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في مكتب الوزير صفر وبحضور هيئة الصناعة

المضحي: اجتماع األحد لمعالجة 
الوصالت غير القانونية لمجرور الغزالي

الشايجي لصرف مكافأة النجاح 
لموظفي القطاع النفطي

دارين العلي
كشف مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.ص����اح املضحي عن 
اجتماع سيعقد االحد املقبل في 
مكتب وزير االش����غال د.فاضل 
العامة  الهيئ����ة  صفر حتضره 
البيئة  الى  للصناعة باالضافة 
واالشغال والبلدية لبدء العمل 
على وضع حل جذري للوصات 
غي����ر القانونية عل����ى مجرور 
الغزال����ي. واعلن ف����ي تصريح 
خاص ل����� »األنباء« عن اجتماع 
آخر سيجمعه االسبوع املقبل مع 
رئيس شركة نفط اخلليج خال 

زيارة ميدانية على االحواض النفطية التابعة للشركة لاطاع على 
الوضع احلالي وتسلم جميع املستندات اخلاصة بالنشاط النفطي لتلك 

املنطقة قبل اعداد التقرير الذي سيرفع للمجلس االعلى للبيئة.
ولفت الى تعاون الشركة وشفافيتها واعتزامها خال اجتماع الثاثاء 
املاضي بأنها قد استخدمت تلك االحواض وقامت بعمليات معاجلة دون 
موافقة الهيئة وتعهدت بعدم ممارسة اي عمل مشابه دون العودة الى 
الهيئة واخذ موافقتها سواء في اداء العمل او في التقنية املستخدمة 
فيه. واضاف املضحي ان االحد املقبل س����يتم اقرار محضر االجتماع 
السابق للمجلس االعلى للبيئة ايذانا ببدء تنفيذ التوصيات الصادرة 
عنه فيما يخص اغاق املصانع في الشعيبة الغربية والري وامغرة او 

فيما يخص االقفال املسائي للمصانع ذات الثقل البيئي املرتفع.
وفي سياق آخر كش����ف املضحي ان مجلس االمة لم يتطرق امس 
)االربعاء( الى قضية ام الهيمان وفق ما كان مقررا بتخصيص ساعة 

من زمن اجللسة لاطاع على ترتيبات الهيئة ومناقشتها.

طالب رئيس نقابة العاملني بشركة ناقات النفط الكويتية يوسف 
الشايجي املس���ؤولني باملؤسسة باتخاذ القرار الشجاع واملناسب 
في هذا الوقت بان يصرفوا مكافأة املشاركة بالنجاح للعاملني في 
القطاع النفطي او يتحملوا اخطاءهم الناجتة عن اتباع اس���اليب 
االدارة غير السليمة للمؤسسة وتقدمي استقالة جماعية ناجتة عن 
فش���لهم في ادارة املؤسسة ويتركوا املجال لغيرهم وعدم حتميل 
هذه املس���ؤولية للعاملني بالقطاع النفطي ومطالبا بحق اآلخرين 

في صرف مكافآت وحوافز وارباح املشاركة بالنجاح.

د.صالح املضحي

شرح التقرير الوطني لحقوق اإلنسان أمام المؤتمر الدوري االستعراضي الشامل بجنيڤ

العفاسي: »البدون« يتمتعون بجميع حقوقهم في الكويت 
ونتعهد بإنشاء هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان وفقًا لمبادئ باريس

وحق التقاضي والتعبير عن الرأي 
وحرية العمل ف���ي القطاعني العام 
واخلاص وتوفير املسكن املائم لهم 
وحرية التنقل والسفر وحرية اجراء 
القانونية  املعامات والتصرف���ات 

املدنية والتجارية وغيرها.
وأكد العفاسي التزام وتعهد دولة 
الكويت مستقبا بإنشاء هيئة عامة 
مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ 
التشريعات  باريس وكذلك إصدار 
الوطني���ة ذات الصلة مبوضوعات 
االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين 
وحقوق الطفل باالضافة إلى التعهد 
بإعداد وتقدمي تقارير الكويت الدورية 
اخلاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان 
التي صادقت عليها وذلك في وقت لن 

يتجاوز املوعد احملدد لتقدميها.

احملتاجني في بقاع العالم.
واوضح ان دولة الكويت قامت 
من منطلق انساني واسامي ووطني 
آخذة بعني االعتبار احلق في الكرامة 
اإلنسانية جلميع من يقيم على أرضها 
بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية 
للمحتاجني م���ن املقيمني من كافة 
اجلنسيات مبا فيهم املقيمني بصورة 
غير قانونية وذلك بإنشاء صندوقني 
خيريني يعنى األول لتقدمي الرعايا 
الصحية للمحتاجني ويعنى الثاني 
التعليمية ألبناء  الرعاي���ة  بتقدمي 
احملتاجني من املقيمني بصورة غير 
قانونية. وقال انه مت اصدار بطاقات 
لهم وشهادات مياد وتوثيق عقود 
ال���زواج ومنحهم رخ���ص القيادة 
والرعاي���ة االجتماعية الكاملة لهم 

طريقة اكتساب اجلنسية الكويتية 
وعلى الرغ���م من ذلك اال ان الدولة 
قد اتخذت التدابير الازمة ملعاجلة 
هذه الظاهرة في اطار رؤية شاملة 

تراعى فيها سيادة الدولة.
القانوني  الوض���ع  واضاف ان 
الصحيح للعمل واالقامة في الباد 
ميثل اساسا ال ميكن جتاوزه بالنسبة 
جلميع املقيمني غير الكويتيني لتأكيد 
القانون وس���يادته فدولة  احترام 
الكويت لها ثوابت مبدئية راسخة 
في التعامل االنساني واحلضاري مع 
كل من يعيش على ارضها انسجاما 
مع ما جبل عليه املجتمع الكويتي عبر 
الطويل احلافل باملبادرات  تاريخه 
اإلنس���انية والعطاء غير احملدود 
وتقدمي العون واملس���اعدة جلميع 

املزاي���ا، علما أن قانون اجلنس���ية 
الكويت���ي الصادر مبرس���وم رقم 
املتعاقبة نظم  1959/15 وتعدياته 

التي حققتها الكويت في مجال تعزيز 
حقوق اإلنس���ان إال أن هناك بعض 
الصعاب والتحدي���ات التي تواجه 
الش���أن  التنفيذية بهذا  اجهزته���ا 
ولعل قضية املقيمني بصورة غير 
قانونية تعتبر إحدى القضايا التي 
الكويتي واجلهات  شغلت املجتمع 
الرس���مية حيث متثل حتديا مهما 

يواجه الكويت.
واش���ار الى انه نظرا ملا يتمتع 
به حاملو اجلنس���ية الكويتية من 
مزايا ومنح تقدمها الدولة فقد دفع 
البعض من حملة اجلنسيات األخرى 
الى الدخ���ول للكويت بصورة غير 
مشروعة واخفاء هوياتهم األصلية 
واالدعاء بانهم م���ن رعايا الكويت 
وذلك طمعا في احلصول على تلك 

الش���ؤون د.محمد  أكد وزي���ر 
العفاس���ي أن الكوي���ت تنظر بعني 
الرضا الى كل م���ا حققته والتزال 
حتققه من خطى ثابتة نحو تعزيز 
وصيانة حقوق اإلنس���ان في شتى 

بقاع العالم.
وأوضح العفاس���ي الذي يرأس 
وفد الكويت ف���ي كلمة أمام الدورة 
الثامنة للمؤمتر الدوري االستعراضي 
الشامل حلقوق اإلنسان ان هذه اآللية 
تبتعد في معطياتها عن التسييس 
واالنتقائية وتتيح في منهاجها كل 
املقومات التي من ش���أنها ترسيخ 
احلوارات التفاعلية البناءة بني الدول 

ومنظمات املجتمع الدولي.
واوضح ان���ه على الرغم من أن 
هناك العديد من اإلجنازات الكبيرة 

د.محمد العفاسي

الوهيب: البدون 93334 شخصًا و7315 رب أسرة حصلوا على الجنسية
أوضحت الكويت أبعاد وحج��م قضية »املقيمني بصورة غير قانونية« 
والتي تناولتها بعض الدول أثناء التقييم الدوري الشامل أمام مجلس حقوق 

االنسان.
وقال املقدم محمد الوهيب من وزارة الداخلية أمام مجلس حقوق االنسان 
ان تلك القضية ش��غلت املجتم��ع الكويتي طويال وس��ببت أرقا للحكومة 
واجلهات الرس��مية في التعامل معها، مشيرا الى »أن املصطلح الذي يصف 
تلك الفئة )بدون � عدميو اجلنس��ية � غير محددي اجلنسية( هو مصطلح 
غير دقيق وليس له أي سند قانوني في دولة الكويت فاملسمى الرسمي لهم 

هو )املقيمون بصورة غير قانونية(«.
وأش��ار الى ان قانون اجلنسية رقم )15/1959( وتعديالته املتعاقبة نظم 
ش��روط اكتساب احلصول على اجلنسية الكويتية أسوة بالقوانني املعمول 

بها في غالبية دول العالم ومبا تتطلبه املصلحة العليا للدولة.
وأوضح ان عدد املقيمني بصورة غير قانونية قبل الغزو وكانوا يدعون 
بأنهم دون جنس��ية آنذاك يبلغ 240 ألفا وقد غادر الكثير منهم الى دولهم 
األصلية خالل االحتالل كما قام آخرون بعد التحرير بطلب املغادرة مبحض 

ارادتهم.
واضاف انه وبعد انش��اء اللجنة اخلاص��ة مبتابعة أوضاعهم عام 1996 

ق��ام نحو 23 ألفا منهم مبن فيهم أبناؤهم القصر بتعديل أوضاعهم وتقدمي 
جوازات س��فر للدول التي ينتس��بون اليها وبناء عليه مت تعديل أوضاعهم 

غير القانونية من خالل تسهيل اجراءات االقامة لهم.
واك��د الوهي��ب ان البعض منهم »قدم ما يثب��ت أن اجلواز الذي يحمله 
مزور، ما يشكل جرمية يعاقب عليها قانونا فتم التعامل معهم بكل انسانية 
من خالل اعادة تس��جيلهم مرة أخرى ضمن كشوف املقيمني بصورة غير 
قانونية دون مس��اءلة جنائية«. واكد ان عدد املقيمني بصورة غير قانونية 
حاليا يصل الى 93334 نس��مة يتمتعون بخدمات توفرها لهم الكويت مثل 
انش��اء صندوق لدعم الرعاية الصحية املجانية يس��تفيد منه 63 ألف فرد 
بينم��ا يتلقى الباقون الرعاية الصحية املجانية وفق االجراءات العادية التي 
يخض��ع لها الكويتيون ويبلغ مقدار ما ينفق من الصندوق س��نويا عليهم 
قراب��ة ملي��ون دوالر. ولفت أيضا الى ان الكويت أنش��أت صندوقا خاصا 
بالتعليم حيث بلغ عدد املستفيدين منه خالل العام املاضي أكثر من 21 ألف 
ف��رد وكانت نس��بة املقيمني بصورة غير قانونية منه��م أكثر من النصف 
حيث جتاوز عددهم 11 ألف مستفيد ويتحمل الصندوق كافة نفقات التعليم 
للمستفيدين منه وبلغ مقدار ما مت انفاقه من الصندوق خالل العام املاضي 

أكثر من 15 مليون دوالر.

وكشف املقدم محمد الوهيب عن أن 7315 رب اسرة حصلوا على اجلنسية 
الكويتية خالل السنوات العشر األخيرة وفق شروط اكتساب اجلنسية الكويتية 
بخ��الف أوالدهم القصر الى جانب حق الرعاية الس��كنية ونظام التأمينات 
االجتماعية املقررين للكويتيني فقط ومع ذلك تقوم الدولة بتوفير مس��اكن 
مخفضة التكاليف للحاالت االنسانية منهم كما يستفيدون من احلقوق التي 
يقرها قانون التأمينات االجتماعية وذلك تقديرا جلهودهم باخلدمة العسكرية. 
واش��ار الى اصدار كافة الوثائق الرسمية التي يرغب املقيمون بصورة غير 
قانونية في اس��تخراجها من عقود زواج والتصديق عليها وشهادات ميالد 
وتوكيالت قانونية وش��هادات وفاة وتصري��ح دفن وغيرها حيث بلغ عدد 

شهادات امليالد التي صدرت لهم أكثر من 21 ألف شهادة.
وافاد بأنه منذ عام 2005 وحتى ابريل 2010 مت ابرام 2169 عقد زواج كما 
انه منذ عام 2006 وحتى ابريل 2010 مت تنفيذ أحكام اثبات 1123 حالة زواج 
واصدار بطاقة تعريف الصحابها. واكد أن الدولة تقوم باس��تخراج رخص 
القيادة لكل فرد يبلغ سن 18 سنة دون شروط كما تستخرج جوازات سفر 
لهم ألداء املناس��ك الدينية أو العالج أو الدراسة طبقا للضوابط املعمول بها 
في هذا الشأن وقد بلغ عدد اجلوازات التي صرفت حتى نهاية العام املاضي 

32772 جواز سفر.
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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(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

24839402 - 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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


