب شعيب املويزري ان وزيرة  6 
التربية د.موضي احلمود تتحمل املسؤولية 
السياسية للتخبط والتجاوزات التي حتدث 

في منطقة الفروانية التعليمية.
  وقال املوزيري في تصريح صحافي: ان 
حالة التخبط والتجاوزات في مدارس ادارة 

الفروانية التعليمية نتج عنها الكثير من 
الظلم لبعض املدرسات واملوظفات.

  واستغرب املوزيري سكوت احلمود 
عما يحدث من جتاوزات، مؤكدا ان الوزيرة 
تعلم جيدا حقيقة ما يدور في هذه املنطقة 

التعليمية. 

 المويزري: الحمود تتحمل المسؤولية السياسية
  عن التخبط والتجاوزات في «الفروانية التعليمية»

 الشيخ د.محمد الصباح متحدثا في مجلس األمة أمس 

 جهود الستقطاب االهتمام الدولي لموقع الكويت واختيارها ألن تكون جامعة ألنشطة األمم المتحدة 

 محمد الصباح: لدينا خطة طوارئ وال يوجد ما ينذر بوجود صدام عسكري 
في المنطقة ونتمنى من إيران التعامل بشفافية مع الشرعية الدولية

 أكد نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح انه ال يوجد شـــيء جديد في املنطقة فيما يتعلق 
بامللف النووي االيراني نافيا في الوقت نفســـه ان تكون 
املنطقة مقبلة على صدام عسكري. جاء ذلك عقب اجتماع 
وزير اخلارجية بأعضاء جلنة الشؤون اخلارجية الستعراض 
مرئيات الوزارة وخطـــط عملها في املرحلة املقبلة. وقال 
الشيخ د.محمد الصباح: «استعرضنا مع رئيس واعضاء 
جلنة الشؤون اخلارجية مرئيات وزارة اخلارجية وخطة 
عملها في املرحلة املقبلة وتطلعاتها ألن تلعب دورا فعاال 
على الســـاحة الدولية». واضاف الشيخ د.محمد الصباح 
انه مت احلديث عن جهود الوزارة في اســـتقطاب االهتمام 

العاملي ملوقع الكويت، واختيار الكويت الن تكون اجلامعة 
واحلاضنة النشطة االمم املتحدة وخصوصا انشطتها في 
العراق وأفغانستان االمر الذي يبرز اهتمام االمم املتحدة 
بالكويت. وزاد: «تكلمنا عن خطـــط الكويت في الدخول 
ملجلس حقوق االنســـان وخططنا املستقبلية في مجلس 
األمن واجلمعية العامة لالمم املتحدة». واوضح الشـــيخ 
د.محمد الصباح ان هذه الطموحات كبيرة ويجب ان يواكبها 
برنامج محكم العداد الكوادر الديبلوماســـية، مشيرا الى 
الدور الذي يلعبه املعهد الديبلوماسي الكويتي في تأهيل 
هذه الكوادر مستدركا «فخالل ١٢ شهرا فقط تبوأ ١٤ سفيرا 
وســـفيرة جدد مناصبهم الديبلوماسية اجلديدة كرؤساء 

بعثات وتشـــرفوا بتمثيل صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وشـــرف رفع البيرق الكويتي في مختلف 
العواصم والقارات». وبســـؤاله عن زيـــارة نائب رئيس 
املجلس االحتادي السويسري قال الشيخ د.محمد الصباح 
ان سويسرا دولة صديقة دورها مهم وخلقت لنفسها دورا 
انسانيا متثل في مساعدة املنكوبني حول العالم و«وقعنا 
كـــدول مجلس التعاون اتفاقية القامة منطقة جتارة حرة 
مع مجموعة من الدول ومن بينها سويســـرا». وبسؤاله 
عن خطة احلكومة او خطة الطوارئ ملواجهة اي تداعيات 
عسكرية قال الشـــيخ د.محمد الصباح «نحن لدينا خطة 
طوارئ لكل شـــيء وموجودة في قيـــادة وزارة الداخلية 

والدفاع املدني» مضيفا انه ال يوجد شيء جديد حتى نقول 
ان املنطقة مقبلة على صدام عسكري وامتنى عدم حدوث 
ذلك. وبني انه ســـيكون غـــدا (اليوم) في طهران حلضور 
منتدى للحوار التنموي اآلسيوي والذي تستضيفه الكويت 
العام املقبل وبعد طهران سيكون في «أبو ظبي» للتحضير 
الجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مؤكدا انه ال 
توجد بوادر اخلوف والرعب التي جتعلنا نستنفر وكأن 
شيئا سيحدث غدا. ومتنى الشـــيخ د.محمد الصباح من 
اجلمهورية االســـالمية االيرانية ان تتعامل بشفافية مع 
املتطلبات الشرعية الدولية، موضحا ان «موقفنا املبدئي 

ضد اي عمل عسكري ضد اي دولة في املنطقة». 

 هايف يدعو جهاز أمن الدولة للتحقيق في وجود
  علم إيران على علبة مناديل تابعة لوزارة النفط

 الحربش والصواغ ينفيان صحة تصريحات اليوسف حول تحريف أقواله 
في محضر اجتماع «الداخلية» بخصوص «الوافدين اإليرانيين» 

 دعا النائب محمد هايف جهاز أمن الدولة إلى سرعة 
التدخل وإجــــراء التحقيق في وجود العلم اإليراني 
على علبة مناديل وزارة نفط الكويت للتعرف على 
بواعث اقدام البعض على هذه اخلطوة واجلهات التي 
سخرت لهم االمكانيات للقيام بهذا االمر اخلطير وفك 
رموز هذا العلم وبعض تفاصيله التي طبعت على احد 
تصاميم وزارة نفط الكويت وعدم اقتصار التحقيق 
على مستوى الوزارة، مؤكدا في مؤمتر صحافي عقده 
ظهر يوم امس في مجلــــس األمة ان الصور املكبرة 
لعلبــــة مناديل نفط الكويت حــــوت العلم االيراني 
وبعض رموز احلضارة الفارسية وبعض اخلطوط 
الصفراء التــــي ترمز ألحد االحزاب املرتبطة بإيران 
وليس شعار ناقالت نفط الكويت كما يعتقد البعض. 
وقال هايف بعد إثارتنا في اجللسة السابقة ملوضوع 
علبة مناديل الورقة «الكلينكس» الذي صدر عن وزارة 
النفط الكويتية شهدنا نوعا من التشكيك في صحة 
املعلومات التي اثرناها األمر الذي استوجب منا اليوم 
توضيــــح كل تفاصيله خاصة بعد ان ادعى البعض 
ان العلم املوجود على علبة املناديل هو علم شركة 
ناقالت النفط الكويتية وليس علم إيران، مشيرا الى 
ان هــــذه القضية اخطر مما يتصور البعض واخطر 
من وجود علــــم ايران على علبــــة املناديل التي لم 
نتنب إثارتها إال بعد حدوث سلسلة من القضايا التي 

 أكد عضوا جلنة شؤون الداخلية والدفاع في دور 
االنعقاد الفائت النائبـــان د.جمعان احلربش وفالح 
الصـــواغ عدم صحة تصريح اللواء علي اليوســـف 
الذي نشر في إحدى الصحف احمللية والذي أفاد فيه 
بتحريف إفادته خالل اجتماع جلنة الداخلية والدفاع 
بشأن الوافدين االيرانيني، وكذلك التسريبات التي مت 
نشرها والتي أفادت ذلك، واستندوا في تأكيدهم لعدم 

صحة ذلك الى مضبطة جلنة الداخلية والدفاع.
  وقال احلربش في مؤمتره الصحافي الذي عقده 
في مجلس األمة مبشاركة زميله فالح الصواغ أمس 
«اطلعنا في الصحافة اليوم على تصريح للواء علي 
اليوسف يؤكد فيه وجود مفارقة بني تقرير اللجنة 
وإفادته، كما شهدنا تسريبات غير منسوبة الى شخص 
بعينه، تؤكد أن جلنة الداخلية والدفاع، خاصة عضويها 
احلربـــش والصواغ قد قاما بتحريف افادة الشـــيخ 
علي اليوسف، مشيرا الى ان البلد يشاهد اآلن قصة 
عجيبة مضحكة بدأت بالتحقيق مع وزير الداخلية 
وانتهت بالتحقيـــق مع نواب، عبر تصريحات تريد 

نقل القضية االساسية الى قضية أخرى».
  وشدد احلربش على عدم وجود أي خالف سواء 
مع وزير الداخلية أو اللواء علي اليوســـف أو حتى 
مع االيرانيني الذيـــن مت االفراج عنهما، وان اخلالف 
من اجل ايضـــاح احلقائق ومصلحة البلد، الفتا الى 
ان جلنة الداخلية والدفاع عقدت ستة اجتماعات ملدة 
شهرين مع النائب مسلم البراك واللواء سعود الشطي 
والعقيد جمال البناي واللواء علي اليوسف وفيصل 
الدوسري من وزارة الصحة، كما اجتمعت مع وزير 
الداخلية بعد اعتذاره أكثر من مرة، ثم اجتمعت مع 

الفريق غازي العمر، واللواء مازن اجلراح.
  وأشار الى ان اللجنة بعد تلك االجتماعات أجنزت 
تقريرها وصوتت على رأيها النهائي بتاريخ ١٠ أكتوبر، 
ثم طلب ثالثة نواب من اعضاء اللجنة مراجعة صياغة 
التقريـــر، واجلميع يعرف اخلالف الذي  صار بيننا 
وبني اللجنة، والذي حدث بيني وبني رئيس املجلس، 
اال ان رئيس اللجنة رفض طلبنا، واعتذر كذلك رئيس 
املجلس من دعوة اللجنة لالنعقاد بناء على طلب مقدم 

من احلربش والصواغ وشعيب املويزري.
  وأوضح احلربش ان رئيـــس مجلس األمة كلف 
األمانـــة العامة بتفريغ التســـجيل خالل اجتماعات 
اللجنة، ومت التأكد مـــن تطابق تقرير اللجنة مع ما 
تضمنه تســـجيل االجتماعات، وهو ما أكده الرئيس 
جاسم اخلرافي، مستغربا من جتريح اليوسف الذي 
أكد وجود مفارقة، مشيرا الى ان املسؤول عن مراجعة 

التقرير هو رئيس اللجنة ومكتب املجلس.
  وتساءل احلربش: من أوصل التقرير للواء علي 

اليوسف قبل وصوله الى النواب؟
   مشـــيرا الى انه من املفارقات وصـــول التقرير 

وصل األمر اليه من اشارات للتدخل في الشأن الداخلي 
للبالد من قبل ايران شارحا من خالل صورة مكبرة 
الفرق بني العلم االيراني والرموز الفارسية املطبوعة 
على علبة مناديل الــــورق الصادرة عن وزارة نفط 
الكويت وبني العلم الذي يحمل شــــعار ناقالت نفط 
الكويــــت. ولفت هايف الى ان علبة املناديل الورقية 
بعد تكبيرها اتضح ان العلم املطبوع عليها هو العلم 
االيراني وليس شعار ناقالت نفط الكويت ويحوي في 
وسطه باالضافة الى بعض الرموز الفارسية القدمية 
أحد اخلطوط الصفراء التي ترمز ألحد االحزاب املرتبطة 
بإيران ويتداخل هذا العلم مع العلم الكويتي في اللون 
االخضر وكأنه فيه خريطة ترمز لشـــيء ما ناهيك 
عن ان الصـــورة توضح ان العلم االيراني هو العلم 
األصلي والعلم الكويتي ادخل عليه وبحجم اصغر. 
وتابع هايف ان هذا االمر اخلطير بعد مراجعته بدقة 
تبينت كل هذه التفاصيل والرموز التي حتتاج الى 
فك شفرتها وعدم السكوت عنها فهي قضية خطيرة 
جدا وتعد من قضايا امن الدولة ونحن نطالب بعدم 
االكتفاء بالتحقيق في هذه القضية على مستوى وزارة 
النفــــط فقط بل من خالل جهاز امن الدولة بأســــرع 
وقــــت ممكن للتحقيق مع من وضــــع هذه الصورة 
ومعرفة دوافعه واجلهات التي سخرت له هذا االمر 

وفك رموز هذا العلم. 

االمة، حيث تفيد التسريبات بأننا حرفنا اقوال اللواء 
علي اليوسف بهدف ادانة وزير الداخلية، وستثبت 

باملستندات اننا لم نحرف اقواله.
  وقال الصواغ، نقال على لسان اللواء علي اليوسف 
خالل حضوره اجتماع اللجنة طبقا ملا جاء في مضبطة 
اللجنة: بداية، اعجبت بحضوري، حيث اصررت على 
احلضور رغم انهم قالـــوا لي انني في اجازة وكلف 
احد مكانك، وبشأن هذه القضية رأيت انه من االفضل 
ابعاد املهتمني، وشدد الصواغ على ان اليوسف يرى 

في افادته االولى ابعاد املتهمني.
  واضاف الصواغ، خالل تالوته الفادة اللواء علي 
اليوسف داخل اللجنة: افاد اللواء اليوسف ايضا بأن 
املجني عليهم كثيرون وجميعهم من النساء، ولن تقبل 
اي منهن االعتراف مبا فعله املتهم فيهن، لذا اصررت 
علـــى ابعادهم ابعادا اداريا، كما ان القضية من واقع 
خبرتي التي زادت على الثالثني عاما ارى انه اذا كان 
املوضوع يفلت منه املتهم فأحاول التخلص منه من 
خالل االبعاد، وهو من حقـــي، ألن مصلحة الكويت 
حتتم علـــي ابعادهما، ولم نحولهما الى النيابة ألنه 
اكبر من تلـــك القضايا يخرج فيها املتهم بغرامة ٥٠ 

دينارا وانا حريص على تنظيف الديرة.
  وتساءل الصواغ: هل كالم اللواء اليوسف ال يعني 
ابعاد االيرانيني او رأيه مع رأي الوزير؟ وملاذا انقلبت 

القناعات اآلن؟
  واشار الصواغ الى ان اليوسف ابلغ اللجنة دهشته 
من االفراج عن االيرانيني بعد اتخاذ قرار بابعادهما 
عند عودته من احد املؤمترات، حيث قال اليوسف: ارى 
انطالقا من املصلحة العامة ان هذا االنسان وجوده ال 
يصلح لي، وعندما ذهبت الى مؤمتر ورجعت سمعت 
انه مت االفراج عنهما، وعندما سألت عن الذين افرج 
عنهما قالوا لي ســـعادة الوزيـــر، وعرفت بعد ذلك 
ان الحدهمـــا ثالث اخوات كويتيـــات متزوجات من 
كويتيني، وتساءل الصواغ في هذا الصدد: ما عالقة 
اخوات متجنسات بأخ غير كويتي قام بارتكاب جرائم 

وحترش جنسيا بالنساء؟
  واكد الصواغ ان افادة رئيس االبعاد جمال البناي 
تشـــدد على انه لم يســـبق االفراج عن شخص قام 

بارتكاب جرمية مماثلة ملا ارتكبه املتهمون.
  وشدد الصواغ على ان حديثه انطلق من املهاترات 
والتسريبات، مشيرا الى انه بسؤال وزير الداخلية 
خـــالل اجتماع اللجنة عن تلك الوقائع قال: ال ادري، 
ليس لدي علم، ما عندي خبر، واكد اخلالد انه لو كان 
يعلم بالتهم التي ذكرتها اللجنة التخذ قرارا مغايرا، 
وهـــو ما يدل على ان اخلالد افـــرج عن املتهمني ولم 
يعلم قضيتهما، مشيرا الى انه سأل الوزير عن مدى 
امكانية اتخاذ قرار جديد بعد علمه بتلك االتهامات، 

فقال له: اشوف. 

حملت في طياتها نوعا من التدخالت في شأن البالد 
الداخلي بدءا من الشبكة التجسسية االيرانية التي 
تعد الســــابعة ضمن شبكات التجسس التي يكشف 
عنها في البالد انتهاء بوجود العلم االيراني على علبة 

مناديل صادرة عن احدى وزارات الدولة.
  وأوضح هايف انه بعد تكبير حجم صورة العلم 
االيراني على علبة مناديل الورق اكتشفنا ان الصورة 

لم تكتف بوجود العلم االيراني فقط على العلبة، بل 
احتوت في وسطها نوعا من الرموز الفارسية القدمية 
التي ترمز الى احد ملوك فارس القدمية والذي اجتاح 
دجلة والفرات مبينا وكأن القصد من هذا الرمز أنه 
سيتم احتالل الكويت بعد أن احتلت فارس القدمية 

دجلة والفرات بصورة مفجعة في التاريخ القدمي.
  واشار هايف الى ان هذه الصورة توضح بجالء ما 

لليوســـف قبل وصوله الى النواب واعتراضه على 
نتيجة التقرير وتقدمه بشـــكوى قبل انتهاء اللجنة 
التي شكلها مكتب املجلس من عضوين، مشيرا الى ان 
بحوزته مضبطة اللجنة، اال ان االلتزام االدبي مينع 
عليه توزيعها، مطالبا النواب بأن يكون لهم موقف 

من تلك التسريبات.
  من جهته، قال النائب فالح الصواغ استغرب الدفاع 

عن وافدين ايرانيني في البداية قاما بارتكاب العديد 
من اجلرائم، وخروجهما ميثل سالمة ألهل الكويت، 
كما استغرب تصريح اللواء علي اليوسف الذي ادعى 

فيه بأننا حرفنا في أقواله.
  واكد الصواغ ان التسريبات الصحافية تهدف الى 
التشكيك في مصداقيتنا وقلب احلقائق من جلنة حتقيق 
مع وزير الداخلية الى جلنة حتقيق مع اعضاء مجلس 

 العمير: لجنة التحقيق في شكوى مدير «الجنائية»
  عن تقرير الوافدين اإليرانيين لم تنته من عملها

ــس األمة  ــى مراقب مجل  نف
ــس النائب  ــو مكتب املجل وعض
د.علي العمير، صحة ما نشر في 
الصحف أمس بأن اللجنة املشكلة 
من املكتب للتحقيق في شكوى 
مدير املباحث اجلنائية اللواء الشيخ 
علي اليوسف، انتهت من مطابقة 
اليوسف املسجلة بتقرير  أقوال 
جلنة الداخلية والدفاع البرملانية 
في قضية االفراج عن االيرانيني 
املشتبه فيهما. وقال العمير ردا 

على أسئلة الصحافيني معلقا على البيان الذي نشرته 
الصحف أمس على لسان الشيخ اليوسف: ان اللجنة 
املشكلة من مكتب املجلس مكونة مني ومن رئيس 
ــني  ــريعية وعضو املكتب النائب حس اللجنة التش
ــع الى اآلن بعد  ــذه اللجنة لم جتتم ــي، وه احلريت
االستماع الى االقوال املسجلة للشيخ اليوسف في 

جلنة الداخلية والدفاع يوم اخلميس، 
مضيفا انه ستكون هناك اجتماعات 
ــل النائب احلريتي  مقبلة مع الزمي

ملطابقة االقوال وإعداد التقرير.
  وأضاف العمير ان جلنة مكتب 
ــم تنته من  ــس لم جتتمع ول املجل
ــف بتقرير  ــوال اليوس مطابقة أق
الداخلية والدفاع، ولم تصدر اللجنة 
املشكلة من املكتب أي توصية بإعادة 
تقرير جلنة الداخلية والدفاع حول 
الوافدين االيرانيني الى جلنة الداخلية 

والدفاع مرة أخرى إلعادة صياغة التقرير.
  وتابع العمير قائال: كما ان مكتب مجلس األمة لم 
يجتمع حتى اآلن ليتخذ قرارا حول مطابقة أقوال 
ــف، وبالتالي لم تصدر أي توصية  ــيخ اليوس الش
بسحب تقرير الوافدين االيرانيني وإعادته الى جلنة 

الداخلية والدفاع. 

 (متين غوزال) محمد هايف يطلع الصحافيني على صورة العلم اإليراني وغالف علبة محارم «النفط» 

 (متين غوزال) فالح الصواغ ود. جمعان احلربش خالل املؤمتر الصحافي في مجلس األمة أمس 

 د.علي العمير 

 العنجري: نرفض الدعوة لحل المجلس 
واالستجواب ليس قنبلة ذرية

 المسلم يناشد الحمود التريث
  في قرار إعادة بناء مكتبة العديلية 

 الخليفة يشيد بتعامل المكتب الثقافي 
في األردن مع حالة الطالبين المصابين

النائـــب عبدالرحمـــن   جـــدد 
العنجـــري رفضـــه ألي دعـــوة 
نيابيـــة حلل مجلـــس األمة الذي 
الناخبني والتي يجب  ارادة  ميثل 
احترامها، وحول تعامل االعالم مع 
االستجوابات بني ان االعالم يصور 
االستجواب وكأن طائرات احللفاء 
تقصف الكويت. وقال العنجري ردا 
على سؤال الصحافيني في مجلس 
االمة امس «بغض النظر عن تركيبة 
املجلس وممارسته، فهو ميثل ارادة 
الناخبني التي يجب احترامها، ومن 
وجهة نظري الشخصية أنا ضد مبدأ 
دعوة اي نائب حلل مجلس االمة، 
النه يحاول التغطية على قضايا 
خفق في اجنازها، فضال عن انه من 
الناحية الدســـتورية فان صاحب 
السمو األمير وحده هو من ميلك 
حق حل مجلس االمة». وبشأن آخر 
تطورات االستجواب املزمع تقدميه 
من قبل كتلة العمل الوطني لسمو 
رئيس مجلس الوزراء قال العنجري: 
«انه في كل برملانات العالم مشروع 
فيها التنسيق والتشاور والتباحث 
في حال تقدمي استجواب او مشروع 
السياســـية،  الكتل  بـــني  بقانون 
اما  البرملاني،  وهي طبيعة العمل 
بخصوص االستجواب وبصفة عامة 
فهو ليس قنبلة ذرية، وال يؤثر على 
التنمية وتنفيذ املشاريع، واملشكلة 
ليست في االستجواب والتضخيم 
االعالمي الذي يصور االستجواب 

 ناشـــد النائـــب د.فيصـــل 
التربية ووزيرة  املسلم وزير 
التعليم العالي د.موضى احلمود 
التريث في اتخـــاذ قرار اعادة 
بنـــاء مبنى مكتبـــة العديلية 
العامة في موقعها احلالي بعد 
ان ابدى مجلس ادارة جمعية 
العديلية رغبته في االستفادة 
من موقع املكتبة احلالي ضمن 
خطة توسعة وتطوير اجلمعية 
لتلبية احتياجات اهالي املنطقة 
بشـــكل خاص وجميع روادها 

بشكل عام. 

 أشـــاد النائب الســـابق محمد 
اخلليفـــة بالتعامـــل املســـؤول 
والراقي للمكتب الثقافي الكويتي 
في العاصمـــة األردنية عّمان مع 
حالة الطالبـــني الكويتيني اللذين 
وقع لهما حـــادث مروري تعرضا 
بسببه إلصابات استدعت دخولهما 
املستشفى، مشيرا الى ان التأمني 
الصحي على الطالب الدارسني في 
األردن لم يغط هذه اإلصابات غير ان 
تدخل رئيس املكتب الثقافي د.عطية 
الشمري وجتاوبه مع احلادث سهل 
اجراءات العالج، مشيدا في الوقت 
التي بذلها  الكبيرة  ذاته باجلهود 
مديـــر املكتب الصحـــي الكويتي 
د.عبدالعزيـــز العنزي في دخول 
الطالبني الى املستشفيني ومتابعة 
حالتيهمـــا. وزاد اخلليفة: ادخل 
الطالب حمد مطر الشمري مستشفى 
الهيثم بينما ادخل الطالب مطر الفي 
العنزي مستشفى االسراء للعالج 
بعد تدخل رئيسي املكتبني الثقافي 
والصحي اللذين أعطيا منوذجا في 
التعامل اإلنساني املسؤول في مثل 
هذه الظروف. وشدد اخلليفة على 
ضـــرورة ان تعمل وزارة التعليم 

وكأن طائـــرات احللفـــاء تقصف 
الكويت». ومـــن جهة اخرى لفت 
العنجري الى ان اجتماعا من املتوقع 
عقده بني اعضاء جلنة األولويات مع 
احلكومة لتحديد جدول األولويات 
خالل دور االنعقاد املقبل، مشيرا 
الى انه من أولويات اللجنة املالية 
خالل الفترة املقبلة قانون غسيل 
األموال وقانون الشركات التجارية 
واملناقصات العامـــة، كذلك هناك 
العقاري حيث ال  الرهن  موضوع 
تستطيع البنوك الكويتية متويل 
القروض طويلة األجل للمواطنني 
من اجل بناء بيوتهم، وكنت امتنى 
من احلكومة التقدم مبشروع بشأن 
الرهن العقاري، السيما وانها متلك 
اخلبـــرة واملوارد البشـــرية بهذا 

اجلانب. 

العالي بالتعاون مع وزارة الصحة 
على ان يغطي التأمني الصحي كل 
مصاريف العالج للطالب الكويتيني 
الدارسني في اململكة األردنية سواء 
كانوا من املبتعثني أو املسجلني عن 
طريق التعليم العالي أو املسجلني 
عن طريق اخلدمة املدنية، موضحا 
انـــه من غير املعقـــول ان يعيش 
الكويتيون هناك هاجس  الطالب 
العالج في حـــال حصول حوادث 
لهم وإصابتهـــم إصابات خطيرة، 

ال سمح اهللا. 

 عبدالرحمن العنجري 

 د.فيصل املسلم 

 محمد اخلليفة 


