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 الدعيج التقى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية اإليرانية

 استقبل رئيس مجلس االدارة املدير العام لوكالة االنباء الكويتية (كونا) 
الشيخ مبارك الدعيج املتحدث الرسمي بوزارة اخلارجية االيرانية واملساعد 
اخلاص لوزير اخلارجية االيراني رامني مهمان برست والوفد االعالمي املرافق 
له مبناسبة زيارته للبالد. ومت أثناء اللقاء بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية 
وتفعيل التعاون املشـــترك بني البلدين الصديقني في املجال االعالمي اضافة 
الى استعراض أوجه التعاون بني وكالة االنباء الكويتية (كونا) ووكالة أنباء 

اجلمهورية االسالمية االيرانية (ارنا) من خالل االتفاقيات املوقعة بينهما. 

 وكيل الحرس الوطني بحث القضايا المشتركة مع الملحق العسكري األميركي 
 بحث وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي مع امللحق العسكري االميركي 
ويدفوت التنسيق بني البلدين لعمل تدريب مشترك بني القوات اخلاصة االميركية 
مع وحدة مكافحة االرهاب اخلاصة في احلرس الوطني. جاء ذلك خالل اســـتقبال 
اللواء الدعي امس امللحق العســـكري االميركي ويدفوت حيث مت تبادل االحاديث 
الودية بني اجلانبني وبحث القضايا ذات االهتمام املشترك السيما املتعلقة باجلانب 
العسكري. ويأتي التنسيق لعمل تدريب مشترك بهدف مواصلة التدريب والوصول 

ألعلى درجات اجلاهزية والكفاءة القتالية التي تساهم في التأمني واحلماية. 

 تسلم دعوة لحضور االحتفاالت بمرور ٥٠ عاماً على االستقالل و٢٠ عاماً على التحرير 

 سموه التقى المبارك والفهد والخالد

 الرئيس اللبناني: نتمنى المزيد من التقدم واالزدهار للكويت 

 ولي العهد التقى الخرافي والمشاركين 
  في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول التعاون

 الجاراهللا: ال تعطيل لقرارات القمم الخليجية
  بل تأخير غير مقصود لضرورة مصادقة المجلس عليها 

 الخليفة: «فوائد القروض» قائم ويجب عرضه في الدور الحالي
محمال النواب مســــؤولية اقرار 
هذا القانون احليوي والذي يعد 
مطلبا شــــعبيا النقاذ عشرات 
اآلالف من املواطنني من معاناة 
القروض والذين كانوا ضحايا 
البنك املركــــزي والتي ادت الى 
تشــــريد اســــر بالكامل نتيجة 
للمالحقات القضائية للمقترضني 

املتعثرين.
  ولفت اخلليفة الى ان قانون 

اســــقاط فوائد القــــروض بات 
اســــتحقاقا نيابيا بعد ان فشل 
صندوق املعسرين في حتقيق 
اهدافه على الرغم من محاوالت 
احلكومــــة جتميــــل الصندوق 
وتقدمي عــــدة تعديالت عليه اال 
ان املقترضني عزفوا عن التسجيل 
فيه، االمــــر الذي يؤكد حل هذه 
املشكلة االجتماعية التي تطول 

غالبية البيوت الكويتية. 

 شــــدد النائب السابق محمد 
اخلليفة على ان مرسوم رد قانون 
اسقاط فوائد القروض قائم ويجب 
عرضه على مجلس االمة في دور 
االنعقاد احلالي للتصويت عليه 
بأغلبية عادية قوامها ٣٣ صوتا 
حتى يقر نهائيــــا، الفتا الى ان 
املــــادة ٦٦ من الدســــتور تنص 
على ان يكون طلب اعادة النظر 
في مشــــروع القانون مبرسوم 
مســــببا، فاذا اقره مجلس االمة 
ثانية مبوافقــــة ثلثي االعضاء 
الذيــــن يتألف منهــــم املجلس 
صدق عليه صاحب السمو االمير 
واصدره خالل ثالثني يوما من 
ابالغه اليه، فإن لم تتحقق هذه 
االغلبية امتنع النظر فيه في دور 
االنعقاد نفسه، يعود مجلس االمة 
فــــي دور انعقاد تال القرار ذلك 
املشروع بأغلبية االعضاء الذين 
يتألف منهم املجلس صدق عليه 
صاحب السمو االمير واصدره 
خالل ثالثني يوما من ابالغه اليه، 
ومبا انه لم تتحقق االغلبية فإنه 
ميتنع النظر خالل دور االنعقاد 
نفسه، ومن حق املجلس باالغلبية 
العادية في الدور املقبل اقراره 

اي في الدور احلالي.
ـ في تصريح    واكد اخلليفة 
صحافيـ  ان املادة ٦٦ من الدستور 
التفسيرية للمادة ٣٧  واملذكرة 
من الالئحة الداخلية تشــــيران 
بوضوح الى ان سقوط مشروع 
قانون شــــراء فوائــــد القروض 
ورفعه من جدول االعمال اجراء 
باطل ومخالف لالئحة موضحا انه 
يجب عرض مشروع القانون مرة 
ثانية للتصويت عليه باالغلبية 
العادية ومير القانون نهائيا، اذ 
انه بهذا االجراء نكون قد فرغنا 
الدستور من محتواه اذا لم يتم 
عرضه في هذا الدور ونحن قد 

احتفلنا بذكراه منذ ايام.
  وطالب نــــواب االمة خاصة 
املعارضني للقانون بالتصويت 
على هذا القانــــون واقراره في 
دور االنعقــــاد احلالــــي حتــــى 
نفوت الفرصة علــــى من يريد 
الدســــتور من محتواه،  تفريغ 

 أكد وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا ان الكويت 
من اوائل الدول التي تنجز وتنفذ القرارات اخلليجية 
وفــــي مقدمة الدول التي تتجــــاوب مع قرارات القمة 
اخلليجية، مضيفا انها نفذت وحققت واجنزت الكثير 
وستنفذ الكثير من القرارات في املستقبل. جاءت تلك 
التصريحات في حديث خاص اجرته معه (كونا) على 
هامش مشاركته في االجتماع الرابع للجنة الوزارية 
املكلفة مبتابعة تنفيذ القرارات ذات العالقة بالعمل 
املشترك لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
وقال اجلاراهللا انه ال يوجد تعطيل في قرارات القمم 
اخلليجية بالكويت بل هــــو تأخير في التنفيذ غير 
مقصــــود ويأتي لطبيعة الكويت كدولة مؤسســــات 
البد ان يصادق على قراراتها مجلس االمة. واضاف 
ان عملية املصادقة علــــى القرارات في الكويت وفي 

مجلس االمة تتعني ان تطرح للنقاش ومجلس االمة لديه عدد كبير من 
املشروعات والقوانني والقرارات التي على جدول اعماله والتي يبحثها، 

وهي عملية وقت بالنسبة ملجلس االمة ونتيجة احلجم 
الهائل من القرارات لديه. واشار الى ان اللجنة املكلفة 
مبتابعة قرارات القمة بدأت اجتماعاتها التي تنصب 
اعمالها الوزارية على متابعة تنفيذ قرارات املجلس 
االعلى وهي قرارات مهمة وحساسة وتتصل مبسيرة 
العمل اخلليجي املشترك. وأوضح ان جلنة املتابعة 
جاءت بعد انعقاد قمة مسقط أي قبل نحو ثالثة اعوام 
بعدما رأى اصحاب اجلاللة والفخامة والسمو تأخيرا 
فــــي تنفيذ هذه القرارات فدعوا الى البحث عن طرق 
سريعة وفعالة وناجحة للتنفيذ اذ كان هناك توجه 
بأن تشــــكل جلنة مهمتها االساسية متابعة وتنفيذ 
هذه القرارات. ولفت الى ان جلنة املتابعة شــــرعت 
في القرارات التي لم تنفذ وعملت على تنفيذها بعد 
أن تعطلت بسبب الروتني االداري من خالل تشكيل 
جلان وطنية في كل دولة. وأوضح اجلاراهللا انه لم يتبق اال القليل جدا 

من قرارات القمم العليا والتي لم تنفذ «وهذا ما نهدف اليه». 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصـــر بيان صباح امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
  واســـتقبل ســـمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصـــر بيان صباح امس 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يرافقه 
نائب رئيس مجلس األمة النائب عبداهللا 
الرومي والنائب عدنان عبدالصمد والنائب 

د.يوسف الزلزلة وأمني عام مجلس األمة 
عالم الكندري، وذلك بعد مشاركتهم في 
أعمال االجتماع الرابع لرؤساء املجالس 
التشريعية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليـــج العربية الذي عقـــد مؤخرا في 
العربيــــــة املتحــدة  اإلمــــــارات  دولة 

(أبوظبي).
  واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد بقصـــر بيان صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
  كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد. واستقبل سموه رئيس جهاز األمن 

الوطني الشيخ محمد اخلالد. 

 بيروت ـ كونا: ســـلم مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد املستشار 
في الديوان األميري محمد ضيف اهللا شرار 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس رسالة 
من ســـمو األمير تتضمن دعوة حلضور 
احتفـــاالت الكويت مبـــرور ٥٠ عاما على 

االستقالل و٢٠ عاما على التحرير.
  وقال شرار في تصريح لـ «كونا» عقب 
الرئيس ســـليمان «شرفني  اجتماعه مع 
صاحب السمو األمير بحمل رسالة إلى اخي 
الرئيس اللبناني وتشرفت مبقابلته ونقلت 
له حتيات صاحب السمو األمير وسمو رئيس 
مجلس الوزراء وكذلك شكرهما الدائم وشكر 
الشعب الكويتي على مواقف لبنان وشعبه 

املبدئية جتاه الكويت وشعبها».
  وأضاف شرار «بينت له ان موقف لبنان 
هو مع املبادئ الدولية ومع احلق واننا نحن 

كشعب كويتي نستذكر هذه املواقف».
  وأوضح انه نقل للرئيس سليمان حرص 
صاحب السمو األمير «على ان يكون الرئيس 
اللبناني في مقدمة املشاركني في احتفاالت 
الكويت ملناسبة مرور ٢٠ سنة على التحرير 

و٥٠ سنة على االستقالل».

  وأكد ان الرئيس سليمان «سيكون ضمن 
املتواجدين في تلك االحتفاالت وانه يسعده 
املشـــاركة في هذه االحتفاالت وان يفرح 

بفرحة الكويتيني».
  وردا على سؤال حول العالقات الكويتية 
- اللبنانية وصف مبعوث صاحب السمو 
األمير العالقات بـــني الكويت ولبنان بالـ 
«متميزة» قائال انها «عالقات متميزة وجيدة 
وراســـخة منذ القدم وظروفهما متشابهة 

كدولتني صغيرتني وكإمكانيات جيدة».
  وأكد ايضـــا على التعـــاون القائم بني 
البلدين على الصعد السياسية والثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية وخير دليل على 
ذلك املواسم السياحية في لبنان واملواسم 
كذلك في الكويـــت واجلالية اللبنانية في 
الكويت التي تتمتع بوضع جيد واملواطنؤن 
الكويتيؤن يتمتعون بأوضاع جيدة في لبنان 
وهذا يعزز العالقات املتميزة بني الدولتني 

والشعبني الكويتي واللبناني الشقيقني.
  هذا وأعرب الرئيس اللبناني ميشـــال 
سليمان أمس عن امله في ان حتقق الكويت 
في ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد املزيد من التقدم واالزدهار.

  جـــاء ذلك في بيان صـــادر عن املكتب 
اإلعالمي التابع لرئاســـة اجلمهورية عقب 
اجتماع سليمان مع مبعوث صاحب السمو 
األمير املستشار في الديوان االميري محمد 
شرار حيث سلمه رسالة خطية من صاحب 
السمو األمير تتضمن دعوته الى حضور 
احتفاالت الذكرى الـ ٢٠ لتحرير الكويت التي 
تتصادف مع الذكرى اخلمسني الستقاللها 

في شهر فبراير املقبل.
  وأعرب الرئيس ســـليمان عن شـــكره 
لصاحب السمو األمير على الدعوة واعدا 
باحلضور ومتمنيا للكويت أميرا وحكومة 

وشعبا املزيد من االستقرار واالزدهار.
  في سياق آخر، التقى مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد املستشار 
بالديوان االميري محمد ابواحلسن عصر 
امس مع وزير خارجية جمهورية االرجنتني 
هيكتور تيمرمان حيث ســـلمه رسالة من 
سموه الى الرئيســـة كريستينا فرنانديز 
دي كيرشنر رئيسة جمهورية االرجنتني 
تتضمن دعوة حلضور احتفاالت الكويت 
مبرور ٥٠ عاما على االســـتقالل و٢٠ عاما 

على التحرير.

 محمد اخلليفة 

 خالد اجلاراهللا

 سالم العبداهللا: مشروعات «بوابة التدريب»
  لذوي اإلعاقة تخدم أهداف التنمية البشرية

الواليات   أكد ســـفيرنا لدى 
املتحدة األميركية الشيخ سالم 
إلى  االلتفات  العبداهللا ضرورة 
قضايـــا املعاقني والســـعي إلى 
تلبية طموحاتهم التي تصنع لهم 
مستقبال يتغلبون من خالله على 
الظروف اجلسدية والنفسية التي 
يعانون منها. وقال ان الكويت لم 
تأل جهدا في سن القوانني التي 
ترعى تلك الفئـــة، إال أن ذلك ال 
مينع من مواصلـــة البحث عن 
األساليب املتطورة للنهوض بهم 
وذلك باالستفادة من جتارب الدول 

املتقدمة في هذا املجال.
  وأكد خالل لقائه مع الوكيل 
املساعد للتعليم النوعي بوزارة 
التربية محمــــد الكندري ممثل 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود، واملدير 
التدريب  العام لشــــركة بوابة 
التابعة لشــــركة االســــتثمار 
البشــــريـ  إحدى شركات بيت 
التمويــــل الكويتــــي «بيتك» ـ 
العلبان، ود.لني  كفاية راشــــد 
بوير ممثلة عن مجلس األطفال 
 ،CEC االســــتثنائيني األميركي
أهمية التعــــاون بني القطاعني 
العام واخلاص واملؤسســــات 
الدولية ذات العالقة لتقدمي أفضل 
اخلدمات لألفراد ذوي اإلعاقة، 

مشــــيرا الى أن مبادرة «بوابة 
التدريب» في سعيها لتطبيق 
عدد من املشــــروعات الوطنية 
في الكويت جتسد إميان الشركة 
بأهمية تبني كل ما من شــــأنه 
حتقيق التنمية البشرية لألفراد 

ذوي اإلعاقة.
  مـــن جانبها، تقدمـــت املدير 
العام لشركة بوابة التدريب كفاية 
العلبان بالشكر اجلزيل للسفير 
إلتاحتـــه املجـــال لالطالع على 
املشروعات التي سيتم تطبيقها 
املقبل  الشهر  الكويت خالل  في 

العاملي  اليوم  من خالل أنشطة 
للمعاق والتي تســـتعد الشركة 
لتنظيمها بالتعاون مع مختلف 
اجلهـــات العاملة في هذا املجال 
في مركز ديســـكفري اجلمعة ٣ 

ديسمبر املقبل.
  كما أثنت العلبان على جهود 
الوزيرة د.موضي احلمود التي 
أوفـــدت عـــددا مـــن املختصني 
التربويني خالل مهمة رســـمية 
الدمج  لالطـــالع على تطبيـــق 
التعليمي في الواليات املتحدة، 
وذلـــك اســـتعدادا لتطبيق تلك 

اخلطوة عمليا في الكويت وذلك 
ضمن اخلطـــة التنموية للدولة 
ومبا يتوافق مع أحدث أساليب 

التعليم على مستوى العالم.
العلبـــان ان رؤية    وقالـــت 
الشركة األساسية تتمثل في تقدمي 
أفضل احللول التطويرية املهنية 
لتحســـني جميع نواحي احلياة 
لألفراد ذوي اإلعاقة في الكويت 
واملنطقة من خالل برامج معتمدة 
دوليـــا، بحيث تكمـــل منظومة 
اخلدمـــات التعليمية والصحية 

واالجتماعية املقدمة لهم. 
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