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براك النون

أجنليكا نيبلر

د. محمد احلويلة

النواب د. أسيل العوضي ود. علي العمير وعدنان املطوع اثناء اجتماع جلنة البيئة أمس

الحربش يتبنى تعديل أوضاع الطلبة في مصر

نيبلر: هناك آثار إيجابية لتقدم الديموقراطية في الكويت

النائب����ة االملاني����ة  واك����دت 
بالبرملان االوروبي ان »التحرير 
من نظام صدام حسني والتطوير 
املس����تمر للهياكل الدميوقراطية 

الغزو عام 1990 اال ان جهودا تبذل 
لتحسني التعاون على نحو مطرد، 
مشيرة الى ان الزيارة التي قام بها 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس ال����وزراء الى العراق في 
يناي����ر املاضي ميكن النظر اليها 
باعتباره����ا خطوة مهمة لتعزيز 
العالقات الديبلوماسية والعملية 

الدميوقراطية في املنطقة.
ويأتي تصريح رئيس����ة وفد 
البرملان االوروبية للعالقات مع 
شبه اجلزيرة العربية بالتزامن مع 
االحتفاالت الوطنية في الكويت 
مبناس����بة م����رور 50 عاما على 
االستقالل و20 عاما على التحرير 
و5 اعوام على تولي صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد 

احلكم.

في الكويت س����اعدا العالقات مع 
االحتاد االوروبي بشكل مستمر«، 
مشيرة الى ان االحتاد االوروبي 
التعاون لدول اخلليج  ومجلس 
العربية يتفاوضان حاليا بشأن 
اتفاق للتجارة احلرة، وان الفرصة 
سنحت لها خالل زيارة الى الكويت 
في العام املاضي حلضور جلسة 

في مجلس االمة.
واكدت انها ش����هدت مناقشة 
قوية وصريحة للغاية بني اعضاء 
البرملان الكويتي اظهرت ان اآلثار 
االيجابية للتق����دم الدميوقراطي 
في الكويت تتحقق ليس محليا 
فحسب امنا فيما يتعلق بالشؤون 

اخلارجية ايضا.
ولفتت الى انه على الرعم من 
تأثر العالق����ات مع العراق جراء 

ب����ارزة في  اش����ادت نائب����ة 
البرملان االوروبي امس بالتقدم 
الدميوقراطي الذي حترزه الكويت 
ما يدفع باجتاه تعزيز العالقات 

مع االحتاد االوروبي.
وقالت رئيس����ة وفد البرملان 
االوروب����ي للعالقات مع ش����به 
العربية اجنليكا نيبلر  اجلزيرة 
في تصريح ل�»كونا« ان العالقة بني 
االحتاد االوروبي والكويت توطدت 
في ع����ام 1989 بعدما وقع اتفاق 
تعاون بني االحتاد االوروبي ودول 
ل����دول اخلليج  التعاون  مجلس 
العربية، مضيفة انه منذ ذلك احلني 
هدفنا هو املس����اهمة في توطيد 
االستقرار بشبه اجلزيرة العربية 
وكذلك تس����هيل تعزيز العالقات 

السياسية واالقتصادية.

النائ����ب د.جمعان  اع����رب 
احلرب����ش عن تبني����ه جلميع 
مطالب ودعوات االحتاد الكويتي 
ف����ي جمهورية مصر  للطلبة 
العربية لتحسني وتعديل اوضاع 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 
جمهورية مصر العربية سواء 
املبتعثون او الدارس����ون على 
حسابهم ونفقتهم اخلاصة داعيا 
خ����الل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده بحض����ور رئيس الهيئة 
التنفيذية الحتاد طلبة الكويت 
ورئيس احت����اد طلبة الكويت 
في جمهورية مصر العربي في  
مجلس االمة يوم امس وزارة 
التعليم العالي الى عدم احتساب 
الفترة احلالي����ة واملتمثلة في 
االزم����ة املصري����ة ضمن فترة 
ابتعاث الطلبة الدارسني فيها.

واش����اد احلربش باملوقف 

البطولي لكل من بدر نش����مي 
العنزي رئيس الهيئة التنفيذية 
الحتاد طلب����ة الكويت وناصر 
العتيبي رئيس احتاد طلبة مصر 
اللذين لم يتوانيا في تسهيل 
أمور طلبتنا في جمهورية مصر 
العربية للع����ودة الى الكويت 
ساملني بالتنسيق مع سفارتنا 
في مصر وذلك م����ن خالل ما 
قاما به من اتصاالت وانش����اء 
غرفة عملي����ات للتواصل مع 
الطلبة الذين قدر عددهم ب� 800 
طالب وطالبة كويتيني ضمن 
املنتسبني للجامعات املصرية 
ومت توجيههم الى املطار ومن ثم 
نقلهم للكويت واثنى احلربش 
ايضا على دور وزير املواصالت 
وما قامت به وزارة املواصالت 
التي استطاعت نقل مئات من 
املواطن����ني الكويتيني خالل 3 

ال����دور واملجهود  ايام وكذلك 
ال����ذي قامت به س����فارتنا في 
مص����ر من خالل مستش����ارها 
الثقافي وامللحق وكذلك سفير 
الكويت في مصر، الفتا الى انه 
رغم الثناء على جهود سفارتنا 
في اخلارج الزلنا نفتقد ادارة 
ازمات تستطيع التعامل مع اي 
طوارئ قد يتعرض لها املواطنني 

الكويتيني في اخلارج.
اللجنة  ان  واكد احلرب����ش 
البرملانية ستتبنى  التعليمية 
ما تقدم به االحت����اد الكويتي 
واحتاد طلبة جمهورية مصر 
العربية مبعاجلة اوضاع الطلبة 
الدارسني في مصر خاصة بعد 
تطور االح����داث االخيرة فيها 
امله في اس����تقرار  معربا عن 
االوضاع املصرية وتشهد البالد 
مزيدا من احلرية والدميوقراطية 

وحتى يعود ابناؤنا الستكمال 
دراستهم.

ومن جانبه قال رئيس احتاد 
طلبة مصر ناصر العتيبي ان 
احتاد الطلبة في جمهورية مصر 
اس����تطاع بالتعاون مع رئيس 
الهيئة التنفيذية الحتاد طلبة 
الكويت بإنشاء مركز عمليات في 
منطقة ميدان لبنان في القاهرة 
للتواصل عبر خطوط االتصال 
االرضية مع الطلبة خاصة بعد 
انقط����اع خط����وط االتصاالت 
املتنقلة في مصر كما مت انشاء 
مركز عملي����ات آخر في مدينة 
6 اكتوبر للتواصل مع الطلبة 
الدارس����ني فيها ومت من خالل 
هذين املركزين التواصل مع ما 
يزيد عل����ى 800 طالب وطالبة 
ودعوتهم للتوجه ملطار القاهرة 

بالتنسيق مع سفارتنا هناك.

ناشد النائب محمد احلويلة 
صاحب السمو األمير، والنائب 
الوزراء  األول لرئيس مجلس 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية، 
ورئي���س احل���رس الوطن���ي 
بإعادة العس���كريني املسّرحني 
واملستقيلني ألسباب غير مخلة 
بالشرف واألمانة ملن يرغب منهم 
في العودة للخدمة بغض النظر 
ع���ن املدة او زيادة مد اخلمس 
سنوات بعد االستقالة على ان 

يكون الئقا صحيا.
وقال احلويلة ونحن نعيش 
عه���دا جديدا بقي���ادة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، ونحتفل في هذه األيام 
باألعياد الوطنية وأعياد التحرير 
فنتمن���ى من صاحب الس���مو 
االمير اضافة لفتة جديدة من 
لفتاته بحسه اإلنساني وقربه 
من شعبه في جميع الظروف، 
بإصدار تعليماته وتوجيهاته 
إلعادة من يرغب في العودة الى 
اخلدمة من العسكريني املسّرحني 
او املستقيلني ألسباب غير مخلة 
بالش���رف واألمانة من وزارة 
الدفاع والداخلي���ة واحلرس 

الوطني عل���ى ان يكون الئقا 
صحيا ودون النظر للمدة.

وأض���اف احلويلة ان هؤالء 
العس���كريني وهم ابناء الكويت 
ومنهم صغار السن ال يدركون 
األمور ول���م يتكيفوا مع احلياة 
العسكرية، وألن أغلب العسكريني 
ال يحملون تخصصات تس���مح 
لهم بالعمل في مؤسسات أخرى 
غير العس���كرية، وكثيرا منهم 
يعي���ل أس���را وم���ن املمكن ان 
يتجه بعضهم الى أمور ال حتمد 
عقباه���ا من أجل تس���يير أمور 
حياتهم املعيشية، ومن باب أولى 
احتضان هؤالء الشباب واعادتهم 
الى مؤسستهم العسكرية وبث 
روح العزمية والتضحية والدفاع 

عن وطنهم.
وأكد احلويلة ان بعض هؤالء 
العسكريني مضى على فصلهم 
من شرف اخلدمة العسكرية مدة 
طويلة وهذا يعتب���ر عقابا لهم 
فكثير منهم اصبح نادما على ما 
ارتكبه من فعل بعدما نال عقابه 
وجزاءه وأصبح من دون دخل 

شهري.
واختتم احلويلة بأننا نريد 

االنسانية جتاه الطلبة والطالبات 
وقد ج���اءت االقتراحات برغبة 

كالتالي:
العربية  اضاف���ة اجلامع���ة 
املفتوحة خلطة البعثات الداخلية 
حتى يتمك���ن الكثير من الطلب 
والطالب���ات االلتحاق في خطة 
البعث���ات الداخلية اس���وة مبا 
ه���و معمول به ف���ي اجلامعات 

اخلاصة.
واس���تحداث مكاتب مراقبة 
التنس���يق تتول���ى امليزانيات 
واالحتياج���ات وطلبات النقل 
ف���ي املناط���ق التعليمية ومن 
يشغل وظيفة هذا املكتب يكون 
بوظيفة »مراقب« ترجع تبعية 
هذا املكتب الدارة التنسيق في 
وزارة التربية، وتكثيف الدورات 
التدريبية داخل وخارج الكويت 
التعليمية  الهيئ���ة  العض���اء 
واالدارية والفنية من العاملني 
التعليمية  باملدارس واملناطق 
لزي���ادة قدراته���م املعرفي���ة 
والتواصل مع آخر ما توصلت 
التربوية من  النظري���ات  اليه 
تكنولوجيا املعلومات الى قضية 
وسائل التعليم والعلوم االدارية 

احلديثة في االدارة التربوية.
اقتراحات  كما جاء ضم���ن 
احلويلة اعتماد نظام املدارس 
النموذجية الشاملة في جميع 
املناطق التعليمية بالكويت نظرا 
ملا حتتويه تل���ك املدارس من 
مرافق »مختبرات حديثة � قاعات 
مجهزة للندوات واحملاضرات 
� ورش علمي���ة وفنية � تقنية 
وسائل االيضاح � مالعب وصاالت 
حديثة«، ووضع حوافز مالية 
مجزية وش���هادات تقدير على 
مستوى كل منطقة تعليمية وفي 
كل مرحلة تعليمية على حدة 
الفضل ادارة مدرسية من حيث 
العطاء ومستويات الطلبة وكذلك 
الفضل معلم او معلمة والفضل 
طالب او طالبة ويقام لهذا احلدث 
املهم من حيث دالالته املعنوية 
للمكرمني حف���ل تكرميي كبير 
حتضره وزيرة التربية وجميع 
القيادات التربوية وسيكون هذا 
التكرمي حافز كبير مليع عناصر 
العملية التعليمية ويخلق روحا 
من التنافس الشريف بني جميع 
املدارس وفي جميع املراحل في 

كل منطقة تعليمية.

لشبابنا ان ينشأوا على الكفاح 
واجلد واخلش���ونة والبعد عن 
الترف وحب املظاهر، وان اعداد 
شبابنا للمستقبل هو أفضل أنواع 
االستثمار وستكون قلوب شبابنا 

وعقولهم أكبر أرصدتنا.
النائب  من جهة أخرى، قدم 
محم���د احلويل���ة ع���ددا م���ن 
االقتراحات برغبة بشأن تطوير 
العمل في القطاع التربوي اضافة 
الى االهتمام باملعلمني والطلبة 
وايجاد البيئة التربوية املالئمة 
التي تساعدهم على اداء رسالتهم 

الحويلة يطالب بإعادة العسكريين المسّرحين
العنزي إلى الخدمة بمناسبة األعياد الوطنية النائب عسكر  قدم 

اقتراحا إلنش���اء مختبر طبي 
في كل مس���توصف، وقال في 
اقتراحه انه »مما ال ش���ك فيه 
ان للمختب���رات دورا مهما في 
مساعدة الطبيب في اختيار أو 
حتديد التشخيص املناسب ملرض 
معني من قائمة التش���خيصات 
املطلوبة ومن ثم إعطاء العالج 
املناسب للمريض، ما يسهم في 
حتسنه، ناهيك عن دورها في 
إثبات التش���خيص السريري، 
ومتابعة وتقييم درجة التغير 
في هذا املرض، وأيضا في مراقبة 

تركيز بعض مكونات اجلسم مثل األمالح خالل 
املعاجلة بالسوائل او مراقبة مستوى دواء معني 
مثل قياس س���كر الدم )اجللوكوز( أثناء إعطاء 
مريض السكر عالج األنسولني وهو املرض األكثر 
شيوعا في البالد. ولوحظ افتقار أغلب املستوصفات 
املوزعة على مناطق البالد املختلفة، للمختبرات 

القادرة  الطبية االختصاصية، 
على تقدمي مشورة طبية لألطباء 
املعاجلني، وتوفير االحتياجات 
الطبية املختلفة ملواطنني على 
كل األصعدة، وفي مقدمتها مرض 
الس���كري والضغط وأمراض 
الذي  العصر املختلف���ة، األمر 
يتسبب في معاناة املواطنني ممن 
يضطرون للجوء الى مختبرات 
طبية في مناطق اخرى، ناهيك 
ع���ن الضغ���ط الش���ديد الذي 
التي  تتعرض له املستشفيات 
ال تتمكن سعتها املكانية والطبية 
من مجارات التحويالت الطبية 

القادمة من املستوصفات«.
وجاء نص االقتراح كالتالي: »تش���يد وزارة 
الصحة مختبرا طبيا اختصاصيا في كل مستوصف 
من املستوصفات الطبية املشيدة في مناطق الكويت 
املختلفة، وتوفر وزارة املالية االحتياطات املالية 

الالزمة لتنفيذ املشروع«.

عسكر إلنشاء مختبر طبي اختصاصي لكل 
مستوصف تخفيفًا لمعاناة المراجعين واألطباء

منازلهم وقطع التيار الكهربائي.
ولف���ت العمير ال���ى ان جلنة 
البيئ���ة والطاقة النووية طالبت 
الفري���ق املخت���ص ب���أن تكون 
اإلجراءات قانونية حتى ال يكون 
باملس���تقبل اش���كال قانوني في 
إخراج اش���خاص م���ن منازلهم 
وقطع التيار الكهربائي دون سند 
قانوني موضحا أن اللجنة طلبت 
من الفريق املختص السند القانوني 

لهذه االجراءات.
واش���ار العمير إلى أن هناك 
بعض املظاهر االيجابية في منطقة 
األحمدي بدأت في الظهور حيث 
بدأت بعض االشجار التي ذبلت 
وماتت سابقا بدأت بالظهور بعد 
عمل تهوية لغازات املنازل وكذلك 
العمل على تعلية بعض املداخن 
فوق مستوى املنازل حتى ال يكون 
هناك تسرب للغازات مرة اخرى 
على املنازل ف���ي الهواء اجلوي 
مبينا أن اللجن���ة في االجتماع 
الق���ادم س���تعد التقرير املبدئي 
اللجنة  وذلك حس���ب تكلي���ف 
احملددة بثالثة اشهر وانه سيكون 
على حسب موعده احملدد سيقدم 

ملجلس االمة ملناقشته.

البيئة والطاقة   عقدت جلنة 
النووية ف���ي مجلس األمة امس 
اجتماعها السابع ملناقشة قضية 
تسرب الغازات مبنطقة األحمدي 
حيث متت موافاة اللجنة بالعديد 
م���ن املعلوم���ات م���ن اجلهات 

املختصة.
وقال رئي���س اللجنة النائب 
علي العمير انه حسب املعلومات 
الواردة للجنة فان نسبة تسرب 

الغازات قد انخفضت.
وأوضح أنه أحد أهم األسباب 
هو تغيير نسب الضغط اجلوي 
وانه ال اس���تبعاد ف���ي أن تعود 
الق���راءات املرتفعة للغازات مرة 
أخرى وأن سبب انخفاض قراءة 
الغازات ه���و انخفاض الضغط 

اجلوي بسبب تساقط االمطار.
واض���اف العمي���ر ان الفريق 
املكلف مبعاجلة منطقة األحمدي 
يجري مس���حا جيولوجيا وقد 
اكتش���ف الفريق ان هناك طبقة 
تسمى طبقة »الكاب روك« وهي 
طبقة س���طحية وهي منخفضة 
وقد يكون بها تصدع جيولوجي 

وتنبعث منها الغازات.
مش���يرا الى ان ذل���ك يجعل 

الفريق يعتقد ان تسرب الغازات 
ليس الشبكة القدمية وال الشبكة 
احلديث���ة وال مصادر الغاز الذي 

يستخدم في املنازل.
وبني العمير أن الفريق املكلف 
اللجنة بأنهم بصدد إخراج  أبلغ 

بعض االهال���ي واملصرين على 
البق���اء في منازله���م في حني أن 
البعض تعاون وخرج من املنازل 
والتي كان���ت متضررة بالغازات 
موضحا أنه مت استخراج اذن من 
املدعي العام الخ���راج املواطنني 

الباقني من منازلهم، مش���يرا الى 
ان الضرر األكبر هو بناؤهم في 
منازلهم ألنه قد يحدث انفجار أو 
حريق أو غيرها من األمور وهذا بال 
شك ضرر كبير وأن هناك إصرارا 
على إخراج املواطنني املتبعني من 

لجنة البيئة طالبت الفريق المختص بالسند القانوني إلخراج األشخاص من منازلهم

العمير: تسرب غازات األحمدي انخفض بسبب تغيير الضغط الجوي
أسامة دياب

تق����دم نائب رئي����س االحتاد 
امللكية  العربي حلماية حق����وق 
الفكرية ورئيس املكتب االقليمي 
بالكويت واملنسق العام لقطاعات 
االحت����ادات العربي����ة النوعي����ة 
املتخصصة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي براك النون بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات ملقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة احتفاالت الكويت وشعبها 
مبرور خمسني عاما على االستقالل 
وعش����رين عاما عل����ى التحرير 
وخمسة اعوام على تولي سموه 

مقاليد احلكم.
النون ان علينا جميعا  وقال 
كش����عب كويتي ان نفخر بتولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم 
ملا حقق من اجنازات هائلة ومميزة 
ليس����ت في الس����نوات االخيرة 
وحسب وامنا منذ عام 1954 حينما 
اوكل اليه املرحوم الشيخ عبداهلل 
السالم الصباح مسؤولية العمل في 
اللجنة الوطنية التي تعمل على 
تنظيم عمل املؤسسات احلكومية 
في ذلك الوقت ثم تولى مسؤولية 
الشؤون االجتماعية والعمل ثم 
تولى مسؤولية االرشاد واالنباء 
ثم عني وزيرا للخارجية عام 1963 
ثم نائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي����را للخارجية ثم رئيس����ا 

ملجلس الوزراء.
وقال د.براك النون في تصريح 
الكويت  صحافي مبناسبة اعياد 
اننا نحتف����ل بتولي  الوطني����ة: 

انحياز، كما ساهم بشكل فاعل في 
بناء استراتيجية شاملة ملختلف 
التوجهات احمللية واالقتصادية 
عل����ى كل االصع����دة، وان علينا 
ككويتيني ان نشعر باالعتزاز ملا 
آلت اليه القمة العربية االقتصادية 
الش����هر املاضي من اش����ادة غير 
مسبوقة مببادرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بتوفير 
املوارد املالية الالزمة لدعم ومتويل 
مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة 
واملتوس����طة ملواجهة مشكالت 
البطالة التي يعاني منها العديد 
من الش����باب العربي، وقد اشاد 
زعماء الدول العربية بهذه املبادرة 
الرائدة التي طرحها س����موه في 
مؤمتر القمة االقتصادي االول الذي 
عقد في الكويت في يناير املاضي: 
ان القم����ة االقتصادي����ة العربية 
األولى التي استضافتها الكويت 
حققت العديد من النجاحات على 
صعيد التعاون االقتصادي العربي 
املشترك خاصة في مجاالت الربط 
الكهربائي والنقل مبختلف انواعه 
والصناعات الصغي����رة واألمن 
الغذائي. وأضاف: انه يأتي على 
رأس ما مت اجنازه بش����كل جيد 
مب����ادرة صاحب الس����مو األمير 
النش����اء صندوق للمشروعات 
الصغيرة واملتوس����طة للقطاع 
اخلاص برأسمال ملياري دوالر 
حيث وصلت املساهمات التي مت 
تسديدها فعليا في هذا الصندوق 
حوالي 1.3 مليار دوالر مبا يعادل 

59% من رأس املال املقرر.

صاحب الس����مو األمي����ر مقاليد 
احلك����م في الكويت ملا له من باع 
طويل في مجال العمل السياسي 
والديبلوماسي حيث اصبح عميد 
الديبلوماسيني في العالم حيث لم 
يحظ اي وزير خارجية في العالم 

مبدة اربعني عاما.
واض����اف: ان العالم اجمع لم 
يتول فيه اي رئيس قيادة دولة 
بعد ان عمل في مؤسسات ووزارات 
الدولة الكثر من 57 عاما استطاع 
خاللها ان يكتسب اخلبرة واملهارات 
واالبداعات للعمل السياسي احمللي 

واالقليمي والدولي.
كما ساهم وبشكل فاعل في لم 
العربي وازالة اخلالفات  الشمل 
بني ال����دول العربي����ة – العربية 
العربية، واملش����اركة في  وغير 
دعم االقتصاد العربي واملساهمة 
في بناء عالق����ات قوية بني كتل 
املش����رق واملغرب دون حتيز او 

أكد أنه علينا االفتخار بتولي صاحب السمو مقاليد الحكم

النون: نعتز بإشادات الزعماء العرب بمبادرة 
األمير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عسكر العنزي


