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عبر عن عظيم اعتزازه وتقديره ملا ّ
مجلس الوزراء ّ
تضمنته كلمة سمو األمير

الحكومة :التزام كامل بالتوجيهات السامية
في خطاب العشر األواخر

جابر املبارك مترئسًا اجتماع املجلس أمس

عبر مجلس الوزراء عن عظيم
اعـتــزازه وتقديره للتوجيهات
السامية التي تضمنتها كلمة
سمو األم ـيــر بمناسبة العشر
األواخـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
املـبــارك ،مــؤكــدا التزامه الكامل
ب ـه ــذه ال ـتــوج ـي ـهــات ال ـس ــدي ــدة،
داعيا املولى عز وجل أن يؤيد
بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب
الكويتي نحو التقدم واالزدهار
في ظل القيادة الحكيمة لسمو
األمير وسمو ولــي العهد ،وأن
يحفظ وطننا الـعــزيــز وشعبه
الكريم من كل مكروه.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض املـ ـجـ ـل ــس ،فــي
اجتماعه األسبوعي الذي عقده
أمس في قاعـة مجلس الــوزراء
بقصر الـسـيــف بــرئــاســة سمـو
الشيخ جابر املبارك ،استعرض
مضامن الكلمة الـتــي وجهها
سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو األمـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر ،وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
املجلس املعاني السامية التي
تضمنتها الـكـلـمــة ،وال ـتــي أكــد
فـ ـيـ ـه ــا س ـ ـمـ ــوه عـ ـل ــى ال ـت ـم ـســك
بالوحدة الوطنية ونبذ الفنت
واالخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــالف ،وأن يـسـتـشـعــر
ال ـجـمـيــع الـ ـظ ــروف واألوضـ ـ ــاع
الــراه ـنــة ال ـتــي تـسـتــوجــب أخــذ
الحيطة حماية لوطننا العزيز،
ك ـمــا ع ـبــر س ـم ــوه ع ــن أم ـل ــه في
تـجــاوز الـتـطــورات األخـيــرة في
بيتنا الخليجي ومعالجتها
وتهيئة األجواء لحل الخالفات
ورأب الصدع بالحوار في ظل
ما يجمع دول مجلس التعاون
من روابــط ومصير واحــد ،كما
أك ــد س ـمــوه أن الديبلوماسية
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ح ـ ـق ـ ـقـ ــت نـ ـج ــاح ــا
وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازا م ـت ـم ـي ــزا بــان ـت ـخــاب
ال ـكــويــت ع ـضــوا غ ـيــر دائـ ــم في
مجلس األمن ،كما جدد سموه
أن ال ـش ـب ــاب ه ــم ثـ ـ ــروة ال ــوط ــن
الحقيقية ويـتــوجــب علينا أن
نحصنهم مــن األف ـكــار الضالة
والسلوك املنحرف.
واس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه بـ ـك ــل
تـقــديــر وإجـ ــالل األم ـيــر الــراحــل
الشيخ جــابــر األحـمــد ،واألمـيــر
الـ ــراحـ ــل الـ ــوالـ ــد ال ـش ـي ــخ سـعــد
ال ـع ـبــدال ـلــه ط ـيــب ال ـلــه ثــراه ـمــا،
مبتهال إلــى ال ـبــاري جــال وعال
أن يـ ـصـ ـب ــغ عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا واس ـ ـ ــع
رحـمـتــه ومـغـفــرتــه ويسكنهما

فسيح جناته ويجزيهما خير
ال ـجــزاء عـلــى مــا قــدمــاه للوطن
ال ـ ـعـ ــزيـ ــز مـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال م ـش ــرف ــة
وج ـل ـي ـل ــة وأن ي ـح ـف ــظ وط ـن ـنــا
ال ـ ـغـ ــالـ ــي وي ـ ــدي ـ ــم ع ـل ـي ــه ن ـع ـمــة
األمــن والــرخــاء واالزده ــار ،وأن
يتقبل شـهــداء نــا األب ــرار الذين
ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا
ع ــن ال ــوط ــن ال ـع ــزي ــز وي ـنــزل ـهــم
مـنــازل الشهداء ويــرحــم جميع
مــوتــانــا ويـتـغـمــدهــم بمغفرته
ورض ـ ــوان ـ ــه ،وأن ي ـح ـقــن دم ــاء
املسلمن ويجمع كلمتهم على
الحق.
وع ـ ّـب ــر املـجـلــس ف ــي مستهل
اجتماعه عــن خالص التهاني
والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات ل ـس ـم ــو األمـ ـي ــر
وس ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ،وللشعب
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــم واألمـ ـ ـ ـ ــة
اإلس ـ ــالمـ ـ ـي ـ ــة بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة قـ ــرب
حـ ـل ــول ع ـي ــد ال ـف ـط ــر ال ـس ـع ـيــد،
ً
م ـب ـت ـهــال إلـ ــى امل ــول ــى ع ــز وجــل
أن يعيد هــذه املناسبة الطيبة
عـلــى كــويـتـنــا الـغــالـيــة وأهـلـهــا
األوفـيــاء وهــم ينعمون باألمن
واالستقرار والرفاه واالزدهار.
ثـ ـ ـ ــم أح ـ ـ ـ ـ ـ ــاط سـ ـ ـم ـ ــو رئ ـ ـيـ ــس
مجلس الـ ــوزراء املجلس علما
بنتائج ال ــزي ــارة الـتــي ق ــام بها
لـلـبــالد األس ـب ــوع امل ــاض ــي ملك
األردن ع ـبــد ال ـل ــه ال ـث ــان ــي ابــن
الـ ـحـ ـس ــن ،وال ـ ـتـ ــي تـ ــم خــالل ـهــا
بـحــث ال ـعــالقــات الـثـنــائـيــة بن
ال ـب ـل ــدي ــن الـ ـص ــديـ ـق ــن ،وس ـبــل
تطويرها وتعزيزها فــي كافة
املجاالت وامليادين ،وبحث آخر
امل ـس ـت ـج ــدات ع ـل ــى ال ـســاح ـتــن
اإلقليمية والدولية والقضايا
األخرى ذات االهتمام املشترك.
كـ ـم ــا أحـ ـ ـ ــاط ال ـ ـنـ ــائـ ــب األول
لــرئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزيــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـب ــاح
الـخــالــد املـجـلــس علما بنتائج
ال ــزي ــارة ال ـتــي ق ــام ب ـهــا لـلـبــالد
أخـ ـيـ ـرًا وزيـ ـ ــر خ ــارج ـي ــة تــركـيــا
مولود جاويش أوغلو ،والتي
ت ـ ــم خ ــاللـ ـه ــا تـ ـ ـب ـ ــادل وجـ ـه ــات
النظر حيال مختلف التطورات
ذات االهـ ـتـ ـم ــام امل ـش ـت ــرك عـلــى
الساحتن اإلقليمية والدولية.
ورح ـ ــب ب ــال ــزي ــارة ال ـت ــي ســوف
ي ـق ــوم ب ـهــا ل ـل ـبــالد غـ ــدا رئـيــس
وزراء جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق

الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة ح ـ ـ ـيـ ـ ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي
والوفد املرافق له ،والتي تأتي
ضـمــن بـحــث عــالقــات الـتـعــاون
بن البلدين الشقيقن في كافة
املـ ـج ــاالت واملـ ـي ــادي ــن ،متمنيا
لفخامة الضيف طيب اإلقامة
في البالد.
ثـ ــم بـ ـح ــث م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ال ـشــؤون الـسـيــاسـيــة فــي ضــوء
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـج ـمــل
التطورات الراهنة في الساحة
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـل ــى الـصـعـيــديــن
العربي والدولي ،وبهذا الصدد
ع ـبــر امل ـج ـلــس ع ــن ب ــال ــغ أسـفــه
لـحــادث الحريق الــذي وقــع في
أحد األبــراج السكنية في لندن
أخيرًا ،والذي أسفر عن سقوط
عـ ــدد م ــن ال ـق ـت ـلــى وامل ـص ــاب ــن.
كـمــا دان كــذلــك ح ــادث الــدهــس
ق ــرب مـسـجــد ف ـنــز ب ـي ــري ب ــارك
فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،والـ ـ ـ ــذي أسـ ـف ــر عــن
وقـ ــوع قـتـلــى وإص ــاب ــة الـعــديــد
من األبرياء ،مؤكدا تأييد ودعم
دولــة الكويت لكافة اإلجــراءات
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــذهـ ـ ــا امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة
امل ـت ـحــدة لـلـحـفــاظ ع ـلــى أمـنـهــا
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا .ودان املـجـلــس
ايضا حادث استهداف سفينة
إمـ ــارات ـ ـيـ ــة لـ ـهـ ـج ــوم بـ ـص ــاروخ
م ــن زورق تــابــع للميليشيات
الحوثية بالبحر األحمر أخيرًا
قـبــالــة الـســواحــل اليمنية ،مما
أس ـف ــر ع ــن إص ــاب ــة أحـ ــد أفـ ــراد
ال ـ ـطـ ــاقـ ــم ،واسـ ـتـ ـنـ ـك ــر امل ـج ـلــس
كذلك تفجير امليليشيات لثالث
ش ــاحـ ـن ــات ت ـت ـب ــع مـ ــركـ ــز امل ـل ــك
س ـل ـم ــان ل ــإغ ــاث ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن،
م ـ ـمـ ــا ي ـ ـعـ ــد ت ـ ـهـ ــديـ ــدا صـ ــارخـ ــا
لـلـسـلــم واألم ـ ــن ال ــدول ـي ــن ،وإذ
يـعــرب املجلس عــن بــالــغ أسفه
لهذا التفجير ،متمنيًا الشفاء
العاجل للمصابن.
ك ـ ـمـ ــا دان امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ك ــذل ــك
ال ـت ـف ـج ـيــر اإلرهـ ــابـ ــي ف ــي قــريــة
الدراز شمال العاصمة املنامة،
والـ ـ ــذي أس ـف ــر ع ــن م ـق ـتــل رجــل
أمــن ،مؤكدا وقــوف الكويت مع
م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن ،وتــأي ـيــدهــا
ودعمها لكافة اإلجــراءات التي
تـتـخــذهــا لـلـحـفــاظ عـلــى أمنها
واس ـت ـقــرارهــا والـتـصــدى لهذه
األعمال اإلرهابية التي تهدف
إلى زعزعة أمنها واستقرارها.

تأكيد وقوف الكويت
مع البحرين وتأييد كافة
اإلجراءات
التي تتخذها للحفاظ
على أمنها واستقرارها
تهديد صارخ للسلم
واألمن الدوليني
تفجير ميليشيات الحوثي
ثالث شاحنات
تتبع مركز
امللك سلمان لإلغاثة
في اليمن

املطاوعة ترأس
«عمومية التمييز»
ان ـع ـقــدت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
العامة ملحكمة التمييز الخميس
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـش ــار
يوسف املطاوعة رئيس املحكمة
وبحضور املستشار خالد سالم
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـح ـك ـمــة الـتـمـيـيــز
وع ـ ـ ــدد مـ ــن وك ـ ـ ــالء وم ـس ـت ـش ــاري
املحكمة للنظر في توزيع العمل
وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ــر ب ـم ـح ـك ـمــة
التمييز خــالل العطلة القضائية
للعام القضائي .2017/ 2016
واس ـت ـهــل امل ـطــاوعــة االجـتـمــاع
بكلمة افتتاحية أثنى فيها على
الــدعــم الــدائــم مــن صــاحــب السمو
ام ـي ــر الـ ـب ــالد وس ـم ــو ولـ ــي عـهــده
األمــن لرجال السلطة القضائية
ث ــم اس ـت ـع ــرض االنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـتــي
تـمــت خ ــالل ال ـعــام الـقـضــائــي ومــا
اع ـت ــرض ـه ــا م ــن ص ـع ــوب ــات وب ــن
الـخـطــوات التي يجب القيام بها
لتطوير عمل املحكمة حيث تمت
مناقشة جوانبها.
وتـ ــم ت ــوزي ــع ال ـع ـمــل وتـشـكـيــل
ال ــدوائ ــر م ــع وكـ ــالء ومـسـتـشــاري
مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز ،وواف ـ ـ ـقـ ـ ــت
الـجـمـعـيــة ال ـع ــام ــة ع ـلــى م ـشــروع
توزيع العمل.
وكـ ــرم امل ـط ــاوع ــة املـسـتـشــاريــن
املنتهية واليتهم سواء بالتقاعد
أو بانتهاء اإلعارة ،مثمنا دورهم
ال ـج ـل ـيــل ف ــي ال ـن ـه ــوض بمحكمة
الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز فـ ـ ــي إرس ـ ـ ـ ـ ــاء املـ ـ ـب ـ ــادئ
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة والـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،ك ـمــا
ك ــرم ال ــدوائ ــر املـتـمـيــزة مــن دوائ ــر
م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ضـ ـم ــن ن ـهــج
املحكمة فــي تكريم الــدوائــر التي
تميزت في فصلها للطعون خالل
العام القضائي.

محليات
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