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صور في املعرض

شعار املوقع

جانب من احلضور القنصل صالح الوسيمي مع قيادات اجلالية خالل االجتماع

لقطة تذكارية بعد افتتاح املعرضالسفير البريطاني متحدثا للصحافيني

نظرة تأمل لـ »الكويت حرة« املستشار راشد احلماد مفتتحا معرض »الكويت حرة« مبشاركة السفير البريطاني

الحماد: »الكويت حرة«.. ذاكرة تاريخية توثق لفترة كويتية مهمة
أسامة دياب

رفع وزير االوقاف والش���ؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
أس���مى آيات التهاني والتبريكات ملقام صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وس���مو رئيس مجلس الوزراء ولعموم الشعب الكويتي 
مبناس���بة االعياد الوطنية ومرور خمس���ن عاما على االس���تقالل، 
وعش���رين عاما على التحرير وخمس س���نوات على تولي صاحب 

السمو األمير مسند االمارة، متمنيا ان يدمي اهلل االعياد على الكويت 
حكومة وشعبا.

وأوضح احلماد ف���ي تصريح للصحافين عق���ب جولة قام بها 
باملعرض الوثائقي للملحمة الشعبية الكويتية ابان االحتالل الغاشم 
»لندن 90« والذي أقيم في مجمع األڤنيوز يوم أول من أمس بعنوان 
»الكويت حرة«، انه حضر ممثال عن س���مو رئيس مجلس الوزراء، 

مثنيا على املعرض الذي اعتبره ذاكرة تاريخية توثق حلقبة تاريخية 
مهمة من تاريخ الكويت وإبرازا مميزا لدور العمل الش���عبي، مشيدا 
بجهود اللجنة الكويتية العليا »لندن 1990« في إيصال صوت قضية 
الكويت العادلة للعالم، بينما كنا في الكويت نعاني اليجاد وسيلة 

ما للتواصل مع العالم اخلارجي بسبب دور العدوان الغاشم.
من جهته، أثنى السفير البريطاني لدى الكويت فرانك بيكر على 

معرض »الكويت حرة« وجهود القائمن عليه، موضحا ان املعرض 
يوث���ق اجلهود في فت���رة تاريخية مهمة في حي���اة الكويت ودور 
الشعب البريطاني في املساهمة في حتريرها من االحتالل الغاشم، 
الفتا لعمق العالقات الكويتية � البريطانية التي تربط بن  البلدين، 
معربا عن أمله في أن تتوطد هذه العالقة مبزيد من التعاون في كل 

املجاالت بن البلدين.

خالل افتتاح المعرض بمجمع األڤنيوز

حملة الصحافيين تتبنى المطالبة 
بالحقوق الدستورية للمصريين في الخارج

التشريعية والرئاسية، ونقترح 
ان يتم ذلك عن طريق القنصليات 
املصرية في اخلارج وببطاقة 

الرقم القومي.
كما ان لن���ا مطلبن آخرين 
نأمل ان توصوا بالتأكيد عليهما 
الدستور اجلديد  عند صياغة 
الذي س���يتم وضعه ان ش���اء 
التابعة له بعد  اهلل والقوانن 
ان تتج���اوز بلدنا الغالية تلك 
األوقات العصيبة وهما: ضرورة 
ان يتمتع املواطن املصري في 
اخل���ارج بحق االش���تراك في 
عضوية النقابات املهنية املصرية 
م���ا دام توافرت فيه ش���روط 
العضوية باستثناء العمل في 
الداخل، وضرورة ان يتمتع أبناء 
املصرين العاملن في اخلارج 
بحقوقه���م كاملة في االلتحاق 
باجلامعات املصرية بعد معادلة 
النسب ومن دون حتديد نسبة 
معينة من املقاعد ألبناء العاملن 
في اخلارج، علما بان العاملن في 
اخلارج هم بحدود 10% من تعداد 
املصرين بحس���ب تصريحات 
مساعد وزير اخلارجية للشؤون 
القنصلية والهجرة قبل أشهر.

وانهى جالل تصريحه بالقول: 
نحن كمصري����ن في اخلارج ال 
نحصل على حقوقنا كاملة رغم 
الرسوم والضرائب،  أننا ندفع 
ونساهم في بناء بلدنا بتحويل 
العمالت األجنبية، ووفرنا على 
الدولة فرص عمل، ومنثل مصر 
خير متثيل ونحافظ على سمعتها 
وأمنها القومي من خالل عملنا 
في كل املج����االت )الصحافة- 
التعليم- الطب.. وغيرها( فهل 
كثير علينا ان نحصل على حقنا 

الدستوري والشرعي.

أو يتم نسيانهم في هذا الوقت 
العصيب، موضح���ا ان مدير 
مكتب جريدة »الوفد« في الكويت 
الزميل عبداملنعم السيسي أنشأ 
جروب���ا خاصا بذات املوضوع 
عل���ى ال� »فيس بوك« س���يتم 
من خالله تسليط الضوء على 
قضايا حق���وق املصرين في 
اخلارج بعنوان »حق التصويت 

للمصرين في اخلارج«.
وأوض���ح ج���الل ان نص 
الرسالة إلى اللجنة الدستورية 
جاء فيه: السادة رئيس وأعضاء 
جلنة تعديل الدستور املصري، 
بعد ان جنحت ثورة 25 يناير 
العظيمة في ان متهد لنا الطريق 
لبناء مس���تقبل واعد ملصرنا 
العظيمة ينال فيه كل ذي حق 
حقه وتصبح مص���ر ألبنائها 
جميعا دون متيي���ز أو تفرقة 

في الداخل واخلارج.
املواد  ومبوجب نص���وص 
الدس���تورية أرقام:)8�20�25�4
0�51�52�56�61�62�63( وحيث 
انك���م قد حتملت���م األمانة في 
الدستور  املواد  صياغة بعض 
اخلاصة باالنتخابات الرئاسية 
والبرملانية)76�77�88�93(، فإن 
لن���ا مطلبا ن���ود ان حترصوا 
بالتأكيد عليه في صياغة هذه 
املواد وبشكل فوري وهو: التأكيد 
الدستور على أهمية  في مواد 
ان يتمتع املواطن املصري في 
اخل���ارج بنفس م���ا يتمتع به 
املواطن في الداخل وان تتوافر 
له الطرق املناس���بة لنيل حقه 
التصويت على اس���تفتاء  في 
الذي  الدس���تورية  التعديالت 
الفترة املقبلة، وفي  سيتم في 
اختيار املرشحن في االنتخابات 

أصدرت حملة الصحافين 
املصرين العاملن في الكويت 
وعمان وقط���ر بالتضامن مع 
موقع »مصريون في الكويت« 
بيان���ا صحافي���ا اك���دا في���ه 
عزمهم���ا على املطالبة بحقوق 
املصرين العاملن في اخلارج 
النظ���ام املصري  التي أهملها 
الس���ابق وأولها حق املصرين 
في اخل���ارج في التصويت في 
انتخابات الرئاسة واالنتخابات 
البرملانية واالستفتاءات الشعبية 

املصرية.
وقال الصحافي أسامة جالل 
ممثل الصحافي���ن املصرين 
الكويت وعمان  ف���ي  العاملن 
وقطر املطالبن بعضوية نقابة 
الصحافين املصرية ومؤسس 
»موقع مصريون في الكويت« 
ان احلملة الت���ي انطلقت قبل 
عام مازالت مس���تمرة، معربا 
عن استبشاره بالعهد اجلديد 
في مصر والذي حتما سيفتح 
آفاقا جديدة وأسلوبا ومنهجا 
في التفكير ويسارع الى إعطاء 

كل ذي حق حقه.
وتابع جالل: في ظل األوضاع 
والتعديالت الدستورية احلالية 
أصبح املطل���ب األهم اآلن هو 
املشاركة في املطالبة بكل حقوق 
املصري في اخلارج التي كفلها 
الدستور والتي عتم عليها  له 

النظام السابق وأهدرها.
وأوضح قائال: نظرا للظروف 
الراهنة حاولنا ان نلفت انتباه 
اللجنة الدس���تورية التي حدد 
عملها بعشرة أيام إلى ضرورة 
عدم جتاهل حق املصرين في 
اخلارج في املشاركة في االستفتاء 
على الدستور أو التصويت في 
االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
بعدما تناست مجالس اجلالية 
املصري���ة في اخل���ارج القيام 

بدورها في هذا الشأن.
وأضاف، قمنا أول من أمس 
وفور اإلعالن عن تشكيل اللجنة 
الدس���تورية اجلديدة برئاسة 
املستش���ار ط���ارق البش���ري 
بتوجيه خطاب إلى اللجنة في 
مصر حمله منسق احلملة في 
عمان الزمي���ل الصحافي عالء 
حمودة الذي يتواجد في مصر 
حاليا ويتابع هذا األمر حتى ال 
يهمش املصريون في اخلارج 

بالتضامن مع موقع »مصريون في الكويت« وأهمها حق التصويت في االنتخابات الرئاسية

الوسيمي: سأنقل رغبة المصريين في الخارج للمشاركة  في التصويت 
على التعديالت الدستورية وانتخابات الرئاسة المقبلة

عبدالعليم: نتعاون مع البنك المركزي المصري لتخصيص حسابات بنكية سيتم اإلعالن عنها خالل أيام قليلة 
حتى يتسنى ألبناء الجالية التبرع من خاللها لصالح دعم االقتصاد المصري وللمصابين والجرحى خالل ثورة 25 يناير

أسامة أبو السعود
عقد مجلس اجلالية املصرية مس����اء أمس األول 
أول اجتماع له منذ قيام ثورة ش����باب مصر في 25 
يناير املاضي برئاسة القنصل العام جلمهورية مصر 
العربية لدى دولة الكويت السفير صالح الوسيمي 
وبحضور أمن عام اجلالية املصرية باإلنابة املستشار 
بركات القصبي ونائب األمن العام لشؤون التكافل 
م.محمود صالح ونائب األمن العام لشؤون الروابط 
عثمان البدري والوزير املفوض التجاري عبد الوهاب 
عبدالعليم ومقرري اللجان وجميع أعضاء اجلالية.

وفي كلمة له خالل االجتماع جدد السفير الوسيمي 
االشادة باجلالية املصرية على التزامها بقوانن الدولة 
املضيفة مش����يدا بدولة الكويت وبتعاون مواطنيها 

وتضامنهم مع الشعب املصري.
وتطرق للحديث حول امكانية مساهمة املصرين 
ف����ي الكويت في دعم اقتصاد بلدهم مش����يرا الى ان 
املساهمة تتمحور حول السعي نحو تشجيع السياحة 
في مصر كاش����فا عن اجتماع يوم األحد مع عدد من 
شركات الس����ياحة ملناقشة كيفية تأثر السياحة في 

مصر وكيفية عالج أي سلبيات.
كما تطرق الى موض����وع دعم االقتصاد الوطني 
املصري من خالل التبرع على حسابات للبنك املركزي 
معربا عن ثقته في تعافي االقتصاد املصري سريعا 
خ����الل الفترة القصيرة املقبل����ة مؤكدا ان مصر بلد 

مؤسسات وبلد جاذب للسياحة 
وعن مشاركة اجلالية املصرية في احتفاالت الكويت 
قرر مجلس اجلالية تأجيل املش����اركة في احتفاالت 
الكويت خالل هذه الفترة على ان تكون هناك مشاركات 
في وقت الحق خصوصا ان احتفاالت الكويت مستمرة 
على مدار هذا العام مؤكدين ان الشعب املصري يشارك 

الشعب الكويتي بقلبه في السراء والضراء.
وردا على سؤال حول امكانية مشاركة املصرين في 
الكويت في االنتخابات املصرية وانتخابات الرئاسة 
قال السفير الوس����يمي ان مصر على أبواب مرحلة 
جديدة سيتم خاللها استحداث دستور جديد مشيرا 
ال����ى ان مصر بحاجة الى اقتراح����ات وأفكار أبنائها 
مطالبا اجلميع بإبداء األفكار على ان يتولى ايصالها 
الى املسؤولن في مصر حيث يوجد أكثر من 8 مالين 
مصري في اخل����ارج ومن املؤك����د ان لديهم األفكار 
واالقتراحات لدعم االقتصاد املصري ومساعدة بلدهم 

في احداث النقلة النوعية خالل املرحلة املقبلة.
وأكد على ضرورة دعم املنتجات املصرية في الكويت 
من خالل استحداث مركز للمنتجات املصرية كاشفا 
عن تعاون مع البن����ك املركزي املصري لتخصيص 
حسابات بنكية سيتم االعالن عنها خالل أيام قليلة 
حتى يتسنى ألبناء اجلالية التبرع من خاللها لصالح 
دعم االقتصاد املصري او لصالح املصابن واجلرحى 

خالل ثورة 25 يناير. 

وحول موضوع تعديل الدستور وتصويت املصرين 
على تعديله والتصويت على االنتخابات الرئاسية 
والبرملاني����ة قال هذا وارد وأنا س����أنقل رغبة أبناء 
مصر في الكويت في هذا اجلانب الى املسؤولن في 

مصر.
ومن جانبه كش���ف الوزير املفوض التجاري في 
السفارة املصرية عبد الوهاب عبدالعليم عن تنسيق 
مع رئيس البورصة املصرية حول امكانية وجود آلية 
لدعم اجلالية املصري���ة في الكويت للبورصة فضال 
عن تنسيق مع وكيل محافظ البنك املركزي املصري 
لتخصيص حس���اب للتبرع لدعم االقتصاد الوطني 
املصري والتبرع جلرحى الثورة املصرية داعيا املصرين 
في الكويت الى تكثيف حتويالتهم على حس���اباتهم 
البنكية في مصر مشيرا الى ان مثل هذه التحويالت 

لها عامل كبير في دعم االقتصاد املصري.
وأكد ان األيام القليلة املقبلة ستشهد استحداث آلية 
إلمكانية مساهمة أبناء اجلالية املصرية في الكويت 
في البورصة من خالل أس����هم قوية لشركات كبيرة 
مشيرا الى ان املجال سيكون مفتوحا للمصرين في 

الكويت وللكويتين أيضا.
وذكر ان من ال يوجد لديه حساب بنكي في مصر 
ميكنه التوجه الى البنك الوطني الكويتي حيث سيسهل 
له فتح حساب في بنك مصر على الفور ومن ثم ميكنه 

اجراء أي حتويل على هذا احلساب اجلديد.

الوزير المفوض التجاري: ننسق مع رئيس البورصة المصرية حول إمكانية وجود آلية لمشاركة أبناء الجالية في دعم البورصة المصرية

 )هاني الشمري(د.ناصر الصانع في حديث مع املستشار راشد احلماد


