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د.فاضل صفر مبارك الوعالن

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله السفيرة ديبورا جونز

قدم النائ���ب فالح الصواغ 
اقتراحا برغبة بشأن: »استحداث 
مخرج خاص مبنطقة املهبولة 
يربطه���ا بطري���ق الفحيحيل 
السريع وذلك تسهيال حلركة 

املرور«.

قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا برغبة بشأن قيام 
وزارة الصحة بزيادة اعداد االطباء واملمرضني واملساعدين 
الالزمني باملستوصفات املذكورة ملواجهة الزيادة املطردة 
ألع���داد املراجعني لها، خاصة في الفترة املس���ائية مع 
تزويدها مب���ا حتتاج اليه من ادوات ومس���تحضرات 
طبية لتغطي االحتياجات الفعلية للمرضى املترددين 

عليها.

الصواغ: مخرج خاص 
بمنطقة المهبولة

مخلد لزيادة أعداد األطباء والممرضين بالمستوصفات

الوعالن لصفر: االستقالة  أو المنصة  واعتراف مدير البلدية 
بتجاوزات أبراج االتصاالت دليل على المخالفات

النمالن لتخصيص موقع على اإلنترنت
 تابع لوزارة المواصالت

قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة أكد فيه: ان خدمة االنترنت 
من اخلدمات التي تقوم بتوصيل املعلومات وطرح الرأي والبحث وغير 
ذلك من اخلدمات التي ال يستغني عنها الباحث واملطلع والدارس، وكذلك 
هي وسيلة للترفيه ولها خدمات أخرى غير ذلك، مضيفا: هناك من استغل 
اخلدمة استغالال خاطئا، وذلك بتصفح املواقع االباحية عبر االنترنت، 
وكذلك وجود مواقع مشبوهة، وحفاظا على األمن العام ورغبة في إشراك 
املواطنني ومس����تخدمي هذه اخلدمة في التصدي ملثل هذه االمور، ألن 
شركات االنترنت وحدها ال تستطيع التصدي لهذه املواقع، لذا فقد اقترح 
تخصيص موقع على االنترنت تابع لوزارة املواصالت مهمته استقبال 
بالغ����ات املواطنني واالفراد عن املواقع املش����بوهة والتحقق من صحة 

البالغات، وبدورها إلزام شركات االنترنت بحجب هذه املواقع نهائيا.

اس����تقبل الرئيس اخلرافي مبكتبه صباح امس 
مفوض اللجنة الدولية للصليب االحمر لدول مجلس 
التعاون اخلليجي جان ميشيل موند ونائب مفوض 
اللجنة الدولية للصليب األحمر مؤيد كالبي ورئيس 
مجلس ادارة جمعية الهالل األحمر الكويتية برجس 
البرجس. وأعرب اخلرافي خالل اللقاء عن تقديره 
للدور االنساني الكبير الذي تقوم به اللجنة الدولية 
للصليب األحمر من خالل املساهمة في رفع املعاناة 
عن الشعوب ورسم االبتسامة على شفاه احملرومني، 
مشيرا الى ان الكويت حترص على دعم كل اجلهود 

الهادفة الى نشر وتعزيز العمل اخليري.
من جانبه، اعرب مفوض اللجنة الدولية للصليب 
االحمر جان موند عن تقديره ملواقف الكويت الداعمة 
للعمل اخليري، مشيدا بتجربة جمعية الهالل االحمر 
الكويتية التي تعتبر مث����اال يحتذى به في منطقة 
اخلليج العربي ملا تتمتع به من استقاللية، مشيدا 

في الوقت نفسه بجهود رئيسها والقائمني عليها.
كما استقبل الرئيس اخلرافي األمني العام لرابطة 

العالم االسالمي وعضو هيئة كبار العلماء باململكة 
العربية السعودية الشيخ د.عبداهلل بن عبداحملسن 
التركي والوف����د املرافق له، وقد اعرب اخلرافي عن 
ترحيبه بالشيخ د.عبداهلل التركي والوفد املرافق له، 
متمنيا لهم طيب االقامة في بلدهم الثاني الكويت، 
مش����يدا بجهود رابطة العالم االس����المي خاصة في 
ظل الظروف التي متر بها املجتمعات االسالمية في 

الوقت الراهن.
من جانبه اش����اد الشيخ التركي مبواقف رئيس 
مجلس االمة جاس����م اخلرافي ونواب املجلس على 
املواق����ف الداعمة للقضايا االس����المية وعلى الدور 

االيجابي والفعال الذي يقومون به في هذا املجال.
كما استقبل اخلرافي س����فيرة الواليات املتحدة 
االميركي����ة لدى الكويت ديب����ورا جونز، ومت خالل 
اللقاء بحث العالقات الثنائية وسبل تعزيزها وآخر 

املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.
واس����تقبل اخلرافي نائب رئيس الهيئة العامة 

للشباب والرياضة حمود فليطح.

معصومة للخالد: ما أسباب عدم منح 
الجنسية لألبناء الراشدين للمتجنسين؟

وجهت النائبة د.معصومة املبارك سؤاال لوزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد جاء فيه: تنص املادة 7 
مكررا من قانون اجلنسية الصادر باملرسوم االميري 
رقم 15 لسنة 1959 على انه: »يجوز مبرسوم بناء على 
عرض وزير الداخلية منح اجلنسية الكويتية لألبناء 
الراش����دين للمتجنس وقت كسب والدهم اجلنسية 
الكويتية وكذلك للراشدين من احفاد املتجنس من 
اوالده الذكور، اذا توافرت فيهم الشروط املنصوص 
عليه����ا في البنود 2، 3 و5 من املادة الرابعة من هذا 

القانون وحافظوا على اقامتهم العادية في الكويت 
مدة ال تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور 

مرسوم منحهم اجلنسية«.
وملا كان بعض ابناء املتجنسني قد بلغوا سن الرشد 
وقت كسب والدهم اجلنسية الكويتية، وكذلك احفاد 
املتجنس، وتوافرت فيهم الشروط التي تتطلبها تلك 
املادة ملنح اجلنسية، ومع ذلك لم يتم منحهم اجلنسية 
الكويتية حتى اآلن، متس����ائلة: ما اسباب عدم منح 

املذكورين اجلنسية الكويتية حتى اآلن؟

املتالعبة بحقوق اآلخرين، مبينا 
ان ما يقوم به هو جزء من االلتزام 
بالدستور جتاه األمة، مشيرا الى 
ان مواجهة االستجوابات والصعود 
للمنصة هو خيار دستوري وصحيح 

ويصب في املصلحة العامة وهو 
شيء جيد وعدم جزع الوزراء من 
االستجوابات حتى يعرف اجلميع 

ما نهدف إليه.  
موضحا ان وجود أكثر من 160 

النائب مبارك الوعالن ان  أكد 
اعتراف املدير العام للبلدية بأنه 
الش����ركات ترخيصا  منح إحدى 
لوضع س����يارات ألبراج اتصاالت 
متنقلة، دليل دامغ وبرهان ساطع 
على صحة املخالفات املنسوبة الى 
وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون 

البلدية د.فاضل صفر.
وطالب الوعالن وزير البلدية 
فاضل صفر باالستقالة او الصعود 
الى املنص����ة مادام ال يس����تطيع 
السيطرة على موظفيه وال يعلم 
بالقرارات التي يصدرونها، مشيرا 
الى ان الوزير واملسؤولني في البلدية 
ال يعرفون القانون، وعدم فهمهم 
وتطبيقهم لقانون البلدية والالئحة 
الداخلية، أدى الى إرباك وتخبط 
في إصدار الق����رارات، وأضاف ان 
اعتراف مدير ع����ام البلدية خالل 

جلسة املجلس البلدي التي عقدت 
يوم االثنني املاضي بتاريخ 2 اجلاري 
بوجود أب����راج اتصاالت مخالفة، 
البلديات  وإصداره تعليمات لكل 
بإزالة هذه األبراج املخالفة، دليل 
دامغ على صحة املخالفات املنسوبة 
الى الوزير صفر، داعيا لالحتكام 
الى الدستور في حق الوزير صفر 
وصعوده املنصة او االستقالة نظرا 
لفداحة التج����اوزات وخطورتها 
كما هو واضح في األس����ئلة التي 
تقدم بها الى الوزير وهي جزء من 
شيء يسير مت كشفه داخل أروقة 
البلدية، مشيرا الى ان هناك الكثير 
من املخالفات محل اإلعداد س����واء 
ف����ي البلدية او األش����غال العامة. 
وأكد الوعالن استمراره في كشف 
املتالعبني واملفس����دين وتطبيق 
القانون للقضاء على هذه الشبكة 

موقعا ألبراج اتصاالت مخالفة وبال 
ترخيص يعتبر استغالال للمناصب 
االدارية واحد أنواع الفساد اإلداري 
وع����دم حتقي����ق للش����فافية في 
املؤسسات احلكومية وتأتي على 
رأسها البلدية، مشيرا الى ان اتخاذ 
هذه القرارات يثير الريبة والشك 
في بعض املسؤولني وتتعارض مع 
النظم واللوائح والقوانني املنظمة 
للعملية االداري����ة وتعتبر إهدارا 
حلقوق الدول����ة، التي هي حقوق 
املواطن وليس����ت من حق الوزير 
صفر وحده، مش����ددا على انه ال 
يجوز للبلدي����ة ان تخصص ألي 
جهة كانت )عدا اجلهات احلكومية( 
اي موقع حتى وان كان مؤقتا وغير 
ثابت فهذا يعتب����ر تعديا صارخا 
على أمالك الدولة ومخالفة للقوانني 

واللوائح.

الخرافي: دور كبير  للجنة الدولية
 للصليب األحمر في رفع معاناة الشعوب

استقبل السفيرة األميركية ديبورا جونز وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع جممـع جتـاري يف حــولــي مدخــول 28 األـف
للبيع بيت يف العار�سية املتو�سط ثالث اأدوار و�سرداب

للبيع بيـت يف الفــردو�س ثــالث �ســـوارع
مطلوب بيـوت للبيـع

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

1- با�سم/ نزار بول�س احلاج 

رقم اجلواز / 0917695

2- با�سم/ �سينتيا ريا�س داغر 

رقم اجلواز / 1369051

الرجاء ممن يجدهما 

ت�سليمهما لل�سفارة اللبنانية

اأو الت�سال67072252

مفقود عدد 2 جوازات �سفر لبنانية


