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 ثمنوا مسعى سموه في احتواء الخالف بين اإلمارات وعمان 

 نواب يشيدون بمبادرة صاحب السمو في رأب الصدع الخليجي 
والحفاظ على الوحدة ولم الشمل بين األشقاء 

 الخرينج: تضاف إلى المبادرات الناجحة لسـموه في اإلصالح بين األشـقاء

 هايـف: مبـادرة سـموه  أكـد عليهـا الشـرع  ولهـا ثمراتهـا اإليجابيـة  
 الجسـار: قيادة سـموه تدرس فـي المحافـل الدولية وليسـت بالغريبة

 المويزري: دول مجلس التعاون أسرة واحدة  وما يمس واحدة يمس الجميع 

 مزيد: أمير الديبلوماسـية أثبت أن البيـت الخليجي واحد ومتضامن  

 الوعـالن: تؤكـد ريـادة الكويت بقيـادة سـموه ودورهـا الفاعـل دوليًا
 الخنفـور: دليـل حرص سـموه علـى توحيد الصفـوف بيـن دول الخليج

 العبدالهادي: حرص سـموه واضح في توطيد العالقات بين الدول الشقيقة
  رشيد الفعم

  ثّمن عدد من النواب المبادرة االخوية التي قادها 
صاحب الســــمو االميــــر الحتواء الخــــالف فيما بين 

الشقيقتين دولة االمارات وسلطنة عمان.
  واشاروا الى ان هذه المبادرة ليست بالغريبة على 
صاحب السمو االمير وهو صاحب المبادرات التاريخية 

والتي قادها منذ ان كان وزيرا للخارجية.
  واوضحوا ان صاحب السمو االمير دائما ما يلتفت 
لمثل تلك االمور التي من شأنها تقارب واصالح ذات 
البين وقيادته تدرس فــــي المحافل الدولية، كيف ال 

وهو شيخ الديبلوماسية.
  وذكروا ان حرص صاحب السمو االمير على وحدة 
صف دول الخليج العربي هو فخر ووســــام شــــرف 
للكويتييــــن جميعا ويؤكد ان ما يحــــدث ألي دولة 
خليجية يمس الجميع، فنحن دولة واحدة وبمنظومة 

واحدة.
  في هذا الجانب، اكد النائب سعد الخنفور ان المبادرة 
االخوية التي قادها صاحب السمو االمير هي دليل على 
حرص سموه على توحيد صفوف دول الخليج وان 

تكون اسرة واحدة وال يعكر صفوها اي شيء.
  واوضح ان مبادرة صاحب السمو االمير هي مبادرة 
رجل الديبلوماســــية وعميدها، فالمبادرات السابقة 

التي قادها صاحب السمو االمير هي خير دليل على 
حرص سموه على ان تكون جميع الدول في استقرار 

وألفة.
  واشار الى ان قيادة سموه لتلك المبادرة وغيرها 
تثبت ريادة الكويت وقدرتها على لعب دور فعال في 

دول المنطقة، خصوصا دول الخليج العربي.
  ومن جانبه، أشار النائب حسين مزيد الى ان مساعي 
أمير الديبلوماسية صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 

حفظه اهللا أكدت ان البيت الخليجي واحد.
  وأضاف: ليس بالغريب على صاحب السمو األمير 
مثل تلــــك المبادرات والحرص على توثيق العالقات 
ورأب الصــــدع وهو دائما ما يحرص على ان يحافظ 
على تالحم األشــــقاء الخليجيين وان يقود ســــفينة 

البيت الخليجي لبر األمان.
  وأكــــد النائب عدنان المطــــوع ان حرص صاحب 
السمو األمير الشخصي على لم شمل وتنقية أجواء 
ما يعكر صفو عالقات األشقاء في دول الخليج العربي 

يعد بكل فخر وسام شرف للكويتيين.
  وبّين ان مساعي ســــموه في اعادة العالقات بين 
الدول الشــــقيقة ليســــت بالغريبة فهو أمير وشيخ 
الديبلوماسية وقد سبقها في توطيد عالقات االخوة 
بالقمة االقتصادية التــــي مازالت حاضرة آثارها في 

قلوب الجميع.
  وبدورها، ذكرت النائبة د.سلوى الجسار ان جهود 
صاحب السمو األمير في قيادة قمة التصالح واضحة 
وهي تدرس في المحافل العالمية، وأكدت الجسار ان 
هذه المبادرة ليست بالغريبة على سموه فهو شيخ 
الديبلوماسية وعميدها.وقال النائب محمد هايف ان 
المبادرة االخوية التي قام بها صاحب السمو األمير 
الحتواء الخالف بين الشقيقتين اإلمارات وُعمان تدل 
على حرص ســــموه األخوي على رأب أي صدع بين 

دول مجلس التعاون الخليجي.
  وأضاف هايف في تصريح صحافي: ليس غريبا 
على سموه هذا الحس األخوي، ذلك ان مبادرات اصالح 
ذات البين بين األشــــقاء من األمــــور التي أكد عليها 
الشــــرع الحنيف بين األفراد فما بالنــــا بالدول التي 
يكون لتقارب قادتها وقع كبير على األمة واستقرارها 
وازدهار اقتصادها والقيام بهذا العمل الجليل له ثمراته 

وايجابياته التي ال يمكن حصرها.
  وزاد بقوله: كما ان المبادرة في انشــــاء صندوق 
للتعاون الخليجي لتحسين األوضاع في دول مجلس 
التعاون الخليجي وتقديم المعونات للدول المحتاجة 
التي اقترحها صاحب السمو تؤكد حرص سموه على 
الحفاظ على منظومة دول مجلس التعاون الخليجية 

على ان تكون أســــرة واحدة وتجّســــد روح االخوة 
الخليجية.

  وثمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية 
النائب مبارك الخرينج مبادرة عميد الديبلوماســــية 
العربية صاحب السمو األمير الحتواء الخالف العارض 
بين الشقيقتين اإلمارات وعمان.ووصف الخرينج تلك 
المبادرة باألخوية التي تضاف إلى المبادرات الناجحة 
لسموه في اإلصالح بين األشقاء الخليجيين والعرب 

وتنقية األجواء بينهم.
  وأضاف ان مبادرة صاحب الســــمو األمير جاءت 
إلزالة أية معوقات قد تعتري وحدتهم، وتثبت إيمان 
سموه بضرورة ان تكون الدول الخليجية والعربية 
واإلسالمية أســــرة واحدة وان ما يمس أمن أي دولة 

يمس أمن بقية دول المنطقة.
  ومن جانبه أكد النائب مبــــارك الوعالن ان القمة 
التصالحيــــة التي قادها صاحب الســــمو األمير بين 
األشــــقاء في اإلمارات وعمان تؤكــــد عمق العالقات 
الكويتية وتثبت ريــــادة الكويت وقدرتها على لعب 

دور إقليمي فاعل.
  وأشار الى ان األمر ليس بالغريب ألن صاحب السمو 
األمير هو عميد الديبلوماسية وشيخ السياسة الدولية 

التي طالما أخذت ريادتها بقيادة سموه.

  واضاف ان المبادرة أكــــدت دور الكويت في دول 
المنطقة وحرصها على ان يكون لها دور أساسي في 
توطيد العالقات وإبعاد كل ما من شأنه ان يعكر صفوها 
ويؤكد دورها الحيوي والنشط في المنطقة وخصوصا 

دول منطقة الخليج العربي ألننا أسرة واحدة.
  وأشــــار النائب شعيب المويزري إلى ان المبادرة 
األخوية التي قادها صاحب السمو الحتواء الخالف 
بين الشــــقيقتين اإلمارات وعمــــان تدل على ان دول 
مجلس التعاون أسرة واحدة وما يمس أي دولة يمس 
الجميع.وتمنــــى المويزري مزيدا من المبادرات التي 

تسعد الشعوب الخليجية وتزيد من تواصلها.
  ولم يســــتغرب النائب ناجي العبدالهادي مبادرة 
صاحب الســــمو األمير حيث أكد ان سموه هو عميد 
الديبلوماســــية وقاد الكثير من المبادرات وهذا األمر 

ليس بالمستغرب.
  وأكد ان حرص سموه واضح في توطيد العالقات 
على المستوى اإلقليمي خصوصا على مستوى دول 

الخليج.
  ومبادرة ســــموه تثبت دور الكويت وقدرتها على 
لعب الدور الفاعل في المنطقة وعليه فنحن في دول 
الخليج أســــرة واحدة ومبادرة ســــموه فخر ووسام 

شرف لنا جميعا. 

 سعد اخلنفور  د.سلوى اجلسار  محمد هايف  مبارك اخلرينج  ناجي العبدالهادي 

 علي الراشد  سعدون حماد  فالح الصواغ  د.ضيف اهللا أبورمية  دليهي الهاجري 

 مخلد العازمي 

 د.علي العمير 

 مرزوق الغامن 

 عدنان املطوع  علي الدقباسي  شعيب املويزري 

 نواب أكدوا أن القضية في طريقها إلى الحل  

 إقرار الحقوق المدنية لـ «البدون» في جلسة الثالثاء  
 الراشد والغانم ومخلد والعمير التقوا بمجموعة منهم

 زيادة مخصصات 
  طلبة أستراليا ٢٠٪

 التقى وفد املجموعة البرملانية الســــابعة الكويتية ـ 
األسترالية مبجموعة من الطلبة املبتعثني للدراسة في مدن 
كامبيرا وسدني بأستراليا واستمعوا خالل هذا اللقاء الى 
أبرز احتياجات الطلبة، حيث تبادل النواب معهم احلديث 
وجرى حوار مفتوح بني الطرفني أجاب خالله النواب عن 

جميع أسئلة واستفسارات الطلبة.
  وقد طالب النواب علي الراشد ومرزوق الغامن ومخلد 
العازمي ود.علي العمير بزيادة مخصصات وبدالت الطلبة 
املبتعثني للدراسة في أستراليا بنسبة ٢٠٪ أسوة بالطلبة 
املبعوثني الى الدول األخرى لتتماشى مع ارتفاع األسعار 
ومن أجل التخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلبة املبعوثني 
والدارســــني على نفقتهم اخلاصة، وكذلك طالب النواب 

باالسراع في اشهار احتاد لهم في أستراليا. 

 أكـــد النائب دليهـــي الهاجري 
على ان االتفاق النيابي احلكومي 
هو الـــذي ينتج احللول املوزونة 
والناجعـــة للقضايا العميقة ذات 
الصالت املتشعبة مشيرا الى ان 
هذا هو االمر الذي نسعى له دائما 
في جميع القضايا في مجلس األمة 
معربا عن الشكر لإلخوة اعضاء 
جلنة البـــدون البرملانية وممثلي 
احلكومة على اتفاقهم على إقرار 

احلقوق املدنية للبدون.
الهاجري فـــي تصريح    وقال 
صحافي ان ما شهده اجتماع جلنة 
البدون البرملانية وممثلي احلكومة 
من اجمـــاع على اقـــرار احلقوق 
املدنية واالنسانية لغير محددي 
اجلنســـية (البدون) امر ينم عن 
اهتمام حكومي نيابي مخلص في 
معاجلة هذه القضية االنســـانية 
موضحا ان االتفاق النيابي احلكومي 
الذي شهده هذا االجتماع يجب ان 
يتكرر في جميع القضايا املطروحة 
على الساحة السياسية في الكويت 
لينتج عنه حلول متزنة وشعبية 

في مختلف القضايا.
  واضاف نبارك إلخواننا البدون 
حصولهم علـــى حقوقهم املدنية 
باتفاق حكومي نيابي قل ما تشهده 
الســـاحة السياسية الكويتية في 
الفتـــرة املاضية وهـــذه حقوقهم 
املشروعة والتي توفر لهم مستوى 
جيدا من احلياة الكرمية على هذه 
االرض الطيبة الى ان ينتهي اجلهاز 
املركزي ملعاجلة اوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية من تنفيذ خطة 
عمله التي على ضوئها سيمنح كل 
مستحق للجنسية الكويتية داعني 
اهللا تعالى لهم بالتوفيق والسداد 
مشـــيرا الى ان االتفاق احلكومي 
النيابي يستحق اإلشادة والثناء 
ألنه حسم قضية إنسانية كان من 
املقرر ان يبت فيها منذ زمن طويل 

دفاعا عن هذا الوطن وآخرون منهم 
يستحقون التجنيس ويحملون 
احصاء ٦٥ وايضـــا منهم من له 

مواقف جليلة.
  واضاف الصواغ موجها االنتقاد 
الى احلكومات املتعاقبة السابقة التي 
لم حتل مشكلة «البدون» واصفا 
اياها بانها «عوصت املوضوع» ولم 
تسع بطريقة جديدة لعالج هذه 
األزمة واالنتهاء منها.من جانبه قال 
النائب د.ضيف اهللا ابورمية انه من 
الواضح وجود تباطؤ حكومي في 
عالج مشكلة البدون والدليل على 
ذلك عـــدم حضور وزير الداخلية 
او أحد قيادييه فـــي االجتماعني 
األخيرين للجان املشتركة من حقوق 
االنســـان ومعاجلة اوضاع غير 
محددي اجلنسية، مشيرا الى ان من 
حضر هذه االجتماعات اشخاص «ال 
ناقة لهم وال جمل».واضاف ابورمية 
انه ســـيتم التصويت على تقرير 
القانون اخلاص باعطاء  مشروع 
احلقوق املدنية واالجتماعية للبدون 
في جلسة الثامن من الشهر اجلاري 

اذا شأت احلكومة او رفضت.
  وتابع بورمية موجها النصيحة 
على حد تعبيره للحكومة في اشارة 
منه الى ان هذا األمر انساني ومن 
املمكن ان يحسب للحكومة ليس 
داخليا فقط وامنا خارجيا من خالل 
املنظمـــات احلقوقية.وفي املقابل 
حذر من التباطؤ في حل هذا امللف 
مؤكدا ان هذا من املمكن ان يضع 
الكويت ضمن الدول التي تعمل ضد 
حقوق االنسان.واوضح ابورمية ان 
احلقوق املدنية واالجتماعية للبدون 
أمر مشروع البد ان يحصلوا عليها 
من دون أدنى نقاش، مشيرا الى ان 
أي حقوق يحصل عليها الوافدون 
على أرض الكويت ينبغي ان حتصل 
عليها في املقابـــل هذه الفئة غير 

منقوصة. 

 طالب النائب سعد زنيفر وزير التجارة ان يعمل على توفير 
جميــــع أنواع التموين في مختلف محافظات البالد من خالل 

أفرع التموين التي بدأت تخلو من املواد التموينية.
  وقال زنيفر في تصريح صحافي لألسف ان وزارة التجارة 
لن تعمل بجهد وتوفر املواد التموينية في مناطق تتركها باأليام 
دون توفير حاجيات املنطقة من املواد الغذائية، مســــتغربا 
ان يكون نهج التجارة بهذه الطريقة التي لم تتعامل بشــــكل 

ســــليم خصوصا بعد املكرمة األميرية التي أمر بها صاحب 
السمو األمير.

  وأشار الى ان غالبية أفرع التموين تفتقر الى املواد الضرورية 
التي تعد من األساســــيات في املنازل، داعيا وزير التجارة ان 
يقوم بجولة تفقدية بنفســــه وأال يستمع للغير، مشيرا الى 
ان أفرع كثيرة في الدائرة اخلامسة تفتقر الى املواد الغذائية 

منذ أسابيع وال يوجد بها اال أصناف معينة.

 زنيفر يطالب وزير التجارة بتوفير المواد الغذائية بأفرع التموين في المحافظات

 «حقوق اإلنسان»: لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات حقوق غير محدودي الجنسية
ــان بيانا جاء فيه: عطفا على  ــدرت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنس  أص
ــية في مجلس االمة الذي عقد اخلميس  اجتماع جلنة غير محددي اجلنس
املاضي والذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير املواصالت 
ــزي ملعاجلة أوضاع غير محددي  ــد البصيري ورئيس اجلهاز املرك د.محم
ــية صالح الفضالة وممثلو من وزارات الداخلية والتربية والصحة  اجلنس
ــانية لفئة  والعدل حيث مت خالله املوافقة على اقرار احلقوق املدنية واالنس

البدون.

ــاركت في  ــان التي ش   هذا، وقد طالبت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنس
ــاع عبر نائب رئيس اجلمعية مها البرجس بأن تكون احللول ملزمة  االجتم
للوزارات منعا للمماطلة في اقرار احلقوق اإلنسانية للبدون وسرعة االستفادة 
منها لتسوية اوضاعهم.هذا، وقد قررت اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان 
تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ التوصيات اعتمدت خالل االجتماع املذكور مؤلفة 
من: علي البغلي، ومها البرجس، وعامر التميمي، ود.ابتهال اخلطيب، ود.غامن 

النجار، وعبداحملسن مظفر. 

فنقول لكل من اجتهد في هذا امللف 
شكرا وطاب مسعاكم.

  من جانبه، اشاد النائب سعدون 
حمـــاد باالتفـــاق والتوافـــق بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
إلقرار احلقوق املدنية واالجتماعية 
واإلنسانية لغير محددي اجلنسية 
واعتبرهـــا خطـــوة متقدمة على 
طريق معاجلة ملف هذه القضية 
التي ظلت مراوحة منذ ان خلقت 
وعجزت احلكومـــات واملجالس 
املتعاقبة على معاجلتها واكد حماد 
في تصريح صحافي ان منح هذه 
الشريحة الهامة من اخواننا البدون 
احلقوق اإلنســـانية امر سيصب 

فـــي صالح ســـمعة الكويت امام 
املجتمع واملنظمات العاملية والتي 
ما انفكت تكيل التهم للكويت بعدم 
البدون، معتبرا  االهتمام بحقوق 
الهامة املفتاح لطي  هذه اخلطوة 
هذا امللف وجتنيس املستحقني منهم 
ممن لهم اقارب كويتيني ومن حملة 
احصاء ١٩٦٥ ومن شاركوا في حرب 
حترير الكويت واحلروب العربية 

وابناء الشهداء.
  وقال حماد انه يتطلع لسرعة 
اصدار هذه احلقـــوق كما وعدت 
احلكومة واملوافقة عليها في جلسة 
الثالثـــاء املقبـــل، لتؤكد حرصها 
واهتمامها وجديتها في املعاجلة 

وان تتعهد احلكومة بتنفيذ احلقوق 
من خالل اجلهاز التنفيذي ملعاجلة 
اوضاع غير محددي اجلنسية دون 
اي عقبات او متييز حتى ال تتكرر 
الشكاوى، فهذه خدمات انسانية 
مســـتحقة منذ زمن بعيد لتوفير 
ســـبل العيش الكرمي ملن عاشوا 
معنا في وطن واحد وشـــاركونا 

كل شيء.
  وطالب حماد بأن تكون قضية 
البدون وهـــي في طريقها للعالج 
منوذجا في التعامل بني السلطتني 
واالتفـــاق على طـــي العديد من 
امللفات العالقة من خالل االستعداد 
واجللوس على طاولة واحدة أما 

التشنج والتصعيد فإنه لن يحل 
قضايانا بل يزيدها تعقيدا وتأخيرا، 
معبترا ان اقـــرار حقوق البدون 
االنسانية باكورة اجناز السلطتني 
بعـــد عطلـــة االعيـــاد الوطنية، 
ونتمنى استمرار االجنازات على 

كل االصعدة.
  وفـــي هذا اإلطار قـــال النائب 
فـــالح الصواغ ان كتلـــة التنمية 
واالصالح تؤيد اقرار احلقوق املدنية 
واالجتماعية لفئـــة غير محددي 
اجلنسية وذلك في جلسة الثامن من 
الشهر اجلاري، مشيرا الى ان هؤالء 
االشخاص متواجدون على أرض 
الكويت وبعضهم استشهد آباؤهم 


