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ال�������روض�������ان: ت���س���ه���ي���ل إج������������راءات ح���وي���ل 
الشبابية  والتراثية  اليدوية  الصناعات 

إلى مشاريع جارية
6

اخضير: بيان مجلس الوزراء امساند للمملكة يعبر عن اموقف الرسمي والشعبي
 الرويعي:  الكويت والسعودية في خندق واحد

ربيع �سكر
أك��د أم��ن سر مجلس اأم��ة النائب د. ع��ودة الرويعي أن 
الكويت والسعودية في خندق وكذا حال وواقع خليجنا الواحد 
الذي مهما كانت اخافات بن أعضاءه إا إنه في النهاية كيان 

ووجود واحد. 
وتابع الرويعي من حسابه على تويتر : وامملكة كانت 
وستبقى العمق اإستراتيجي للعامن العربي واإسامي. 

حفظها الله وأبقاها في عزة وقوة وسامة.
من جانبه أكد النائب د. حمود اخضير أن بيان مجلس 
ال��وزراء بشأن احملة الظامة التي تتعرض لها السعودية 
بسبب تداعيات قضية اإعامي جمال خاشقجي تعبير عن 

اموقف الرسمي امدعوم شعبيا جاه اأشقاء في امملكة.
وقال اخضير في تصريح صحافي إن تلك احملة لن تزيد 

امملكة إا إصرارا على التصدي لكل ما مس أمنها وسيادتها.
وأض��اف ”كلنا ثقة في حسن تعامل ااشقاء في امملكة 
مع تطورات اختفاء خاشقجي، وحرصهم على التوصل إلى 

النتائج بعيدا عن التأويل وحميل اأمور ما ا حتمل“.
وأكد اخضير أن العاقات اأخوية بن البلدين الشقيقن 
متجذرة منذ ق��دم اازل التي ا يشكك في متانتها وعمقها 
إا جاحد ا يريد اخير مجلس التعاون اخليجي وا يريد 

ااستقرار للمنطقة.
وش��دد على امكانة الرفيعة التي تتمتع بها امملكة على 
امستويات كافة، منوها مواقفها من قضايا اأمة، وتصديها 

لكل ما من شأنه امساس بأمن مجلس التعاون واإقليم.
واعتبر اخضير أن قيادة امملكة التحالف العربي الساعي 

إلى دعم الشرعية في اليمن خير دليل على ما تقوم بها من أجل 
اامتن العربية واإسامية.

د. عودة الرويعي

أكد استمراره بالعمل على متابعة  باقي احاات

ماجد امطيري يشكر سمو اأمير بعد 
إعادة إحدى اجناسي 

ربيع �سكر 
قال النائب ماجد مساعد امطيري : احمد لله الذي 
بنعمته تتم الصاحات .. نبارك للمواطن  ) نايف 
غاطي شريان امطيري ( إع��ادة اجنسية وإص��دار 

امرسوم ااميري بذلك
واضاف امطيري من حسابه على تويتر : كل الشكر 

والتقدير أمير اانسانية صاحب السمو الشيخ صباح 
اأحمد وول��ي عهده اأم��ن ، كذلك الشكر  موصول 
إلى رؤساء وأعضاء جنة النظر في إعادة اجناسي 

امسحوبه. 
وتابع امطيري : وسوف استمر بالعمل على متابعة 

إعادة باقي اجناسي.

النائب ماجد امطيري مع امواطن نايف غطي بعد حصوله على جنسيته

د. حمود اخضير

2000 دينار استفسر عن مدى علمها بشرط وجود شهادة راتب للمواطن ا تقل عن 
الدال للصبيح : ما هو موقف »الشؤون« من تصرفات سفارة 

الفلبن التي تعيق جلب العمالة؟ 
وج��ه النائب محمد ال��دال س��ؤاا ال��ى وزي��رة الشؤون 
ااجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون ااقتصادية 
هند الصبيح قال فيه : على الرغم من اجهود  احكومية 
التي بذلت معاجة مشاكل العمالة امنزلية بسبب ارتفاع 
اسعار جلب العمالة امنزلية بأسعار خيالية وكبيرة 
وج���اوز مكاتب جلب العمالة ق���رارات وزارة الشؤون 
ااجتماعية والعمل وامؤسسات احكومية امختصة في 
هذا الشأن اضافة الى تدخل عدد من سفارات بعض الدول 
الى لديها عمالة في خلق امشاكل مع مكاتب جلب العمالة 
وامواطنن وامؤسسات احكومية ، اا ان تلك امشاكل ا 
زالت قائمة واخذه بالتفاقم ومعها معاناة امواطنن واخرها 
ما تداولته وسائل ااعام وشكاوى العديد من امواطنن من 
قيام بعض سفارات ال��دول باشتراط وجود شهادة راتب 
للمواطنن ا تقل عن مبالغ معينه ) سفارة الفلبن – 2000 
دينار ( مع الزام امواطنن بها دون موافقة اجهات الرسمية 
وخلقت مشاكل اكبر لدي اأسر الكويتية وامقيمة في جلب 

العمالة .
لذا يرجى افادتنا بالتالي :

-1هل ل��وزارة الشؤون ااجتماعية والعمل اطاع او 
علم ما تتطلبهمكاتب جلب العمالة من اشتراطات وبيانات 
ومنها اشتراط شهادة راتب ؟ وهل الوزارة لديها ضوابط 
في هذا الشأن مع موافاتي بالقرارات وضوابط ال��وزارة 
على مكاتب جلب العمالة والشروط الازمة جلب العمالة 

امنزليةبشأن ما تتطلبه من امواطنن.

-2هل وزارة الشؤون ااجتماعية والعمل لديها علم 
او اطاع من خال متابعتها لوسائل اأعام او اداء مكاتب 
جلب العمالة بشان قيام سفارة الفلبن بااشتراط من 

امواطنن وجود شهادة راتب ا تقل عن 2000 دينار جلب 
عامل من الفلبن ؟ وما هو موقف الوزارة من تلك التصرفات 

التي تعتبر أعاقةجلب العمالة وتسبب مشاكل للمواطنن.

هند الصبيحمحمد الدال

تبحث قانون النظام اأساسي للمحكمة العربية حقوق اإنسان

»اخارجية البرمانية« تناقش اتفاقية امساعدة 
القانونية اجزائية بن الكويت وبريطانيا

تناقش جنة الشؤون اخارجية البرمانية اليوم 
مشاريع بقوانن تتعلق باتفاقيات محالة من احكومة 

لدراستها واعداد تقارير بشأنها.
وجتمع اللجنة برئاسة النائب حمد الهرشاني 
ل��دراس��ة ال��ق��وان��ن ومناقشتها والتصويت عليها 
ورفعها إل��ى مجلس اأم��ة إدراج��ه��ا ضمن ج��دول 
أعمال اجلسات قبل ب��دء دور اانعقاد امقبل ومن 
ضمن امشاريع التي سيتم عرضها مشروع قانون 
بالتصديق على النظام اأساسي للمحكمة العربية 
ح��ق��وق اإن��س��ان ب��اإض��اف��ة إل��ى م��ش��روع قانون 
باموافقة على اتفاقية امساعدة القانونية امتبادلة في 
امسائل اجزائية بن حكومة دولة الكويت وحكومة 
امملكة امتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. 

يذكر أن اللجنة اخارجية ستقوم بإعداد تقرير 
شامل عن اأعمال التي قامت بها خال الفترة اماضية 
والتقارير التي قامت بإجازها سواء كانت اقتراحات 

حمد الهرشانينيابية أو مشاريع بقوانن محالة من احكومة .

استكمال وحسن اخدمات بها
يقومون  الرومي  الوزير  مع  والسبيعي  احويلة 

بجولة على امناطق اجنوبية

ربيع �سكر
قال النائب د.محمد احويلة: 
انطاًقا من مسؤليتنا وحرصنا 
على استكمال اخدمات وتلبية 
مطالب أبناء ال��دائ��رة والكويت 
وااستماع لشكاويهم قمت مع 
الزميل العزيز احميدي السبيعي 
بجولة على امناطق اجنوبية 
مع وزير اأشغال حسام الرومي 
الذي نشكره على اهتمامه وعمله 
هو وجميع ال��وك��اء امساعدين 

ومدير هيئة الطرق.
و ت��اب��ع اح��وي��ل��ة: سنتابع 
س��ي��ر ه���ذه اأع���م���ال ح��ت��ى ن��رى 
خ��ط��وات تنفيذية، كما سنعمل 
بجد لتذليل كل العقبات وتسهيل 
ك��ل ااج����راءات ف��ي سبيل خدمة 
اجميع ولتوفير خدمات متكاملة 
لكل ام���دن اح��دي��ث��ة واستكمال 
وحسن اخدمات بباقي امدن في 

الدائرة والكويت .

احويلة والسبيعي مع وزير ااشغال

.. وخال اجولة بامناطق اجنوبية

275 كاميرا مراقبة يتضمن تركيب وتشغيل 

ع����س����ك����ر ي����ش����ي����د م����واف����ق����ة 
اقتراحه  على  »ال��داخ��ل��ي��ة« 

لتطوير امنافذ البرية

أشاد النائب عسكر العنزي موافقة وزارة الداخلية 
على اقتراحه لتركيب وتشغيل 275 كاميرا مراقبة 
بجميع ملحقاتها من أجهزة التسجيل وشاشات 
مراقبة وأجهزة التحكم وغرفة حكم مركزية في 
جميع امنافذ البرية للمحافظة على استمرارية 

وضمان جودة سير العمل وسامة امسافرين.
وقال عسكر في تصريح صحافي إن )الداخلية( 
وافقت على ااقتراح الذي يتضمن أيضا انشاء مهبط 
لطائرات الهليكوبتر حيث قامت اجهات امختصة 
ب��ال��وزارة ب��إع��داد ال��دراس��ات وامعاينات اميدانية 
لتحديد اموقع امناسب لعمل مهبط في كل منفذ من 

امنافذ البرية .
وأوض��ح عسكر أنه كان قد تقدم باقتراح برغبة 
للعمل على تطوير امنافذ احدودية البرية وانشاء 
كبائن للجوازات وقاعات انتظار للمسافرين والعمل 
على فصل منطقة اج���وازات عن اجمارك وانشاء 
سكن للعاملن وان��ش��اء ف��ن��ادق ومطاعم ومسجد 
وم��رك��ز صحي ومحطة لنقل امسافرين ومهبط 
للهليكوبتر وأن يتم دع��م ه��ذه اان��ش��اءات بجميع 

وسائل التكنولوجيا احديثة .

عسكر العنزي

أمر يبعث على الفخر وااعتزاز

أبل: دور كبير للبرمان الكويتي في التنسيق 
وتقريب وجهات النظر

  ق��ال عضو الشعبة البرمانية النائب الدكتور خليل 
عبدالله ابل إن دولة الكويت أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة 
دول��ّيً��ا م��ؤك��ًدا ال��دور الكبير للبرمان الكويتي في حديد 

امسارات والتنسيق وتقريب وجهات النظر.
وأض��اف أن ااعتماد على الكويت في كثير من اأم��ور 
وعلى البرمان الكويتي ورئيس مجلس اأمة مرزوق الغام 
واأعضاء في الشعبة البرمانية كل في جنته أمر يبعث 
على الفخر وااعتزاز ويرفع اسم دولة الكويت وشأن دولة 

صغيرة في هذا العالم الكبير.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحفي أب��ل عقب مشاركته في 
اجتماع اللجنة الدائمة الثانية امعنية بالتنمية امستدامة 
والتمويل والتجارة ضمن أعمال مؤمر ااح��اد البرماني 

الدولي ال� ١٣٩ امنعقد حالًيا في مدينة جنيف السويسرية.
وق��ال إن اجتماع اللجنة ناقش أهمية ودور التجارة 
العادلة واح��رة وااستثمار في حقيق أه��داف التنمية 
امستدامة باإضافة إلى موضوع التغير امناخي واستخدام 

الطاقة امتجددة وأثرها على التنمية امستدامة.
وذكر ابل أن ااجتماع تضمن عرًضا تقدمّيًا من امختصن 
بهذا الشأن ومداخلة من البرمان الكويتي تتعلق مشاريع 

القرارات التي ستصدر من اللجنة.
وقال ”أبدينا رأينا في هذه امشاريع وأهميتها والنقاط 
الرئيسية التي يجب أن يتضمنها مشروع القرار النهائي، 
وسوف تخرج مسودة للقرار سيتم مراجعتها ونعطي آراءنا 

كبرمان كويتي في هذا الشأن“.

د. خليل أبل خال مشاركته في ااحاد البرماني الدولي
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