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صاحب السمو األمير لدى استقباله جابر مبارك الحمد

{

واملستشارين حسني الحريتي وخالد سالم الحماد

وزير الديوان استقبل السفيرة األميركية

األمير وولي العهد ورئيس الوزراء
استقبلوا راكان بن حثلني

{

استقبل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد في قصر السيف
ام ��س س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د الشيخ
ن� � � ��واف األح � � �م � ��د .ك� �م ��ا استقبل
س � �م � ��وه س � �م ��و رئ � �ي � ��س مجلس
الوزراء الشيخ ناصر املحمد.
واس�ت�ق�ب��ل ال�ن��ائ��ب االول لرئيس
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر الدفاع
الشيخ جابر املبارك الحمد.
واس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل ص� � ��اح� � ��ب السمو
األم�ي��ر وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر االقاف
وال � � �ش� � ��ؤون االس� ��الم � �ي� ��ة حسني
الحريتي يرافقه املستشار خالد
س��ال��م ال�ح�م��اد حيث ادى اليمني
الدستورية امام سموه بمناسبة
ت �ع �ي �ي �ن��ه ع � �ض � �وًا ف � ��ي املحكمة
الدستورية.
وح � �ض� ��ر م � ��راس � ��م اداء اليمني
م��دي��ر مكتب س�م��و األم �ي��ر أحمد
ف� �ه ��د ال� �ف� �ه ��د ورئ� � �ي � ��س امل� ��راس� ��م
وال �ت �ش��ري �ف��ات األم �ي��ري��ة الشيخ
خالد العبدالله الناصر الصباح.

ع�م��ان – ك��ون��ا :استقبل العاهل االردن ��ي امل�ل��ك عبدالله الثاني بن
الحسني ام��س ف��ي قصر رغ ��دان سفير دول��ة ال�ك��وي��ت ل��دى اململكة
االردن �ي��ة الهاشمية ال�ش�ي��خ فيصل ال�ح�م��ود امل��ال��ك .ون�ق��ل الشيخ
فيصل الى العاهل االردني تحيات سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د وس�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د وس�م��و رئيس
مجلس الوزراء الشيخ ناصر املحمد .وقال الشيخ فيصل ان اللقاء
تناول جميع اوج��ه التعاون بني البلدين وسبل تطويرها ملا فيه
خدمة مصالح البلدين والشعبني الشقيقني .واضاف انه تم خالل
اللقاء بحث اهم القضايا التي تهم البلدين الشقيقني اضافة الى
مستجدات االحداث على الساحتني املحلية والدولية .واكد الشيخ
فيصل متانة وعراقة العالقات التي تربط بني الكويت واالردن في
جميع امل�ج��االت وتطورها وازده��اره��ا بشكل متواصل بناء على
العالقة الوطيدة التي تربط ب��ني ق�ي��ادة البلدين الشقيقني .ونقل
الشيخ فيصل عن العاهل االردن��ي امللك عبدالله حرصه وتأكيده
على متانة ال�ع��الق��ات ب��ني البلدين الشقيقني ال�ت��ي تعد نموذجا
ي�ح�ت��ذى ب��ه ف��ي ال�ع��الق��ات ب��ني ال ��دول الشقيقة وارت �ي��اح��ه لنتائج
زياراته الى دولة الكويت بني اهله وذويه.

الشيخ ناصر الصباح لدى استقباله جونز

استقبل وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان االم �ي��ري الشيخ ن��اص��ر صباح
االحمد بمكتبه في قصر السيف امس سفيرة الواليات املتحدة
االميركية ل��دى ال�ب��الد دي�ب��ورا ك��ي ج��ون��ز .كما استقبل الشيخ
ناصر سفير جمهورية النمسا لدى البالد جورج استيل فريد.

موسى في الكويت السبت
كتبت سميرة فريمش

أمير البالد لدى استقباله خالد وحزام وفيصل بن حثلني

{

اس�ت�ق�ب��ل ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب��الد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد الجابر امس راكان بن حثلني وفيصل بن خالد
ب��ن حثلني وح��زام ض�ي��دان ب��ن حثلني وذل��ك بمناسبة
زيارتهم للبالد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد آل
ب��ن حثلني واستقبلهم بعد ذل��ك سمو رئيس الوزراء
الشيخ ن��اص��ر محمد االح �م��د .ه��ذا ،وح�ض��ر اللقاءات
الثالثة عدد من الشيوخ وكبار املسؤولني.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األح �م��د ف��ي دي ��وان ��ه ف��ي ق�ص��ر السيف
ام � ��س س �م ��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
الشيخ ناصر املحمد .واستقبل سموه
ال�ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء
وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر املبارك
ال �ح �م��د .واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول ��ي العهد
ع� �ض ��و م �ج �ل��س االم � � ��ة ال� �ن ��ائ ��ب أحمد
عبدالعزيز السعدون .واستقبل سموه
راك��ان ب��ن خالد ب��ن حثلني وفيصل بن
خالد بن حثلني وح��زام بن ضيدان بن
حثلني وذلك بمناسبة زيارتهم للبالد.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د رئيس
واع�ض��اء الشركة الكويتية لالتصاالت
سمو ولي العهد لدى استقباله رئيس الشركة الكويتية لالتصاالت
«ف�ي�ف��ا» ك��ال م��ن س�ع��ود م��اج��د الدويش
رئ �ي��س ش��رك��ة االت � �ص ��االت السعودية
وس �ع��ود ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ب��اب�ط��ني رئيس
ش ��رك ��ة «ه � ��ال» ل ��الت �ص ��االت وسليمان
وق��د ه�ن��أه��م س�م��وه متمنيا ل�ه��م ال�ت��وف�ي��ق وال �س��داد في
عبدالعزيز البدران مدير املشروع ونجيب العوضي الرئيس
عملهم وان تحقق الشركة االغراض التي قامت من اجلها
التنفيذي لشركة «فيفا» وذل��ك بمناسبة تأسيس الشركة
بما يسهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني والخليجي.
كما قدموا لسموه شرحا عن اهداف واغراض الشركة.

علمت «النهار» ان االمني العام للجامعة العربية عمرو موسى
سيزور الكويت بعد غد السبت لالطالع على آخر التحضيرات
الخاصة بالقمة االقتصادية العربية التي دعا صاحب السمو
األمير الى عقدها في البالد يومي  -19و 20يناير املقبل.
واف��ادت املصادر ان االمني العام سيلتقي كبار املسؤولني في
ال �ب��الد ورئ �ي��س ال� ��وزراء ملناقشة امل��وض��وع��ات ال�ت��ي سيجرى
طرحها خالل القمة وتجهيز الدعوات للحضور.

إرجاء دعوى
الجاسم ضد
رئيس القضاء
حبيب الحمدان

أرجأت املحكمة الكلية
في الدائرة املدنية أمس
ب� ��رئ� ��اس� ��ة املستشار
خ� ��ال� ��د ع� �ث� �م ��ان البت
ف��ي ال��دع��وى املرفوعة
م ��ن امل ��رش ��ح السابق
م� �ح� �م ��د ع � �ب� ��دال � �ق� ��ادر
الجاسم املحامي ضد
رئيس املجلس األعلى
ل� � �ل� � �ق� � �ض � ��اء بصفته
ونواب الدائرة الثانية
وال� � �ت � ��ي ط� ��ال� ��ب فيها
الجاسم ببطالن حكم
امل�ح�ك�م��ة الدستورية
وذل � ��ك ع �ل��ى س �ن��د من
ب �ط��الن تشكيل هيئة
املحكمة إل��ى جلسة 5
نوفمبر لالطالع والرد
من الحكومة.

وآل بن حثلني

فهد السالم :القيادة العليا ّ
رحبت بأفكار
مجموعة شركات أسترا العاملية في الكويت

{

األمير استقبل ولي العهد ورئيس
الوزراء والنائب األول والسعدون

العاهل األردني استقبل
سفير الكويت لدى عمان

{

الحماد أدى اليمني أمام سموه عضوًا في املحكمة الدستورية

ولي العهد استقبل املحمد واملبارك
ورئيسي شركتي «فيفا» و «السعودية»

{
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صاحب السمو األمير لدى استقباله فهد السالم والوفد االستثماري األوربي أول من أمس

أك��د ال�ش�ي��خ ف�ه��د س��ال��م ال�ع�ل��ي ال�ص�ب��اح رئ�ي��س اتحاد
ال �ق �ن��وات ال�ع��رب�ي��ة ال �خ��اص��ة ان ال�ك��وي�ت�ي��ني مطالبون
ج�م�ي�ع��ًا ب��ال �ع �م��ل ال � � ��دؤوب ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال��رغ �ب��ة السامية
ل�ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب��الد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األحمد
ال �ج��اب��ر الصباح بتحويل ال �ك��وي��ت ال ��ى م��رك��ز مالي
وتجاري واعالمي عاملي ،والسعي في كل االتجاهات
من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني الكبير.
ج��اء ذل��ك ف��ي ت�ص��ري��ح ادل ��ى ب��ه ام��س خ��الل استقباله
وفدًا رفيع املستوى من مجموعة شركات SES ASTRA
أسترا العاملية برئاسة ولفريد جوزيف رئيس مجلس
االدارة الرئيس التنفيذي لشركة  ،APSوعضوية كل
من ميشيل دايتش و ستيفان تشيرستوف و ستيفان
دايتش ،وذلك تنفيذًا للنظام األساس التحاد القنوات
العربية الخاصة ال��ذي يهدف ال��ى انشاء بنية تحتية
اعالمية حديثة.
وق��ال الشيخ فهد سالم ف��ي بيان صحافي إن األفكار
م�ت�ف�ق��ة م ��ع ش��رك��ة  SES ASTRAال �ت��ي ت �ع��د الشركة
األورب �ي��ة األول ��ى ف��ي دول االت �ح��اد األورب ��ي ف��ي مجال
االع � ��الم وال �ص �ن��اع��ات امل��رت �ب �ط��ة ب��ه وم �ق��ره��ا الرئيس
ف��ي أملانيا االت�ح��ادي��ة موضحًا ان ه��ذه األف�ك��ار تشمل
اق��ام��ة م �ش��اري��ع اس�ت�ث�م��اري��ة ع�م��الق��ة ف��ي ال �ك��وي��ت في
مجال االعالم بهدف تحويل الكويت الى مركز اعالمي
رائد في املنطقة ،مشيرًا الى ان أعضاء الوفد أكدوا ان

الكويت بيئة مالئمة لالستثمار االعالمي .
وأض ��اف ال�ش�ي��خ ف�ه��د ان ال��وف��د ت�ش��رف ب�ل�ق��اء صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ال��ذي رحب
بهم واطلع على ق��درات وامكانات مجموعة شركاتهم
وم ��دى ام�ك��ان�ي��ة االس�ت�ث�م��ار ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت واقامة
مشاريع عمالقة ،وق��د أب��دى ال��وف��د ارتياحه لتشجيع
حضرة صاحب السمو لألفكار االستثمارية للشركة
وتمنى لهم التوفيق .وقال الشيخ فهد ان الوفد تشرف
أي �ض��ًا ب�ل�ق��اء س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األحمد
الجابر الصباح ثم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
ناصر املحمد األحمد الصباح ،كما التقى وزير االعالم
الشيخ صباح الخالد ،ووزير املواصالت م .عبدالرحمن
الغنيم ،مؤكدًا ان الجميع أبدوا ارتياحهم لهذه األفكار
وتفاؤلهم بنجاحها ،مباركني ه��ذه الخطوة الوطنية
الى
ال �ت��ي ت �ه��دف ال ��ى ج �ل��ب االس �ت �ث �م��ارات ال �ع �م��الق��ة ً
الكويت ودع��م مسيرة التنمية لتصبح الكويت دولة
جاذبة لالستثمارات.
ي ��ذك ��ر ان م �ج �م��وع��ة ش ��رك ��ات أس� �ت ��را ت �ض��م ع � ��ددًا من
الشركات تدير احداها  2000محطة تلفزيونية.
وه � �ن ��اك ش ��رك ��ة أخ� � ��رى ل��دي �ه��ا  117م �ل �ي��ون مشترك
«أرض��ي» في دول االتحاد األورب��ي ،اضافة ال��ى شركة
تقوم بتصنيع وادارة األق�م��ار الصناعية ولديها 41
قمرًا صناعيًا في املدار األرضي.

تتمات

إقالة السعد

السعدون يفضل

لقد وصل التذمر الى البنوك الكويتية التي لم تتجرأ حتى هذه اللحظة على
كشف ممارسات الهيئة العامة لالستثمار في موضوع الودائع ودعمها ،في
حني تتولى ذلك الديوانيات املغلقة واملعروفة لدى القاصي والداني .ولم يعد
يجدي نفعًا كل ما تقوم به الحكومة برعاية سمو األمير وسمو ولي العهد
وأصحاب القرار طاملا ان هذين املسؤولني باقيان في منصبيهما ويديران
العملية االقتصادية س��واء من خالل الهيئة أو من خالل البورصة ويقومان
بتوزيع أموال الضخ الى املحاسيب واملنتفعني وبعض العائالت التي «تمون»
عليهما .وإذا لم يتقدما باستقالتيهما  -وه��ذا أم��ر مستبعد  -ف��ان اقالتهما
التي أصبحت مطلبًا شعبيًا عارمًا من املفترض ان تحظى باهتمام أصحاب
القرار .اننا ال نقول هذا من فراغ ..وأيضًا ليس هذا سوى البداية« ..وما خفي
كان أعظم» ونملك من الوثائق واملستندات ما يجعلنا قادرين على االستمرار..
و«إن غدًا لناظره قريب».

األم ��ة ال�س��اب��ق وم�ك��ان�ت��ه ف��ي ت�ق��ري��ب وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر وتغليب املصلحة
العامة واطفاء املشاكل واالزمات خدمة للكويت ودعمًا الستقرارها في
ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم واملنطقة اقتصاديًا واوضاع
املنطقة بشكل عام .اال ان املصادر قالت ان السعدون لم َي ِعد باكثر من ان
الظروف هي التي ستحدد طبيعة االجراءات الدستورية التي قد يلجأ
لها في حال اقتضى االمر ذلك.

مجلس األمة
نوفمبر املقبل .وأشارت املصادر الى ان املكتب اعتمد هذه األولويات ليقدمها
ب ��دوره ال��ى أع �ض��اء امل�ج�ل��س لتتم مناقشتها وال�ت�ص��وي��ت عليها داخ ��ل قبة
عبدالله ال�س��ال��م .وق��ال��ت امل �ص��ادر النيابية أم��س ان ب��ني األول��وي��ات مشاريع
قوانني تقصر الحكومة على اعطائها صفة االستعجال ألهميتها الى جانب
مشاريع قوانني مقترحة من النواب .وكانت «النهار» ذكرت قبل أيام ان جلسات
مناقشة األول��وي��ات ستجمع كل  4أو  5قوانني متشابهة لكل قطاع لبحثها
في كل جلسة.

مبادرة لتعديل
ود .عبيد الوسمي وسيبحث في بعض أحكام املحكمة الدستورية ويستمع
املليفي خاللها الى مالحظات الوسمي عليها .وأشارت املصادر الى ان اللقاء
يهدف ال��ى البحث في امكانية اع��داد وتقديم مشروع قانون اقتراح بتعديل
بعض أح�ك��ام وم��واد ق��ان��ون ان�ش��اء املحكمة الدستورية ووض��ع النقاط على
الحروف على حد تعبيره .وتابعت ان مجلس األمة هو الجهة الوحيدة القادرة
على وضع تشريعات وقوانني لتحصني املحكمة الدستورية من أي شائبة قد
تشوب تشكيلها ،وبالتال لضمان ابعاد الجدل والشكوك في سالمة بنائها
الدستوري.

«بالغ كاذب»
السريع ب��امل��درس��ة وال�ت��ي ق��ام��ت ب��دوره��ا ب��اخ��راج الطلبة ب�ه��دوء ودون
ضجيج وابالغ الجهات االمنية املسؤولة.

إلى رحمة اهلل
¶ ع��ائ �ش��ة م�ح�م��د خ�م�ي��س م ��ال ال �ل��ه  /زوج� ��ة عيسى
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 الجهراء  -سعدالعبدالله (جنوب الجهراء) ق 4م - 67ت:.66226922 - 66661639
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