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سمو األميــر 
يستقبل رئيس 
وأعضاء مجلس 

األمـة
استقبل صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح 
األحمد أمس بحضور 

سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد رئيس 

وأعضاء مجلس األمة 
املشاركني ضمن الوفد 

البرملاني والذي قام بزيارة 
بلجيكا مؤخرا والتقى عددا 
من املسؤولني في البرملان 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتوسطان رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وأعضاء الوفد النيابي الذي زار بلجيكا وشارك في اجتماعات مع البرملان األوروبياألوروبي.

األمير وولي العهد ورئيس احلكومة يهنئون دشتي والفضل بالعضوية

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقيتي 
تهنئــة الــى كل مــن النائب 
د.عبداحلميد دشتي والنائب 
نبيــل الفضــل عبــر فيهما 
ســموه عن خالــص تهانيه 
مبناسبة صدور حكم احملكمة 
الدستورية القاضي بفوزهما 
بعضوية مجلس األمة، متمنيا 
سموه لهما كل التوفيق خلدمة 
الوطن العزيز واإلسهام في 
رقيه وتطوره ورفع رايته. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقيتي تهنئة 
لكل من النائب د.عبداحلميد 
دشتي والنائب نبيل الفضل 
ضمنهما سموه خالص تهانيه 
مبناسبة صدور حكم احملكمة 
الدستورية القاضي بفوزهما 
بعضوية مجلس األمة، متمنيا 
لهمــا كل التوفيق والســداد 
خلدمة الوطن العزيز ورفع 
رايته. كما بعث سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس 
الــوزراء ببرقيتــي تهنئــة 

مماثلتني.
وفــي هــذا اإلطــار أعلن 
النائب د.عبداحلميد دشتي 
أنــه ســيقدم اليــوم حزمة 
مــن القوانــني الراميــة إلى 
حتصني العملية االنتخابية 
تفاديا لتكرار األخطاء التي 
حتدث في نتائج االنتخابات، 
موضحا أن أي خطأ يجب أن 
يحسم قبل أن يبدأ املجلس 

أعماله.
وقال دشتي الذي حضر 
إلــى املجلــس فــور إعــالن 
الدســتورية قبول  احملكمة 
طعنــه إن الناخبــني الذين 

صوتوا كانوا يتأملون لعدم 
متكني من القيام بدوري وهم 
موقنون بأنني نائب وممثل 
للشعب، مشيرا إلى أن األمر 
حسم اآلن من قبل الدستورية 
وتنفــس الشــعب الكويتي 
الصعــداء، وعموما انني لم 
أطعن بالدكتورة معصومة 
الظــروف  املبــارك، وإمنــا 
اقتضت ذلك، واألمر ينسحب 
على أسامة الطاحوس الذي 

حل بدال منه نبيل الفضل.
وحض دشتي النواب على 
االلتزام بالالئحة، مؤكدا أنه 
سيتصدى لكل نائب ال يلتزم 
بالالئحة والدستور ألننا نريد 
مجلسا ينجز ويعمل من أجل 

التنمية.
وفــي اإلطــار ذاتــة قال 
النائب عسكر العنزي: نبارك 
للشــعب الكويتي وللنواب 
حكــم احملكمة الدســتورية 
باســتمرار املجلــس ليبــدأ 
مرحلة جديــدة من حتقيق 
واالســتجابة  االجنــازات 
املواطنــني  لتطلعــات 

واملواطنات.
وتابــع عســكر: وهــذا 
يدل علــى أن اإلجراءات في 
انتخابــات املجلــس كانــت 
نقــول  وزاد:  صحيحــة. 
الخواننــا الذين خرجوا من 

املجلس خيرها في غيرها.
وبصفتــه رئيــس جلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية 
قال عسكر: نشكر سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
الكرمية  املبارك الستجابته 
وموافقتــه على متديد مزايا 
العسكريني ملدة عام وأنا كنت 

د.عبد احلميد دشتي أمام احملكمةنبيل الفضل متحدثا في مجلس األمة أمس

اجليران يشيد باملستوى 
العلمي للكلية األسترالية 

لتدريب وتأهيل رجال األعمال

مطيع إلنشاء حديقة
 متكاملة في منطقة الظهر

أشاد النائب د. عبدالرحمن اجليران عضو 
اللجنة التعليمية باملستوى العلمي واألكادميي 
الذي تقدمه الكلية األسترالية لتدريب وتأهيل 
رجال األعمال والهندسة والطيران، اضافة الى 

القطاعات البحرية وتشمل إدارة املوانئ العاملية 
وقيادة السفن وخفر السواحل.

ولفت النائب الى أهمية هذه التخصصات 
خاصة اننا أمام مرحلة تنمية وبناء مشاريع 
متنوعة ومنها ميناء شمال الكويت واملناطق 
السكنية وتطوير وإدارة حقول النفط وإدارة 

مستشفيات لها طاقة استيعاب كبيرة.
وجتول النائب في مرافق الكلية ومختبراتها 

املجهزة وفيها أحدث املواصفات العاملية 
لألجهزة لقياس مدى حتمل مواد البناء للعوامل 

اجلوية ومدى تأثيرها عليها.
واستمع الى شرح في ورشة مهندسي الطيران 

وأبدى إعجابه وتقديره ملهندسي الطيران من 
الشباب الكويتي حيث حققوا نتائج ممتازة في 

تركيب وفك أجهزة الطائرة وإصالح اخللل فيها 
كل هذا يتم حتت إشراف مهندسني لهم خبرات 
وشهادات عاملية وفي أجواء طبيعية في الورشة 

التي حوت طائرة حقيقية جاءت خصوصا من 
أستراليا.

وأشاد باملستوى العاملي للمكتبة وما تقدمه 
من خدمات متكن الطالب من احلصول على 
املعلومة خالل شبكة املعلومات العنكبوتية 

للحصول على الدوريات العاملية املتخصصة 
في اإلدارة أو الهندسة وغيرها.

وفي اخلتام دعا النائب الى دعم جهود الكلية 
وتقدمي التسهيالت لها مثل توسعة مواقف 

السيارات اخلاصة بالطلبة وإدارة الكلية.
من جانب آخر، تقدم اجليران بتهنئة كل من 

د.معدي العجمي ود.وليد احلمد بفوزهما 
بانتخابات الرابطة ألعضاء هيئة التدريس بكلية 

التربية األساسية العارضية.

قدم النائب د.احمد بن مطيع اقتراحا برغبة 
جاء فيه: ملا كانت الساحة الواقعة في قطعة )1( 

مبنطقة الظهر بعد إزالة البيوت فيها تشغل 
مساحة واسعة ال تستغل بل تؤثر في تلويث 

البيئة وهي ارض فضاء رحبة ال ينتفع بها احد 
مع كونها تقع في منطقة سكنية والتي ميكن 

استغاللها إلنشاء حديقة عامة تخدم أهالي 
املنطقة.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة أن تقوم 
احلكومة ـ ممثلة في الهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية ـ باإلسراع في إنشاء 
وتنفيذ حديقة عامة ومتكاملة في منطقة الظهر 
قطعة )1( وجتهيزها بالزراعات التجميلية، على 
ان تشتمل على ممشى دائري حول احلديقة، 

ملمارسة متعة الرياضة والنزهة.

العبداهلل: احلكومة ملتزمة التزامًا كاماًل
 بتنفيذ أحكام القضاء

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ 
محمد العبداهلل التزام احلكومة »الكامل« بتنفيذ أحكام القضاء 
العادل. وقال العبداهلل في تصريح لـ »كونا« بعد صدور حكم 
احملكمة الدستورية بشأن الطعون االنتخابية أمس: ان القضاء 

الكويتي الشامخ سيظل دوما »املرجعية الصادقة واملالذ 
اآلمن للفصل فيما نختلف حوله من أمور«. وكانت احملكمة 
الدستورية قد قضت أمس برفض بعض الطعون االنتخابية 

بشأن صحة انتخابات مجلس األمة )يوليو 2013( وبقبول 
ترك اخلصومة في طعنني كما قضت احملكمة ببطالن عضوية 
النائبني في مجلس األمة احلالي أسامة الطاحوس ود.معصومة 

املبارك وإعالن فوز املرشحني د.عبداحلميد دشتي ونبيل 

الفضل بعضوية مجلس األمة احلالي.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة 

الشيخ محمد العبداهلل ان جميع الوزراء وضعوا استقاالتهم 
بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك  

لتمكني سموه من االعداد ملتطلبات املرحلة املقبلة.
وأضاف العبداهلل في تصريح لـ »كونا« ان سمو رئيس مجلس 

الوزراء ارتأى رفع األمر الى صاحب السمو األمير التخاذ ما 
يراه محققا للمصلحة الوطنية. وأوضح بالقول »نظرا الى ان 
جميع الوزراء قد وضعوا استقاالتهم بتصرف سمو رئيس 
مجلس الوزراء فإنه يتعذر على احلكومة حضور جلسات 

مجلس األمة حلني البت في شأن تلك االستقاالت«.

الشيخ محمد العبداهلل

جانب من احلضور في بهو مجلس األمة أمس

الوزراء وضعوا استقاالتهم بتصرف رئيس احلكومة

د. عبدالرحمن اجليران

د.أحمد مطيع

دشتي: سأقدم 
حزمة من القوانني 

لتحصني العملية 
االنتخابية

عسكر: نبارك 
للشعب الكويتي 

حكم »الدستورية«

املال يتحدث اليوم في ندوة 
»ما بعد حكم الدستورية؟«

يقيم الناشط السياسي عبداهلل فالح املنوخ ندوة بعنوان »ما 
بعد حكم الدستورية؟« بحضور النائب األسبق صالح املال، 
وذلك في متام الساعة 8 من مساء اليوم الثالثاء املوافق 24 

ديسمبر اجلاري  في ديوان املنوخ في منطقة املنقف ـ قطعة 
4 ـ شارع 54 ـ منزل 28.

صالح املال


