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»القمة اإلسالمية« تدعو إلى االعتراف بدولة فلسطني عاصمتها القدس

األمير: مطالبون بنصرة القدس

اجتماع القمة اإلسالمية تعبير عن موقف ملجموعة 
دولية ليست لها إرادة وغير ق��ادرة على أن تفعل 
شيئا.. محاولة المتصاص غضب الشعوب بسبب 
اعتراف أميركا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.. 
هل اعترفت الدول املجتمعة بفلسطني دولة مستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف؟ هل هم ق��ادرون على 
سحب اعترافهم بالكيان وأميركا التي تدعمه؟ هل 
خصصوا ميزانية لدعم الدولة الفلسطينية والسماح 
لها ب��إص��دار ج���وازات لشعبها؟ شوية اجتماعات 
وص��دور بيانات دون أي أفعال تذكر.. غثاء كغثاء 

السيل.. األمل بالله أوال ثم بالشعوب!

بني السطور

اعتبر قادة ال��دول االسالمية أمس في ختام قمة منظمة 
التعاون االسالمي في اسطنبول ان قرار الرئيس االميركي 
دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل »يصب 

في مصلحة التطرف واالرهاب«.
وقال القادة في بيانهم ان قرار ترامب “يعتبر تقويضا 
متعمدا جلميع اجلهود املبذولة لتحقيق السالم ويصب في 

مصلحة التطرف واالرهاب ويهدد السلم واالمن الدوليني”.
وأك��د سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أم��س أن 
اجلميع مطالبون ب��أن يهبوا لنصرة ال��ق��دس الشريف 

واحلفاظ على هويتها  اإلنسانية والتاريخية والقانونية.
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جلنة امليزانيات تؤكد وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الدولة

احلكومة غائبة عن »مخرجات التعليم«

»تصوير: محمد صابر« جانب من اجتماع جلنة امليزانيات  

الصالح: نتطلع لطي 
»صفحة عثرات املاضي«

شدد نائب رئيس ال��وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء أنس الصالح أمس االربعاء على أن التحدي األكبر 
أم��ام احلكومة اجل��دي��دة هو العمل على نقل )رؤي��ة الكويت 
2035( من رؤية طموحة وخطة مستقبلية الى واقع عملي 
ننطلق به من اليوم ملعاجلة االخ��ت��الالت الهيكلية وحتقيق 
االصالحات االقتصادية. وأكد الصالح في تصريح صحافي أن 
هذا االستحقاق مشترك على السلطتني التشريعية والتنفيذية 
ومؤسسات املجتمع املدني، مبينا أن اآلراء واالقتراحات لتطوير 
رؤية الكويت املستقبلية ستكون دائما محل تقدير واعتزاز سواء 

من أعضاء مجلس األمة أو املختصني من املواطنني واملؤسسات.

 1000 احتاد اجلمعيات: وفرنا 
طن من البصل التركي

أعلن احتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية توفير نحو 1000 طن 
من البصل التركي »بسعر أقل من 
ال��س��وق احمللي وب��ج��ودة عالية« 
وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة 

والصناعة.
وأض���اف رئ��ي��س االحت���اد علي 
الكندري في مؤمتر صحافي أمس 
األرب��ع��اء ان االحت���اد يسعى حلل 
املشاكل التي قد تواجه املواطنني 
وامل��س��اه��م��ني م��ؤك��دا ق��درت��ه على 
ح���ل أي أزم����ة م��ع��ن��ي��ة بالسلع 

االستهالكية. وأوض���ح ان احت��اد 
)التعاونية( ق��ام بالتواصل مع 
الدول املصدرة للبصل قبل استيراد 
كمية البصل امل��ذك��ورة للمقارنة 
ب��ني أس��ع��اره��ا وض��م��ان توافرها 
في السوق احمللية بكميات كافية 
وأس��ع��ارة تنافسية مشيدا بدور 
وزي��ر ال��ت��ج��ارة والصناعة خالد 
الروضان في التنسيق مع اجلهات 
املعنية لتوفير ه��ذه السلعة في 

األسواق.

ربيع �صكر

ص��رح رئ��ي��س جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي النائب عدنان سيد 
عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت مع 
ممثلي كل من وزارة التعليم العالي 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وجامعة الكويت واألمانة 
العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة 
وممثلي وزارة املالية وديوان اخلدمة 
املدنية وذل��ك ملناقشة قياس مدى 
تنسيق اجلهات التعليمية مع ديوان 
اخلدمة املدنية في دراسة احتياجات 
س����وق ال��ع��م��ل وم�����دى ارت��ب��اط��ه��ا 
مبخرجات التعليم خاصة وأن اللجنة 
سبق وأن عقدت اجتماعا بتاريخ 26 
مايو 2016 ملناقشة املوضوع ذاته 
وأثره على تقديرات مصروفات باب 

املرتبات .

واش�����ن�����ط�����ن ت����ش����ك����ك ف������ي »ال����ن����ص����ر 
الروسي« بسورية
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العلمي  ل��ل��ت��ق��دم  ال��ك��وي��ت  م��ؤس��س��ة 
ك���ّرم���ت ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��زه��ا ل��ل��ع��ام 
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»املركزي« يبيع سندات  بقيمة 160 
مليون دينار

26 من ربيع األول 1439 ه�/ 14 من ديسمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3084 خلمي�س ا

في سابقة فريدة عقب توليها حقيبتي »اإلسكان« و»اخلدمات«

بوشهري تكرر قسمها الدستوري أمام 
املواطنني على »تويتر«

ربيع �صكر

في سابقة فريدة من نوعها أثارت إعجاب 
رواد مواقع التواصل االجتماعي ، قامت وزيرة 
الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون 

اخلدمات الدكتورة جنان بوشهري بتكرار 
قسمها الدستوري امام املواطنني عبر حسابها 
الشخصي على »تويتر« بعد أن قامت بأداء 
اليمني الدستوري أمس األول أمام سمو األمير 

وقالت بوشهري : أكرر القسم ليكون شاهداً 
علي أم��ام الله أوالً، ثم أم��ام صاحب السمو 

وأمامكم ثانياً، بأنني 
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صورة جماعية للقادة املشاركني في قمة منظمة التعاون اإلسالمي مبشاركة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
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