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مركز لندن عقد مؤمترًا صحافيًا أعقب اتفاقًا مبدئيًا إلقامة مؤمتر دولي في الكويت 

الفضلي: البحث العلمي أساس نهضة املجتمعات 
والتقدم مرهون باستثمار العلم والعلماء

أكد رئيس مركز البحوث واالستشارات لندن 
الدكتور ناصر الفضلي أن البحث العلمي في 
الوطن العربي يعاني بشدة معربا عن اسفه 
من قلة عدد مراكز البحوث في الــدول العربية 
ومحدوديتها باملقارنة بنظيرتها في الــدول 
الغربية، حتى ان املراكز الفاعلة في املنطقة 

العربية ال تعد على اصابع اليد الواحدة.
ــذا فــي مــؤمتــر صحافي عــقــده مركز  ــاء ه ج
البحوث عقب لقاء مع جامعة الكويت لالتفاق 
على عقد مؤمتر دولــي حــول مخاطر اإلرهــاب 

أكتوبر املقبل.
وعـــرف الفضلي البحث العلمي بــأنــه هو 
األسلوب املنظم في جمع وتوثيق املعلومات 
وتدوينها كمالحظات حتليلية موضوعية، 
بعيدة عن لغة العواطف، على أن يكتب بخطوات 
علمية ممنهجة، ليتمكن الباحثني والدارسني من 
االستفادة منه، بهدف الوصول إلى نظريات تفيد 

في استقراء املستقبل وسعادة البشرية.
وتابع : للبحث العلمي أهمية قصوى في 
تطور العلوم، فهو للبحوث اإلنسانية والعلمية 
دراســـة ذات مصداقية، نحو تــقــدمي الفوائد 
للدارسني باألبحاث اجلديدة التي استفادت مما 
سبق ثم بنت عليه استنتاجاتها، والتي ليست 
بــالــضــرورة توافقها وبالتالي تشرح أوجــه 
اخلــالف وفي النهاية تثري القارئ والــدارس 

وتسوق لهم القرائن واملواثيق العلمية الدالة.
ولفت إلــى أن البحث العلمي يشكل أهمية 
كبيرة بالنسبة للكثير من الدول كونه يعد من 
أفضل الطرق التي يعتمد عليها في التطوير 
والتميز في شتى املــجــاالت ويسعى لتحقيق 
أهداف عديدة،و يقدم الكثير من الفوائد بالنسبة 
للباحثني،و للمجتمع ككل، وهو أساس وعصب 
العمل األكادميي في املؤسسات التعليمية، لذلك 
ترتكز اجلامعات العريقة في العالم عليه ليس 
فقط في الدراسة والبحث وإمنــا أيضا لتوفير 

ضمان مادي للمؤسسة التعليمية.
البحث العلمي العربي

وجــال الفضلي مع عدد من اإلعالميني على 
ملف البحث العملي ومعوقاته فــي الوطن 
العربي، مرجعا السبب فــي معاناة البحث 
ــى العديد من  العلمي فــي الـــدول العربية ال
املسببات ذكــر منها : عــدم االهتمام بالبحث 
العلمي وبالتالي بتوظيف نتائجه لتقدم 
املجتمعات، إضافة إلــى النظرة اخلاطئة له 
مــن قبل بعض املسئولني على أنــهــا وظيفة 
األكادمييني والتربويني فقط، مؤكدا ان هذا 
ضمن املفاهيم اخلاطئة التي يجب على العلماء 
واالختصاصني والباحثني تصحيحها، ناهيك 
ــاث الــتــي تبحث فــي جميع  ــح عــن مــراكــز األب
القضايا وتبتعد عن التخصص األمر الذي قد 

يكون أحد أسباب فشل هذه املراكز البحثية.
ــح أنــه حــان األوان ليدرك العرب أن  وأوض
االهتمام بالبحث العلمي والباحثني أصبح 
ضــرورة ملحه وليس ديكورا في حياتنا، وان 
البحث العلمي العربي يحتاج الــي ضــرورة 
إعــادة النظر في كافة مراحل التعليم النظامي 
وتطوير خططه ومناهجه وطــرق تدريسه 
وإعــادة الهيكلة التنظيمية واملفاهيم االداريــة 
العقيمة، كما يحتاج الــى االهتمام بالطفولة 
وتأمني حقوقها وتشجيع األطفال على ممارسة 
الهوايات املختلفة وتفجير الطاقات اخلالقة 
لديهم وتشجيعهم على التعبير عــن الــذات 
وذلك اذا أردنا خلق باحث علمي مبدع ومبتكر 

مستقبال.
وطالب الفضلي باالستفادة من جتارب الدول 
الناجحة مثل اليابان واملانيا واجنلترا وبعض 
الدول النامية التي تطورت حديثا مثل الصني، 

الهند، تايوان، كورية اجلنوبية.
املقارنة مع الغرب

وباملقارنة باملراكز البحثية الغربية قال: 
الغرب ينظر إلى البحث العلمي على أنه حياة 
ومستقبل مشرق ويضعه في مرتبة متقدمة 
نحو نهضة املجتمع خاصة الواليات املتحدة 
االمريكية وبريطانيا فهناك مراكز األبحاث 

الفاعلة املتخصصة التي تركز على محاور 
محددة وتبحث فيها وتنقل النتائج الى اجلهات 
التنفيذية لبحث تنفيذ املفيد منها للمجتمع، 
فالتخصص في مجال معني يعمل على تركيز 
اجلهد على قضايا مــحــددة ومكملة لبعضها 
بعضا وينتهي بنتائج تقدم لنا الصورة املتكاملة 

عن القضية محور الدراسة.
ــزا الفضلي حالة التراجع التي عليها  وع
املجتمعات العربية على مستوى عدة صعد إلى 
عدم االهتمام بالبحث العلمي بالقدر الكافي فال 
يعتبره كثيرون وسيلة هادفة إلى وصف حالة 
ما وتفسيرها تفسيرا دقيقا رغم حاجتنا إلى 
النهوض مبجتمعاتنا، ما يؤكد حاجة الكثير من 

الدول العربية في ظل التطورات املتالحقة التي 
نشهدها هذه اآلونة إلى البحث العلمي من أجل 
نهضتها، فالبحث العلمي سيصل بنا إلى نتائج 
ومعلومات دقيقة، وزيــادة املعرفة، وتدعيم 

التفكير اإلبداعي لدى أبناء هذه الدول.
وأضــاف : هناك أيضا مشكلة يتسبب فيها 
ــام بأهمية  املستهلك الـــذي ليس لــديــه علم ت
البحث العلمي ومن ثم ال يؤيده وال يصبر على 
الدراسات التي جترى حتى يستفيد من نتائجها 
في شتى مجاالت احلياة، إضافة إلــى انعدام 
التعاون بني اجلامعات واملؤسسات واملراكز في 

محيطنا العربي.
وشدد على ضرورة أن تعي دولنا أنها تعيش 

معركة تغييب الوعي لدى بعض أبنائها، وأن 
الوسيلة التي قادت الدول املتقدمة للتخلص من 
ذلك هي البحث العلمي حيث يشكل أهمية كبيرة 
بالنسبة للباحث وحكومته التي تشجعه وتوفر 

له اإلمكانات ليعود بالنفع على املجتمع.
وقـــال: البحث العلمي هــو الطريق األمثل 
للتقدم ليس فقط على الصعيد األكادميي وإمنا 
أيــضــا على الصعيد االجتماعي والــتــربــوي 
والسياسي في أي بلد، مرجعا تقدم الواليات 
املتحدة وبريطانيا وبعض الـــدول الغربية 
بالدرجة األولى إلى اهتمامها بالبحث العلمي 
ودراسة نتائج األبحاث العلمية دراسة متميزة 
ومن ثم تفعيل ما يناسب وإعادة النظر في ما ال 

يتفق وطبيعة املجتمع أو ما قد يعيق تقدمه.
ــدد مراكز  ـــرب عــن استيائه مــن قلة ع وأع
البحوث في محيطنا العربي، فهي تعد على 
األصابع والفاعل منها قليل جدا والسبب في 
ذلك يرجع إلى عدم االهتمام بالبحث العلمي 
وال بتوظيف نتائجه لتقدم املجتمع، إضافة إلى 
النظرة اخلاطئة له من قبل اآلخرين على أنها 
وظيفة األكادمييني وهــذا خطأ فــادح ال بد من 
تصويبه، ناهيك عن مراكز األبحاث التي تبحث 
في جميع القضايا وتبتعد عن التخصص ما 

يتسبب في فشلها.
ودعا الفضلي إلى إطالق الصحوة املعرفية 
من حاضنات علمية، وهــذا يتطلب شراكة بني 
ــاص، وهي  احلكومة واجلامعة والقطاع اخل
ــداث  شراكة إذا ما قامت لها الــقــدرة على إح
حتــوالت في منظومة البحث العلمي العربي، 

واألمثلة على ذلك كثيرة في العالم.
مركز البحوث لندن

من جانبه قال مدير إدارة اإلعــالم في مركز 
البحوث لندن محمد عبد العزيز : أقام املركز عدة 
لقاءات مع جامعة الكويت وقريبا تثمر وتتبلور 
الصيغة النهائية لعقد املؤمتر الدولي السادس 
بالتعاون بني اجلهتني، ولن تكون املرة األولى 
لعقد مؤمتر ملركز البحوث لندن في الكويت، 

فقد أقيم املؤمتر الدولي الثالث في معهد الكويت 
للبحث العلمي عــام 2014، مؤكدا أن املركز 
يؤصل ألهمية البحث العلمي عبر عقد مؤمتر 

دولي دوري كل عام منذ انشائه.
وتابع : تأسس مركز البحوث واالستشارات 
االجتماعية لندن يوليو 2010 في العاصمة 
البريطانية لندن، وهو يعد أحد املراكز البحثية 
املعتمدة دوليا من قبل املؤسسة البريطانية 
للتعليم وللمركز فرع آخر في اإلمارات العربية 
-الشارقة وقريبا في الكويت ومصر واململكة 

العربية السعودية.
ــه  وأوضـــح أن املــركــز يــتــرأس مجلس إدارت
سعادة الشيخة ميسون القاسمي، والرئيس 
الفخري األمــيــرة منال ال ســعــود، والرئيس 
التنفيذي ورئيس فرع لندن د. ناصر الفضلي. 
لدى املركز مجلة بحثية دولية مفهرسة تصدر 
كل ثالثة أشهر. ويتعاون املركز مع أكثر من 
500 جامعة على مستوى العالم، ومع نخبة 
متميزة من العلماء وأساتذة اجلامعات في كل 
التخصصات من مختلف الدول لضمان اجلودة 

والتنوع ونقل خبراتهم للباحثني.
ولــفــت عــبــد الــعــزيــز الـــى أن فــكــرة إنــشــاء 
املركز جــاءت تعزيزا لــدور البحث العلمي في 
العالم ودعما ملشاركة القطاعات واملؤسسات 
احلكومية واخلاصة التي تسعي لتقدمي اخلطط 
والبرامج التنموية لتطوير املجتمع في مختلف 
مجاالت احلياة، اميانا من القائمني عليه بأن 
التنمية البشرية مسؤولية مجتمعية يجب أن 
يعني بها اجلميع نحو تأهيل اإلنسان في كافة 

التخصصات واملجاالت.
ــة املــركــز فــي تطوير  وتــابــع : تتلخص رؤي
املشاريع التنموية وتأهيل الكوادر البشرية 
املتخصصة وتــدريــبــهــا عــلــي إعــــداد اخلطط 
اإلستراتيجية املستقبلية الــتــي تــهــدف إلي 
تنمية املجتمع عبر تطوير القطاعات احلكومية 
ــة وتــقــدمي الــدعــم الــكــامــل والشامل  ــاص واخل

للبرامج التي حتقق تلك التنمية.

ريا�ض عواد

قال مدير منطقة الفروانية الصحية د.حمود 
الزعبي ان مرض البهاق من االمراض الشائعة 
التي حتظى باهتمام وزارة الصحة، حيث يبلغ 
عدد املصابني بها نحو 20 ألف مصاب، مبينا ان 
الوزارة حريصة على مواكبة احدث التطورات 
في تشخيص وعالج املرض من خالل التوسع 
في العيادات التخصصية لالمراض اجللدية، 
واالهتمام بالعنصر البشري وتطوير الكوادر 

الطبية والفنية.
ــال الزعبي على هامش افتتاح امللتقى  وق
العلمي االول ملرض البهاق باالنابة عن وزير 
الصحة د.جــمــال احلــربــي، ان الـــوزارة تهتم 
بالعنصر البشري وإعداد الكوادر املتخصصة، 
موضحا انــهــا توسعت فــي بــرامــج البعثات 
اخلارجية للدول املتقدمة بالنسبة لالطباء 
ــات العليا في  ــدراس ــالل ال الكويتيني، مــن خ
تخصص االمراض اجللدية، فضال عن التوسع 
ــج الــبــورد لــهــذه االمــــراض مبعهد  ــرام ــي ب ف

االختصاصات الطبية.
وقال الزعبي ان امللتقى يسلط الضوء على 
مرضى البهاق الــذي ميثلون عــدد كبير من 
مراجعي عــيــادات اجللدية فــي املستشفيات 
ــرة  الــعــامــة، مــا يشكل عبئا كبيرا على األس

ــة، مــشــددا على أهمية هــذه امللتقيات  ــدول وال
التي تاتي كثمار الستراتيجية الــوزارة بشأن 
النهوض في اخلــدمــات الطبية، حتى تواكب 
مثيالتها، اضافة الى االحتكاك مع كوكبة من 

االطباء العامليني بهذا التخصص الدقيق.
واكد مدير منطقة الفروانية الصحية الدكتور 
حمود الزعبي ان توسعة مستشفى الفروانية 
ــة باملنظومة  ــارق ــد سيشكل عــالمــة ف ــدي اجل
الصحية خلدمة اكثر من مليون نسمة يشكلون 
مجموع سكان احملافظة مبينا ان املشروع الذي 
سيتم تسلمه خــالل عــام 2019 املقبل سيزيد 
من الطاقة السريرية ليصل اجمالي االســرة 

باملستشفى الى 995 سرير. 
وبني الزعبي ان املنطقة الصحية بصدد اعادة 
تأهيل وبناء خمسة مراكز صحية لتتوافق 
مع احدث التكنولوجية واملواصفات العاملية 
مشيرا الــى ان اجمالي عــدد مــراكــز الرعاية 

الصحية املوجودة باملنطقة بلغ 22 مركزا.
ــال رئيس املؤمتر د.محمد العتيبي أن  وق
امللتقى يهدف لتبادل اخلــبــرات بــني االطباء 
املختصني ونــقــل صـــورة علمية سليمة عن 
املــرض، وذلــك للمرضى وذويهم، انطالقا من 
ان البهاق له انعكاسات نفسية واجتماعية 
التقتصر على املريض وحــده، بل متتد الفراد 
اسرته واملخالطني له، مبينا اجراء حلقة نقاشية 
على هامش امللتقى للرد على استفسارات 

احلضور.
وقال العتيبي ان البرنامج العلمي للملتقى 

يتضمن تــنــاول اخــر املستجدات فــي اسباب 
حدوث مرض البهاق وخصائص االصابة لدى 
االطــفــال، ووســائــل التشخيص واملستجدات 
في العالج، فضال عن مناذج حلاالت نادرة عن 
املرض تعطي صورة اكلينيكية غيير تقليدية، 
ــى ان امللتقى يشهد حــضــور نخبة  مشيرا ال
ــراض  من االطــبــاء العامليني في تخصص االم

اجللدية.
وقــال رئيس جمعية مكافحة البهاق نواف 
النومس ان مــرض البهاق اليــفــرق بــني كبير 
وصغير، كما ان اثـــاره السلبية تختلف من 
شخص الخــر، مبينا انــه وبحسب الدراسات 
العلمية فان املرض يعد من اشد االمراض فتكا 
للحالة النفسية للمريض، الفتا الــى وجود 
مراحل متعددة للسعي الــدؤوب نحو الشفاء 

من املرض.
وقال النومس ان اجلمعية من صميم اهدافها 
هــو متابعة البحوث والـــدراســـات الــتــي يتم 
اجــراءهــا حــول الــبــهــاق، بهدف االطـــالع على 
ماهو جديد في مجال مكافحته، واالبتعاد عمن 
يدعون عالج املرض من خارج اجلسم الطبي 
ودون معرفة تامة به، مشيدا مبشاركة كوكبة 
من املختصني البارزين محليات وعامليا في 

امللتقى.

أكد اهتمام الوزارة مبعاجلة املرض

الزعبي: »الصحة« حريصة على مواكبة التطورات في تشخيص وعالج »البهاق«

د. حمود الزعبي 

د. ناصر الفضلي متحدثا

نظمته الهيئة اخليرية حتت شعار »أسلوب تعليم البيداغوجيا«

النهام: »براعم اإلميان« 
شاركت في املؤمتر التربوي 

»طفلي مسؤوليتي«
شاركت مجلة براعم اإلميــان في ورش 
ومــحــاضــرات املــؤمتــر الــتــربــوي »طفلي 
مسؤوليتي« اخلامس الذي أقيم األسبوع 
املــاضــي فــي الهيئة اخلــيــريــة اإلسالمية 
العاملية حتــت رعــايــة محافظ الفروانية 
مُته  الشيخ فيصل املالك، وأدارت املؤمتر ونظَّ
أمانة العمل النسائي، قطاع الثقافة والدعوة 
بجمعية اإلصالح االجتماعي، حتت شعار: 
ــوب تعليم الــبــيــداغــوجــي(. وشهد  ــل )أس
املؤمتر العديد من احملــاضــرات والــورش 
ــداع  العملية اخلاصة بــ: »التربية واإلب
التشاركي، والتفكير الــنــاقــد، وأساليب 

التعليم احلديثة«.
ــر مــجــلــة الــوعــي  ــري ــس حت ــي ـــــد رئ وأكَّ
اإلسالمي الدكتور صالح النَّهام أن مجلة 
براعم اإلميــان أخذت على عاتقها أن تكون 
–دائما- سباقة باملشاركة في اللقاءات 
واملــنــتــديــات اخلــاصــة بــاألســرة والطفل؛ 
إميانا منها بأن األســرة هي اللبنة األولى 
لبناء املجتمع املسلم.  وأوضــح: أن نخبة 

من األكادمييني وخبراء التربية من الكويت 
والبحرين واألردن وغيرها، قدموا خبراتهم 
في ورش املؤمتر الــذي سلط الضوء على 
التعليم التشاركي املمتع، كما مت عرض 
التجارب الناجحة التطويرية التي تقدم 
رؤيــة حديثة تشمل مناهج ووســائــل في 
التعليم التشاركي املمتع، وتوفير فرص 
التعليم املتطور، واملساهمة في نشر الوعي؛ 
لتحسني األداء، كذلك التشجيع على اإلبداع 

واالبتكار والتميز في التعليم. 
يــذكــر أن املــؤمتــر زاره عــدد كبير من 
املهتمني باحلقل التربوي، وجاءت مشاركة 
ــور  ــم اإلميـــــان: )ن ــراع مـــحـــررات مجلة ب
غراوي، وسلمى امليمني، وأسماء السكاف( 
لالستفادة من اخلبرات والتجارب التربوية 
احلديثة، باعتبار أن مجلة براعم اإلميان 
تستهدف األطفال، وتقدم لهم مجلة متنوعة، 
تضم: املواضيع الثقافية واالجتماعية 
املختلفة، والـــورش العملية والفعاليات 

املتعددة.

بلدية الكويت افتتحت برنامج »بناء التميز
 احلكومي املستدامة قصة جناح دبي«

اقامت بلدية الكويت البرنامج التدريبي 
»بــنــاء التميز احلكومي املستدامة قصة 
جناح دبي« والتي ألقى محاضرتها املنسق 
العام للبرنامج ألداء د.أحمد النصيرات 
وبــحــضــور مــديــر عـــام الــبــلــديــة م. احمد 
املنفوحي وعدد من قياديني ومدراء البلدية.

وفي هذا السياق قدم النصيرات شرح 
كامل حول البرنامج وتطور إمــارة دبي ، 
مشيدا بــدور دولــة الكويت بدعم االمــارة 
بجميع احتياجاتها الصحية والتعليمية ، 
تذكيرا بقصة جناح دبي حيث ابتدا بشارع 
محمد بن راشد وانتهى مبنطقة برج خليفة 
الــذي كــان معسكرا للجيش حتى وصلت 
املنطقة الى اغلى منطقة بالعالم بالكيلو 
ــاز يعتبر منوذجا  متر املربع وهــذا االجن
في رحلة التميز التي قامت بها إمارة دبي 
ــذه اإلجنــــازات نتيجة العمل  ، وتــأتــي ه
ــرؤوف للوصول إلى تطور هذه املدينة  ال
وكانت عن طريق العديد من املشاريع مثل 
مهرجان التسوق ومدينة االنترنت ومدينة 

اإلعالم.
وأشار النصيرات ان إمارة دبي تهدف بأن 
تكون املدينة املنافسة عامليا بتنوع مصادر 
الدخل واإلعتماد على مصادر متنوعة حتى 
الوصول الى رؤية الشيخ محمد بن راشد 
ال مكتوم باإلحتفال بتصدير اخر برميل 

نفط وإدراج إمارة دبي ضمن املدن العاملية 
للمال واألعمال.

وفي اخلتام شرح النصيرات الية التمييز 

بالعمل عن طريق املشاركة في الرأي مابني 
القيادات العليا وصغار املوظفني ، تطوير 
الية العمل وقياس مــدى رضــى اجلمهور 

الداخلي واجلمهور اخلارجي للمؤسسات 
احلكومية ، ومعاجلة اخللل عــن طريق 

التعلم من احلكومات الناجحة.

د.أحمد النصيرات م. أحمد املنفوحي يتقدم احلضور

anwar

تتمات

7000 من أصل 

مع جهات ومؤسسات حكومية مشيرا 
الى أن الهيئة مستمرة وقائمة في عملها 

في تلقي البالغات واالقرارت.
وكــان بوزبر القى في افتتاح الندوة 
كلمة أكد فيها حرص الهيئة على التعاون 
ــة ومؤسسات  ــدول مــع جميع جــهــات ال

املجتمع املدني حتقيقا الهداف انشائها.
ورأى أن التشريعات وحدها ليست 
كافية للذود عن املــال العام مبينا انها 
حتتاج الى عاملني اضافيني وهما الرقابة 
الالحقة والتوعية التي متثل رقابة مسبقة 

على املال العام.

»التحالف الدولي«
الفــتــة إلـــى أن “العملية تــهــدف إلــى 
السيطرة على منطقة الطبقة االستراتيجية 
على ضفة نهر الــفــرات املقابلة ملناطق 
تسيطر عليها قوات سورية الدميقراطية 

وللحد من تقدم النظام في هذا االجتاه«.
ــن الــبــنــتــاغــون أن املدفعية  ــل كــمــا أع
األميركية تساند العملية الهادفة للسيطرة 

على سد الفرات في الطبقة.
من جانبه آخــر، ذكــر املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان أنه وثق مقتل 33 نازحاً 
في قصف طائرات حربية يرجح أنها تابعة 
للتحالف الدولي، وذلك على مدرسة تأوي 
نازحني جنوب بلدة املنصورة بريف الرقة 
الغربي، حيث شاهد أحد نشطاء املرصد 
السوري انتشال عشرات اجلثث من حتت 
أنقاض املدرسة التي هدمتها هذه الطائرات.

بدوره، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع 
األميركية، أمس، أن التحالف سيحقق في 

املعلومات الــواردة عن سقوط ضحايا في 
قصف قرب مدينة الرقة التي يسيطر عليها 

“داعش«.
وأفاد املتحدث بأنه “كوننا شنينا غارات 
عــدة قــرب الــرقــة، سنقدم هــذه املعلومات 
لفريقنا املختص بالضحايا املدنيني إلجراء 

املزيد من التحقيقات«.

إدراج »تعديالت اجلنسية«
املاضية لكن وقت املجلس لم ميكن من 

مناقشته.
واوضـــح ان طلبات املناقشة تشمل 
ايضا طلبا ملناقشة قضية البطالة الذي 
قرر املجلس مناقشته في اجللسة املقبلة 
وطلبا اخر ملناقشة قرار وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بوقف املساعدات 
االجتماعية وطلبا ملناقشة تنفيذ قانون 

العمالة املنزلية رقم )69( لسنة 2015.
ـــن اهــــم ما  ــري ان م ــي ــف ــظ وافــــــاد ال
تتضمنه اجللسة املقبلة للمجلس هو 
استكمال مناقشة برنامج عمل احلكومة 
للفصل الــتــشــريــعــي ال15 للسنوات 
)2017/2016 – 2020/2019( نحو 
تنمية مستدامة وذلك تطبيقا لنص املادة 
)98( من الدستور الكويتي باعتبار ان 
انتهاء وقت اجللسة حال دون استكمال 

مناقشة النواب للبرنامج.

طعن شرطي
ــال متحدث باسم مجلس العموم  وق
لوكالة فرانس برس انه مت اغالق املبنى 
وأبقي النواب في داخله بسبب »حادث 

امني«.


