
السبت 15 يناير 2011   3محليات
المويزري للسماح بدخول جميع الراغبين 

في دورات اإلنعاش بـ »الداخلية«

وزير المالية الباكستاني يصل غدًا للمشاركة 
في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة

حماد يستغرب المماطلة تجاه المصادقة
على المداولة الثانية لقانون إسكان المرأة

الخرينج والميع يغادران إلى اإلمارات اليوم

طالب رئيس جلنة الداخلية والدفاع النائب شعيب املويزري، 
وكيل وزارة الداخلية بالس���ماح بدخ���ول جميع الراغبني في 
االلتحاق بدورات اإلنعاش وإعفاء من يحتاج منهم من شرط 

املدة ومن لديه سابقة غير مخلة بالشرف واألمانة.
وقال املويزري في تصريح صحافي: ان قبول هؤالء املواطنني 
سيساهم في سد النقص الذي تعاني منه وزارة الداخلية من 
فنيي اإلنعاش ويس���اهم في حل جزء من البطالة وس���يكون 
لها الفض���ل بعد اهلل في توفير س���بل العيش الكرمي لهؤالء 

املواطنني.

النائب سعدون  استغرب 
حماد التسويف واملماطلة جتاه 
املصادقة على املداولة الثانية 
لقانون الرعاية السكنية للمرأة 
وتأجيل تعديل قانون اخلدمة 
املدنية املتعلق باملرأة الكويتية 
واملدرجة على جدول املجلس 
منذ دور االنعقاد املاضي دون 

ان ترى النور.
وقال حم���اد، في تصريح 
صحافي، ان احلكومة ومجلس 
االم���ة يتحم���ان تعطل هذه 
القوانني واضاعة وقت جلسات 
املجل���س دون نتائج فيما ان 

جدول االعمال متخم بالقوانني املعلقة والوقت 
يس���تهلك با جدوى، في حني ان ش���رائح من 
املواطنني ومن فئات اخرى منهم فئة املتقاعدين 
وفئ���ة اصحاب املس���اعدات العامة وحتى فئة 
غير محددي اجلنس���ية ينتظ���رون جدية من 
احلكومة ومن املجلس ملعاجلة قضاياهم التي 

طال انتظارها.
وذك���ر حماد انه كلما وص���ل االمر لقوانني 

املرأة ضاع نصاب اجللس���ة 
وكأن هناك تقص������دا لعرقل���ة 
هذه القوانني، مستغربا: كيف 
ان هذه القوانني مضى عليها 
اش���هر لدى اللجنة املختصة 
ولم تبد فيه���ا احلكومة رأيا 
حول كلفتها وآلية تطبي��قها ثم 
في اللحظة احلرجة يتم طلب 

اعادتها للجنة من جديد.
وق�������ال ان آلي���ة عم���ل 
الكث���ير  السلطتني يشوب��ها 
القص������ور حتى اصبح  من 
ادراج القوانني ضمن االولويات 
مج���رد ذر للرماد في العيون 
فينت��هي دور االنعقاد ويبدأ آخ���ر دون اجن��از 
شيء، داعيا ملكاشفة بني السلطت����ني يتم من 
خالها معاجلة القص���ور وازالة العثرات التي 

حتول دون اجناز القوانني.
وحم���ل حم���اد اعض���اء الس���لطت����ني كل 
املس���ؤوليات للخروج من حالة اجلمود ودعم 
عجلة االجناز من جان���ب ودفع خطة التنمية 

نحو الدوران.

يغادر الب���اد مس���اء اليوم وكيل الشعبة 
البرملانية مبج����لس االمة العضو مبارك اخلرينج 
وعضو الش���عبة العض���و غان��������م املي����ع 
متوجهني الى العاصم���ة االماراتي����ة ابوظبي 
للمش���اركة في اجتماعات اللجان املتخصصة 
الدائم���ة للشؤون السي���اسية واالقتصادي���ة 

باحت����اد مجالس ال���دول االعضاء في منظمة 
املؤمتر االس���امي والتي ستعقد اعمالها خال 

يومي 15 و16 اجلاري. 
يرافقهما مدير ادارة املنظمات بقطاع الشعبة 
البرملانية في االمانة العامة مبجلس االمة سامي 

الشايع.

شعيب املويزري

الشيخ مبارك الدعيج

السفير افتخار عزيز

سعدون حماد

مبارك الدعيج: جابر األحمد ترك لنا ميراثًا عظيمًا 
في حب الكويت والحرص على وحدتها 

ابان فترة  الكوي���ت  حظيت به 
االحتال ع���ام 1990 عندما قاد 
س���موه رحمه اهلل م���ع رفيقي 
دربه األمير الوالد الشيخ سعد 
العب���داهلل، طي���ب اهلل ث���راه، 
وصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
حتركا ديبلوماسيا دوليا من اجل 
الغازية وحترير  الق���وات  طرد 

الكويت وإعادة الشرعية اليها.
وقال في ختام تصريحه »ان 
األمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
ترك لن���ا تاريخا حافا بالعطاء 
وسجا ناصعا في خدمة الكويت 
وأهلها وميراثا عظيما من املبادئ 
والقيم في حب الوطن واحلرص 
على وحدته وقوته نستلهم منه 
التعاون والتكاتف والعزمية من 
أجل احلفاظ على بلدنا الغالية 

واجنازاتها ومكتسباتها«.

اهلل قدم جهودا مش���هودة وقام 
بدور بارز على مختلف االصعدة 
وامليادين في خدمة الكويت على 
مدى عقود طويلة جسد خالها 
حبه لوطنه وتفانيه في خدمته 
مبا جعله يحظى مبكانته املتميزة 

في قلب كل كويتي«.
واستذكر الشيخ مبارك الدعيج 
اجلهود الكبيرة التي بذلها الشيخ 
جابر األحمد طوال سنوات حكمه 
أميرا للباد التي امتدت ألكثر من 
28 عاما من اجل حتقيق نهضة 
شاملة ومتكاملة للكويت تقوم 
على أسس ثابتة وقواعد راسخة 

تنير حاضرها ومستقبلها.
وأش���ار الى ان الشيخ جابر 
األحمد، طيب اهلل ثراه، بدأ حياته 
العملية مبكرا وحمل املسؤولية 
في ريعان شبابه وحقق جناحات 
متواصلة واجنازات كثيرة في كل 

يصل الى الباد غدا )االحد( وفد 
الباكستاني  املالية  يترأسه وزير 
د.عبداحلفيظ شيخ للمشاركة في 
اجللسة الثالثة للجنة الباكستانية 
� الكويتي����ة الوزارية املش����تركة 
JMC الت����ي من املقرر أن تعقد في 
الكوي����ت 16 و17 اجل����اري. ومن 
املق����رر أن يلتقي وزير املالية مع 
التج����ارة والصناعة احمد  وزير 
الهارون، وسيتم إجراء مباحثات 
على مستوى الوفدين بهدف مناقشة 
سبل تعزيز التعاون بني البلدين 
في مجاالت التجارة، واالستثمار، 
والصناعة، والزراع����ة، والنفط، 
والعلوم والتكنولوجيا، والعمل 
العامل����ة، ويحتوي كا  واأليدي 
الوفدين على مسؤولني من وزارات 

أبناء شعبه، وكانت  وتطلعات 
طموحاته من اجل الكويت كبيرة 
وآماله عريضة وكان دائما ينظر 
الى الكويت على أنها دولة كبيرة 
بشعبها قوية برجاالتها ورائدة 

بعزمية ابنائها«.
وأض���اف »ان األمير الراحل 
حقق للكويت مكانة كبيرة في 
العالم من خال توطيد العاقات 
الش���قيقة  الدول  مع مختل���ف 
والصديقة ومد جسور التعاون 
مبا يحقق مصلحة بلده وأبنائه، 
واس���تطاع ان يجعل من باده 
دولة فاعلة ومؤثرة في محيطها 
االقليمي والدولي وقام بالعديد من 
املبادرات التي يذكرها العالم بكل 
احترام ويسجلها تاريخ الكويت 

بالفخر والتقدير«.
وأشار الشيخ مبارك الدعيج 
الى التأييد الدولي الكبير الذي 

العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وعددا من املس����ؤولني في 
الى  الكوي����ت، باالضافة  حكومة 
لقاءات مع اعضاء احتادات العمل 
الباكس����تانية في الكويت. وأشار 
سفير باكستان لدى الكويت افتخار 
عزيز الى ان هذا احلدث تطور هام 
وإيجابي في العاقات بني البلدين، 
وقال ان اللجنة الوزارية املشتركة 
العاقات  ساعدت على مناقش����ة 
الثنائية بالتفصيل، والبحث عن 
املزيد من الوسائل لتعزيز وتطوير 
هذه العاقات. ومتنى ان تكون هذه 
اجللسة قادرة على اتخاذ قرارات من 
شأنها زيادة التعاون بني البلدين 

في املجاالت املختلفة.

املواقع التي عمل بها واملناصب 
التي تبوأها واكتس���ب اخلبرة 
واحلكمة واملكانة املرموقة عربيا 
ودولي���ا. وقال الش���يخ مبارك 
الدعيج »ان س���موه رحمه اهلل 
حمل طوال حياته هموم وطنه 

مختلفة وممثلني عن غرف التجارة 
والصناعة. كما سيلتقي وزير املالية 
خال زيارته ايضا مع سمو ولي 

أكد رئيس مجل���س االدارة 
واملدي���ر العام لوكال���ة األنباء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج ان األمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد، طي���ب اهلل ثراه، 
سجل خال فترة حكمه صفحات 
ناصعة ف���ي تاريخ الكويت من 
خال أعماله اخلالدة وإجنازاته 
الكبيرة وتضحياته املتواصلة من 

اجل وطنه وأبنائه االوفياء.
الدعيج  وقال الشيخ مبارك 
في تصريح أدلى به مبناس���بة 
الذكرى اخلامس���ة لوفاة األمير 
الراحل املغفور له الشيخ جابر 
األحمد »لقد كان سموه طرازا نادرا 
من القادة الذين متيزوا بالكفاءة 
واإلخ���اص واخلبرة واحلكمة 
واحلرص الصادق على مصلحة 

الوطن واملواطنني«.
وأضاف »ان س���موه رحمه 

أكد أن األمير الراحل قدم جهودًا مشهودة على مختلف األصعدة

منظمة الحماية من األسلحة
 تدعو دول التعاون للحد من التسلح

أكد املدير التنفيذي ملنظمة احلماية من األس����لحة أمين سرور ان 
املنظمة حتاول اقناع دول مجلس التعاون اخلليجي باحلد من شراء 
األسلحة والتخلص من مخزون القنابل العنقودية واأللغام األرضية 
املوجود لديها. وأوضح ل� »اجلزيرة نت« ان املساحة اجلغرافية لدول 
مجلس التعاون ال تتحمل وقوع اي انفجار ناجت عن خطأ بشري في 
مخزون القنابل العنقودية واأللغام األرضية او حتى مخزون األسلحة 
في دول املجلس الذي رمبا يخّلف شظايا قد تصل الى اكثر من عشرين 

كيلومترا مربعا.
وأرجع سرور الدافع وراء التركيز على دول املجلس ان هذه الدول 
تعتبر مشتريا جيدا في س����وق األسلحة وهي رمبا دافع للمصنعني 
لاس����تمرار في تصنيع الس����اح مبختلف أنواعه مبا فيها األسلحة 

احملرمة دوليا مثل القنابل العنقودية واأللغام األرضية.
وأفاد بأن مصدر مخزون القنابل العنقودية لدى دول اخلليج من 
الواليات املتحدة يرجع الى فترة الثمانينيات، مشيرا الى ان املنظمة 
حتاول اقناع دول اخلليج منذ عام 2005 باالنضمام التفاقية احلماية 
من األلغام لكن دون التوصل لنتائج ايجابية. ورأى ان دول املجلس 
ال توجد بها نزاعات عسكرية وبالتالي وجود قنابل عنقودية وألغام 

أرضية او حتى مخزون ساح ضخم امر غير مبرر.


