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أسامة أبوالسعود
انتقد وزير اإلعالم الس���ابق 
الكثير من  محمد السنعوس���ي 
املمارسات على الساحة الكويتية، 
مؤكدا اننا صرن���ا نهتم بتوافه 
األمور، وان مفهوم احلرية عندنا 
غير صحيح، جاء ذلك في تصريح 
السنعوسي خالل اجلزء األول 
من لقائه مع اإلعالمي عمار تقي 
في برنامج »بني السطور« الذي 

يبث على قناة »الكوت«.
وأشار السنعوسي في سياق 
حديثه الى انه لو كان قد سمح 
بالتدخالت والضغوط التي كانت 

متارس عليه اثناء توليه الوزارة لكان قد استمر في عمله الوزاري، 
اال انه اعتبر ان بقاءه ملدة ثمانية شهور فقط في وزارة اإلعالم كان 

بسبب رفضه للسياسة القذرة اال انه دفع الثمن غاليا واليزال.
وحتدث السنعوس���ي اننا في الكويت لدينا مفهوم غير صحيح 
بشأن احلرية ألن احلرية ال تعني بأي حال من األحوال التعدي على 
اآلخرين والتشهير بهم كما يقوم به بعض أعضاء مجلس األمة، وعن 
بعض املمارس���ات السلبية التي شهدها دور االنعقاد املاضي والتي 
كانت من أبرزها تردي لغة احلوار، قال السنعوسي ان ثقافة املجتمع 
وتربيته هما س���بب تردي لغة احلوار داخل املجلس وان من يشتم 

في املجلس فهذه مشكلته ألنه لم يرب في بيته.
وحذر السنعوسي خالل املقابلة من مسألة التعدي او التشكيك 
في القضاء الكويتي، داعيا اجلميع الى احترام سلك القضاء والنأي 

به عن املزايدات السياسية.

القاهرة � كونا: دعا رئيس املكتب الثقافي 
بسفارتنا لدى القاهرة د.عيسى األنصاري 
أمس الطلب���ة الكويتي���ني احلاصلني على 
قب���ول مبدئي من جامع���ة أكتوبر للعلوم 
احلديثة واآلداب ملراجع���ة املكتب الثقافي 
الستكمال إجراءات قبولهم للعام الدراسي 

.2011/2010
وأكد األنصاري ف���ي تصريح ل� »كونا« 
ضرورة تس���ليم اولئك الطلبة كل األوراق 
املطلوبة إلجراءات قبولهم، إضافة الى تسديد 
الرسوم الدراسية، مشددا على أن آخر موعد 
لتسليم تلك األوراق هو الثامن من سبتمبر 
احلالي وأنه سيتم إلغاء قبول تسجيل الطلبة 

بعد هذا التاريخ.
ونبه الطلبة الراغبني في الدراسة بتلك اجلامعة الى احلضور ومراجعة 
املكتب الثقافي قبل املوعد احملدد التخاذ ما يلزم من إجراءات خاصة بتسجيلهم 

وقبولهم.
وأشار األنصاري الى قيام العديد من أولياء أمور الطلبة باالستفسار من 
خالل االتصال باملكت���ب الثقافي عن إمكانية حضورهم وآخر موعد لتقدمي 

أوراق أبنائهم الى جامعة أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب.
وحث على ضرورة اس���تكمال إجراءات الطلب���ة الكويتيني الراغبني في 
الدراسة بتلك اجلامعة للقبول بالعام الدراسي 2010 / 2011 وعدم التأخر عن 

موعد الثامن من سبتمبر حتى ال يتم إلغاء قبولهم بتلك اجلامعة.

كواالملب���ور � كونا: التقى قنصل عام الكويت في مدينة »هو 
شي منه« بڤيتنام االشتراكية جنيب البدر مبدير عام ادارة وزارة 

اخلارجية في املدينة منه تران كوانغ دنغ.
وقال القنص���ل العام البدر في اتصال هاتفي مع »كونا« انه 
بحث خالل اللقاء مجمل املسائل ذات االهتمام املشترك بني البلدين 

الصديقني في ظل العالقات املتميزة والوطيدة التي تربطهما.
وعبر البدر عن أطيب التهاني جلمهورية ڤيتنام االشتراكية 
مبناس���بة عيده���ا الوطني ال���� 65 متمنيا له���ا دوام االزدهار 

والرخاء.

تعكس ماضي الكويت وتطورها

مشاركة كويتية بمعرض 
كوجران الثقافي في أنقرة

اس����طنبول � كونا: شاركت سفارتنا في 
أنقرة ف����ي المعرض الثقافي ال����ذي أقامته 
بلدية كوجران في أنقرة ضمن أنشطة شهر 
رمضان المبارك بجناح كبير أبرزت خالله 
الجوانب الثقافية واالجتماعية والحضارية 

للكويت.
وقال بيان لس����فارتنا لدى تركيا تلقته 
»كونا« أمس ان الجناح الكويتي في المعرض 
تميز بحس����ن التنظيم ووفرة المعروضات 
التي تعكس ماضي الكويت وتطورها الحالي 
في مختلف الميادين االجتماعية والثقافية 

والحضارية.
وأش����ار البيان ال����ى ان الحضور وزوار 
المعرض أشادوا بالمستوى الالئق الذي تم من 
خالله التعريف بالكويت والجوانب االجتماعية 
الكويتي وتحقيق  المجتمع  والثقافية لدى 
التواصل مع مختلف الفئات والشرائح في 

المجتمع التركي.
وحضر حفل االفتتاح رئيس بلدية كوجران 
في أنقرة مصطفة أل����ك والنائب في حزب 
العدالة والتنمي����ة الحاكم نور الدين أكمان 
وعدد من المسؤولين وأعضاء في البرلمان 
التركي، اضافة الى جمع غفير من المواطنين 

األتراك.

ينقسم إلى 3 مراحل

الصندوق الكويتي للتنمية يستقبل 
دفعة جديدة في »تدريب المهندسين«

يس���تعد الصندوق الكويت���ي للتنمية الس���تقبال طلبات 
املهندس���ني حديثي التخرج من الراغبني في االنخراط بالدفعة 
الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي لتأهيل وتدريب املهندسني 
واملعماريني الكويتيني حديثي التخرج، ابتداء من األحد املقبل 
والذي سيظل مفتوحا حتى 23 سبتمبر اجلاري، وكان الصندوق 
الكويتي         قد أطلق هذا البرنامج التدريبي بهدف اكس���اب 
املهندسني واملعماريني الكويتيني حديثي التخرج التدريب الالزم 
وتأهيلهم للعمل في القطاع اخلاص، وذلك للمساهمة في جهود 
احلكومة في مجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية والدعم 

املؤسسي للقطاع اخلاص الكويتي.
وينقسم البرنامج التدريبي الى ثالث مراحل، املرحلة األولى 
تشتمل على محاضرات وورش عمل تتناول كل ما يتعلق بأصول 
اإلدارة والهندسة، اما املرحلة الثانية فتشمل التدريب امليداني 
من خالل التعاقد مع شركات عاملية خارج الكويت فيما تشتمل 
املرحلة الثالثة على تدريب ميداني مع مؤسسات القطاع اخلاص 
الكويتي، يذكر ان نحو 215 مهندسا ومعماريا من أصل 250 قد 

اجتازوا بنجاح البرنامج منذ انطالقه في يونيو 2004.

الحمود: حريصون على استقطاب الكفاءات الوطنية في الجامعة
اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود اس���تعداد جامعة الكويت الستقطاب الكفاءات 

الوطنية لالنضمام الى الهيئة التدريسية.
وقالت د.احلمود في ردها على اقتراح مقدم من النائب 
د.محمد احلويلة بشأن تعديل اوضاع املدرسني املساعدين 
من حملة الدكتوراة في اجلامعة ان جامعة الكويت حترص 
على استقطاب الكفاءات الوطنية لالنضمام الى الهيئة 
التدريسية واتاحة الفرصة امامهم للمشاركة في نهضة 
الصرح اجلامعي واالستفادة من خبراتهم املتنوعة، اذا 

توافرت في اي منهم الشروط التالية:
1- ان يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

2- ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 

معتمدة اليفاد املبعوثني من القس���م العلمي في الكلية 
املعنية في جامعة الكويت ال���ذي يرغب في االنضمام 

اليه.
3- يفضل من لديه خبرة بحثية وتدريسية في مجال 

تخصصه.
4- أال يقل معدله في شهادة البكالوريوس عن جيد 

جدا.
5- أال يكون قد درس بنظام االنتساب، اي ان يكون 
متفرغا للدراسة من خالل حصوله على اجازة او بعثة 
دراسية للحصول على درجتي املاجستير والدكتوراه.

6- ان تكون هناك حاجة لدى القس���م العلمي بناء 
على اعالن مسبق.

ردًا على اقتراح الحويلة بخصوص تعديل أوضاع المدرسين المساعدين من حملة الدكتوراه

د.موضي احلمود

محمد السنعوسي

د.عيسى االنصاري

سالم النمالن أحمد الهارون

م.أحمد العدساني يقدم درعا تكرميية للسفير العراقي محمد حسني بحر العلوم

د.محمد احلويلة

تلفزيون  يب���ث 
الك��وي���ت وع�ل���ى 
القناة األولى مساء 
غد الس���بت حوارا 
خاص���ا مع س���مو 
رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد 
يتناول فيه مختلف 

القضايا احمللية.
وس���ي�����عرض 
الذي أعده  البرنامج 
وسيقدمه عبداحلكيم 
الس���بتي ف���ي متام 
الس���اعة التاس���عة 
والنصف من مساء 
غد ويعاد عرضه في 
متام الساعة الثانية 
والنصف من بعد ظهر 

سمو الشيخ ناصر احملمداألحد املقبل.

 الكويت هنأت سان مارينو
وڤيتنام بعيديهما

تلفزيون الكويت يبث غدًا السبت 
حواراً لرئيس الوزراء

البدر ومدير الخارجية في »هو شي منه« 
بحثا العالقات الثنائية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى فرانسيسكو موزوني حاكم عام سان مارينو الصديقة عبر 
فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئ���ة للرئيس نغوين مينه تري���ت رئيس جمهورية ڤيتنام 
االش���تراكية الصديقة عبر فيها س���موه ع���ن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

السنعوسي: الحرية ال تعني بأي حال 
التعدي على اآلخرين أو التشهير بهم

خالل لقائه في برنامج »بين السطور« على قناة »الكوت«

األنصاري يدعو الطلبة الحاصلين على قبول 
بالجامعات المصرية الستكمال إجراءاتهم

قبل 8 سبتمبر

الهارون: إدراج أنواع جديدة من حليب األطفال 
في البطاقة التموينية وتحسين نوعية األرز

األمين العام المساعد لمنظمة المدن العربية يستقبل السفير العراقي

اس����تقبل األمني العام املساعد ملنظمة املدن 
العربية م.أحمد العدس����اني ف����ي مكتبه أمس 
األول مبقر األمانة العامة للمنظمة في الكويت 
سفير جمهورية العراق لدى البالد محمد حسني 
بحر العلوم والوفد املرافق له، حضر اللقاء من 
منظمة املدن العربية كل من مدير املكتب الفني 
م.عبدالرحمن الدعيج ومستش����ار األمني العام 
م.منى بورسلي ورئيس قطاع الشؤون اإلدارية 

فيصل الوهيب ورئيس قطاع الشؤون املالية 
خالد البديوي، حيث تبادل الطرفان احلديث حول 
املواضيع ذات االهتمام املشترك والتحضيرات 
اجلارية النعقاد املؤمتر العام اخلامس عشر في 
الكويت حتت رعاية وحضور صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد خالل الفترة من 
3 � 5 أكتوبر املقبل وقد أبدى الس����فير العراقي 
تعاونه واستعداد املسؤولني العراقيني في اجلهات 

ذات الصلة للمش����اركة بهذا احلدث املهم على 
مس����توى الوطن العربي وال����ذي يندرج حتت 
التضامن العربي الذي تعمل دائما الكويت على 
تعزيزه. ومتنى السفير بحر العلوم التوفيق 
والنجاح للمنظمة في مؤمترها مبا يس����هم في 
دفع وتعزيز عجل����ة التنمية في املدن العربية 
وس����اكنيها، وفي نهاية اللقاء قدم األمني العام 

املساعد درعا تكرميية للسفير العراقي.

اعلى سيتم تخزينها لفترة زمنية. 
ومن أجل تقدمي املزيد من اخلدمات 
والتسهيل على املواطنني املقيدين في 
البطاقة التموينية، اصدرت وزارة 
التجارة والصناعة القرار الوزاري 
رقم 437 لعام 2008 بش���أن ادراج 
مواد جديدة للبطاقة التموينية وهي 
)الدجاج املجمد، اجلنب الكاس���ات( 
وقد مت تنفيذ ه���ذا القرار بدءا من 
2008/12/1 كذل���ك مت ادراج ان���واع 
جديدة من حليب االطفال وفق القرار 
الوزاري رقم 213 لسنة 2009 وإضافة 
أصناف أخرى من حليب األطفال الى 
قائمة االصناف املدرجة في البطاقة 
التموينية مبوجب القرار الوزاري 
رقم 258 لعام 2010 ليصبح اجمالي 
االنواع املتاحة 15 صنفا وهو األمر 
الذي يسهم في توفير افضل االنواع 
من حليب االطفال، ألوالدنا املقيدين 
في البطاقة التموينية ويساعد على 
ارضاء اكبر قدر من رغبات االفراد 
املتعددة واملتغيرة. والوزارة إذ تؤكد 
على ما سبق فإنها تبدي استعدادها 
ملناقشة اي مقترح يصب في صالح 

املستهلك.

املدعومة ماليا من الدولة.
والوزارة من جانبها قامت بإصدار 
مجموعة القرارات الوزارية أرقام 41، 
385، 389، لعام 2008 بشأن حتديد 
أنصبة الفرد من املواد املدرجة في 
البطاقة التموينية ومت العمل بهذه 

الزيادات اعتبارا من 2008/10/1.
آثاره  ت���رك  الذي  األم���ر  وهو 
اإليجابي���ة ف���ي تخفي���ف األعباء 
املعيش���ية عن املواطنني من خالل 
املقدمة للمواطنني  الكميات  زيادة 

بأس���عار مدعومة، كما كانت هذه 
الزيادات سببا أساسيا في تخفيف 
الطلب على هذه السلع في اجلمعيات 
واسواق اجلملة ولم تقتصر جهود 
الوزارة في اجتاه زيادة املخصصات 
للف���رد. ولكنها أخذت  التموينية 
اجتاها اكث���ر اهمي���ة متمثلة في 
االستجابة لقرار مجلس الوزراء رقم 
1262 بتحسني نوعية األرز املوزعة 
في البطاقة التموينية واالجتاه الى 
التعاقد على اصن���اف ذات جودة 

أعلن وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون ادراج انواع جديدة 
من حليب االطف���ال على قائمة 
البطاقة  ف���ي  املدرجة  االصناف 
التموينية. ج���اء ذلك خالل رد 
الوزير على طلب رئيس مجلس 
األم���ة بخصوص اقت���راح تقدم 
النمالن يقضي  النائب سالم  به 
السلع األساسية  بزيادة كميات 
مدعومة األسعار في اجلمعيات 
التعاونية وزيادة السلع املوزعة 

على البطاقات التموينية.
وجاء في رد الهارون: زيادة 
كميات السلع األساسية مدعومة 
األسعار في اجلمعيات التعاونية. 
زيادة كميات السلع املوزعة على 

البطاقات التموينية.
نود اإلفادة ب���أن االقتراحني 
برغبة ق���د نظمهما القانون رقم 
10 لسنة 1979 في شأن اإلشراف 
على االجتار في السلع وحتديد 
اس���عار بعضها والذي نظم في 
مواده االشراف على االجتار في 
الس���لع وحتديد الس���لع كنظام 
البطاقة التموينية ونظام السلع 

ردًا على اقتراح النمالن بشأن زيادة السلع األساسية المدعومة

»السلفية« تطالب وزير الداخلية 
بسحب جنسية ياسر حبيب

اس����تنكر عضو املكتب السياس����ي في احلركة السلفية 
مش����عل املعلث ما صدر من املدعو الزنديق املجرم الهارب 
ياس����ر حبيب من طعن في حق أم املؤمنني وزوجة النبي 
ژ، وقال املعلث في تصريحه ان ما قاله ياسر حبيب أشد 
كفرا مما فعله الدمناركيون، حيث ان الدمناركيني استهزأوا 
بش����خص النبي ژ وأما الهالك ياسر حبيب فقد طعن في 
عرض النبي ژ واستفز مشاعر أمة اإلسالم قاطبة فأيهما 
أشد؟ الطعن في النبي بذاته أم الطعن في عرضه، وطالب 
املعلث وزير الداخلية بأن يخرج عن صمته ويقوم بسحب 
جنسية املدعو ياسر حبيب كما صرح في سحب اجلنسية 
من غيره، وان يأمر االنتربول مبالحقة املجرم ياسر حبيب، 
فما ارتكبه يفوق جرم من سحبت جناسيهم. ومتنى املعلث 
من وزير األوقاف التعميم على أئمة املساجد ان يدعوا في 
صالة القيام في هذا الشهر الفضيل على ياسر حبيب والذي 

طعن في السيدة عائشة رضي اهلل عنها وعن أبيها.
وختم املعلث تصريحه مبطالبة النواب ممن يحملون ذرة 
من الغيرة االس����المية ان يصعدوا من محاسبة الوزراء بل 
رئيس الوزراء ما لم نر اجراءات ملموسة على ارض الواقع 
في محاسبة املجرم ياسر حبيب بل وفتح ملف تهريبه من 

الكويت من غير مجاملة لبعض النواب.

حثت »األوقاف« على الدعاء عليه خالل صالة القيام


