
  قالت الهيئة العامة للشباب الكويتية أمس االثنني إن 
إطالقها برنامج )مثمر( يأتي بهدف غرس وتعزيز القيم 
األخالقية النابعة من تعاليم الدين احلنيف والعادات 

الكويتية االصيلة لدى طلبة املدارس احلكومية.
وأوضحت الناطقة الرسمية باسم الهيئة جناة الصايغ 
في مؤمتر صحافي لالعالن عن اطالق البرنامج أن تعزيز 
تلك القيم سيتم من خالل عمل ميداني مؤسسي مستدام 

بالشراكة مع عدد من جهات احلكومية الراعية للشباب.
وأضافت الصايغ أن برنامج )مثمر( والذي انطلق فعليا 
مطلع أبريل اجل��اري سيقام بالتعاون مع وزارة التربية 
ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة املجتمعية واللجنة 
الدائمة للعمل على استكمال تطبيق أح��ك��ام الشريعة 
اإلسالمية التابعة للديوان األميري ومكتب وزارة الدولة 

لشؤون الشباب.
وبينت أن الهيئة حريصة على تطبيق منهج التخطيط 
التشاركي في استراتيجية عملها وان يكون لديها شراكات 
وتعاون وتنسيق مع مختلف اجلهات الراعية للشباب سواء 

احلكومية منها أو اخلاصة.
وأش��ارت الى أن الهيئة تركز عملها مع وزارة التربية 
نظرا ألهمية الفئة التي ترعاها الوزارة في املدارس من خالل 
إعداد املشاريع واألنشطة وتبني مواهبهم خللق جيل قادر 

على مواجهة التحديات واملشاركة في تنمية البالد.
وذك��رت ان مبدأ الشراكة والتعاون مع )التربية( مت 
ترجمته من خالل أول املشاريع التي مت اإلنتهاء منها أخيرا 
وهو برنامج )مكارم( ال��ذي ش��ارك فيه 55 طالبا من 44 

مدرسة ابتدائية في منطقة اجلهراء التعليمية.
ولفتت إلى أن مشروع )مثمر( يستهدف بالدرجة االولى 
طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية في امل��دارس لبناء 
شخصية مثمرة بالعطاء والعمل املتقن وتتميز بالريادة 

املطلقة.
وأفادت بأن مشاريع وفعاليات )مثمر( ستتم باستخدام 
وسائل تدريبية أعدها أكادمييون مختصون في مجال 
التربية والتدريب خصيصا لهذا املشروع مبينة أنه مت 
ادراج وإش��راك أكثر من 80 مدرسة للمشروع مع دراسة 
القدرة االستيعابية لضم املزيد املدارس في العام الدراسي 

املقبل.
من جانبها قالت عضو اللجنة العليا للبرنامج ومديرة 
املكتب التنفيذي ل)مثمر( رشا الفارس في املؤمتر إن ملتقى 
)مثمر( الوطني سيقام في ال 30 من الشهر اجلاري وعلى 

مدى ثالثة ايام للتعريف ونشر ثقافة البرنامج.
وأشارت الفارس إلى أن امللتقى سيقام حتت رعاية وزير 
التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة 
خالد الروضان وبحضور ممثلني عن امل��دارس املشاركة 

وفرق التدريب.
وبينت أن امللتقى سيتضمن إقامة ورش عمل تدريبية 
إلعداد اخلطط التشغيلية للمدارس للعام الدراسي املقبل 
بإشراف فرق البرنامج األربعة وهي املتابعة والتأهيل 
وفريق تقييم األداء وفريق التدريب والتطوير اضافة 

للفريق اإلعالمي.
وذكرت أن البرنامج سيأخذ بعدا مؤسسيا في عمله إذ 

سيتم طرح 10 مشاريع تربوية على أن تختار املدرسة 
املشاركة املشروع املناسب لها وفقا لطاقتها وإمكاناتها 
من خالل العمل اجلماعي للوصول إلى منتج مثمر املتمثل 
بشاب يتمتع بشخصية قيمية مثمرة بالعطاء والعمل املتقن 

ويتميز بالريادة.
من جهته قال مدير إدارة الشرطة املجتمعية ب��وزارة 
الداخلية وممثل ال���وزارة للمشروع العميد عبدالرحمن 
العبدالله إن مشاركة )ال��داخ��ل��ي��ة( ف��ي البرنامج تأتي 
بناء على دوره��ا في العمل الوقائي من اجلرمية وهو من 

األولويات املهمة لدى الوزارة.
وأوضح العبدالله أنه مت وضع خطة استراتيجية لتنفيذ 
امل��ش��روع بشكل مؤسسي منظم من خ��الل تشكيل جلان 
متعددة للمتابعة والتقييم وحتديد األولويات للعمل على 
حتقيق أهداف املشروع بالتعاون مع املؤسسات الرسمية 

املشاركة فيه.
وأفاد بأن )الداخلية( ممثلة بإدارة الشرطة املجتمعية 
تعتبر شريكا استراتيجيا في مشروع مثمر التربوي الفتا 
إلى أن لدى ال��وزارة مشاريع وبرامج ومبادرات متعددة 
تخدم الشباب واألبناء الطلبة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم 

وإبراز دورهم الفاعل في املجتمع.
بدوره قال عضو اللجنة العليا للبرنامج ونائب رئيس 
الفريق اإلعالمي محمد الكندري إن فريقه سيعمل على 
حتقيق أه��داف البرنامج من خ��الل التعاون مع وسائل 
اإلع��الم التقليدية واإللكترونية إليصال رسالة )مثمر( 
والتي تسعى لبناء جيل يتمتع بقيم تربوية وأخالقية 

وميلك طموحا لالبداع والريادة.
وأض��اف الكندري أن اللجنة املنظمة للمشروع تسعى 
إلشراك املزيد من اجلهات احلكومية واألهلية ومن القطاع 
اخلاص في مشاريعها املقبلة لتحقيق أكبر انتشار له السيما 

أنه يخدم فئة مهمة وهي طلبة املدارس.
وأكد أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات مجلس الوزراء 
بدعم الشباب الكويتي وإتاحة الفرصة امامهم لالبداع 
والتميز الفتا إلى أن البرنامج سيطبق من خالل مشاريع 
وفعاليات ستقام وفق آلية معتمدة من اللجنة الستثمار 

أوقات فراغ الشباب مبا يخدم عملية التنمية. 
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خالل مؤمتر صحافي لإلعالن عن إطالق البرنامج

الصايغ: »مثمر« يعزز القيم األخالقية لدى طلبة املدارس 

املتحدثون في الندوة

عملها إستراتيجية  في  التشاركي  التخطيط  منهج  تطبيق  على  حريصة  الشباب  هيئة 

جناة الصايغ

  أعلنت حملة )الكويت إلى جانبكم( أمس االثنني توزيع 
مساعدات اي��واء في منطقة )تهامة( مبحافظة )احل��دي��دة( 
اليمنية على 250 أسرة نازحة من مديرية )املخاء( مبحافظة 

)تعز(.
واع��رب محافظ )احل��دي��دة( اللواء حسن احمد الهيج في 
بيان صحفي عن تقديره لدولة الكويت وشعبها على »الدور 
اإليجابي« الذي تقوم به للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب 

اليمني في ظل الظروف احلالية.
من جانبه أوضح الرئيس الدوري للهيئة اليمنية الكويتية 
لإلغاثة توفيق محمد حسني ان مشروع مستلزمات االي��واء 

االغ��اث��ي باحملافظة امل��م��ول م��ن دول��ة الكويت ضمن حملة 
)الكويت إلى جانبكم( يستهدف 550 أسرة نازحة في منطقة 
)تهامة(. بدوره قال مدير مشروع االيواء في احلملة مبحافظة 
)احلديدة( صادق السعيدي ان احلملة تأتي مكملة حلمالت 
اغاثية سابقة نفذت في )احلديدة( حيث مت توزيع خمسة آالف 

سلة غذائية في أواخر عام 2016.
واض��اف انه سيتم تنفيذ حملة االي��واء احلالية للنازحني 
من ابناء محافظتي )احلديدة( و)حجة( وتستهدف النازحني 
من مديريات )املخاء( في )احلديدة( و)حرض( و)ميدي( في 

)حجة(.

وكانت حملة )الكويت إلى جانبكم( اعلنت في وقت سابق 
عن مناقصتني في مشاريع املياه لبناء خزانني في مديريتي 

)زبيد( و)الزيدية( بسعة 32 مترا مربعا.
يذكر ان حملة )الكويت الى جانبكم( تعمل في مجال االغاثة 
العاجلة في اليمن من خالل خمسة قطاعات هي الغذاء واملاء 

والتعليم وااليواء اضافة الى الصحة.
ومت تشكيل جلنة ميدانية اغاثية حتت اسم )الهيئة اليمنية 
- الكويتية لالغاثة( وهي تضم عددا من اجلمعيات اليمنية 
والكويتية الهادفة اليصال املساعدات املقدمة من دولة الكويت 

الى الشعب اليمني.

حملة »الكويت إلى جانبكم« توزع مساعدات على نازحي »احلديدة« باليمن 

 العتيبي :إحدى املدارس اخلاصة 
في منطقة سلوى تستغل ممر 

املشاة وأمالك الدولة
ريا�ض عواد 

قدم عضو املجلس البلدي أسامة العتيبي عددا من االسئلة 
حول قيام إحدى املدارس اخلاصة في منطقة سلوى باستغالل 
ممر املشاة وهو مرفق عام يقع ضمن أم��الك الدولة حيث مت 

ضمه وتسويرة بأسوار حديدية لها بوابات من جانبي املمر.
وق��ال العتيبي واستنادا ملا ج��اءت به امل��ادة رقم 72 ( من 
الالئحة الداخلية لتنظيم أعمال املجلس البلدي والتي تنص 
على اآلت��ي ال يجوز للعضو أن يتدخل ف��ي أع��م��ال اجلهاز 
التنفيذي كما ال يجوز له االتصال أو السؤال عن أية معلومات 
إال عن طريق رئيس املجلس البلدي ال��ذي له مخاطبة وزير 

الدولة لشؤون البلدية دون غيره. 
وأضاف العتيبي ملا كنا قد الحظنا أن قامت إحدى املدارس 
اخلاصة في منطقة سلوى باستغالل ممر املشاة وهو مرفق 
عام يقع ضمن أمالك الدولة حيث مت ضمه وتسويرة بأسوار 
حديدية لها بوبات من جانبي املمر ما يدعوني للتساؤل عن ما 

يلي :-
وقال العتيبي هل قامت بلدية الكويت مبنح ترخيص يجيز 
ضم وتسوير هذا املرفق العام وإستغاللة من قبل هذه املدرسة 
اخلاصة ؟, مع تزويدنا بنسخ من هذا الترخيص إن ُوج��د , 
باإلضافة إلى السند القانوني للمنح.  وتسائل العتيبي في 
حالة عدم وجود ترخيص لالستغالل ) الضم والتسوير ( ما 
هي أسباب عدم اتخاذ البلدية لإلجراءات املتبعة حسب القانون 

واللوائح املرعية في هذا الشأن.
وتأسيسا على ما سبق أرجو مخاطبة  وزير الدولة لشؤون 

البلدية لإليعاز ملن يلزم إلفادتنا عما سبق ذكره.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية افتتحت 
مختبر فحص اخلضار والفواكه 
بالسوق املركزي في »الصليبية«

ريا�ض عواد 

تزامنا مع االس��ب��وع اخلليجي لسالمة الغذاء 
افتتحت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مختبر 
فحص اخلضار والفواكه بالسوق املركزي للخضار 
والفواكة ) وافر ( مبنطقة الصليبية تفعيال لقرار 
مجلس الوزراء املتعلق بنقل بعض االختصاصات 
الى هيئة الغذاء, وذلك تفعيال لدورها الرقابي جتاه 
التأكد من صالحية امل��واد الغذائية املتداولة في 
سوق اخلضار والفواكة, وحتديد مدى مطابقتها 
للمواصفات وامل��ق��اي��ي��س املعتمدة قبل االف���راج 

والتداول.
وق��ال مدير ع��ام ورئيس مجلس ادارة الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري خالل حفل 
افتتاح مختبر السوق امل��رك��زي لفحص اخلضار 
والفاكهة انه مت انشاء املختبر ليكون متخصصا 
في فحص اخلضار والفاكهة الواردة الى السوق » 
شبرة اخلضار املركزية« من قبل املتعهد الذي قام 

.B.O.T بانشاء السوق املركزي وفقا لنظام ال
واوضح الكندري ان اجراءات الفحص هذه كانت 
تتم من خالل اخذ العينات من قبل مفتشي البلدية 
وترسل الى مختبر وزارة الصحة لفحصها, مبينا ان 
بقية اخلضار والفواكة الواردة الى البالد عبر املنافذ 
والتي التباع في هذا السوق, فإنه الي��زال ينطبق 
عليها نفس االج��راءات السابقة املتبعة بني البلدية 

ووزارة الصحة. 
وذك��ر ان حفل افتتاح مختبر السوق املركزي 
لفحص اخلضار والفاكهة تزامن مع نقل تبعيته 
من بلدية الكويت, مع الفعاليات التي قامت بها 
الهيئة خ��الل االسبوع اخلليجي لسالمة الغذاء, 
حيث مت تسليط ال��ض��وء على أن سالمة الغذاء 
مسؤولية اجلميع. من جانبها قالت مدير ادارة 

املختبرات الغذائية بالهيئة د.ازده��ار السيف ان 
ادارة املختبرات الغذائية قامت بتفعيل دورها خالل 
الوقت احلالي, بالتأكد من صالحية املواد الغذائية 
املتداولة في س��وق اخلضار وال��ف��واك��ة, وحتديد 
مدى مطابقتها للمواصفات واملقاييس املعتمدة قبل 
االف��راج وال��ت��داول, وذل��ك تطبيقا ملا جاء في البند 
الثامن من امل��ادة اخلامسة لقانون انشاء الهيئة 

العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013.
واش���ارت ال��ى ان دور مختبر السوق املركزي 
في فحص اخلضار والفواكة ياتي استكماال للدور 
الرقابي ال��ذي تقوم به مختبرات وزارة الصحة 
حاليا, م��ن خ��الل فحص جميع امل���واد الغذائية 
احمل��ل��ي��ة وامل���س���ت���وردة, ل��ل��ت��أك��د م��ن صالحيتها 
ومطابقتها للمواصفات القياسية املعتمدة, مثمنة 
دور بلدية الكويت في تسهيل اج��راءات نقل تبعية 
املختبر, وم��دي��ر ادارة فحص االغ��ذي��ة بالبلدية 
م.استقالل املسلم على جهودها في جناح البرنامج 
التدريبي املختص بتأهيل وتدريب الكادر الفني 
قبل مرحلة االستالم. واضافت السيف ان الهيئة 
قامت بالتشغيل التجريبي للمختبر مباشرة بعد 
االستالم من بلدية الكويت, بالتنسيق مع االدارة 
التابعة للبلدية في ال��س��وق, وع��ن طريق سحب 
عينات عشوائية وارسالها للمختبر, بهدف اجراء 
االخ��ت��ب��ارات التي تكشف ع��ن اح��ت��م��االت تلوثها 
بامللوثات الكيميائية, كبقايا املبيدات احلشرية 
والسموم الفطرية وامللوثات البيئية, فضال عن 
امللوثات البيولوجية الناجمة عن ري املنتجات 
الزراعية مبياه ملوثة, وذلك طبقا لطرق االختبار 
الدولية املعتمدة, والتزاما بتلبية املتطلبات الفنية 
العتماد املختبرات الواردة في املواصفات القياسية 

الدولية » ايزو 17025 ».

تتمات

استجوابان لرئيس احلكومة
وطبقا لالئحة من حق احلكومة تأجيل مناقشة 
أي استجواب لم ميض على تقدميه 15 يوما ليتم 
االسبوعني ويوافق املجلس دون تصويت , وسيكمل 
االستجواب األول األسبوعني اليوم ويحني موعد 
مناقشته غدا وفقا لتأكيدات أحد مقدميه النائب وليد 
الطبطبائي, واي طلب بتأجيل االستجواب اكثر من 

ذلك يتطلب قرار من املجلس.
فيما لم يكمل االستجواب الثاني 8 أيام موعد ادراجه 
ملناقشته وم��ن حق احلكومة تأجيله دون تصويت 
املجلس ليكمل أسبوعني, وبالتالي ت��زداد التوقعات 
بطلب احلكومة تأجيل االستجوابني معا ملدة أسبوعني 
أي الى ما بعد يوم 3 مايو وهو موعد حكم احملكمة 

الدستورية في طعن بطالن املجلس احلالي.
وق��ب��ل س��اع��ات م��ن جلسة ال��ي��وم , ش��ه��دت ن��دوة 
“سرقوها...ودمروا وحدتها” أمس االول  بديوان 
النائب محمد براك املطير عرض كتاب عدم التعاون 
مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك, 
ورفع الكتاب النائبان املطير و ووليد الطبطبائي وهو 
موقع من مقدمي االستجواب االول وهم املطير ووليد 
الطبطبائي و م��رزوق اخلليفة , وطالب املتحدثون 
سموه بصعود املنصة. وقال املطير : نحذر الرئيسني 
ظن رئيس املجلس ورئيس احلكومة من ان شطب 
االس��ت��ج��واب سيجعلنا نتقدم باستجواب ث��ان من 
محور واحد وهو “ عدم متكني نواب االمة من ادواتهم 

الدستورية “.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي ل” الوسط” : وقع 
على كتاب عدم التعاون مع املبارك خالل ندوة املطير 
3 نواب هم مقدمو االستجواب , واستدرك بقوله : لكن 
لدينا 10 نواب جاهزين لتوقيع كتاب عدم التعاون 
االول ونسعى لتقدمي كتاب ثان موقع من 10 نواب 
آخرين ليكون اجمالي املوقعني على عدم التعاون 20 
نائبا وتابع : اليوم سيكون مر على تقدمي استجوابنا 
14 يوما وبالتالي يحق لرئيس الوزراء طلب تأجيل 
املناقشة ملدة يوم واح��د دون موافقة املجلس إلمتام 
فترة االسبوعني وبالتالي يجب مناقشة االستجواب 
في جلسة األربعاء , واي طلب للتأجيل اكثر من ذلك 
يجب ان يكون بقرار من املجلس وسنعمل بكل طاقتنا 

على رفض ذلك.
وقال الطبطبائي : على رئيس ال��وزراء ان يصعد 
املنصة اليوم أو غ��دا الن التأجيل ليس في صاحله 
وكلما مرت األيام سيقل عدد مؤيدي رئيس احلكومة 
من النواب. وأضاف : طلبنا اجراء بروفة االستجواب 
داخل قاعة عبدالله السالم امس فرفضت األمانة العامة 
ألنه يجب موافقة رئيس املجلس اوال , لذلك قمت انا 
والنائب مرزوق اخلليفة بعمل الروفة مبكتبي وليس 

في القاعة . 
من جانبه قال النائب خلف دميثير: ال ابطال وال حل 

ملجلس األمة خالل الشهرين املقبلني.
وت��ص��ادف اثناء جلوس دميثير مع الصحافيني 
البرملانيني ان حضر النائب عبد ال��ك��رمي الكندري 
فقال الكندري : أبو مشعل بنقل اغراضنا وال أل؟ , فرد 
دميثير ضاحكا : ال ما في نقل أغ��راض , انا توي قلت 

للصحافيني ال حل وال ابطال للمجلس احلالي.

»القطرية«
وقال “هناك تراجع, لكنه ال يزال حتت السيطرة. لم 
يكن تراجعا كبيرا”, مضيفا “ال تزال لدينا أعمال كبيرة 

في الواليات املتحدة وسنواصل توسعنا«.
وأشار الى رحلة جديدة الى مدينة سان فرانسيسكو 
تضاف ال��ى الوجهات االميركية العشر للخطوط 
القطرية بدءا من العام املقبل. كما ان الشركة العمالقة 
ستبدأ تسيير رح��الت جديدة ال��ى الس فيغاس في 

الربع الثاني من 2018.

جلنة »احلاويات«
وق��ال  الطبطبائي: “أجتمعت جلنة التحقيق في 
تهريب بعض احلاويات بحضور أعضائها اخلمسة 
لبحث اجلهة املسؤولة عن تهريب ه��ذه احلاويات 
,الفتا الى أن هناك تباين في رأي أعضاء اللجنة حول 
املسؤولية اذ يرى بعضهم مسؤولية جهة واحدة في 
حني يرى البعض االخر ان املسؤولية تقع مشتركة بني 

اكثر من جهة .
وأوضح الطبطبائي اللجنة طلبت من مستشاريها 
تقدمي تقدير متضمن املستندات االي زودت بها اللجنة 

حتدد وجه القصور لدى كل جهة حكومية بهذه القضية 
وعلى ضوء ذلك نعمل على اعداد التقرير بشكل نهائي 

متضمنا حتديد وجه التقصير في أي جهة .
وبني الطبطبائي ان كل جهة حكومية غطت نفسها 
فيما يتعلق بعدم مسؤليتها بكتب رسمية لكننا نرى 
ان املسؤولية مشتركة وسنعمل بناء على التقرير الذي 
سيعد من قبل مستشاري اللجنة على صياغة التقرير 

النهائي خالل اسبوعني .

إضافة ذوي االحتياجات
وأشار اخلليفة إلى أن موافقة اللجنة على مقترح 
ضم املعاقني لبرنامج عافية يضمن لهم حق تلقي 
العالج في املستشفيات اخلاصة وذل��ك بعد أن تتم 

املوافقة على التعديالت من قبل مجلس األمة.
وأضاف أن التعديل الثالث الذي وافقت عليه اللجنة 
متعلق مب��ن يرعى معاقا إع��اق��ة ش��دي��دة ب��أن يكلف 
شخصان من أسرته لرعايته بدال من واحد ألن إعاقته 

شديدة ويحتاج رعاية خاصة.
وأشار إلى ان التعديالت شملت أيضا تقليص مدة 
اإلحالة للتقاعد للمكلفني بالرعاية للرجل بحيث تكون 
15 عاما بدالً عن 20 كما كان في السابق وبالنسبة 

للمرأة تكون 10 أعوام بدالً عن 15سنة.
وقال اخلليفة إن من ضمن التعديالت أيضاً الذي 
متت املوافقة عليه هو إلزام الهيئة بتحديد صالحية 
البطاقات مبدة ال تقل عن 3 سنوات وال تزيد على 10 

سنوات بحسب حاالت اإلعاقة.
ولفت إلى وجود تعديل مهم للمادة 65 بشأن إعادة 
التقييم, مشيرا إلى أن هذا التعديل موجود لدى اللجنة 
التشريعية وسيتم تقدمي طلب استعجال إلحالته إلينا 

نظراً ألهميته وحتى يكون قانون املعاقني متكامال.
وأوض��ح اخلليفة ان هذه التعديالت متت املوافقة 
عليها باإلجماع والتي تبناها اعضاء اللجنة أنفسهم 
وبقناعاتهم, مناشدا جلنة األولويات بأن يكون هذا 
القانون أولوية وأنه سوف يتقدم بطلب اذا ادرج على 

جدول اعمال البرملان بأن يقدم على ما سواه.
وأك���د اخلليفة م��ن ج��ه��ة أخ���رى أن جل��ن��ة ذوي 
االحتياجات بالرغم من أنها مؤقتة إال انها من أنشط 
اللجان حيث إن اجتماع اليوم هو االجتماع الثالث 

عشر.

مجلس الوزراء
قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مبناسبة إطالق 
املواطنني السعوديني والقطريني الذين اختطفوا في 
العراق وعودتهم ساملني إلى أوطانهم وهم يتمتعون 
بصحة جيدة سائال الله عز وجل أن يدمي األمن واألمان 

على البلدين الشقيقني.
وبهذا الصدد أع��رب مجلس ال���وزراء عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته إلى خادم احلرمني الشريفني 
امل��ل��ك سلمان ب��ن عبدالعزيز آل س��ع��ود وللشعب 
السعودي الشقيق لضحايا سقوط طائرة عمودية 
تابعة للقوات املسلحة السعودية املشاركة ضمن قوات 
التحالف لدعم الشرعية في اليمن أثناء تأدية مهامها 
العملياتيه في محافظة مأرب الذي أسفر عن استشهاد 
عدد من اجلنود من ضمن القوات املسلحة السعودية 
وهم ي��ؤدون واجبهم الوطني سائال املولى عز وجل 
أن يتغمد شهداء هذا احلادث املؤسف بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته وأن ينزلهم منازل الشهداء 

ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
كما أدان املجلس الهجوم اإلره��اب��ي على كنيسة 
دي��ر سانت كاترين في سيناء ي��وم الثالثاء املاضي 
ال��ذي أسفر عن استشهاد رج��ل أم��ن وإصابة أخرين 
مؤكدا على موقف دول��ة الكويت ال��راف��ض ملثل هذه 
األعمال اإلجرامية التي تتنافى مع كافة األديان والقيم 

واألعراف اإلنسانية.
كما عبر املجلس عن خالص التهاني والتبريكات إلى 
فخامة رجب طيب اردوغان رئيس اجلمهورية التركية 
الصديقة مبناسبة جناح عملية االستفتاء الشعبي 
العام على التعديالت الدستورية معربا عن األمل في 
حتقيق الكثير من اإلجن���ازات التنموية وك��ل ما فيه 

مصلحة وتقدم وازدهار الشعب التركي الصديق.
كما أعرب املجلس عن إدانته للهجوم اإلرهابي الذي 
وقع مؤخرا في جادة الشانزليزية في باريس منددا 
بهذا العمل اإلجرامي اجلبان مؤكدا دعم دولة الكويت 
ملا تتخذه جمهورية فرنسا من إج��راءات في محاربة 
اإلرهاب وعلى موقف الكويت املبدئي في رفض وإدانة 

اإلرهاب بكافة صورة وأشكاله.


