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م الملتقى اإلعالمي العربي ُيكرِّ
األمير سلمان بن عبدالعزيز في دورته المقبلة

الرويس: ديوان الخدمة يحتفي غدًا بالمشاركين
في البرامج التدريبية في إنجلترا واليابان وسنغافورة

اختتام دورة »فن التحقيق الصحافي« في مسقط

الكهرباء: سرقة كيبالت في محطة تيماء 
تسببت في قطع التيار عن المنطقة

دارين العلي
اكتشفت وزارة الكهرباء واملاء سرقة اجزاء من 
الكيبالت في محطة التحويل الرئيسية التي تغذي 
منطقة تيماء اثر خلل فني تعرضت له احملطة ادى 
الى انقطاع التيار الكهربائي صباح امس عن منطقة 

تيماء في اجلهراء.
وقال���ت مصادر مطلعة في ال���وزارة ان اخللل 
حصل بس���بب عملية الس���رقة التي تعرضت لها 
احملطة ما نتج عنه انقطاع للتيار اس���تمر قرابة 

الساعة ونصف الساعة.
واوضحت املص���ادر انه مبجرد حدوث العطل 
قامت طوارئ كهرباء منطقة اجلهراء بفحص احملطة 
والعمل في البداية على ارجاع التيار بشكل جزئي 
الى ان متكنت ف���ي النهاية من ارجاعه الى جميع 

منازل املنطقة.
واش���ارت الى ان ال���وزارة ماضية في تطبيق 
سياس���تها التي س���تحول قريبا دون متكن هذه 

العصابات من سرقة احملطات.

مسقط � احتاد الصحافة اخلليجية: اختتمت في 
العاصمة العمانية مس����قط ال����دورة التدريبية »فن 
التحقيق الصحافي« التي نظمه����ا احتاد الصحافة 
اخلليجية بالتعاون مع جمعية الصحافيني العمانيني. 
وقال األمني العام الحتاد الصحافة اخلليجية ناصر 
العثمان ان هذه الدورة تأتي في سياق األنشطة التي 
ينظمها احتاد الصحافة اخلليجية، مضيفا في حفل 
اختتام الدورة التي حضرها اكثر من 30 من الصحافيني 
العمانيني ان احتاد الصحافة اخلليجية مستمر في 
تقدمي كل ما هو افضل للصحافيني اخلليجيني من خالل 
األنشطة التي ينظمها في الدول املنضوية حتت لواء 
االحتاد. وأشار الى ان هذه الدورة تهدف الى تطوير 
املهارات الصحافية لدى العاملني بالصحف املنضوية 
حتت لواء االحتاد واكسابهم املعارف واملهارات في 
املجاالت الصحافية واالعالمية املختلفة وفق أحدث 
م����ا وصل اليه ذلك في عاملنا املتس����ارع في التطور 

والتحول واالبتكارات.
كما وجهت الدورة الصحافيني الى أساليب االلتزام 
باملصداقية في نق����ل املعلومات والتأكد من صحتها 
ومصادرها مع مراعاة الدقة في استخدام املصطلحات 
في مختلف املجاالت سياسية كانت او اجتماعية او 

اقتصادية او رياضية او فنية او غير ذلك.
من جهته، قال رئيس جمعية الصحافيني العمانيني 
علي بن خلفان اجلابري ان اجلمعية ستس����تمر في 
تعاونها مع احتاد الصحافة اخلليجية، مؤكدا في كلمته 
التي ألقاها في حف����ل اختتام الدورة ان الصحافيني 
العمانيني يس����تحقون التدريب والتأهيل ليتحملوا 
مس����ؤولياتهم في اظهار الصحافة العمانية على أمت 
وجه من املهنية والعلمية، مش����يرا الى ان مثل هذه 
الدورات تصقل الصحافيني وتؤهلهم الى ان يقوموا 
بخدمة بلدهم سياسيا وثقافيا وحضاريا عن طريق 

االعالم الصادق والنزيه.
وحاضر في ال����دورة عميد كلية االعالم بجامعة 
القاهرة د.فاروق أبوزيد، وقد استهدفت هذه الدورة 
اكثر من 30 صحافيا رش����حتهم الصحف العمانية 
وبعض املؤسسات املنضوية حتت لواء احتاد الصحافة 
اخلليجي����ة، وكل من رغب من الك����وادر العاملة في 
املؤسسات والهيئات الصحافية واالعالمية املختلفة. 
واعتمدت الدورة على منهجية التدريب والتعليم خالل 
التعليم واحلوار وتبادل املعلومات واخلبرات ذات 
الصلة مبوضوع مهارات إعداد املقابالت الصحافية 

وكتابتها.

أعلنت اللجنة التنفيذية لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي انها ستكرم في دورتها املقبلة أمير منطقة 
الرياض االمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتنحه 
اجلائ���زة العربية لإلب���داع اإلعالمي عن »الصورة 

اإليجابية جتاه وسائل اإلعالم«.
وقال بيان للملتقى امس ان اجلائزة التي مينحها 
امللتقى اإلعالمي كل عام لشخصية عربية لها إسهاماتها 
جتاه املجتمع العربي ستقدم خالل أنشطته الدورة 
الثامنة من أعمال امللتقى »اإلعالم وقضايا املجتمع« 
التي تعقد بني 24 و26 ابريل املقبل حتت رعاية سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ونقل البيان عن األمير سلمان تقديره للدور الذي 
تقوم به هيئة امللتقى اإلعالمي العربي والختياره 

وتكرميه في امللتقى.
وذكر البيان انه يشهد لألمير سلمان دوره الكبير 
في دعم مس���يرة اإلعالم في الس���عودية وعالقاته 
الوطيدة باإلعالميني كما انه يعتبر من الشخصيات 
البارزة عربيا والتي حتظى باهتمام وسائل اإلعالم 

وله العديد من املواقف اإليجابية جتاهها.
من جانبه، قال األمني العام لهيئة امللتقى ماضي 
اخلميس ان الهيئة حترص كل عام على تقدمي النماذج 
املش���رفة والوجوه املشرقة صاحبة االجنازات في 
الوطن العربي، مضيفا ان ذلك يتجس���د هذا العام 
في اختيار اللجنة التنفيذية لتكرمي األمير سلمان 

صاحب التاريخ احلافل باالجنازات امللموسة.
وذكر أن هيئة امللتق���ى اإلعالمي العربي عندما 
استحدثت اجلائزة العربية لإلبداع اإلعالمي في فرع 
الصورة االيجابية جتاه وسائل اإلعالم كانت تبتغي 
من وراء ذلك تسليط الضوء على الشخصيات املشهود 
لها باملساهمات االجتماعية داخل مجتمعها وخارجه 
وكذلك تقدمي النموذج االيجابي الذي يعكس صورة 

طيبة للشخصيات العربية املعروفة.
وأض���اف البيان ان األمير س���لمان دخل العمل 
العام عندما مت تعيينه نائبا ألمير منطقة الرياض 
ثم مت تعيينه أميرا ملنطقة الرياض ويعتبر من أبرز 

والعالق���ات العام���ة أن احلف���ل 
سيكون مبشاركة عدد كبير من 
السادة الوزراء والوكالء والوكالء 
ب���وزارات وهيئات  املس���اعدين 
ومؤسس���ات الدول���ة وبع���ض 
الكويت  السفراء املعتمدين لدى 
انه سيتم  الى  وجتدر االش���ارة 
تكرمي موظفي اجلهات احلكومية 
املشاركني في البرامج التدريبية 
بالدول املشار اليها وذلك تقديرا 
جلهودهم والتأثير االيجابي الذي 
انعك���س على واق���ع العمل بعد 

اجتيازهم هذه الدورات.
أنه تقديرا  الرويس  واوضح 
للعالق���ات املتمي���زة التي تربط 
الكويت بدول »إجنلترا – اليابان – 
سنغافورة( فسوف ميثل كل دولة 
وفد رفيع املس���توى من اجلهات 
احلكومي���ة التي مت م���ن خاللها 

تدريب املوظفني الكويتيني.

اعلن مدير ادارة خدمة املواطن 
والعالقات العامة بديوان اخلدمة 
الرويس ان نائب  املدنية جاسم 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
االسكان الشيخ أحمد الفهد سيرعى 
غدا احلفل التكرميي للمشاركني في 
البرامج التنموية املنفذة عن طريق 
االجه���زة احلكومية املتخصصة 
لدى كل من »اجنلت���را – اليابان 
– س���نغافورة« وذل���ك في متام 
السابعة مساء بقاعة الراية بفندق 
املاريوت – كورت يارد. واش���ار 
الروي���س الى ان هذا التوجه من 
قبل دي���وان اخلدمة املدنية يأتي 
في اطار اهتمام الديوان املتنامي 
بدعم املسيرة التنموية في جميع 
وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، 
وتكرميا للدور الفعال واملؤثر الذي 

العشر املقبلة.
ان ه����ذا الت����زام يؤكد مدى 
التالحم بني دول التعاون حيث 
»نتخطى فيه العبارات والبيانات 
ال����ى عمل ملم����وس على ارض 
الواقع، مشيرا الى انه سيتم البدء  
حاال في اج����راءات االتصال مع 
البحرين وسلطنة عمان. واشار 
ال����ى ان����ه توجد ف����ي البحرين 
مشاريع جاهزة لإلسكان ونحن 
في الكويت لن����ا جتربة طويلة 
في برامج التنمية في البحرين 
وس����نترجم هذا االلتزام بأسرع 
وقت ممكن. وهذا يجسد مشاعر 
أهل الكويت ويعكس بشكل واضح 
مدى تآزرهم وتكاتفهم وادراكهم 
ملعاناة اشقائهم في الدول األقل 
ثراء في مجلس التعاون وتستحق 
التفاتة صادقة. واضاف الشيخ 
د.محمد الصباح »هذه الشعوب 
اقتسمت معنا اخلبز عندما كنا في 
العراء ومشردين ولذلك فإن جزاء 
اإلحس����ان هو اإلحسان، مشيرا 
الى ان هذا األمر يفتخر به دول 
مجلس التعاون من خالل جتسيد 
مفهوم احللف اكثر منه مجلس 
للتعاون وإمن����ا مجلس حتالف 

خليجي.
وحول ري����اح التغيير التي 
جتتاح العال����م العربي ورؤيته 
ملا يح����دث محليا م����ن املطالبة 
بالتغيي����ر رد الش����يخ د.محمد 
الصباح بالقول »ه����ذا قد بدأنا 
فيه منذ 50 عام����ا وقد احتفلنا 
باالستقالل وايضا بالدستور الذي 

يدافع عنه اجلميع«.

اخلليج����ي خالل اجتم����اع وزراء 
خارجيتهم االخير حيث طالبنا بعقد 
اجتم����اع وزراء اخلارجية العرب 
ملناقش����ة االوضاع في ليبيا حيث 
اصدرنا موقفا خليجيا موحدا في 
هذا الش����أن يستند بشكل أساسي 
الى ما هو مطلوب اآلن وهو ليس 
معاقبة نظام بل حماية شعب. وتابع 
الشيخ د.محمد الصباح ولذلك فإن 
اإلجراءات التي اتخذها مجلس االمن 
بالعقوبات االقتصادية على ليبيا 
وان كانت ضرورية ولكنها ال تؤدي 
الغرض املطلوب وهو حماية الشعب 
الليبي، ولذلك طلبنا ان يكون هناك 
اجراء يحم����ي الليبيني من بطش 
نظامه وخصوص����ا في موضوع 

منطقة حظر جوي كمرحلة أولى. 
ومن هنا ج����اء إعالن دول مجلس 
التع����اون أن نظام القذافي لم يعد 
يس����تحق ان ميثل الشعب الليبي 

العريق.
اما بخصوص املساعدات التي 
اقرها مجل����س التعاون للبحرين 
وسلطنة عمان فأكد الشيخ د.محمد 
الصباح ان دول املجلس كاجلسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له س����ائر األعضاء وق����ال »هذا ما 
جسدناه باإلعالن بوقوفنا مجتمعني 
مع اخواننا واشقائنا وابناء عمومتنا 
واهلنا في البحرين وسلطنة عمان 
وذلك من خالل دعم برامج التنمية 
مببلغ 20 مليار دوالر خالل السنوات 

مشيرا الى ان شرعيته بهذا التمثيل 
س����قطت باإلجراءات التي يتخذها 
جتاه شعبه مبينا ان النظام الليبي 
لم يعد يحظى بشرعية، ومعلنا ان 
الكويت على اتصال مبجاميع من 
املعارضة الليبية الفتا الى انه سيتم 
االلتقاء في القاهرة مع ممثلني في 

املجلس االنتقالي الليبي.
ج����اء ذلك قبي����ل مغادرته الى 
القاهرة للمش����اركة في االجتماع 
ال����وزاري العرب����ي الذي خصص 

ملناقشة االوضاع في ليبيا.
ولفت الشيخ د.محمد الصباح 
الى ان االجتم����اع الطارئ لوزراء 
اخلارجية العرب ج����اء بناء على 
طلب م����ن دول مجل����س التعاون 

بيان عاكوم
وص����ل نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي 
الشيخ د.محمد الصباح الى القاهرة 
امس حلض����ور االجتماع الطارئ 
لوزراء اخلارجي����ة العرب لبحث 
التطورات في ليبيا واتخاذ موقف 
عرب����ي موحد جتاهه����ا. وكان في 
استقبال الشيخ د.محمد الصباح 
الكويت  لدى وصول����ه من����دوب 
العربية  الدول  الدائم لدى جامعة 
السفير جمال الغنيم والقائم بأعمال 
سفارتنا لدى مصر املستشار مشعل 
املنصور واملستشار في املندوبية 
احمد البكر وامللحق الديبلوماسي 
عبدالرحمن املنيفي. ويضم الوفد 
املرافق للشيخ د.محمد الصباح كال 
من مدي����ر ادارة املنظمات الدولية 
في وزارة اخلارجية السفير جاسم 
املباركي ونائب مدير ادارة مكتب 
نائب رئيس مجلس لوزراء ووزير 
الوزير املفوض صالح  اخلارجية 
اللوغاني. ويأتي االجتماع الوزاري 
الطارئ برئاس����ة الوزير املسؤول 
عن الشؤون اخلارجية في سلطنة 
عمان يوس����ف بن علوي في وقت 
تتصاعد فيه حدة القتال بني قوات 
تابعة للرئيس الليبي معمر القذافي 
واملناهضني له وتتواصل اجلهود 
الدولية واالقليمية لوضع حد لنزيف 

الدماء في ليبيا.
وقبيل مغادرته البالد اكد نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ان 
نظام معمر القذافي لم يعد يستحق 
ان ميثل الش����عب الليبي العريق 

قدمته اململك���ة املتحدة واليابان 
وسنغافورة في تدريب العاملني 
باجلهات احلكومية بالكويت والذي 
اشتمل على مشاركة معظم الفئات 

الوظيفية.
وبني مدير ادارة خدمة املواطن 

الشخصيات املشهود لها بالتحرك االيجابي على كل 
املجاالت واملستويات.

وذكر ان االمير سلمان تولى عددا من املهام في 
مجال اإلغاثة ودعم اجلهود اإلنسانية وترأس عددا 
من اجلمعيات والهيئات املعنية بالتطوير والتنمية 
في اململكة وكذلك اجلمعيات األدبية وحفظ القرآن 
وكفالة األيتام والهالل األحمر والعلوم وغيرها من 
الهيئات التي كان لها دور ملموس في عملية النهضة 

التي شهدتها اململكة في العقود األخيرة.
ويتوقع ان تشهد الدورة الثامنة من أعمال امللتقى 
حضور عدد من الش���خصيات اإلعالمية والثقافية 
متاشيا مع الشعار العام للدورة التي ستطرق أبواب 

القضايا االجتماعية من منظور إعالمي وثقافي.
وأضاف أن امللتقى س���يعلن تباعا أسماء باقي 
الشخصيات العربية واإلعالمية التي سيتم تكرميها 

في الدورة املقبلة في كل فروع اجلائزة األخرى.

تقام 24 أبريل المقبل برعاية رئيس الوزراء

تحت رعاية أحمد الفهد

نّظمها اتحاد الصحافة الخليجية بالتعاون مع جمعية الصحافيين العمانيين

األمير سلمان بن عبدالعزيز

جاسم الرويس

د.عبداهلل الرميضي د.محمد الفيلي د.عادل الطبطبائي

الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني قبيل مغادرته البالد

الشيخ جابر املبارك

المبارك يستعجل تمديد خدمة العسكريين إلى 65 عامًا
وهيئة القضاء العسكري تنجز التعديل األسبوع الجاري

محمد الصباح: نظام القذافي فقد شرعيته
ولم يعد يستحق أن يمثل الشعب الليبي

قانونيون: الدستور عقد بين األمة واألسرة الحاكمة وله احترام وتقدير
الصباح يس����اعدون احلاكم في 
ادارة شؤون البالد مبعنى انهم 
يجتمعون ويتناقشون ومن ثم 

يخرجون بقرار«.
ان ثم����ة بعدا آخر  واضاف 
لالستقرار السياسي في الكويت 
وه����و »ان ث����روة الكويت هي 
ملجموع املواطنني ومبعنى آخر 
ان يكونوا شركاء فيها اي شركاء 

في الثروة النفطية«.
وذكر الفيلي ان من عناصر 
االستقرار السياسي في الكويت 
ايضا اشراك الدول العربية »اي 
غير الكويتيني« في هذه الثروة 
من خالل مش����روع مكتب دول 
اخلليج وجنوب شبه اجلزيرة 
الكويتي  العربية والصن����دوق 
العربية  للتنمية االقتصادي����ة 
واصفا هذه السياسة التي دأبت 
الكويت على ممارستها منذ سنني 

بأنها رؤية بعيدة املدى.
وردا على سؤال عن مستقبل 
الكويت، شدد على ضرورة وضع 
نظام تعليمي يسهم في تأسيس 
انسان قادر على املبادرة والتفكير 
االيجابي، مؤكدا ضرورة االهتمام 
بفئة الشباب والثقة بهم اكثر مما 

نحن عليه اليوم.
واض����اف ان احلل يكمن في 
نهج تربوي تعليمي للمستقبل، 
مبينا انه »اذا متت املراهنة على 
املستقبل فمن املنطقي املراهنة 
على الشباب وهو ما يستدعي 
املراهنة على نظام تعليمي متطور 
يستند الى اهداف محددة ورؤية 

واضحة«.

»اجلماعة البشرية في الكويت 
نظمت نفسها من خالل اختيار 
احلاكم ما يعني ان عملية احلكم 
في اجلماعة لم تأت عبر رئيس 
منتصر او قوة منتصرة تفرض 
نفس����ها على اآلخري����ن او عبر 
رئيس ديني يس����تند الى صفة 

دينية لكي يحكم البالد«.
وأثنى على اس����لوب احلكم 
في الكوي����ت الذي قال انه قائم 
على الشورى بيد انه اوضح انه 
ليس شورى باملفهوم الديني بل 
انه اسلوب ممارسة ألن منطق 
الشورى الذي اخذ به في الكويت 
هو االتفاق بني مجموع السكان 
من خالل ممثلني واحلاكم طبقا 
لن����ص صدر ف����ي الكويت عام 

.1921
وقال ان افضل ما يفسر »نعمة 
االستقرار وااللتفاف في الكويت« 
هو وجود مجلس منتخب يضم 
ممثلني ع����ن االهال����ي ومن آل 

يجوز تعديلها اال بالزيادة«.
واض����اف د.الرميض����ي »ان 
الوضع السياس����ي في الكويت 
ليس كما هو في احمليط العربي 
ألن الظروف هن����ا تختلف عما 
ه����ي عليه ف����ي معظ����م الدول 

العربية«.
وعزا ذلك الى اس����باب عدة 
اهمها ان نظام احلكم في الكويت 
قام حس����ب االتفاق بني احلاكم 
واحملكوم والذي يتمثل في وجود 
دستور ارتضاه الطرفان وينظم 
العالقة بينهما مبينا صالحيات 

احلاكم وحقوق املواطن.
وق����ال ان اختيار احلاكم »ال 
يكتمل اال مبوافقة ممثلي الشعب 
)البيعة( »اضافة الى ان احلاكم 
يظل على تواصل مع احملكومني 
ف����ي مخاطبة  الذين لهم احلق 
السلطات العامة كافة للوقوف 

على مطالبهم.
من جانب����ه قال د.الفيلي ان 

وليس لفئة بعينها«، موضحا 
ان الدستور كفل للمواطن احلق 
في العمل وتأمني س����بل احلياة 
الكرمية له وألس����رته حتى في 
العجز عالوة  او  الش����يخوخة 
على حق التعويض عند وقوع 

الكوارث.
وذكر ان الدولة متنح املواطنني 
حريتهم وحقوقهم كافة تعزيزا 
حلياة كرمية مترافقة مع احترام 
انسانية من يعيش على ارضها 
موضحا ان الدستور الكويتي كفل 
تلك احلق����وق واحلريات وعلى 
رأس����ها حرية االعتقاد وفق اي 

دين او مذهب.
وقال ان الدستور كفل حرية 
التعبير عن الرأي وفق االسس 
التي نص عليها  واالشتراطات 
القانون كما حرم الدستور التمييز 
بني البشر على اساس اللون او 
الدين او االصل او اللغة »اضافة 
الى حقوق وحريات في مواده ال 

اش����اد ع����دد م����ن اخلبراء 
الكويتي����ني امس  القانوني����ني 
بالدس����تور الكويتي الذي يعد 
مبثابة عقد بني االمة واالس����رة 
احلاكم����ة معتبرين انه يحظى 
باحترام وتقدي����ر كبيرين من 

جميع السلطات.
ج����اء ذلك ف����ي تصريحات 
متفرق����ة ادل����ى بها ل����� »كونا« 
الديوان االميري  املستشار في 
د.ع����ادل الطبطبائي واس����تاذا 
الدس����توري في كلية  القانون 
احلقوق بجامعة الكويت د.محمد 

الفيلي ود.عبداهلل الرميضي.
وشدد د.الطبطبائي على ان 
الكويت تشهد استقرار سياسيا 
واقتصاديا وارتفاعا في مستويات 
املعيشة »مما يضفي جوا ايجابيا 
على العالقات بني السلطات العامة 
مع بعضها بعضا وبني املواطنني 

من جانب آخر«.
وقال ان الظروف السياسية 
واالقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
الكويت تختلف  الس����ائدة في 
عن غيرها من ال����دول العربية 
مما يعني بالضرورة »اختالف 
التغي����رات السياس����ية فيها« 
موضحا ان الكويت تتمتع بنظام 
دميوقراطي حقيقي بوسع كل 
فرد فيها التعبير عن رأيه بكل 
حرية عبر القنوات الدستورية 

والقانونية املعمول بها.
من جهته ق����ال د.الرميضي 
ان الكويتيني ينعمون مبستوى 
معيش����ي مرتف����ع »ألن ثروات 
الوطن ملك للشعب بكامل افراده 

طل���ب النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش��يخ جابر المبارك 
من هيئة القضاء العس���كري في الوزارة 
استعجال تقديم تعديل جديد على احدى 
مواد قانون الجيش يقضي بتمديد مهلة 
خدمة العس���كريين الى 65 عاما من دون 

الحاجة الى استثناء المسؤولين.
وما فوق ذلك السن يوجب موافقة وزير 
الدفاع بما ال يتجاوز 5 سنوات اخرى، وفق 

حاجة الوحدات العسكرية.
وقالت مصادر قريبة من الشيخ المبارك 
انه أبلغ هيئة القضاء الخميس الماضي 
بضرورة إنجاز صيغ���ة التعديل تمهيدا 

لعرضه���ا على لجنة ش�����ؤون الداخلية 
والدف���اع في مجلس األم���ة التي تناقش 
حاليا جملة من التعديالت على القانون 

الحالي.
مؤمال ان تعجل هيئة القضاء العسكري 
في االنته���اء من التعديالت وإحالتها الى 
مجلس األمة لمناقشة التقرير في جلسة 

قريبة جدا.
ويحظى التعديل الذي اقترحه النائب 
األول بمبارك���ة األطراف كاف���ة ان كانوا 
عس���كريين او نوابا. الس���يما انه يحقق 
العدالة للعاملين في قطاع الجيش مع سلك 
الشرطة لجهة مد الخدمة العسكرية الى 65 

سنة ليتساوى القطاعان العسكريان.
ويرج���ح ان تنجز الهيئ���ة القضائية 
التعديل خالل األسبوع الجاري لعرضه 
على النائب األول ثم إحالته بصفة عاجلة 
ال���ى اللجن���ة البرلمانية لي���درج ضمن 
التعديالت األخرى التي ست��ناقش خالل 

أيام قليلة.
وتأتي خطوة التمديد التي سيستفيد 
منها جميع العسكريين بعد إنجاز قانون 
زيادة الرواتب الذي أقر الش���هر الماضي 
وس���ينفذ في ابريل المقبل ليش���مل هو 
اآلخ���ر كل المنتمين الى ش���رف الخدمة 

العسكرية.

التعديل يحقق العدالة للعاملين في الجيش مع الشرطة

أكد قبيل مغادرته إلى القاهرة للمشاركة في االجتماع الوزاري أن الكويت على اتصال بمجاميع المعارضة الليبية

دول »التعاون« كالجسد الواحد والتزامنا تجاه عمان والبحرين يؤكد مدى التالحم بينها


