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يعد أحد املشاريع احليوية لتطوير شبكة الطرق الرئيسية

املطوع: تطوير طريق »الفحيحيل السريع« يواكب خطة التنمية الشاملة 
 قال وزير األشغال العامة الكويتي املهندس 
عبدالرحمن املطوع ان تطوير طريق الفحيحيل 
ــد املشاريع  الــســريــع )طــريــق 30( يعد اح
احليوية لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في 
البالد ويعكس بعدا استراتيجيا يواكب خطة 

التنمية الشاملة.
ــك فــي تصريح أدلـــى بــه املطوع  ــاء ذل  ج
ــس االحـــد على هــامــش توقيع  لـــ )كــونــا( أم
الهيئة العامة للطرق والنقل البري االتفاقية 
ــة اخلـــاصـــة بــتــطــويــر طــريــق  ــاري ــش ــت االس
الفحيحيل السريع )طريق 30( مع مكتب 

استشاري عاملي.
 وأضـــاف املــطــوع ان املــشــروع سيعكس 
كذلك مسيرة البناء والتطوير وتعزيز البنى 
التحتية ملشاريع عمالقة في البالد وفق افضل 
املواصفات العاملية احلديثة للطرق السريعة 

واجلسور.
 وأوضح ان مدة االتفاقية املوقعة مع املكتب 
االستشاري العاملي ستستغرق عامني مضيفا 
ان املشروع يهدف لتحسني جــودة الطريق 
القائم وتطويره نظرا للكثافة املرورية العالية 

احلالية.
 وبــني ان الطريق يعتبر من اكثر الطرق 
ــك لربطه  كثافة وازدحــامــا فــي الكويت وذل
بالكثير من املناطق الهامة على جانبيه مثل 
مناطق األحــمــدي والفحيحيل والفنطاس 

والعقيلة مبدينة الكويت.
 ولفت الى ان املشروع يهدف ايضا لرفع 
القدرة االستيعابية للطريق املقام حاليا مبا 
يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة 
السكانية ومتاشيا مع املخطط الهيكلي لدولة 

الكويت حتى 2030.

 وذكر ان من اهداف املشروع كذلك تطوير 
ـــادة تأهيلها  وحتــســني الــطــرق القائمة واع
لتصبح ذات مــواصــفــات عاملية وقياسية 
للطرق السريعة مع ضرورة ضمان اجلودة 

وسرعة التنفيذ.
 وأفــاد املطوع بأنه سيتم تطوير الطريق 
القائم ليكون طريقا سريعا مرتفعا بطول 
اجمالي يبلغ 38 كيلو مترا ابتداء من تقاطعه 
مع شارع السور وطريق االستقالل في مدينة 

ــم )1( في  الــكــويــت شــمــاال عند التقاطع رق
الدائري االول لينتهي عند التقاطع )ايه 78( 
جنوب االحــمــدي مــع ميناء عبدالله جنوبا 
اضافة لتطوير 22 تقاطعا و12 جسر للمشاة 

على امتداد الطريق.
 وذكر ان املشروع سيتم تنفيذه على ثالث 
مجموعات تضمن االولى دراسة اجلسر املمتد 

من شارع السور الى مدينة االحمدي.
 واشار الى ان املجموعة الثانية من تنفيذ 

املشروع تشمل انشاء اجلزء االول من اجلسر 
بدءا من االحمدي الى طريق الدائري السادس 
بطول 20 كيلو مترا متضمنا انشاء هيكل 
اجلسر والتقاطعات واملــداخــل واعــمــال نقل 

اخلدمات العامة.
 ولفت الــى ان املجموعة الثالثة تتضمن 
استكمال انــشــاء اجلــســر بـــدءا مــن الــدائــري 
السادس وصوال ملدينة الكويت بطول 16 كيلو 
مترا متضمنا كل اخلدمات الالزمة موضحا انه 

مت االخذ باالعتبار عند تصميم هذا املشروع 
املسار املقترح للمترو والنقل العام اخلاص 

باحلافالت ضمن أعمال تطوير الطريق.
 من جانبه قال املدير العام للهيئة العامة 
للطرق والنقل البري املهندس احمد احلصان 
ــا( ان االتفاقية  ــون فــي تصريح ممــاثــل ل)ك
تشمل عدة مراحل يقوم بها املكتب االستشاري 

بإجنازها خالل مدة االتفاقية.
ـــى  ــــاف احلــصــان ان املــرحــة االول  وأض

من االتفاقية تتضمن دراســة اجلــدوى ملدة 
12 شهرا وتشمل القيام باالعمال املتعلقة 
بالدراسة امليدانية والطبوغرافية والبيئية 
ــات االســاســيــة وتقييم  ــدم واملـــروريـــة واخل

املخاطر والتقييم الهندسي.
 وبني ان املرحلة الثانية تتضمن التصميم 
التمهيدي ملدة 8 أشهر وتشمل قيام املستشار 
العاملي بتقدمي ثالثة بدائل تصميمية للتصميم 
التمهيدي لتحسني اداء الطريق وفقا للمعايير 

العاملية واحمللية.
 وذكــر ان املرحلة الثالثة تتضمن اعــداد 
مستندات ووثائق املشاريع )اختيارية( ملدة 
شهرين في حني تتضمن املرحلة الرابعة تقييم 
العطاءات واعــداد املستندات ووثائق العقد 
)اختيارية( ملدة شهرين فيما تشمل املرحلة 
اخلامسة تأهيل املقاولني )اختيارية( ملدة 
ثالثة اشهر وتكون ضمن مرحلة التصميم 

التمهيدي.
 وأوضــــح ان االتــفــاقــيــة تتضمن اعــمــال 
اخلدمات االختيارية مثل الهندسة القيمية 
ودراســــة تقييم املــخــاطــر الكمي وبرنامج 
التدريب وتدريب جهاز الــوزارة واجلــوالت 

الدراسية.
ــد احلــصــان ضـــرورة تنفيذ مثل هذه   وأك
املشاريع العمالقة من قبل مقاولني اصحاب 
كفاءة وخبرة عالية في مجال تقنية اجلسور 
والــطــرق السريعة لضمان جــودة وكفاءة 
املشروع واجنازه وفق البرنامج الزمني املقرر 

له وامليزانيات التقديرية املعتمدة له.
 وأشار الى انه سيتم قريبا توقيع اتفاقية 
تطوير الطريق الدائري الرابع وهي حاليا في 

مرحلة اخذ موافقة اجلهات الرقابية عليها.

يقدم عددا متنوعا من الدورات في اإلعالم والصحافة والعالقات العامة

مركز »كونا« لتطوير القدرات اإلعالمية.. رؤية 
استشرافية وتنمية بشرية متخصصة 

 يأخذ مركز وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
للتدريب وتطوير القدرات اإلعالمية على عاتقه 
رسالة قائمة على رؤية استشرافية للمستقبل 
غايتها حتقيق مفهوم التنمية البشرية بلغة 
العصر وصــوال إلــى جيل إعالمي متخصص 

ومتمكن.
 ويشكل املركز ثمرة إدراك من وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( ألهمية دورها في بناء اإلعالم 
ـــدور املهم الــذي تــؤديــه وسائل  الوطني وال
االتصال في حتقيق نهضة وطنية شاملة لذا 
يعنى املركز الذي تصادف غدا االثنني الذكرى 
ال 22 على تأسيسه بتنمية املهارات اإلعالمية 
نظريا وميدانيا للعاملني في الوكالة وفي 
قطاعي اإلعالم الكويتي واخلليجي.  وفضال عن 
ذلك يعمل املركز منذ عام 1995 على إيجاد جيل 
إعالمي مواكب للمستجدات اليومية منتهجا 
سياسة تدريب متطورة تقوم على أسس علمية 

وتقنية حديثة.
 ويحظى املركز بثقة العديد من اجلهات 
اإلعالمية واملؤسسات احلكومية داخل دولة 
الكويت وخارجها إذ تخرج منه 4227 متدربا 
من الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي 
من خالل 407 برامج تدريبية متنوعة قدمهم 

املركز منذ نشأته إلى اآلن.
 ويعقد املركز دورات تدريب في مجاالت 
تخدم اإلعالميني والصحفيني العاملني في 
مجال اإلعــالم وغيرها من املجاالت الصحفية 
األخــرى حيث عقد هذا العام حتى اآلن تسعة 
برامج تدريبية من أصل 22 برنامج مطروحة 

أمام اجلمهور.
 في هــذا السياق قالت مدير مركز )كونا( 
للتدريب وتطوير الــقــدرات اإلعالمية أبــرار 

الغامن في تصريح لـ )كونا( أمــس األحــد إن 
املــركــز يحظى منذ تأسيسه بثقة واهتمام 
ــاالت األنباء العربية والسيما اخلليجية  وك

والتي نالحظ ارتفاع اعداد املتدربني منها.
 وأوضحت الغامن أن املركز يقوم سنويا 
بتقدمي عــدد متنوع من الـــدورات في مجاالت 
االعالم والصحافة والعالقات العامة وغيرها 
ــوم بطرحها عــبــر كتيب خـــاص وعبر  ــق وي
موقع املركز في وسائل التواصل االجتماعي 

)انستغرام( و)تويتر(.
 وأضافت أن »املركز يهدف إلى اقامة دورات 
تعاقدية إعالمية مــع اجلــهــات واملؤسسات 
احلكومية في الدولة لتطوير مهارات العاملني 
في مجاالت االعالم والعالقات العامة وتنظيم 

دورات تخصصية في مختلف قطاعات التغطية 
اإلخــبــاريــة لرفع الــكــفــاءة واملــســتــوى املهني 
للكوادر العاملة في هذه األجهزة إلى جانب عقد 
دورات معلوماتية للصحفيني األجانب الذين 
توفدهم مؤسساتهم للعمل في منطقة اخلليج 

والشرق األوسط«.
 وذكـــرت أن املــركــز يــقــوم بتنظيم برامج 
عملية لتبادل اخلبرات اإلعالمية مع مؤسسات 
أكادميية عربية وأجنبية لرفع مستوى الكوادر 
الكويتية في مختلف القضايا الهامة ولتحقيق 
نقلة نــوعــيــة فــي مــســتــوى الــكــفــاءة املهنية 

والقيادات اإلعالمية في البالد.
 وبينت أن املركز ينظم كذلك برامج تدريب 
محددة في التخصصات االعالمية التي تطلبها 

املؤسسات ووفقا الحتياجاتها من خالل توفير 
جهاز متخصص من الكفاءات اإلعالمية لبرامج 
التدريب وكادر إداري مؤهل للمتابعة والتنفيذ 
وجتهيزات ومعدات فنية الزمة لتدريب فعال 
متقدم لتحقيق اهداف البرنامج.  وقالت الغامن 
إن املركز يقوم بعملية تسويق منظمة ألنشطته 
تستند إلى أسس علمية وعملية داخل وخارج 
البالد للتعريف باهدافه وبرامجه.  واضافت 
أن »هناك تفاعال وتعاونا مع كافة املؤسسات 
اإلعالمية احلكومية واخلاصة في البالد وفي 
الــدول األخــرى حيث حرص املركز على إقامة 
صــالت تعاون مع مراكز تدريب متخصصة 
عاملية وعربية لالستفادة من خبراتها في مجال 

التدريب اإلعالمي«.
 وأوضــحــت ان »املــركــز يستعني بخبرات 
إعالمية عربية وعاملية لالسهام فــي تقدمي 
ــي بــعــض التخصصات  ــــالزم ف ــب ال ــدري ــت ال
واملــجــاالت بــاإلضــافــة إلــى خــبــرات مــن إدارة 
التحرير في )كونا( والتشاور املستمر مع قطاع 
اإلعــالم الرسمي واخلــاص في البالد للتعرف 
على احتياجاته اآلنية واملستقبلية ليكون 
باإلمكان وضع برامج تدريب تتناسب وهذه 

االحتياجات«.
 يذكر انه بتاريخ السادس من اكتوبر عام 
1976 صدر مرسوم بقانون يقضي بإنشاء 
مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم 
)وكــالــة االنــبــاء الكويتية( وحـــددت أهــداف 
الوكالة بالعمل على جتميع األخبار وتوزيعها 
على املؤسسات االعالمية واألفــراد لتزويدهم 
باخلدمة اإلخبارية املوضوعية غير املتحيزة 
ــراز قضايا الكويت العادلة في  واألمينة واب

احمليط االقليمي والدولي.

الكويت تنظم امللتقى الدولي 
الرابع للمهندسني الشباب 

ـــرت نــائــب رئــيــس االحتــــاد الــدولــي  ذك
ـــ WFEO فــي »  للمنظمات الهندسية ال
اليونسكو » املهندسة زيــنــب قــراشــي أن 
الكويت ستنظم املنتدى الــدولــي الــرابــع 
للمهندسني الشباب سيعقد في العاصمة 
االيطالية روما بالتزامن مع انعقاد اجلمعية 
العمومية واملجلس التنفيذي واملــؤمتــر 
املصاحب لهما والذي ستنطلق فعالياتهما 
ــد املقبل ) 26 نوفمبر اجلــاري (  يــوم األح
وستستمر حتى 2 ديسمبر املقبل، مشيرة 
الى أن هذا امللتقى انطلق قبل 4 سنوات في 
دولة الكويت وعقد تاليا في اليابان وبيرو 
وهاهو يعود لالنعقاد بالقارة األوربية 

بدعم كويتي. 
وقالت القراشي : أنه قد متت دعوة كافة 
املنظمات والهيئات الهندسية األعضاء في 
االحتــاد للمشاركة، وأن منتدى هذا العام 
سيواصل البحث في وضع قائمة التحديات 
التي يواجهها املهندسون الشباب اال أننا 
هــذا العام سنركز على الشباب في القارة 
األوربــيــة، مشيرة الــى أن الكويت عضوا 
مؤسسا لهذا املنتدى وقــامــت بدعمه عند 
انطالقته في الكويت وسنستمر كممثلني 
ــرؤس وقــيــادة هــذا امللتقى  للجمعية فــي ت

الشبابي املهم. 
وأوضحت القراشي: إن جــدول أعمالنا 
هذا العام كبيرا وموسعا حيث سيتم عقد 
ورشتي عمل يشارك فيها ممثلون لنحو 

40 منظمة هندسية تــأكــد حــضــورهــم، 
مشيدة بدعم زمــالءا في جمعية املهندسني 
الكويتية وحرصهم على املشاركة باملنتدى 

وحضورهم ملناقشات الشباب حول العالم. 
ودعـــت نائبة رئــيــس االحتـــاد الــدولــي 
للمهندسني إلى مزيد من الدعم الذي يحتاجه 
املهندسني الشباب للمشاركة على الساحتني 
االقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا الدعم 
سيبرز الوجه احلضاري للكويت ويدعم 
جهودها التي تلقى احترام وتقدير املنظمات 

التطوعية حول العالم. 

زينب القراشي 

مركز وكالة األنباء الكويتية )كونا( للتدريب وتطوير القدرات اإلعالمية

30«م. عبدالرحمن املطوع مشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع »طريق 

أبا اخليل: »اإلعالم الديني« 
تشارك في معرض الكويت الدولي 

للكتاب بباقة أعمال مختارة
كعادتها فــي الــتــواجــد بكافة املــؤمتــرات 
والندوات التي تتوافق مع سياستها ورؤيتها 
ــالم الديني بــوزارة  العامة تشارك إدارة اإلع
األوقاف والشئون اإلسالمية مبعرض الكويت 
الدولي الثاني واألربعني للكتاب والذي ينظمه 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بأرض املعارض الدولية مبنطقة مشرف حتى 
25 من الشهر اجلاري مبشاركة 482 دار نشر 
متثل 30 بلدا وتقدم أكثر من 11 ألف عنوان 

جديد.
صرح بذلك مدير إدارة اإلعالم الديني صالح 
ــح فــي بيان صحفي أن  أبــا اخليل حيث أوض
اإلدارة حريصة على التواجد بكافة امللتقيات 
واملــؤمتــرات التي من شأنها تعزيز املنظومة 
األخالقية والثقافية ال سيما في عصر تعددت 
فيه وســائــل الــتــواصــل وبــات احلــصــول على 
املعلومة أمــرا سهل املنال لكنه يستلزم الدقة 
والتحري والرجوع للكتب واملراجع باعتبارها 

األصل. 
وأكد أبا اخليل على أن اإلدارة تشارك بشكل 
دائم في جميع املعارض التي تقام على أرض 
الكويت، وذلك حرصا منها على القيام بدورها 
وتأدية رسالتها بالشكل الالئق وبخاصة بعد 
أن أصبح اإلعالم أهم من الغذاء والدواء، منوها 
إلى أهمية التعاون الداخلي أيضا بني اإلدارة 
ومختلف القطاعات معتبره أقصر الطريق 
لتحقيق أهداف ورؤى الــوزارة، مشيرا إلى أن 
هناك باقة متميزة من إصــدارات اإلدارة توزع 
مجانا باملعرض متطرقا لبعضها وذكــر منها 
» فالشات أمير املــكــارم.. صباح العز » الفتا 
إلى أنها من كلمات الشاعر عبد الرشيد راشد 
وتعتبر توثيقا لتاريخ الكويت وحكامها منذ 
نشأتها حيث تناول الشاعر الراشد من خاللها 
مآثر حكام الكويت ابــتــداء مــن سمو الشيخ 
صباح األول » يرحمه الله » وانتهاء بسمو 

األمير احلالي الشيخ صباح األحمد » يحفظه 
الله ».

باإلضافة لباقة مختارة من أروع اإلصدارات 
ــرى مثل  الوطنية والتربوية والثقافية األخ
كليبات » أغلى وطــن – يــا كويت – وينك – 
بسم الله » ومجموعة من احلمالت القيمية 
التي ساهمت بشكل كبير في إقبال الشباب 
الكويتي على الصالة وتعزيز اجلوانب القيمية 
واألخالقية بداخلهم كما أكــدت ذلــك األبحاث 
والدراسات وذكر منها » حلمة تبي تريح قلبك.. 
يال نصلي » –« صعبة لو أخرتها.. صالتي في 
وقتها »–« طول بالك.. صالتك ميزانك » معربا 
في النهاية عن متنيه بأن يحقق املعرض أهدافه 

املرجوة وثمراته املنشودة. 

صالح أبا اخليل 

تتمات

الداخلية تؤكد

وأوضح ان الهدف من تطبيق القرار هو احلفاظ 
على سالمة املواطن واملقيم إذ ثبت منذ اليوم االول 
لتطبيقه التزاما انعكس بصورة ايجابية حيث 
ــوادث من 375 حادثا يوم  “انخفض معدل احل
ــاري الــى 264  الثالثاء املــوافــق 14 نوفمبر اجل
حادثا في اليوم الذي يليه كما انخفضت املخالفات 
املرورية من 4000 مخالفة وقوف في املمنوع او 
فوق االرصفة الى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل 

املادة 207 من قانون املرور«.
وأفاد بأن مدة احلجز “ليست شهرين في كافة 
احلــاالت بل أقصاها شهرين” مبينا انها “متتد 
من يومني الى شهرين ويتوقف ذلك على سجل 
املخالف ومدى التزام القائد بقواعد املرور وآدابه 

ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة«.
ــار الــى انــه “في حــال ضبط قائد مركبة  وأش
مخالفا وهــو ليس مالكها يتم سحب املركبة 
ومراعاة مدة احلجز في مثل هذه احلاالت تبعا لكل 

حالة على حدة«.
ــر أن هناك مــشــاورات بــني نائب رئيس  وذك
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ خالد 
ــاء مجلس االمـــة عبر  ــض ـــراح الــصــبــاح واع اجل
القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات 
ــات بعض املخالفات اجلسيمة حماية  ــرام وغ

البنائنا وشبابنا.
من جانبه، أعلن النائب ريــاض العدساني 
رفضه إعــادة وزارة الداخلية العمل بقرارحجز 
ـــان أو  ــط حـــزام األم ــدم رب ــال ع املــركــبــات فــي ح
استخدام الهاتف أثناء القيادة، ملوًحا باستجواب 

وزير الداخلية ما لم يتراجع عن القرار.
وقـــال الــعــدســانــي فــي تصريح للصحفيني 
في املركز اإلعالمي مبجلس األمــة إن التفويض 
التشريعي في املــادة 207 من القانون 67 لسنة 
1976 بشأن عقوبات املرور ال يكون مطلًقا وإمنا 

ينتهي مع إصــدار الالئحة التنفيذية للقانون 
ويزول بأثر قانوني.

وأكـــد العدساني رفــضــه أن تستغل وزارة 
الداخلية التفويض التشريعي إللغاء أو إضافة 
مواد للقانون ألن السلطة التشريعية هي مجلس 

األمة، وأنه ال جرمية وال عقوبة إال بقانون. 
وأشــار العدساني إلى وجود شبهة أيًضا في 
األمــور في وزارة الداخلية فضاًل عن املخالفات 
ــات الرقابية  ــه ــن اجل ــات الـــــواردة م ــظ ــالح وامل
وأضاف” أِكــّن كل احترام لوزير الداخلية ولكن 

أقول له اربط حزامك”.
وشدد على أنه لن يكتفي عند هذا احلد، مشيًرا 
إلى أن مجلس األمة لم يحصن رئيس الوزراء وال 
أي وزيــر وقــال«إذا عاد الوزير اجلــراح للوزارة 
فمن الناحية الدستورية سأعطيه مهلة أيام، وإذا 

لم يتراجع عن القرار فلن أتراجع عن استجوابه«.
وبني أنه نشر في الصحف أن وزارة الداخلية 
ــوزارة لم تعلن ذلك  أوقفت القرار، وإذا كانت ال
صراحة فكان األصل أن تنفي هذا اخلبر، أما إذا 
سحب القرار كما نشر في اإلعــالم ثم مت إلغاؤه 

فهذا يؤكد أن هناك تذبذًبا في القرارات وتراجًعا.
وأكد أن اجلميع مع تطبيق القانون وسالمة 
الطريق واحلد من احلوادث املرورية، على أن يتم 
تطبيق القانون بصيغة حضارية توافق الدستور 
ونــص الــقــانــون، وبــنــاء على الــتــدرج أو فرض 

الغرامات املالية أو احملاكمات.
وتــســاءل: ملــاذا لم جتر الـــوزارة استفتاء عن 
طريق جلنة استطالع؟ وقال »إذا كنتم حريصني 
على األمور اإلداريــة واملرورية فإن إدارة املرور 
التابعة لوزارة الداخلية ما زالت منذ 2009 األكثر 
شــواغــر وفيها مناصب بالوكالة، واألصـــل أن 

تصلح الوزارة نفسها أوال.
وذكر أنه وجه سؤااًل برملانّيًا لوزير الداخلية 
ويعرف اجلواب عنه مسبًقا، ولكن لزيادة التأكيد 
فإنه سأل عن النص القانوني الذي يجيزاستحواذ 

تاجر وشــركــة خاصة على 3 مـــدارس لتعليم 
القيادة وسحب السيارات، وما السند القانوني 
لقيام هذه الشركة اخلاصة عن طريق التعاقد مع 
الوزارة بسحب السيارات وحجزها، وهل يذهب 

املدخول لوزارة الداخلية أم للشركة اخلاصة؟

الرويعي
وأوضـــح فــي تصريح باملركز اإلعــالمــي في 
مجلس األمة أن “الرجل احلكيم صاحب السمو لم 
يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته التي تلقيناها 
بالسمع والطاعة إمياًنا وثقة في كل األمور التي 
ــن وســالمــة ومتــاســك وبــقــاء الــوحــدة  يــراهــا ألم

واللحمة الوطنية”.
وبني أن “لقاء أعضاء مكتب املجلس مع سموه 
كان لقاًء إيجابًيّا ومميًزا وكانت فيه ضمانات 
مــن صاحب السمو بأنه هــو الــراعــي للدستور 
والضمانات الدستورية لوضع كل احللول التي 
من شأنها متكني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
من أداء واجباتهما وأعمالهما على أكمل وجه”، 
مؤكًدا أهمية “رص الصفوف وحتصني اجلبهة 

الداخلية ضد كل ما يهددها من اخلارج”.
وأكد الرويعي حرص سموه على محاسبة من 
يقصر وفق أسس برملانية ودستورية واستناًدا 
على ركن أساسي يقوم على حتقيق مصلحة البلد. 
وبني أن “هذا األمر ملسناه كذلك من سمو ولي 
العهد الذي أكد على هذه التوجيهات”، الفًتا إلى 
“أن أعضاء مكتب املجلس أعربوا لسموه عن بالغ 

متنياتهم له بالسالمة وموفور الصحة”.
وقال الرويعي إن “االجتماع مع أركان الدولة 
العليا وكذلك العمل مع رئيس احلكومة املكلف 
تأتي في ظــروف استثنائية داخلّيًا وخارجّيًا 
لتؤكد ما ُجبلنا عليه في السابق من التفافنا حول 

قيادتنا السياسية”.
وأضاف أن “اختالفاتنا البرملانية ال يجب أن 

تكون إال ملصلحة البلد وهو عهد اتخذناه وسنعمل 
من أجله طاملا كّنا في هذا املوضع”، مبيًنا أن ذلك 
رأي كل الزمالء النواب الذين حضروا اللقاءين 
اللذين تشرفنا بهما مع سمو األمير وسمو ولي 

العهد.

اجلامعة العربية
من جانبه، أكد أحمد أبو الغيط، األمني العام 
جلامعة الدول العربية، أن إيران تسعى لتكون 
خنجرا في خاصرة اململكة العربية السعودية 

ودول اخلليج.
وقـــال إن الــصــاروخ الـــذي أطلقه احلوثي 
واستهدف السعوية هو احللقة األخطر في سلسلة 
من التجاوزات والتخريب ونشر الفتنة التي تقوم 
بها إيران في املنطقة، وليس أمامنا إزاء ذلك سوى 
أن نسمي األشياء مبسمياتها ونقول إن الصاروخ 
هو رسالة واضحة من إيــران أنها تسعى لنشر 
التخريب والفتنة والكراهية ورسالة عدائية 
للمملكة والدول العربية بأسرها، وحان الوقت 
لتخليص املنطقة من العنف والطائفية التي تقوم 

إيران بنشرها في املنطقة.
وأضاف أن الصواريخ الباليستية التي أطلقت 
على السعودية بلغ عددها 76 صاروخا، وكلها 
صناعة إيرانية، ولذلك فإننا نؤكد على تضامننا 
الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه حلماية 

أمنها القومي.
وطالب أبو الغيط مجلس األمن بوقف إيران 
عن دفع املنطقة للهاوية، مشيرا إلى أن طهران 
انتهجت سياسة طائفية واستقوت باالتفاق 

النووي.
وحذر أبو الغيط إيــران من مغبة استمرارها 
في التدخل في الشؤون الداخلية لدول املنطقة، 
مؤكدا أنه سيتم مخاطبة املجتمع الدولي وعرض 

التهديدات اإليرانية عليه.

تتمات


