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الجسار: متفائلة بالمرحلة المقبلة وال صدام
بين السلطتين وعلى الجميع إعالن هدنة سياسية

بشرى الزين
فيم���ا تتجه بعض الكت���ل النيابية الى 
التلويح باستجوابات واخرى تنذر مبرحلة 
تصعيد وصدام بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية في دور االنعقاد التشريعي املقبل، 
دعت النائب د.سلوى اجلسار اجلميع الى 
اعالن هدنة سياسية بني السلطتني، مشيرة 
الى انه امامنا أجن���دات عمل متخمة، واذا 
ما حتول عملنا السياس���ي كله الى سجال 
فلن نتحرك الى االمام، معربة عن تفاؤلها 

باملرحلة املقبلة.
وقالت د.اجلسار في تصريح للصحافيني 
على هامش حضورها احتفال السفارة األملانية 
بالعيد الوطني وذكرى الوحدة ان امللفات 
املزمع طرحها في مناقش���ات دور االنعقاد 
البرملاني املقبل والت���ي تتضمن القروض 
والبدون وانفلون���زا اخلنازير، هي قضايا 
ملّحة وحتتاج الى طرح بارد حتى جتد حلوال 
نهائية، موضحة ان هذه امللفات ان لم يتم 
طرحها للمناقشة العلمية انطالقا من مبدأ 
الشفافية ستضع الكويت أمام مساءالت دولية 
كبيرة خاصة انها وضعت بصمة كبيرة على 
خريطة العالم السياسية من خالل التزامها 
باالتفاقيات الدولية ما اكسبها تعاطف العالم 
ومساندته ابان االحتالل العراقي، ما يستدعي 
ان تضع السلطتان اولوياتهما ومنها قضايا 
القروض، التجنيس..، مذكرة بانها ملفات 

ترتبط بالعديد من القضايا التنموية.
واش���ارت ال���ى ان الكوي���ت تعاني من 
تركيبة سكانية يشكل فيها الوافدون %60 

مقابل املواطنني، مذكرة بان تقارير دولية 
تتوقع بلوغ عدد سكان الكويت 19 مليونا 
من الوافدين مقابل 7 ماليني كويتي بحلول 

العام 2050.
وتطرقت د.اجلس���ار الى ان طرح ملف 
»البدون« مرتبط ببح���ث اجلانب العددي 
ال النوعي حيث يبلغ ع���دد »غير محددي 
اجلنسية« 100 ألف ما يدعو الى وضع حلول 
نهائية في اطار محوري يرتكز االول على 
ارتباط الكويت باملنظمات الدولية وما تلزمه 
من تأمني للحقوق االنسانية والثاني التشديد 
في حفظ الس���يادة العامة للدولة، في منح 

اجلنسية ملن يستحقها.
وأشارت الى ان بحثها وطرحها امام اللجان 
املختصة ف���ي مجلس االمة يجب ان يكونا 
على اساس من الش���فافية املطلقة ووضع 
الي���د على املعايير الواضح���ة، مضيفة ان 
االنطالقة الصحيحة هي ان تكشف وزارة 
الداخلية عن ماهي���ة املعايير املطبقة فيما 
سبق مبنح اجلنسية والتي وضعت البالد 

في حالة خلل.
وانتقدت اجلسار املعايير التي اعتمدت في 
منح اجلنسية ألصحاب »اخلدمات اجلليلة«، 
متس���ائلة عن طبيعة املعايير التي متنح 
مبوجبها اجلنس���ية له���ؤالء، الفتة الى ان 
موضوع ش���هادة امليالد ومنحها الى ابناء 
البدون قد سيس، مؤكدة ان وزارة الصحة 
ال متانع في منح ه���ذه الوثيقة اال ان هذه 
الفئة ترفض تسلمها ألنها ال ترغب في منح 

اجلنسية األصلية ألبنائها.د

أكدت أن ملفات »القروض« و»التجنيس« و»البدون« قضايا ملّحة تحتاج إلى طرح »بارد«

د.سلوى اجلسار في حديث للصحافيني

)أحمد باكير(وكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل يشارك السفير األملاني وعمدة شتوتغارت قطع كعكة االحتفال

وجوه من احلفل سفراء السعودية واإلمارات والهند

الجاراهلل: نأمل من إيران االستجابة للمجتمع الدولي 
وأن نرى اليوم الذي يُغلق فيه ملفها النووي

في احتفال بالذكرى الـ 60 لصدور القانون األساسي والـ 20 لعيد الوحدة

شوستر: نتطلع إلى عالقات تعاون متطورة في المجاالت الصحية والتعليمية مع الكويت
مجاالت تعاون صحية وتعليمية. واوضح 
شوستر انه خالل زيارته بحث مع املسؤولني 
في قطاعي الصحة والتعليم امكانيات تبادل 
اخلبرات وابتعاث الطلبة االطباء الى املانيا، 
الفتا الى وجود اكادميية للتعليم الطبي في 
شتوتغارت ميكن ان تعزز من آفاق التعاون 
في املجال الصحي بني البلدين. واضاف الى 
انه اجرى مباحثات مع وكيل وزارة الصحة 
ابراهيم العبدالهادي مبينا ان هناك وثيقة 
تعاقد لتبادل االطباء واملمرضات خاصة ان 
مدينة شتوتغارت تتوفر على اقسام تدريب 
ذات كفاءة عالية. ولفت شوستر الى التعاون 
في مجال التربية والتعليم مبينا ان الشباب 
الكويتي ذو مهارات ومواهب وهم بحاجة 
الى خبرات اخرى من جامعة شتوتغارت 
املعروفة على املستوى الدولي معربا عن 
تطلع����ه الفتتاح فرع للجامعة في الكويت 
ومدرسة لتعليم اللغة االملانية. كما اشار 
الى زيارته للشركة الوطنية للنفط وكذلك 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية، موضحا 
انه مت بحث امكانية فتح خط طيران مباشر 
بني الكويت وشتوتغارت لتسيير رحلتني 
في االسبوع، مضيفا انه يجري املباحثات 
البرام عقد اآلن لتسيير رحلة في االسبوع 
وستكون هي االولى من نوعها في منطقة 

اخلليج.

بشرى الزين
اع����رب وكي����ل وزارة اخلارجية خالد 
اجل����اراهلل عن امله ف����ي ان تكون النتائج 
االيجابية التي افرزها اجتماع جنيڤ االخير 
بني مجموعة 5 + 1 وايران اشارات مقدمة 
النفراج في العالقات بني الدول الكبرى وايران 
الصديق����ة. واضاف اجلاراهلل في تصريح 
للصحافيني لدى حضوره حفل اس����تقبال 
السفير االملاني د.ميشائيل فوربس  اقامه 
مبناس����بة العيد الوطني لبالده: نرجو ان 
تستجب ايران لنداءات املجتمع الدولي وان 

نرى اليوم الذي يغلق فيه هذا امللف.
وفي س����ياق آخر اكد اجل����اراهلل الدور 
املهم واالساس����ي الذي تقوم به أملانيا في 
السياسة الدولية وداخل مجلس األمن رغم 
عدم عضويتها فيه، مش����يرا الى ان املانيا 
مؤهلة الن تكون عضوا كامل العضوية في 
هذا املجلس. كما عبر اجلاراهلل عن سعادته 
مبشاركة االصدقاء االملان في هذه املناسبة 
التي تصادف الذكرى ال� 60 لصدور القانون 
االساسي ألملانيا االحتادية و20 عاما على 
س����قوط جدار برلني وحتقيق الوحدة بني 
شطري االملانيتني، مشيرا الى ان هذا العيد 
كان لذكراه تأثير مباشر على احداث كثيرة 
في العالم. واوضح ان املانيا دولة عظمى 
تتصدى لقضايا عاملية كثيرة وتشارك العالم 

في املجاالت كافة ب����ني البلدين معربا عن 
تقدير الكويت ل����دور أملانيا الرائد والبناء 

والتاريخي على الساحة الدولية.
ومن جانبه أعرب عمدة مدينة شتوتغارت 
د.فولف كنغ شوستر عن سعادته باملشاركة 
في احتفال س����فارة بالده بالعيد الوطني، 
مشيرا الى زيارته هي االولى الى الكويت 
ويهدف من خاللها الى البحث والتعرف على 

في مواجهة االزمات، مبينا ان صيغة الدول 
الكب����رى »5 + 1« تؤكد ما ميكن ان تلعبه 
أملانيا وتؤديه داخ����ل املجتمع الدولي من 
دور حيوي في السياسة الدولية، معربا عن 
اعتزاز الكويت بعالقاتها مع املانيا الصديقة 
التي أبدت دورا ايجابيا في حترير الكويت 
من االحتالل العراقي، مؤكدا رغبة الكويت 
في ان تكون لها عالقات متطورة متشعبة 


