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ناش���د النائ���ب مب���ارك 
اخلرينج سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ح���ل مش���كلة ع���دم اصدار 
شهادات ميالد البناء الكويتيني 
املتزوجني من البدون، مؤكدا 

ان ذلك امتهان للدستور.
وقال اخلرينج ان مشروع 
املي���الد  ايق���اف ش���هادات 
للكويتي���ني املتزوج���ني من 
البدون جاء باستش���ارة من 
مستشارين اجانب يعملون 
في وزارات الدولة وبطلب من 
احلكومة تضييق اخلناق على 

الكويتيني وهذا يؤك���د ان القرار لم يكن بارادة 
كويتية ولكن برغبة اجنبية.

واضاف ان العبث واملمارسة التي تقوم بها 
احلكومة في حرمان اطفال كويتيني من شهادات 
امليالد يخلقان مش���اكل مستقبلية خطيرة بان 
يك���ون في املجتمع ونحن نعيش عاملا معاصرا 

»بدون« جدد من آباء كويتيني.
واش���ار اخلرينج الى ان هن���اك الكثير من 
الكويتيني ابناؤهم ال يحملون ش���هادات ميالد 
او ارقام���ا مدنية مما يعتبر انته���اكا للحقوق 

متس���ائال ه���ل يعق���ل ذلك 
واحلكومة تتباهى بأنها تنشد 
االصالح ولديها خطط تنموية 
ومشاريع حيوية واطفالها بال 
شهادات ميالد، واوضح: كنا 
نتطلع الن تتكون للحكومة 
خطة تطبق على ارض الواقع 
في حل مشكلة البدون ولكن 
يبدو انها اصبحت كالغراب 
الذي ضي���ع مش���يته عند 
تقليده مش���ية احلمامة مما 
يعطي انطباعا بان االنتهاكات 
ستكون مستمرة اذا لم تتحرك 
احلكومة بشكل يحافظ على 

كرامات وحقوق الناس.
واختتم بانن���ي بانتظار االجاب����ة عن االسئلة 
التي طرحت���ها على وزير الصحة قبل اسب����وع 
ملع����رفة احلقيقة التي تخفيها عنا احلكوم����ة 
وما القانون الذي تس���تند الي���ه في حرم����ان 
اطفال كويتيني من شهادات املي����الد عل���ما انني 
تطرقت الى هذا املوض����وع في عام 2006 وانه 
ليس وليد اللحظ����ة بل يعاني منه الكويتيون 
من سنوات دون ان نلمس ان اي حترك حكومي 

جاد.

تقدم النائب مخلد العازمي 
باقت����راح جاء فيه: س����بقت 
االشارة في اكثر من مناسبة 
الى ما يصيب شبكات خطوط 
الهواتف االرضية من اعطال 
ينجم عنه����ا تعطيل وتأخير 
مصالح واعمال مس����تخدمي 
الى  الش����بكة مما يضطرهم 
االستعاضة عنها باستخدام 
النقالة وهي االكثر  الهواتف 
كلفة عليهم، في الوقت الذي 
يس����ددون عنه االشتراكات 
السنوية الس����تخدام شبكة 
دون  االرضي����ة  الهوات����ف 

االستفادة منها لكثرة تعطلها. االمر الذي ينجم 
عنه خسائر واضرار ال ميكن تدارك اثارها السلبية 

على مستخدمي الشبكة.
وتابع: ملا كانت شبكة الهواتف االرضية مبناطق 

»مشرف وبيان وسلوى« قد 
تعطلت منذ اكثر من س����تة 
اش����هر ولم تقم الوزارة على 
مسؤولياتها باصالحها ومتابعة 
ما يتعرض منها للتلف، كان من 
االزم ان تتحمل الوزارة نتائج 
تلك االعطال واثارها حيث ال 
يجوز حتميلها ملس����تخدمي 
الشبكة دون تقصير او خطأ 
من جانبهم، وعالجا لذلك اتقدم 
باالقتراح برغبة التالي برجاء 
التفضل بعرضه على مجلس 

االمة املوقر:
قي����ام وزارة املواص����الت 
باعفاء املشتركني في ش����بكة الهواتف االرضية 
مبناطق »مشرف وبيان وسلوى« من قيمة االشتراك 
السنوي ملدة معادلة ملدة تعطل الهواتف باملناطق 
املذكورة وحتمل وزارة املواصالت لهذه القيمة.

دعا النائب د.وليد الطبطبائي وزارة الصحة 
الى حسن اس���تغالل املبنى القدمي ملستوصف 
كيفان والذي جرى جتديده في اآلونة االخيرة 
وذلك مبا يتناسب مع وجود هذا املستوصف في 

منطقة سكنية منوذجية.
وقال ان مبنى املس���توصف يتم اعداده اآلن 
لبناء مختبرات عامة لوزارة الصحة مما يعني 
انه سيصبح مكانا يؤمه اآلالف من املراجعني وهو 
استخدام ال يتناسب مع موقع هذا املستوصف كما 

قد يسبب زحاما مروريا واقالقا لراحة االحياء 
السكنية املجاورة ملبنى املستوصف هذا اضافة 

الى املخاطر الصحية والبيئية.
واهاب الطبطبائي بوزير الصحة ان يتدخل 
لتعدي���ل التغييرات التي تتم حاليا على املبنى 
القدمي للمستوصف وان يوجه عملية التغيير 
لتخدم اس���تخداما مناس���با له حتى ال تضطر 
ال���وزارة الى تعديالت مس���تقبلية تكلف املال 

العام الكثير.

خادم الحرمين الشريفين تسلم رسالة من صاحب السمو

الكندري: ضرورة تنفيذ األحكام القضائية النهائية لـ »الشؤون« 

الرياض � أ.ش.أ: تسلم خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
رس���الة من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وقام بتسليم الرسالة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح وذلك 

خالل استقباله خادم احلرمني الشريفني له أمس.

ونقل د.محمد الصباح خالل املقابلة التي حضرها وزير اخلارجية السعودي 
األمير سعود الفيصل خلادم احلرمني الشريفني حتيات وتقدير الشيخ صباح 
األحمد فيما حمله خادم احلرمني الشريفني حتياته وتقديره الى صاحب السمو 

األمير.

محمد الصباح نقل للملك عبداهلل تحيات وتقدير سمو األمير

شكر فريق عمل متابعة أعمال الوزارة لسرعة الرد على استفسارات النواب

مبارك اخلرينج

مخلد العازمي

محمد أبواحلسن مستقبال د.علي التريكي

محمد الكندري مترئسا االجتماع

التريكي: دور كبير لصاحب السمو
في إنجاح القمة العربية األخيرة

الخرينج: إيقاف شهادات ميالد أبناء الكويتيين 
المتزوجين من »البدون« امتهان للدستور

مخلد يقترح إعفاء المشتركين في الهواتف األرضية
في مشرف وبيان وسلوى من االشتراك السنوي

الطبطبائي يطالب »الصحة « بحسن استغالل
 مبنى مستوصف كيفان القديم

قرار المنع جاء برغبة من مستشارين أجانب يعملون في وزارات الدولة

لمدة تعادل فترة تعطل الهواتف وتتحمل »المواصالت« القيمة

أش���اد رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
د.علي التريكي بالدور الكبير لصاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح االحم���د في إجناح القمة 

العربية األخيرة.
وق���ال د.التريكي في تصريح ل� »كونا« لدى 
وصوله البالد ان زيارته األخوية تأتي مباشرة 
بعد القمة الناجحة التي كان لصاحب الس���مو 

األمير الشيخ صباح األحمد دور كبير فيها.
وأوضح ان زيارته تأتي تلبية لدعوة رسمية 
من س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد لالجتماع وصاحب السمو األمير واملسؤولني 
الكويتيني واطالعهم على ما قامت به األمم املتحدة، 

خاصة فيما يتعلق بقضايانا العربية.
وأعرب في هذا السياق عن سعادته بالزيارة 

التي ستتاح الفرصة من خاللها ملناقشة القضايا 
والهم���وم العربية. وعن ابرز املوضوعات التي 
ستتم مناقش���تها مع املسؤولني الكويتيني قال 
د.التريكي »الشك في اننا سنناقش الكثير منها 
وأوالها القضايا العربية والقضايا الدولية املتعددة 

األطراف التي جتري في األمم املتحدة«.
وأضاف »بصفتي رئيس اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة يسعدني ان اطلع صاحب السمو األمير 
وس���مو رئيس الوزراء على م���ا يجري وكذلك 
وزي���ر اخلارجية اضافة ال���ى االعداد ملؤمترات 
مقبلة س���تجريها اجلمعية العامة فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية وقضية حوار احلضارات 
وقضية نزع الس���الح وبعض القضايا الدولية 

األخرى«.

الوزارة وضرورة تنفيذ االحكام 
القضائية النهائية على الوزارة 
او العكس كما استعرض تفعيل 
دور بنك املعلومات بالوزارة 
من خالل تقدمي تقرير شهري 
يوض���ح في���ه كل املعلومات 
التي مت تس���جيلها وحتديثها 
وان تتول���ى ادارة البح���وث 
واالحص���اء تزويد مقرر فرق 
العم���ل ب���أي احصائيات يتم 
حتديثها وان يتم تسجيل كل 
القضايا املرفوعة ضد الوزارة 
مع حتديد كل البيانات املتعلقة 

بها وحتديثها اوال باول.
وتابع الكندري ما مت بشأن 
ادارة عم���ل العاصم���ة وحل 
املشاكل واملعوقات التي تواجه 
العاملني ب���االدارة واملراجعني 
وف���ي نهاية االجتماع ش���كر 
الوكي���ل احلض���ور عل���ى ما 
يتم اجن���ازه واملتابعة اجلادة 
واحلثيثة العمال الوزارة بهدف 
تطوير وحتسني اداء العاملني 
بالوزارة مبا يعود بالنفع على 

املواطنني والوطن.

عواطف القطان والوكيل املساعد 
القانوني���ة جمال  للش���ؤون 
الدوس���ري. وقد بدأ االجتماع 
بالتصدي���ق عل���ى محض���ر 
االجتماع السابق، بعد ذلك مت 
استعراض موقف الردود على 
االسئلة البرملانية واقتراحات 
الوكيل مع  بقوانني وناق���ش 
اجله���ة املختص���ة بالفري���ق 
مواقف القضايا املرفوعة ضد 

العمل اجلاد وان  تواصل هذا 
تتضافر جهود جميع اعضائه 
لتذليل وحل اي مشاكل تواجه 

اعمال ومشاريع الوزارة.
جاء ذلك خالل ترؤس الوكيل 
الفري���ق وبحضور  الجتماع 
الوكيل املساعد للشؤون املالية 
واالدارية احمد علي الصواغ 
والوكيل���ة املس���اعدة لقطاع 
التخطيط والتطوير االداري 

اس���تقبل وزير الش���ؤون 
الفريق  االجتماعي���ة والعمل 
د.محمد العفاسي، وزير االسكان 
السابق وعضو املجلس االعلى 
للتخطي���ط يحيى الس���ميط 
والذي رحب به الوزير متمنيا 
له واعض���اء املجلس االعلى 
للتخطيط كل التوفيق والنجاح 
خلدمة الكويت ورفعة شأنها.

وبحث الوزير االمور املتعلقة 
الوزارة وقطاع  بالتعاون بني 
التخطيط وس���بل العمل على 
استمرار هذا التعاون لتطوير 

العمل بالوزارة.
من جه���ة اخرى قّدم وكيل 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
والعم���ل رئي���س فريق عمل 
متابعة اعم���ال الوزارة محمد 
علي الكندري الشكر والتقدير 
لالجنازات الكبيرة التي قام بها 
الفريق وخاصة االشادة من قبل 
مجلس االمة للردود السريعة 
على اسئلة واستفسارات النواب 

وبالشكل القانوني واملقنع.
كم���ا اكد الفري���ق ضرورة 

البشير يشيد بدور الكويت 
بإنجاز سد مروي

اإلعالن عن الشركة الفائزة 
بمناقصة جسر جابر 8 يونيو

مروي � ش����مال الس����ودان � 
كونا: عبر الرئيس الس����وداني 
عمر حسن البشير اول من امس 
عن شكره وتقديره للدور الذي 
الس����مو األمير  قام به صاحب 
الشيخ صباح االحمد في اجناز 
مشروع سد مروي الواقع شمالي 

السودان.

فرج ناصر
الوكيل املساعد لقطاع  أكد 
الطرق بوزارة األشغال م.حسني 
املنصور انه سيتم اإلعالن عن 
اسم الشركة الفائزة مبناقصة 
تنفيذ جس���ر جاب���ر من بني 8 
شركات متنافسة يوم 8 يونيو 
املقب���ل. وأضاف املنص���ور ل� 
»األنب���اء« ان املناقصة موجودة 
لدى جلن���ة املناقصات للموافقة 
واعتماد أعمال املشروع بالكامل، 
مبينا ان تكلفة املشروع تبلغ نحو 
700 مليون دينار. وكان املشروع 
قد واجه معوقات عديدة من أبرزها 
تعارض مس���اره مع متطلبات 

الهيئة العامة للبيئة.

رئيس الوزراء يجتمع مع ساركوزي في اإلليزيه الجمعة المقبل
باريس � أ.ش.أ: يقوم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بزيارة رسمية 

لفرنسا األسبوع املقبل.
واعلن قصر الرئاسة الفرنسي )االليزيه( أمس ان الرئيس نيكوال ساركوزي 
س���يجري مباحثات مع سمو الشيخ ناصر احملمد ظهر يوم اجلمعة املقبل بقصر 

االليزيه.
وتتناول املباحثات بني الرئيس س���اركوزي وسمو الشيخ ناصر احملمد سبل 
تعزيز التعاون والعالقات الثنائية بني فرنسا والكويت، باإلضافة الى بحث العديد 

من القضايا االقليمية ذات االهتمام املشترك.

يبحثان تعزيز العالقات الثنائية والقضايا المشتركة

حيث عقدا اجتماعات مع نائبة 
رئيس البرملان األوروبي وعضو 
جلنة املساواة بني املرأة والرجل 
رودي كراتسا والعديد من اعضاء 
البرملان ومدير الشرق االوسط 
وجنوب املتوسط في املفوضية 

توماس ديل مورال.
ويق����وم النائبان العنجري 
والعوضي بزيارة الى باريس 
وبروكسل بدأت الثالثاء املاضي 
اليوم بدع����وة من  وتختت����م 
املؤسس����ة الفرنسية الوطنية 
السياس����ية )ساينس  للعلوم 
بو( في اطار برنامج »ساينس 
بو الكويت« املوقع بني املؤسسة 
الكويت  الفرنسة ومؤسس����ة 

للتقدم العلمي.

أسيل: المرأة الخليجية من دعائم تنمية المجتمع 
العنجري: ترسيخ الدولة المدنية يصّب في المساواة بين الجنسين

مت استعراض نشاط املجموعة 
وخططها املستقبلة.

يذكر ان الكويت وفرنس����ا 
الكوي����ت منتصف  وقعتا في 
يناير املاضي باالحرف االولى 
عل����ى اتفاق تع����اون لتطوير 
السلمية للطاقة  االستخدامات 
النووية لالغراض السلمية وقعه 
عن اجلانب الفرنسي املدير العام 
ملفوضية الطاقة الذرية برنارد 
بيغو وعن اجلان����ب الكويتي 
الوطنية  العام للجن����ة  االمني 
النووية  الطاق����ة  الس����تخدام 
لالغ����راض الس����لمية د.احمد 

بشارة.
العنجري  النائب����ان  وكان 
والعوضي قاما بزيارة بروكسل 

ليس ع����ن طريق كوتا تفرض 
وصول النساء الى البرملان بل 
كن منافسات للرجال«. واضاف 
ان ترسيخ مفهوم الدولة املدنية 
الدس����تورية التي نص عليها 
الدس����تور الكويتي يصب في 

املساواة بني اجلنسني.
العنجري والعوضي  وكان 
عقدا في وقت سابق اجتماعات 
مع املديرة التنفيذية للمنتدى 
االقتصادي واالجتماعي للمرأة 
اودي دي ثوين ورئيس حترير 
صحيف����ة )ليموند دبلوماتك( 
الني غريش. كما عقدا اجتماعا 
مع املديرة التنفيذية للمجموعة 
العامة  الفرنس����ية  النووي����ة 
اني الوفيرغون حيث  )اريفا( 

العام واخلاص بل أضحت من 
دعائم تنمية املجتمع اخلليجي 
العديد م����ن املناصب  وتتبوأ 
منها السياس����ية والقانونية 

واالقتصادية واالجتماعية.
واش����ارت الى ان املرأة في 
الكويت استطاعت ان تصل الى 
البرملان في غضون 4 سنوات 
منذ نيلها حقوقها السياسية اذ 
حصلت على حقوقها السياسية 
الى قبة  عام 2005 ووصل����ت 

البرملان في انتخابات 2009.
النائب  أك����د  وم����ن جانبه 
العنجري ان وصول املرأة الى 
البرملان في الكويت يعد قيمة 
مضافة وفعالة للبرملان قائال: »ان 
النائبات وصلن الى قبة البرملان 

باريس � كونا: اس����تعرض 
نائبان ف����ي مجلس األمة دور 
املرأة في احلياة السياسية في 
الكويت ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وأك����د النائب����ان د.اس����يل 
العوضي وعبدالرحمن العنجري 
في محاضرة في جامعة العلوم 
السياس����ية )س����اينس ب����و( 
الليلة قبل املاضية  الفرنسية 
ان املرأة ف����ي العديد من دول 
اخلليج تخطو خطوات ثابتة 
للحصول على حقوقها في جميع 

املجاالت.
وذك����رت العوضي ان املرأة 
اخلليجي����ة أصبح����ت حتتل 
مراك����ز قي����ادة ف����ي القطاعني 

خالل مشاركتهما في محاضرة بجامعة العلوم السياسية في فرنسا

د.أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري خالل احملاضرة

العفاسي والسـميط بحثا التعاون بين »الشـؤون« وقطاع التخطيط


