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 قال مدير إدارة املراسم والعالقات العامة مبجلس األمة جمال الدغيشم ان رئيس  4 
البرملان في جمهورية سنغافورة عبداهللا تارموجي والوفد املرافق له يصل البالد 
مساء يوم الثالثاء ١٤ اجلاري في زيارة رسمية. وأضاف الدغيشم ان رئيس البرملان 
في جمهورية ســــنغافورة عبداهللا تارموجي والوفد املرافق له ســــيلتقي رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي. كما أوضح الدغيشم ان رئيس البرملان في جمهورية 
سنغافورة عبداهللا تارموجي سيلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، وأضاف الدغيشم انه سيلتقي كال من الوزير الدولة لشؤون مجلس األمة 

ووزير املواصالت د.محمد البصيري ود.يوسف الزلزلة رئيس جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية، كما بني الدغيشــــم ان رئيس مجلس األمة ســــيقيم مأدبة غداء على 
شرف رئيس البرملان في جمهورية سنغافورة عبداهللا تارموجي، والوفد املرافق 
له مبطعم أبراج الكويت، كما سيقيم ايضا رئيس بعثة الشرف املرافقة النائب علي 
الراشد مأدبة عشــــاء على شرف رئيس وأعضاء الوفد الضيف. وصرح الدغيشم 
بقيام رئيس البرملان في جمهورية ســــنغافورة عبداهللا تارموجي والوفد املرافق 

له بلقاء مع مشرف عام دار اآلثار اإلسالمية الشيخة حصة الصباح.

 الدغيشم: رئيس البرلمان في جمهورية سنغافورة يصل البالد الثالثاء

 الرئيس اخلرافي وأردوغان يتوسطان الوفد النيابي سالم النمالن وشعيب املويزري وعلي الراشد وناجي العبدالهادي ومخلد العازمي وسفيرنا لدى أنقرة عبداهللا الدويخ

الوفود خالل اللقاءات مع املسؤولني 
االتراك اجلوانب االقتصادية التي 
تساهم في رفع مستوى التعاون 

االقتصادي.
  وردا على سؤال بشأن احلوار 
االستراتيجي القائم بني تركيا ودول 
مجلس التعاون اخلليجي اوضح 
اخلرافي «لست مخوال باحلديث عن 
دول املجلس لكني اوكد ان الكويت 
حريصة على تنمية العالقات مع 
تركيــــا وان تعطي هــــذه العالقة 
املــــردود االيجابي املرجو منها ملا 
الكويتي  الشــــعبني  فيه مصلحة 

والتركي».
  وعن تقييمــــه للملف النووي 
االيراني قال اخلرافي «بحســــب 
تأكيدات االيرانيني فان برنامجهم 
النووي ســــلمي والغراض مدنية 
ونحن اليوجد لدينا شــــك بشان 
البرنامج» معربا عن  سلمية هذا 
انزعاجه من افتعال الضجة حول 
البرنامــــج النــــووي االيراني في 
حني يتم جتاهل اسرائيل من هذه 
الضجة برغم انها الدولة الوحيدة 
في املنطقة التي متتلك ترســــانة 

نووية.

تصب في صالح العالقات العربية 
ـ التركية.

  وعــــن العالقات بــــني الكويت 
وتركيا اكد اخلرافي وجود حوار 
بني البلدين لتوثيق التعاون في 
املجــــاالت االقتصادية والتجارية 
والســــياحية وتنميــــة املصالح 
املشــــتركة ومبا يخــــدم العالقات 
الوطيدة كما اكد أن ثمة اتفاقا بني 

البلدين في هذا االجتاه. 
  ولفت الى انه خالل اللقاء مع 
رئيس واعضاء جلنــــة الصداقة 
البرملانية التركيــــة الكويتية في 
البرملان التركــــي مت االتفاق على 
تنسيق الزيارات املتبادلة العضاء 
جلــــان الصداقة فــــي كال البلدين 
واعرب عن االمل في ان تسهم مثل 
هذه الزيارات في توثيق العالقات 

بني مجلسي البرملان.
  وردا على سؤال بشأن االجراءات 
العالقــــات  الكويتيــــة لتنميــــة 
االقتصادية مع تركيا اكد اخلرافي 
ان الزيارات التي تقوم بها وفود 
كويتية الى تركيا تضم فعاليات 
اقتصادية تبحث عن افاق التعاون 
في املجال االقتصادي كما تبحث هذه 

على معاجلة اخلالف الفلسطيني 
ـ الفلســــطيني وتســــوية النزاع 
بني السلطة الفلسطينية وحركة 
حماس من اجــــل صالح القضية 
الفلســــطينية». وبشأن االوضاع 
في العراق ولبنان وامللف النووي 
االيرانــــي اكد اخلرافــــي ان الرأي 
الكويتي والتركي موحد جتاه هذه 
القضايا وان الرؤى التي برزت خالل 
اللقاءات كانــــت تصب في صالح 

ايجاد احللول لقضايا املنطقة.
  وذكر ان احلوار العربيـ  التركي 
الذي تستضيفه الكويت منتصف 
يناير املقبل حظــــي بنصيب من 
اللقاءات التي اجراها وفد مجلس 
االمة مع املسؤولني االتراك مشيرا 
الى دعوة وجهها الوفد الى رئيس 
البرملان التركي للمشاركة في هذا 
احلوار الذي ينظمه االحتاد البرملاني 
العربي االنتقالي. واعرب اخلرافي 
عن االمل في أن يلبي نظيره التركي 
الدعوة للمشاركة في هذا امللتقى 
الثراء النقاش ودعم احلوار معتبرا 
وجود رئيس البرملان التركي في 
جلســــات احلوار أنها سيســــاهم 
في التوصل الى نتائج ملموســــة 

لتؤكــــد الدعم للعالقــــة املتميزة 
القائمة بني البلدين كما تؤكد حرص 
اجلانب الكويتي على تنمية هذه 
العالقة واالرتقاء بها الى افاق ارحب 
واوسع، موضحا ان فحوى اللقاءات 
التي اجراها مع املسؤولني االتراك 

انصبت في هذا االجتاه.
انه جرى خالل    وقال اخلرفي 
لقاءاتــــه مع املســــؤولني االتراك 
الكثير من املواضيع  احلديث في 
«منهــــا مــــا يتعلــــق بالشــــؤون 
البرملانية والتنسيق في احملافل 
الدولية واالسالمية خصوصا ان 
الكويت وتركيا تشاركان معا في 
هذه احملافل» مؤكــــدا ان البلدين 
يسعيان لتنمية التعاون املشترك 
في هذه احملافل. واوضح ان اللقاءات 
تطرقت ايضا الى املوضوعات التي 
تخص املنطقة باالضافة الى الهموم 
املشتركة خاصة الوضع الفلسطيني 
وكذلك الدور الذي تقوم به تركيا 
لفك احلصار االسرائيلي عن قطاع 

غزة.
  وتابــــع القــــول ان «موضوع 
املصاحلة الفلسطينية احتلت حيزا 
من هذه اللقاءات وانه مت التأكيد 

البرملاني املرافــــق له في حتقيق 
النتائج املرجوة منها على صعيد 
العالقــــات الثنائية بــــني الكويت 
وتركيا الســــيما على املســــتوى 

البرملاني.
  وقــــال اخلرافي فــــي لقاء عام 
مع وســــائل االعالم التركية امس 
االول ان «الزيــــارة موفقة من كل 
اجلوانب اذ عقد خاللها لقاءات مع 
رئيس البرملان التركي محمد علي 
شاهني ورئيس الوزراء رجب طيب 
اردوغــــان وتوجت بلقاء الرئيس 

عبداهللا غول».
  واضاف ان العالقة بني الكويت 
وتركيــــا متميــــزة وقائمــــة على 
احترام متبــــادل وان ثمة حرصا 
من كال البلديــــن على تنمية هذه 
العالقة التي تشــــهد منوا مطردا 
في املجاالت كافة. واوضح ان هذه 
الزيارة تأتي في نطاق ثنائي جاءت 
تلبية لدعوة رســــمية من رئيس 
البرملان التركي لبحث التعاون على 
البرملاني والتأكيد على  املستوى 
تطابق الرؤى حيال املسائل محل 

االهتمام املشترك.
  ولفت الــــى ان الزيارة جاءت 

ترؤسه للمجلس الوطني التركي 
في تطوير العالقات البرملانية بني 
الكويت واجلمهورية التركية، منوها 
بزيارته ملجلس االمة التي ساهمت 
في توثيق التعاون والتنسيق بني 
املجلسني، مشــــيرا الى ان زيارته 

لتركيا تأتي في هذا االطار.
  من جانبه، أعرب توبتان عن 
تقديره لزيارة رئيس مجلس االمة 
لتركيا، مؤكدا أهمية توثيق العالقات 
البرملانية بني البلدين نظرا ملا متثله 
الكويت من أهمية لدى اجلمهورية 
التركية، وفي ختام اللقاء مت تبادل 
الهدايا التذكارية. من جانب آخر، 
أقام رئيس جلنة الصداقة البرملانية 
التركيــــة ـ الكويتية في املجلس 
الوطني التركي الكبير ســــليمان 
هلغا ســــيوغلو مأدبة عشاء على 
شرف رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي والوفد املرافق له بحضور 
اللجنة وسفيرنا عبداهللا  اعضاء 

الذويخ.
  نجاح الزيارة

  وفي سياق الزيارة أكد الرئيس 
اخلرافــــي جناح زيارتــــه والوفد 

الساحتني االقليمية والدولية.
  لقاء رئيس الوزراء

  كما التقى رئيس مجلس االمة 
البرملاني  جاسم اخلرافي والوفد 
الــــوزراء في  لــــه رئيس  املرافق 
اجلمهوريــــة التركية رجب طيب 
أردوغان في املبنى الرئيسي لرئاسة 
الــــوزراء في العاصمــــة التركية 

أنقرة.
  مت خالل اللقاء بحث العالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها، كما مت 
بحث آخر املستجدات وتطورات 
الساحتني االقليمية  االوضاع في 

والدولية.
  والتقى اخلرافي خالل زيارته 
الرسمية التي يقوم بها على رأس 
وفد من مجلس االمــــة بالرئيس 
السابق للمجلس الوطني التركي 
الكبير كوكســــال توبتان في مقر 
اقامته بحضور أعضاء الوفد شعيب 
النمالن وناجي  املويزري وسالم 
العبدالهادي وسفيرنا لدى تركيا 

عبداهللا الذويخ.
اللقاء    وأشــــاد اخلرافي خالل 
باجلهود الكبيرة التي بذلها خالل 

 موفد مجلس األمة محمد السبيعي
  استقبل رئيس جمهورية تركيا 
عبداهللا غول في القصر اجلمهوري 
التركية أنقرة مســــاء  بالعاصمة 
امس االول رئيــــس مجلس االمة 
البرملاني  جاسم اخلرافي والوفد 
املرافق له، بحضور رئيس املجلس 
الوطني التركي الكبير محمد علي 
شاهني وسفيرنا لدى تركيا عبداهللا 

الذويخ.
  وأشــــاد الرئيس التركي غول 
العالقات  اللقــــاء مبتانــــة  خالل 
التي تربــــط الكويت باجلمهورية 
التركية، وبالدور الكبير الذي قامت 
به الزيارات املتبادلة في ترسيخ 
هذه العالقات وعلى رأسها زيارة 
صاحب الســــمو األمير عام ٢٠٠٨ 

لتركيا.
  من جانبه، نقل اخلرافي حتية 
وسالم صاحب السمو األمير الى 
الرئيس غول معربا عن ارتياحه 
للمســــتوى املتميز الذي وصلت 
اليه العالقات الكويتية ـ التركية، 
وداعيا الى املزيد من التعاون ملا 
فيه مصلحة البلدين، كما مت خالل 
االجتماع بحث آخر املستجدات على 

 الرئيس التركي عبداهللا غول أثناء استقباله الرئيس جاسم اخلرافي

 التقى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وبحث معه العالقات الثنائية وسبل تعزيزها وآخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية

 الخرافي: غول أشاد بمتانة العالقات التركية ـ الكويتية
  ونوه بالدور الكبير لزيارة سمو األمير في ترسيخ التعاون بين البلدين

وزارة التجارة وال�صناعة

تعل�������ن وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة ع�������ن رغبتها يف ��ست�������در�ج عرو�ض �أ�سعار 

ل�س�������حن معرو�س�������ات جناح دولة �لكويت لل�سركات �مل�س�������اركة بجناح دولة 

�لكويت يف معر�ض �خلرطوم �لدويل عن طريق �لرب و�ملقام خالل �لفرتة 

2-2011/2/9 ومعر�ض �لقاهرة �لدويل و�لذي �س�������يقام خالل فرتة �س�������هر 

مار�ض 2011م عن طريق �لرب.

وللح�س�������ول على من�������وذج تقدمي عر�ض �ل�س�������عر يرج�������ى مر�جعة جممع 

�لوز�ر�ت - وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة - بلوك رقم )1( �لدور �لثالث - ق�سم 

�ملناق�س�������ات و�لعق�������ود - غرفة رقم )1309( مقابل ر�س�������م مقد�ره )20د.ك( 

فقط ع�س�������رون دينارً� كويتيًا للن�س�������خة �لو�حدة غري قابل�������ة للرد. وذلك 

يف مو�عي�������د �لعم�������ل �لر�س�������مية �عتبارً� من ظه�������ر يوم �خلمي��������ض �ملو�فق 

2010/12/9م، علم�������ًا باأن �آخر موعد لتقدمي �لعرو�ض يوم �الثنني �ملو�فق 

2010/12/13م. وذلك يف متام �ل�س�������اعة 11.00 ظهرً� وت�سلم �لعرو�ض �إىل 

مر�قبة �مل�سرتيات و�ملخازن، على �أن يكون �ل�سعر �ملقدم نهائيًا.

ه�������ذ� وتبلغ قيمة �لكفال�������ة �الأولية لهذ� �لعط�������اء )5٪( من قيمة �لعطاء 

ويجب �أن تكون �ساحلة طيلة مدة �سريان �لعطاء.

وتف�سلو� بقبول فائق �الحرت�م،،،

      وكيل وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة   

ا�ضتدراج عرو�ض اأ�ضعار ل�ضحن معرو�ضات جناح دولة الكويت
ملعر�ض اخلرطوم املقام يف اجلمهورية ال�سودانية

للفرتة من 2-2011/2/9 عن طريق �لرب

ومعر�ض القاهرة الدويل املقام يف جمهورية م�سر العربية
خالل �سهر مار�ض عن طريق �لرب

اإعــــــــــالن

بالتعاون مع جريدة

بانتظارك العديد من اجل�ائز القيمة واملقدمة من عدة جهات وم�ؤ�س�سات

الإجابة على جميع ا�س��ئلة امل�سابقة )15 �س�ؤال( وت�سليمها يف ظرف 

واحد ملركز الك�يت للت�حد يف م�عد اأق�ساه 2011/1/5

امل�سابقة التعريفية ال�سابعة بالتوحد

للمزيد من املعل�مات وال�ستف�سار الرجاء مراجعة مركز الك�يت للت�حد - غرب م�سرف 

�ساحية مبارك العبداهلل - ق 6 - �ش 3 - مقابل الكلية ال�سرتالية - تلف�ن: 25309300
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 شددت على ضرورة التركيز على خطط البناء والتنمية االتحاد الوطني ـ فرع اإلمارات يشجب األحداث األخيرة

  العنجري: ليتحمل النواب مسؤولياتهم
  في قيادة المواطنين نحو االلتزام بالقوانين

 الهمالن: نمر بمنحنى خطير ونهج قمعي  

 آالء خليفة
  اســــتنكر االحتاد الوطني لطلبــــة الكويت ـ فرع 
اإلمارات وشــــجب األحداث األخيرة التي حدثت في 
ديوان النائب د.جمعــــان احلربش من االعتداء على 
املواطنني والنواب ممثلي األمة، حيث انها سابقة لم 
يعتد عليها املجتمــــع الكويتي. وقال رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اإلمارات عبداهللا الغيص 

ان «حرية التعبير مكفولة ولكل إنسان حق التعبير 
عن رأيه» وهذا ما نصت عليه املادة ٣٦ من الدستور 
الكويتي، ولكن ما شاهدناه في الشارع الكويتي وعلى 
أرض الواقع يخالف ما نص عليه الدستور الكويتي، 
واضاف الغيص ان مثل هذه األحداث تعتبر ســــلبا 
إلرادة الشــــعب وحقوقه فكيف إذا كان االعتداء على 

السياسية النواب ممثلي األمة؟  الناشطة   أعربت 
نبيلة العنجري عن أســـفها ملا 
البالد  إليه األوضـــاع في  آلت 
من فوضـــى وانفالت وجتاوز 
على القانون، إضافة إلى تخطي 
العادات والتقاليد التي متيز بها 
مجتمعنا، ومـــن خاللها عاش 
بـــكل أطيافهم  أفـــراده  جميع 
وفئاتهم في تكاتـــف وترابط 

منذ نشأة الكويت.
  وقالت العنجريـ  في تصريح 
صحافيـ  إن ما حدث ليلة أمس 
األول أمام ديوان النائب جمعان 
احلربش خالل ندوة «إال دستور» 

ليس مقبوال على اإلطالق خاصة بعد الرســـالة 
التي وجهها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد إلى جميع النواب بضرورة االلتزام بالقانون 
وعدم عقد أي ندوات إال داخل الديوانيات، الفتة 
إلى أنه كان على النواب املشاركني في تلك الندوة 
االلتـــزام التام بهذه التوجيهات الســـامية التي 
تستهدف في األساس تعزيز األمن واالستقرار، 
ومنع إشاعة الفوضى واملظاهر السلبية، خاصة 
في مثل هذه التجمعات التي قد يتواجد فيها من 
يسعى لتحقيق مآرب شخصية على حساب أمن 

الوطن واملواطنني.
  وتطرقـــت إلى ما حدث مـــن هجوم واعتداء 
على الناشط السياسي محمد اجلويهل قبل أيام 
خالل الندوة التي أقيمت في ديوان النائب أحمد 
الســـعدون، مؤكدة أنه أمر يدعو لألســـى، ألنه 

ليـــس من شـــيم وأخالق أهل 
الكويت االعتداء على شخص 
بهذا األسلوب مهما كان االختالف 
معه في الـــرأي والفكر، الفتة 
إلى أن الكويت دولة متحضرة 
يحكمها القانون والدستور، وال 
يجب أن حتدث فيها مثل هذه 
التجاوزات اخلطيرة التي تنذر 

بعواقب وخيمة.
إلى  النواب    ودعت جميـــع 
حتمل مسؤولياتهم في قيادة 
املواطنني نحو االلتزام بتطبيق 
القوانني واحترامها وعدم الدخول 
في مواجهـــات مع رجال األمن 
الذين يعملون ليال ونهارا حلفظ األمن واالستقرار، 
مكررة تشديدها على ضرورة وضع رسالة صاحب 
السمو األمير أمام أعني اجلميع ورفض أي مظاهر 
للفوضى واالنفالت، لتفويت الفرصة على كل من 

يريد سوءا للكويت وأهلها األوفياء.
  وختمت العنجري تصريحها باإلشـــارة إلى 
أن جميع الدول مـــن حولنا تركز جهودها على 
البناء والتنمية وحتقيق اإلجنازات تلو األخرى، 
فيما انشغلنا نحن بالصراعات ومحاوالت فرض 
الرأي ونشر مظاهر الفوضى والهدم، الفتة إلى 
أنه إذا لم ندرك هذه احلقيقة ونســـعى جاهدين 
لتنفيذ خطط البناء والتنمية فســـنجد أنفسنا 
قد تأخرنا بعشرات السنني عن الدول املجاورة 
وســـنتكلف الكثير من اجلهد والوقت واملال كي 

نستعيد توازننا. 

 قال نائـــب رئيس مجلس 
إدارة نقابـــة عمـــال شـــركة 
البتـــرول الوطنية الكويتية 
محمـــد الهمـــالن: اننـــا منر 
مبنحنـــى خطير مـــن نهج 
إرهابي لوأد  قمعي وأسلوب 
الدميوقراطية ولتكميم األفواه 
للحد مـــن احلريات وللحجر 
على حرية الرأي حتت ذريعة 
تطبيق القانون وفرضه بلغة 
القوة التـــي ال تزيد األمر إال 

سوءا وسلبية.

  وأضاف الهمالن ان حادث 
االعتداء على املواطنني وعلى 
نـــواب األمة في نـــدوة «إال 
الدســـتور» هو اعتداء على 
إرادة األمـــة وعلى مســـيرة 
الوطن  الشعب وعلى تاريخ 
وعلى مستقبل األجيال، وهو 
انحراف في النهج الدميوقراطي 
وجتـــاوز لألعـــراف والنظم 
احملليـــة والدولية وتتحمله 
السلطة التنفيذية كونها املوكل 
إليها احملافظة على احلريات 

العامة وعلى التطبيق السليم 
للدســـتور والقوانني وكذلك 
السلطة التشريعية التي تنازل 
بعض أعضائها عن حقوقهم 
التـــي أوكلهـــا لهم الشـــعب 
الكويتي وأقسموا للذود عن 
حرياتهم، كما ندعو اجلميع من 
أعضاء مجلس األمة واملنظمات 
النقابية وجمعيات النفع العام 
للوقوف صفا واحدا لتصحيح 
هـــذا االنحراف في مســـيرة 

دميوقراطيتنا الوطنية. 

 نبيلة العنجري

 الهاجري: الديموقراطية في انتكاسة
  

  أعرب رئيس نقابة العاملني بنقابة شــــركة اخلدمات النفطية محمد 
حمد الهاجري عن اســــفه لتعدي اجهزة االمن الكويتية ممثلة في رجال 
القوات اخلاصة على نواب االمة الذين ميثلون الشعب الكويتي وهو ما 
يعتبر جرمية ال ميكن السكوت عنها معلنا وقوفه خلف نواب االمة في 

اي اجراء ضد االسلوب احلكومي الهمجي.
  وأشــــار الهاجري في تصريح صحافي الى أن ما شــــهدته ندوة «إال 
الدستور» بديوان النائب جمعان احلربش مساء امس األول يؤكد ان مؤشر 
الدميوقراطية الكويتية في خطر ويثبت للعالم ان الكويت التي تعتبر 
افضل دولة دميوقراطية في املنطقة تتعرض حاليا النتكاســــة خطيرة 
ومحاوالت تقويض تلك الدميوقراطية عبر تكميم األفواه باستخدام القوة 
املفرطة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيال. وأكد ان الدســــتور الكويتي 
كفل جلميع املواطنني حرية عقد التجمعات والتعبير السلمي عن اآلراء 
وعقد الندوات وفق القانون مشــــددا على ان نواب االمة كانوا يعبرون 
بطريقة سلمية عن وجهة نظرهم وغير مقبول ابدا ان يتم التعامل معهم 

بهذا االسلوب الذي تتبعه انظمة ديكتاتورية.


