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 بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
ببرقية تهنئة الى رئيسة مجلس الشعب 
في جمهورية بلغاريا تسيتسكا تساشيف، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالدها. 

 أكد رئيس جمعية املعلمني متعب العتيبي أن اللجنة 
التشريعية البرملانية ستناقش كادر املعلمني قريبا.

  وقـــال العتيبي فـــي تصريح صحافـــي إن اللجنة 
التشريعية ســـتقوم بإحالة كادر املعلمني إلى اللجنة 
التعليمية في مجلـــس األمة بعد أن تقوم بإقراره من 

الناحية القانونية. 

 الخرافي هنأ رئيسة مجلس الشعب 
البلغاري بالعيد الوطني

 العتيبي: «التشريعية» تناقش كادر المعلمين قريبًا

 «البدون» أقّرت الحقوق المدنية واإلنسانية لغير محددي الجنسية
  وخالف حكومي نيابي حول إصدارها بقرارات وزارية أو بقانون 

 تشمل التعليم والعالج والعمل بالقطاعين العام والخاص وإصدار شهادات الميالد والوفاة وعقود الزواج والطالق ورخص القيادة وبطاقة تموينية 

(متني غوزال)  د.محمد البصيري وصالح الفضالة  الشيخ فيصل النواف مع أحد القيادات األمنية خالل االجتماع   مسلم البراك ود.حسن جوهر وعسكر العنزي وعلي الدقباسي ومحمد هايف خالل االجتماع أمس 

 الراشد يدعو العفاسي إلجراء 
انتخابات جمعية الصليبخات 

 الحويلة: إلزام المدارس الخاصة بتقديم وجبات غذائية 
 قدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا الرتفاع 
رســـوم املدارس اخلاصة ومبا ان مرحلة رياض األطفال واملرحلة 
االبتدائية هي املرحلة التي يبدأ فيها الطفل بالتعامل بشكل يومي 
مع قرنائه، لذلك تعتبر هذه املرحلة من املراحل احلساسة واملهمة، 
كما حتتاج الى خصائص مهنية عالية، وان الروضة تشارك األسرة 
بشكل رئيسي في بناء القاعدة النفسية والصحية األساسية لإلنسان 
في مرحلة الطفولة، وال يســـتطيع أي منـــا انكار أهمية اخلبرات 
التي مير بها اإلنســـان في هذه املرحلة املبكرة وأثرها على حياته 
املستقبلية، فهو في هذه الفترة يكون سريع التأثر مبا يحيط به، 
كمـــا ان لرعايته أهمية كبيرة. لذا فإننـــي أتقدم باالقتراح برغبة 
بإلزام املدارس اخلاصة بتقـــدمي وجبات غذائية لطالب وطالبات 
مرحلتـــي رياض األطفال واالبتدائية كما هو معمول به في وزارة 

التربية ويكون حتت إشراف وزارة التربية. 

 فوز قائمة الجميع بمقاعد نقابة العاملين 
باألمانة العامة لمجلس األمة 

 عقـــدت اجلمعية العمومية 
العادية لنقابة العاملني باالمانة 
االمـــة خالل  العامـــة ملجلس 
االســـبوع املاضـــي اجتماعا 
ملناقشة التقرير االداري واملالي، 
وانتخـــاب مجلس ادارة جديد 
حيث اسفرت االنتخابات عن 
فوز قائمة اجلميع بجميع املقاعد 
السبعة لعضوية مجلس االدارة، 
وبعد االنتخابات اجتمع مجلس 
االدارة املنتخب ومت تشـــكيل 
هيئة املكتب لتكون على النحو 

التالي.
  وحصل على التزكية كل من: 

عبداهللا ســـعود املطيري رئيسا للنقابة، وفهد عبداهللا العازمي 
نائبا للرئيس، ونواف هجاج املطيري امني الســـر وفيصل سعد 
الدويلـــة امني الصندوق، وحصل علـــى عضوية مجلس االدارة 
للنقابـــة كل من ناصر عبداهللا الضويحي وناصر محرم الراكان 
وجاسم عبدالوهاب النصف، وشكر اعضاء مجلس النقابة اعضاء 
اجلمعية العمومية علـــى هذه التزكية. كما تعهد مجلس االدارة 
للنقابة مبواصلة املطالب وحتقيقها وعدم السكوت عن التجاوزات 

االدارية للموظفني. 

 طالب أمني سر مجلس األمة 
الشـــؤون  الراشـــد وزير  علي 
االجتماعيـــة والعمـــل د.محمد 
العفاسي بالدعوة إلجراء انتخابات 
التعاونية  جمعية الصليبخات 
احتراما للقانون وللدميوقراطية 
مشـــيرا الى انه اذا كانت هناك 
جتاوزات في السابق، فهذا ال يعني 
ارتكبت بسبب االنتخابات  انها 
وانه يجب عليه عقاب املتجاوز 
الى  في هذه املخالفات باإلحالة 
النيابـــة وليـــس مبعاقبة اهل 
املنطقة جميعـــا وحرمانهم من 

 علي الراشد ممارسة حقهم االنتخابي. 

 عبداهللا املطيري 

 د.محمد احلويلة 

 وفد الصداقة البرلمانية الكويتية
  يختتم زيارته لجمهورية كوبا 

 اختتـــم وفـــد الصداقـــة 
البرملانية الكويتية برئاســـة 
املبـــارك زيارته  د.معصومة 
الـــى جمهورية كوبـــا والتي 
متت بدعوة من جلنة الصداقة 

البرملانية الكوبية.
  واقام سفيرنا لدى جمهورية 
كوبا بدر العوضي يوم الثالثاء 
املاضي مأدبة غداء على شرف 

الوفد البرملاني.
  وقال السفير العوضي خالل 
املأدبة ان زيارة الوفد الى كوبا 
جـــاءت في وقت مهم من عمر 
الكوبية  الكويتية  العالقـــات 
وتصب في اطار احلراك الذي 
تشهده هذه العالقة من تطور 
فـــي جميع مجاالت  وازدهار 

التعاون بني الكويت وكوبا.
  واشاد بنتائج االجتماعات 
التي اجراها الوفد مع رئيس 
جلنة العالقات اخلارجية في 
البرملان الكوبي السيد رامون 

بيز فيرو ومدير ادارة الشرق 
االوسط في وزارة اخلارجية 

الكوبية انريكي انريكيس.
  وأشار الى عقد لقاءات مهمة 
مع املعهد الكوبي للصداقة مع 
الشعوب برئاسة كينيا سيرانو 
ومـــع احتاد النســـاء الكوبي 
واعضاء االحتـــاد العربي في 

كوبا.
  واوضح السفير العوضي 
انه ملـــس عن قرب ســـعادة 
الكوبيني واعضاء  املسؤولني 
البرملان الكوبي بزيارة الوفد 
البرملانـــي الكويتي وانعكس 
ذلك فـــي حفاوة االســـتقبال 
الذي حظي به الوفد وبرنامج 
اللقاءات املكثف واملتنوع مع 

اهم املؤسسات الكوبية.
  وذكر ان د.املبارك تفضلت 
بتقدمي دعوة موجهة من رئيس 
مجلس االمة الكويتي جاســـم 
اخلرافـــي الى رئيـــس البرملان 

الكوبـــي ريـــكاردو االركـــون 
لزيارة الكويت. وشارك الوفد 
الكويتي ورئيس  البرملانـــي 
البرملان الكوبي في اول احتفال 
وطني لســـفارة الكويت لدى 
جمهورية كوبا مبناسبة العيد 
اخلمسني لالستقالل والذكرى 
العشرين للتحرير واالحتفال 
مبرور خمس سنوات على تولي 
صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد مقاليد احلكم.
  وشارك في احلفل مستشار 
رئيس الدولة الكوبية لشؤون 
الطاقة فيديل كاسترو دياز ـ 
باالرت جنـــل الزعيم الكوبي 

فيديل كاسترو.
  وضـــم الوفـــد البرملانـــي 
الكويتي د.معصومة املبارك 
الدويســـان ود.روال  وفيصل 
دشـــتي ود.اســـيل العوضي 
العنزي وخلود  وعبدالعزيز 

الناصر. 

 فيصل الدويسان ود.معصومة املبارك ود.اسيل العوضي خالل املشاركة بالوفد 

 عسكر يدعو وزير الداخلية
  لمنح زوجات الكويتيين الجنسية 

ال يخدم السلطة التنفيذية ويعطي 
انطباعا غير دقيــــق عن تباطؤ 
احلكومة في حل املشــــاكل، وهو 
األمر الذي ال تستحقه احلكومة في 
إطار خطواتها التقدمية االخيرة 
للتخفيف علــــى املواطنني. وقال 
عسكر: «هناك شعور جماعي بأن 
هذه املشكلة يجب أال تتفاقم، وأن 
تركها من دون حل ال ينسجم مع 

كون الكويت دولة حديثة».
  ومضى عســــكر يقول: «نحن 
االنفتــــاح  متفائلــــون بأجــــواء 
السياسي داخل البالد، مما يتيح 
الفرصة ملعاجلــــة بعض امللفات 
العالقة، ومناقشة قضايا ملواطنني 
بكل وضوح وصراحة وشفافية 
من دون تردد. وختم عسكر بأنه 
متأكد من أن وزير الداخلية لن يألو 
جهدا حلل املوضوع، وايجاد مخرج 
وحل للمشكلة عبر اتخاذ القرار 
العازم  املناسب، خصوصا وهو 
على التعامل مع امللفات العالقة بكل 
جدية لكي يحيا املواطن الكويتي 

حياة كرمية. 

وواقعــــي يتعامل مع االعتبارات 
كافة ويعاجلها بصورة منطقية 

وانسانية».
  وأكد عسكر: ان مشكلة ايقاف 
منح اجلنسية لزوجة الكويتي يجب 
ان يوضع لها حل، آمال أن يبادر 
احلمود لوضع حد والغاء وقف 
التجنيس كمبدأ، خصوصا في ظل 
وجود اتفاق يكاد يكون اجماعيا 
على أن التأخر في منح اجلنسية 

 ناشــــد النائب عسكر العنزي 
نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
أحمد احلمود، بفتح الباب ملبدأ منح 
اجلنســــية لزوجة الكويتي وفق 
املادة الثامنة من قانون اجلنسية 
الكويتية، مشيرا الى ان القضية 
انسانية بحتة، وتسهم في التخفيف 
على االسرة الكويتية، وخصوصا 
ان اغلــــب زوجات الكويتيني هن 
من اخواتنا اخلليجيات ومن غير 
محددي اجلنسية، وبالتالي فإن 
النســــيج االجتماعي الكويتي ال 
يتعــــرض ألي مخاطــــر من منح 
املستحقات منهن للجنسية على 

االطالق.
  وقال عسكر: «إن قرار إيقاف 
صرف اجلنسية لزوجة الكويتي، 
تسبب في مشكالت جديدة تلقي 
العديد من االســــر  بكاهلها على 
الكويتية، وبات ملفا يلقي بأعباء 
كبيــــرة اجتماعيــــة واقتصادية 
وانســــانية علــــى العديــــد مــــن 
االزواج الكويتيني، وكلنا أمل في 
الشيخ احلمود بتوفير حل عملي 

 عسكر العنزي 

من مظاهــــرات للبدون ليس ضد 
البلد بــــل معاناة حقيقية تكونت 
عبر ٤ اجيــــال من هذه الفئة وآن 

األوان حلل قضيتهم.
  واضاف البراك ما حصل يبشر 
البشرى الخواننا  باخلير وننقل 

البدون بأن هذا امللف سينتهي.
  وعــــن قضيــــة التجنيس اكد 
البراك أن هناك فئات يتم تدارس 
ملفاتهــــا ومنها العاملون القدامى 
في شركة نفط الكويت والشهداء 
واملشاركون في احلروب القومية 
وحرب التحرير وحملة الشهادات 
العليا وابنــــاء الكويتيات وابناء 
املتجنسني وجار دراسة هذه امللفات 
لينالوا شــــرف جنسية هذا البلد 

الذي احبوه.
نــــداءه لبعض  البراك    ووجه 
البدون الذين اعلنوا عن جتمع هذا 
اليوم (اجلمعة) بأنه ال داعي للتجمع 
الن االمور اخذت طريقها بصورة 
صحيحة ومبيزات ستؤخذ جميعها 
بقانون وبشكل شامل، مشيدا مبا 
طرحته احلكومــــة باملوافقة على 
البدون،  ١١ ميزة سيحصل عليها 
مضيفا أننا ســــنقر هذه املميزات 
بقانون، الفتا الى ان اخلالف حول 
املدنية حيث ترى  اقرار احلقوق 
احلكومة منحها بقرار فيما نرى 

كنواب اقرارها بقانون. 

للجنسية وفق الضوابط والشروط، 
مؤكدا ان هذا األمر يسهم ايضا في 

حل القضية بشكل جذري.

  الفضالة

  وسئل الفضالة عن املسمى الذي 
سيتم اعتماده في بطاقات البدون 
فأجاب ان املســــمى سيكون «غير 

كويتي».
  وأكد النائب مســــلم البراك ان 
احلكومة ابدت املوافقة النهائية على 
اقرار احلقوق املدنية واالنسانية 
للبدون، مشــــيرا الــــى ان اللجنة 
ستجتمع االحد املقبل العداد قانون 
متكامل حول هذه القضايا النهاء 
املشــــكلة بصورة نهائية، متمنيا 
ان توافق احلكومة في ٣/٨ على ما 
قالته لوجود معاناة كبيرة لهذه 
الفئة وما حصل في االيام السابقة 

للبدون لعدم ترك القضية للتقلبات 
االدارية والتشابكات التي قد تنتج 

عن صدور قرارات وزارية.
  وقال الدقباســــي: ان ما حصل 
امس هــــو نتيجــــة لالجتماعات 
املتواصلة التي عقدتها جلنة البدون 
البرملانية، معربا عن امله في ان 
تسهم في انهاء هذا امللف املتورم 
واقرار احلقوق املدنية واالنسانية 

لالخوة البدون.
الدقباســــي بالتهنئة    وتوجه 
للكويت كافة ولشــــريحة البدون 
مشيرا الى ان الكويت ال ميكن اال 
ان تكون مؤيدة حلقوق االنسان 
واحترام احلريات، الفتا الى ان هذه 
خطوة تسجل كنقطة بيضاء في 
الكويت في حقوق االنسان  ملف 

على املستوى الدولي.
  ودعا الى سرعة منح املستحقني 

الفضالة بأن هذه القيود ســــيتم 
متحيصها وضبطها بشكل قانوني 
مما سيعطي فسحة كبيرة مستقبال 

للنظر في ملفات اجلنسية.
  وأشــــار جوهر الــــى ضرورة 
االســــتعجال في اصدار املراسيم 
اخلاصة مبســــتحقي اجلنســــية 
الكويتية ملن شاركوا في احلروب 
القوميــــة أو حتريــــر الكويت أو 
العاملني بشــــركة نفــــط الكويت 
واخلدمات اجلليلــــة، متمنيا في 
الوقت ذاته إصدار املراسيم اخلاصة 
بأبناء الكويتيات واألرامل واملطلقات 
بشكل فوري خاصة بعد ان تلمسنا 
حرص احلكومة واهتمامها بتجنيب 

هذه الشرائح.
  ومن جانبه أكــــد النائب علي 
الدقباســــي أهمية ما مت التوصيل 
اليــــه امس من حقوق انســــانية 

النشــــطاء السياســــيني وشباب 
البدون وبعض أبناء األسرة احلاكمة 
ومنهــــم الشــــيخة أوراد وفوزية 
وشباب اجلهراء والصليبية الذين 
أوصلوا رسالتهم في األيام املاضية 
أبدت تعاونها  التي  الى احلكومة 

وتفهمها للموقف.
  وعن سؤال عن معايير صرف 
جوازات الســــفر لغيــــر محددي 
اجلنسية وهل تكون هناك قيود 
لهذا الصرف أكد جوهر ان احلكومة 
وعدت اللجنة بأن تشــــمل أحقية 
احلصــــول على جوازات الســــفر 
وســــتكون فيها مرونة لتشــــمل 
شــــرائح كبيرة، خاصة ان هناك 
معلومات مطمئنة حول موضوع 
القيود األمنية التي تراجعت الى 
حد كبير، وحصلنا على وعود من 
رئيس اجلهــــاز التنفيذي صالح 

ونأمل ان حتل من قبل احلكومة قبل 
جلسة ٣/٨ حسب ما وعدت أعضاء 
اللجنة واملتمثلة في إصدار قرار 
لتنفيذ جميع احلقوق املذكورة من 
خالل اجتماع مجلس الوزراء املقبل، 
انه رغــــم توجه احلكومة  مبينا 
إلصدار قرار لتنفيذ جميع احلقوق 
املدنيــــة واالجتماعية، إال اننا في 
اللجنة نرى ضــــرورة إقرار هذه 
احلقوق من خالل اقتراح بقانون 
إلعطاء صفة االستقرار التشريعي 
ملثل هذه احلقوق وإعطاء اجلهاز 
الفرصة ملباشرة عمله  التنفيذي 

دون ضغط نفسي للتنفيذ.
  وأثنى جوهــــر على جهود كل 
اجلهات املشــــاركة فــــي إقرار هذا 
القانــــون والواضحة في تطبيقه 
وحتويلــــه الى واقــــع عملي منذ 
ســــنوات من قبــــل مجموعة من 

احلكومة انضمت اليوم لهذه املطالب 
وأعلنت تأييدها من خالل د.محمد 
البصيــــري واالخ صالح الفضالة 

وممثلي اجلهات احلكومية».
اللجنــــة    وأكــــد جوهــــر «ان 
الفريق  التوصل مع  اســــتطاعت 
احلكومي إلقــــرار جميع احلقوق 
اإلنسانية واملدنية ملختلف شرائح 
البدون ممن يعيشون على أرض 
الكويت ومنها حق التعليم والعالج 
والعمل واحلصــــول على الهوية 
والثبوتيات اخلاصة بشــــهادات 
امليالد والوفــــاة والزواج وكل ما 
يتعلق بالهيئة الكرمية، ومنها ايضا 
جوازات السفر والبطاقة التموينية 
التي اضافها االخ صالح الفضالة عن 

احلقوق اإلنسانية واملدنية».
  وأوضح جوهر ان هناك جزئية 
عملية في غاية األهمية التزال عالقة 

 حصلت جلنة غيــــر محددي 
البرملانية على تعهد  اجلنســــية 
املمثل بوزير  الفريق احلكومــــي 
الدولــــة لشــــؤون مجلــــس األمة 
د.محمد البصيري ورئيس جهاز 
معاجلــــة أوضاع غيــــر محددي 
اجلنســــية صالح الفضالة بإقرار 
جميع احلقوق املدنية واالجتماعية 
لغير محددي اجلنسية في اجتماع 
مجلس الوزراء االســــبوع املقبل 
مع متســــكها «أي اللجنة» بتقدمي 
تقريرها حول اقتراح قانون إقرار 
هذه احلقوق بتشريع في جلسة 

الثامن من الشهر اجلاري.
  وقال رئيس جلنة غير محددي 
اجلنســــية د.حســــن جوهر في 
تصريح للصحافيني عقب انتهاء 
اجتمــــاع اللجنــــة بحضور وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري ورئيس اجلهاز املركزي 
لغيــــر محددي اجلنســــية صالح 
الفضالة «نعلن بكثير من التفاؤل 
والثقة بأننا خطونا خطوة متقدمة 
في حــــل قضية البدون خاصة ما 
يتعلــــق باحلقــــوق اإلنســــانية 
املدنيــــة واالجتماعية  واحلقوق 
لهذه الشريحة والتي جاءت كثمرة 
بعد ســــنوات كثيرة مضت ألبناء 
هذه الشريحة وجميع من طالب 
بإقرار هذه احلقوق، مشيرا الى ان 
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