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أمثال

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بوأحمد :أيام ما كان الرجعان يرأس

خلك على مجنونك

التأمينات االجتماعية كانت المؤسسة األكثر
انضباط ًا في الكويت وعوائدها المالية كانت

األربعاء

ال يجيك األجن منه

األعلى ،وبعد أن تركها الرجعان التهامه

بالسرقة تراجعت وأصبح ال يمر شهر دون

اتهام التأمينات بالتقصير ،أما أرباحها فقد
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تراجعت عن المستوى الذي كانت عليه.

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية انتهاك صارخ لألعراف والمواثيق الدولية

الخالد :سفك الدماء أصبح عنوان األزمات الحالية
• كيف نضع حداً للمعاناة اإلنسانية الهائلة والمأساوية في سورية؟

�ش ّدد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد على ان العامل اليزال ي�شهد
�إهما ًال وجتاه ًال �صارخ ًا لتنفيذ ن�صو�ص اتفاقيات
جنيف الأربع يف الآونة الأخرية ،م�ؤكد ًا ان خ�ضم
القتال و�سفك الدماء �أ�صبح عنوان العديد من
الأزمات احلالية.
وقال اخلالد الذي تر�أ�س وفد الكويت امل�شارك
يف جل�سة جمل�س الأمن الدويل� :إن العامل مازال
ي�شهد �إهما ًال وجتاه ًال �صارخ ًا لتنفيذ ن�صو�ص
هذه االتفاقيات يف الآونة الأخرية.
ففي خ�ضم القتال و�سفك الدماء الذي للأ�سف
�أ�صبح عنوان العديد من الأزمات احلالية ن�شهد
م�ستويات قيا�سية من املعاناة الإن�سانية وكما
�سمعنا من خالل �إحاطة مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية فان االحتياجات الإن�سانية العاملية
بلغت م�ستويات قيا�سية ،فعلى �سبيل املثال
وبينما جنل�س هنا اليوم يحتاج �أكرث من 130
مليون �شخ�ص ح��ول ال��ع��امل �إل��ى امل�ساعدة
الإن�سانية واحلماية.
و�أك��م��ل :يعد االح��ت�لال الإ�رسائيلي للأرا�ضي

العربية املحتلة مبا فيها الأر�ض الفل�سطينية
منذ �أك�ثر من خم�سة عقود انتهاك ًا �صارخ ًا
للمواثيق والأعراف الدولية وت�شكل املمار�سات
الإ�رسائيلية و�سيا�ساتها انتهاكات �صارخة
للقانون الدويل.
وعن ال�ش�أن ال�سوري ت�ساءل اخلالد :كيف ميكننا
و�ضع حد لهذه االنتهاكات وتخفيف املعاناة
الإن�سانية الهائلة وامل�أ�ساوية التي ت�شهدها
املناطق التي تعاين من الأزم��ات؟ ان االجابة
الأ�سا�سية تكمن يف جوهر مناق�شاتنا اليوم
وهي عن طريق تعزيز �سيادة القانون واحرتام
املبادئ الإن�سانية �أثناء النزاعات امل�سلحة
ولكن ال�س�ؤال الأهم هو كيف ميكننا حتقيق ذلك؟
�أو ًال وقبل كل �شيء للأمم املتحدة ب�شكل عام
وجمل�س الأمن ب�شكل خا�ص دور هام وحموري يف
�ضمان االمتثال للقانون الإن�ساين الدويل وتعزيز
�سيادة القانون وذلك من خالل �ضمان التنفيذ
الكامل لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة ال �سيما
يف �سياق حماية املدنيني يف ب�ؤر ال�رصاع.
�ص2

وزارة الشؤون لم تدفع
فواتير «الكهرباء»
كتب �أحمد احلربي:

ك�شفت م�صادر مطلعة لـ«ال�شاهد» يف
الهيئة العامة للقوى العاملة �أن الهيئة ال
ت�ستطيع ا�ستالم املبنى اجلديد لإدارة عمل
الأحمدي ,وذلك لأن املبنى يتبع لوزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية قبل �أن تنف�صل الهيئة
عنها ،مو�ضحة �أن ال�ش�ؤون توجد عليها
م�ستحقات مالية مرتاكمة لوزارة الكهرباء
والتي ترف�ض اي�صال التيار الكهربائي

للمبنى �إال بعد �أن تقوم وزارة ال�ش�ؤون
ب�سداد كافة امل�ستحقات املرتاكمة عليها.
وبينت امل�صادر �أن��ه مت خماطبة وزارة
ال�ش�ؤون ب�ش�أن دفع تلك املبالغ ب�أ�رسع
وق��ت ممكن ،خا�صة �أن املبنى اجلديد
لإدارة عمل الأحمدي والذي يقع يف منطقة
جنوب ال�صباحية مت االنتهاء منه كلي ًا
منذ �شهرين تقريب ًا ،م�شرية �إلى �أن وزارة
ال�ش�ؤون مازالت متاطل وترف�ض دفع تلك
املبالغ ما �أعاق االنتقال �إلى املبنى.

الزياني :نحقق تطلعات مواطني الخليج

الجاراهلل :لمجلس التعاون
رصيد كبير من القرارات

• ال�شيخ �صباح اخلالد متحدث ًا يف جمل�س الأمن

 3شهداء فلسطينيين
برصاص «االحتالل»

ا�ست�شهد �أم�س ثالثة فل�سطينيني بر�صا�ص قوات االحتالل،
ففي غزة �أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية عن ا�ست�شهاد
فل�سطيني مت�أثر ًا بجراحه التي �أ�صيب بها يف امل�سريات
التي خرجت ال�سبت املا�ضي لإحياء الذكرى الـ« 43ليوم
الأر�ض» جنوب قطاع غزة.
ويف �شمال القد�س املحتلة ا�ست�شهد فل�سطينيان و�أ�صيب
� 3آخرون ام�س بر�صا�ص قوات االحتالل.

�أك��د نائب وزي��ر اخلارجية خالد
اجلارالله ان دول جمل�س التعاون
اخلليجي لديها ر�صيد كبري من
ال��ق��رارات التي مت تنفيذها خدمة
مل�صالح دول املجل�س ومواطنيه.
وقال عقب تر�ؤ�سه وفد الكويت يف
االجتماع الـ  19للجنة الوزارية
اخلليجية املكلفة مبتابعة تنفيذ
ال��ق��رارات ذات العالقة بالعمل
اخلليجي امل�شرتك يف العا�صمة
العمانية م�سقط� :إن تلك القرارات
مل يبق منها اال ما هو قليل جد ًا
والدائرة ت�ضيق بحجم تلك القرارات
التي تنفذ يف �إطار جمل�س التعاون.
و�أ�ضاف ان تنفيذ القرارات املتعلقة
بالعمل اخلليجي امل�شرتك ما هو �إال
• خالد اجلارالله مرتئ�س ًا وفد الكويت
دليل على حيوية املجل�س وحر�صه
على هذه التجربة واحلفاظ عليها وا�ستمرارها بالعطاء البناء دول جمل�س التعاون
اخلليجي ,مو�ضح ًا ان اجتماعات اللجنة الوزارية اخلليجية ت�ؤكد على دميومة
عمل املجل�س ف�ضال عن اهمية القرارات التي يتخذها ومدى احلر�ص من قبل دول
املجل�س على تنفيذها.
�إلى ذلك �أ�شاد الأمني العام لدول جمل�س التعاون اخلليجي عبداللطيف الزياين
بتوجيهات قادة دول جمل�س التعاون وحر�صهم على �رضورة اال�رساع يف ا�صدار
االدوات الت�رشيعية الالزمة لتنفيذ قرارات العمل امل�شرتك خالل عام واحد ما
هو �إال داللة وا�ضحة على ت�أكيدهم امل�ستمر وحر�صهم الدائم على الدفع بالعمل
اخلليجي امل�شرتك وتطويره بتدعيم كافة قرارات املجل�س الأعلى وتذليل كافة
ال�صعوبات مبا يحقق تطلعات مواطني دول املجل�س.
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