
 3  محليات  االحد  ١٤  نوفمبر  ٢٠١٠   

 أشـــاد النائب السابق محمد 
اخلليفـــة بالتوجـــه احلكومي 
حللحلة قضيـــة البدون خالل 
املقبلـــة  الســـنوات اخلمـــس 
ومعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية، الفتة الى انه بات 
من الضـــروري انهاء ملف من 
أخطر امللفات حساسية، اذ انه 
ملف شائك ويدور حوله جدل 
كبير منذ سنوات عديدة، على 
الرغم من أن مرور ما يزيد على 
اخلمسني عاما على حرمان هذه 
الفئة من أبسط حقوقها كان كفيال 
مبنحهم حق املواطنة منذ زمن 

على أرض الكويت.
  ومتنى اخلليفة في تصريح صحافي انهاء معاناة 
آالف االشخاص من غير محددي اجلنسية املقيمني 
على هذه االرض الطيبة وضحوا بأرواحهم فداء 
للكويت وترابها، مضيفـــا: لقد آن االوان إلغالق 
هذا امللف واعطاء كل ذي حق حقه وجتنيس من 
يســـتحق وفق شروط وضوابط وقوانني الدولة 

وسيادتها.
  وطالب اخلليفة بإنصاف هذه الفئة التي طاملا 
عانت وحرمت من أبسط حقوق االنسان من تعليم 
وصحة وشهادات ميالد ووفاة وزواج وإجازات قيادة 
وغيرها من احلقوق االجتماعية الكفيلة بانصاف 

هذه الفئة ومنحها آدميتها من 
جهة وحتسني صورة الكويت في 
احملافل الدولية من جهة اخرى، 
متمنيا ان يصرف ملن ليس له 
وظيفة بدل معيشة من ٢٠ الى 
٣٠ دينارا حتى يواجه متطلبات 
احلياة ألن هذه حماية ألمن البلد 
واستقراره، وذلك لنقتدي بالبالد 
املتقدمة، فنحن أولى مبساعدتهم 

ألنهم جزء ال يتجزأ منا.
التوجيهات    وأثنـــى علـــى 
الســـامية  الســـامية والرغبة 
لصاحب الســـمو األمير عندما 
أمر بإغالق امللف، مشـــددا على 
ضرورة ان يكون من ضمن اللجنة التنفيذية املشرفة 
على هذا امللف أشخاص ليس لهم آراء مسبقة في 
هذه القضية ويعكسون بآرائهم هذه قرارات قد ال 
تكون منصفة لهذه الفئة، مناشدا الفضالة ومن 
سيعينه على حل هذه القضية ان تكون قراراتهم 
متجردة من أي مواقف أو آراء سابقة، وان يكون من 
ضمن احللول تعيني مستشارين وقضاة يشاركون 
اللجنة التنفيذية ألنهم لفترة طويلة لم مينحوا 
حق التقاضي فيمـــا اذا كان قد وضع عليهم قيد 
أمني من دون وجه حق، حتى يتسنى لهم إنصاف 
هذه الفئة انصافا يليق بتضحياتهم ومعاناتهم 

التي عانوها على مر السنني. 

 د.مشعان العتيبي

 محمد اخلليفة 

 دارين العلي
الكهرباء واملاء    تعكف وزارة 
على وضع الشروط النهائية التي 
سيتم االتفاق عليها مع الشركة 
املساهمة التي ستتولى مشروع 
الشمالية  الزور  انشـــاء محطة 
لتوليد القـــوى الكهربائية مثل 
حتديد تعرفة املاء والكهرباء التي 
ستدفعها الوزارة للشركة، واملقابل 
الوزارة  الذي ستتقاضاه  املادي 
مقابل انتفاع الشركة من االرض 
التي ستبنى عليها احملطة، وغيرها 
من الشروط، حيث ستقفل الوزارة 
بـــاب العطاءات امام الشـــركات 
الراغبة في خوض املنافسة في 
٢٨ نوفمبر اجلاري على ان يتم 
حتديد موعد املناقصة الحقا. وقال 

كان سببا رئيسيا في تغيير أجندة 
الى  الوزارة وخططها للوصول 

االكتفاء املائي والكهربائي.
  وأشار الى انه كان مقررا ان 
ينتهي مشـــروع محطـــة الزور 
الشمالية وفق خطة الوزارة في 
عام ٢٠١١، ولكن وبعد اقرار هذا 
القانون بـــات واضحا ان تنفيذ 
املشروع سيســـتغرق من ثالث 

الى اربع سنوات اخرى.
  وفيما طمأن العتيبي الى ان 
وضع الوزارة مـــن حيث انتاج 
الكهربـــاء واملاء غير مقلق حتى 
عام ٢٠١٣، حذر من أن أي تأخير 
يعوق تنفيذ هذا املشروع ألكثر 
من املوعد سيدخل البالد في أزمة 

كهرباء وماء. 

الوكيل املساعد لقطاع التخطيط 
والتدريب د.مشعان العتيبي ان 
قانون تأسيس الشركات املساهمة 

 إغالق باب العطاءات ٢٨ الجاري

 العتيبي: تنفيذ محطة الزور الشمالية
  يستغرق من ٣ إلى ٤ سنوات  

 الخليفة يشيد بالتوجه الحكومي لحلحلة «البدون»

 أعرب عن أمله في أن تشهد العالقات بين البلدين مزيدًا من التقدم 

 العنزي قّدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى كازاخستان 
 إســـالم آباد: قّدم سفيرنا لدى باكستان نواف 
العنـــزي اوراق اعتماده كســـفير غير مقيم لدى 
جمهورية كازاخستان الى السكرتير الدولي وزير 
الدولة للشؤون اخلارجية في كازاخستان الرئيس 
احلالي ملنظمـــة األمن والتعاون األوروبي قانات 

ساودا باييف.
  وقال العنزي في بيان لسفارتنا في باكستان انه 
نقل لوزير الدولة لشؤون اخلارجية في كازاخستان 
قانات ساودا باييف حتيات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ومتنياته بأن تشـــهد عالقات البلدين املزيد من 

التقدم واالزدهار.
  واضاف انه تبـــادل وجهات النظر مع باييف 
حول سبل تطوير العالقات وتعزيزها بني البلدين 
الصديقني موضحا ان الســـكرتير الدولي وزير 

الدولة للشؤون اخلارجية في كازاخستان اشاد 
خالل اللقاء مبســـتوى العالقات بني البلدين في 

املجاالت كافة.
  واعرب العنزي عن متنياته بأن تشهد العالقات 
الكويتية مع كازاخستان مزيدا من النمو والتطور 
على كافة االصعدة مشـــيرا الـــى حرص القيادة 
الكويتيـــة علـــى توثيق وتوطيـــد العالقات مع 
جمهورية كازاخستان في كافة املجاالت السياسية 

واالقتصادية.
  وأكــد حرص الديبـلومـاسيــة الكـويـتيـة في 
ظـــل توجيهــات نائب رئيـــس مجــلس الوزراء 
ووزير اخلارجيــة الشيــخ د.محمـد الصبــاح على 
تطــويــر العالقات االقتصادية واالســـتثمــارية 
مــع الـــدول الصديـقـــــة ومنهـــا جـمـهــوريــة 

كازاخـستــــان. 

 الخارجيةحريصة على تطوير العالقات االقتصادية واالستثمارية  مع الدول الصديقة 

 السفير نواف العنزي يقدم أوراق اعتماده إلى قانات ساودا باييف

 «التوافق الوطني اإلسالمية» هنأت بالعيد
الوطني  التوافـــق   أصدرت حركـــة 
اإلسالمية بيانا مبناسبة عيد األضحى 
املبارك هنأت فيه صاحب السمو األمير 
الكويتي  العهد والشـــعب  وسمو ولي 
الكرمي واألمة اإلسالمية جمعاء مبناسبة 
أيام احلج وحلول عيد األضحى املبارك، 
سائلني اهللا تعالى أن يتقبل من املؤمنني 
العاملـــني أعمالهـــم، وأن يجعل حجهم 
مبـــرورا وســـعيهم مشـــكورا وذنبهم 
مغفـــورا، وان يعيد هذه االيام املباركة 
على االمة االسالميــة باليمـــن والنصـــر 

والعزة.
  وقال البيان ان اعياد االمة اإلسالمية 
مرتبطة دوما باملواسم العبادية املباركة، 
ممـــا يعطيها البعد العقائدي الشـــامل 
والداعي دوما الى التحرك نحو الكمال، 

فهذه االعياد املباركة هـــي افراح االمة 
بارتباطهـــا باهللا جل جاللـــه وبعباده 
املؤمنني، فهـــي ملتقيات وحدوية تذكر 
دوما باآلية الشريفة (إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون)، وهكذا األمر 
بالنسبة ملوسم احلج املبارك، فهو اجتماع 
الهي وحدوي سنوي شامل، اجتماع قل 
نظيره يتجدد في كل عام وتتجدد معه 
دالالته، وأبرزهـــا ان هذا البيت احلرام 
هو محور وحدة االمة االسالمية بكل ما 
حتمله من اختالفات مذهبية وطبقية، 
وهو االجتماع اإللهـــي الذي من خالله 
ينطلق الفرد في مسيرة اصالح النفس، 
ليبدأ بعدها اصالح الواقع والتكامل مع 
اخيه اإلنسان واملسير نحو الكمال مصداقا 
لقول اهللا تعالـــى: (إن اهللا ال يغير ما 

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
  وأضاف ان األمم اليوم تبذل اجلهود 
وتنفق األموال لعقد االجتماعات الكبرى، 
والتي في الغالب ال تخرج بتلك النتائج 
العادلة املرضية للمجتمع اإلنساني وفق 
معايير السماء، وفي كل عام يعقد هذا 
املؤمتر الســـنوي اإللهي، إذ تتجه إليه 
العقول والقلوب لنداء اهللا جل جالله، 
إذ يقول ســـبحانه وتعالى: (وأذن في 
الناس باحلج يأتـــوك رجاال وعلى كل 
ضامر يأتني من كل فـــج عميق)، وفي 
هذا االجتماع السنوي ومناسكه تكمن 
وحدة املؤمنني في والئهم هللا جل جالله 
وبراءتهم من اعدائه، والسعي لتحقيق 
مشـــيئته على األرض بعد انقضاء هذا 

املوسم املبارك. 

 الكنيسة المصرية هنأت الكويت قيادة وشعبًا بعيد األضحى

 األنبا بيجول: للكويت التوفيق واالزدهار ولقيادتها 
دوام الصحة ولشعبها دوام الخير والبركة

 تقدم راعــــي الكنيســــة القبطية املصرية 
االرثوذكســــية االنبا بيجول مبناســــبة عيد 
االضحى املبارك بأطيب التهاني القلبية واصدق 
التمنيات الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وســــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
والوزراء واعضاء مجلس االمة وجميع االشقاء 
الكويتيني متمنيــــا دوام التوفيق واالزدهار 

والتقدم للكويت حكومة وشعبا، متمنيا من 
اهللا القدير ان يعيد هذه املناسبة املباركة على 
االمتني العربية واالسالمية باليمن والبركات، 
كما تقدم بالتهنئة ايضا للسفير املصري طاهر 
فرحات والقنصل العام صالح الوسيمي، وكل 
ابناء اجلالية املصرية من املسلمني واالقباط 
املقيمني علــــى ارض الكويــــت الغالية، والى 
البعثات الديبلوماســــية واجلاليات العربية 

 األنبا بيجولواالسالمية في الكويت الشقيقة.

 «الخارجية»: السفينة المحتجزة في مومباي 
  غير كويتية وال تحمل طاقمًا كويتيًا

  صرح مصدر مســـؤول  
فـــي وزارة اخلارجية أمس 
بأن الســـفينة التي اعتقلتها 
السلطات الهندية على خلفية 
توزيعها كتيبات تدعو لإلسالم 
ليست سفينة كويتية مثلما 
نشـــــرت إحـــدى الصحف 
الهنديـــة وال حتمــل طــاقما 

كويتــيا.
  وأوضح املصدر في بيان 

صحافـــي انـــه تعليقا على 
ما تناولته وســـائل اإلعالم 
ونشـــرته الصحف احمللية 
الهندية حول اعتقال السلطات 
الهندية ســـفينة كويتية في 
احد موانئ مومباي لتوزيعها 
كتيبات تدعو لإلسالم قامت 
فـــور اطالعها على  الوزارة 
اخلبر عبـــر ســـفارتها في 
نيودلهـــي وقنصليتهـــا في 

مومباي باالتصال باجلهات 
املعنية في الهند.

  وبني املصدر ان السلطات 
الســـفينة  ان  الهندية أكدت 
املشار إليها غير كويتية وال 
حتمل طاقما كويتيا وقد قامت 
سفارتنا في نيودلهي بالرد 
على الصحيفة الهندية التي 
نشرت اخلبر وأوضحت لها 
ما أكدته الســـلطات الهندية 

املختصة بعدم صحته، مشددة 
على ضرورة حتـــري الدقة 
في تناول ونشـــر مثل هذه 

األخبار.
  وطالبت سفارتنا الصحيفة 
بنشر الرد في ذات املكان الذي 
فيـــه اخلبر، كما دعا املصدر 
إلى حتري  وســـائل اإلعالم 
الدقة في تناول ونشـــر مثل 

هذه األخبار.  

 القاهرة ـ هناء السيد
  تشــــهد مصــــر وخاصة املدن 
السياحية إقباال شديدا من اإلخوة 
العيد  الكويتيني لقضــــاء إجازة 
باإلضافة إلى الطلبة الدارســــني 
في مصر والبالغ عددهم أكثر من 
١٦ ألف طالب وطالبة يدرسون في 
جامعات مصر لذلك ناشد رئيس 
القسم القنصلي بسفارتنا بالقاهرة 
الطلبة واالخوة  مشعل السعيد 
الكويتيــــني بضــــرورة االلتزام 
بالقوانني املصرية واحملافظة على 
جوازات السفر خاصة ان فقدانه 
يستلزم إجراءات تستغرق وقتا 
طويال لذلك يجب حمل أي إثبات 

شخصية أو صورة للجواز.
   وأكد الســــعيد فــــي تصريح 
لـــــ «األنباء» ان الســــفارة تفتح 
أبوابها أمام كل السياح من االخوة 
الكويتيــــني واالتصال على أرقام 
السفارة في حالة حدوث أي شيء 

على مدار الـ ٢٤ساعة واألرقام هي 
٤:٣ـ  ٠٢٧٦٠٢٦٦١ ومراجعة القسم 

القنصلي. 
  وطالب السعيد بااللتزام بقوانني 
املرور أثناء القيادة والتأكيد على 
حجــــوزات العــــودة وعدم حمل 
املصوغات بكميات كبيرة وكذلك 
املبالغ النقدية مع احلرص على 
تبديل العملة من البنوك وشركات 

الصرافة املعروفة.
   وأشار السعيد إلى االستعانة 
مبحام عنــــد توقيع عقود تأجير 
للشقق وان يتم استئجارها من 
شركات عقارية معروفة وكذلك 
عند شــــراء الســــيارة واستخدم 
تاكسي «العاصمة» كوسيلة انتقال 
آمنة، خاصة انهــــا خدمة متاحة 
عبر الهاتف تأتي في الوقت الذي 
يحــــدده العميل مع عدم التواجد 
النائية غير املأهولة  في األماكن 
وخاصة في وقت الليل، وأشــــار 

السعيد إلى ان السفارة أصدرت 
كتيبا خاصا يحمــــل العديد من 
التعليمات التي حتافظ على أمن 
وسالمة السياح والطالب واملقيمني 
ويتضمن اإلصدار إجراءات شراء 
العقــــارات وتســــجيلها وكذلك 
الســــيارات وأرقام هواتف مهمة 
ألقسام السفارة بالقاهرة وكذلك 
أرقام خطوط الطيران واستعالمات 
املطار والفنادق واملستشــــفيات 
التي يتعامل معها مكتبنا الصحي 
السائح  بالقاهرة تســــهيال على 

والطالب. 
  وفى سياق متصل أعلن السعيد 
عن إصدار وزارة اخلارجية قرارا 
بإعفــــاء الطلبة «البــــدون» غير 
محددي اجلنســــية من رســــوم 
التصديقــــات علــــى الشــــهادات 
الدراسية والطبية أسوة باخوانهم 
من الطلبة الكويتيني الدارســــني 

باجلامعات املصرية. 

 في ظل اإلقبال على الشواطئ المصرية بالعيد

 السعيد يدعو المواطنين إلى االلتزام بالقوانين 
المصرية والمحافظة على جوازات سفرهم

 سفيرنا في صنعاء بحث مع القربي
  سبل دفع العالقات إلى األمام

ــعد امليع  ــفيرنا لدى صنعاء فهد س ــاء ـ كونا: قدم س   صنع
ــخة من أوراق اعتماده لوزير اخلارجية اليمني د.أبو  أمس نس

بكر القربي.
  وقال السفير امليع في تصريح لـ «كونا» انه نقل خالل اللقاء 
ــيخ  ــات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش حتي

د.محمد الصباح إلى وزير اخلارجية اليمني.
  وأضاف ان وزير اخلارجية اليمني وعده بتقدمي كل التسهيالت 

مبا يخدم تعزيز العالقات بني البلدين الشقيقني.
ــات الثنائية  ــه على تطوير العالق ــفير امليع حرص   وأكد الس
ــاد وزير  بني البلدين والدفع بها قدما نحو األمام. من جهته أش
اخلارجية اليمني د.أبو بكر القربي مبوقف الكويت الداعم لبالده 

في كل املجاالت.
  وأثنى الوزير على التطور املستمر في العالقات الثنائية بني 
الكويت واليمن على كل األوجه واألصعدة، مؤكدا حرص احلكومة 
اليمنية على تعزيز أواصر التعاون بني البلدين مبا يخدم مصالح 

الشعبني الشقيقني.
  وقال امليع ان اللقاء كان مفعما بالود واألخوة التي تعكس عمق 
العالقات الثنائية بني البلدين في شتى املجاالت، إضافة الى بحث 
التنسيق املشترك لدفع العالقات الكويتية ـ اليمنية الى األمام. 

 قدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية اليمني 


