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تعلن عمادة القبول والت�سجيل بجامعة الكويت

عن تاأجيل حفل تكرمي اخلريجني الأوائل من 

الدفعة الأربعني للعام اجلامعي 2010/2009

جلميع الكليات والذي �سيقام حتت رعاية وبح�سور

�ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى

ال�سيخ / �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح 

حفظه اهلل ورعاه

اإىل يوم الثنني املوافق 21 مار�س 2011 

يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا 

على م�سرح عبداهلل اجلابر يف احلرم اجلامعي بال�سويخ

24984210  - 24984223 - 24984229 - 24984227 - 24984226

لال�ستف�سار الرجاء الت�سال على الأرقام التالية :

اإعالن عن

تاأجـيل حفـل اأوائـل اخلريجـني

الدمخي: على الحكومة أن تثبت حسن النوايا وتدعم التصويت 
على إقرار »حقوق عديمي الجنسية« في جلسة الثالثاء

أعضاء املجلس.
الذي  الدور  الدمخي  وثمن 
يقوم به أعضاء املجلس والكادر 
التنفيذي في حتقيق رس���الة 
اجلمعية وأهدافها املنش���ودة 
واملتمثل���ة في خدم���ة قضايا 
حقوق االنس���ان والعناية بها 
من املنظ���ور الش���رعي رغم 
الصعوبات والتحديات وقلة 
املالي���ة متمنيا لهم  امل���وارد 

التوفيق في مسعاهم.

القضاي���ا احلقوقي���ة لدولة 
الكويت والت���ي جتلى أبرزها 
الثامنة  في حضورها للدورة 
ملؤمتر االس���تعراض الدوري 
الشامل مبجلس حقوق االنسان 
بجني���ڤ ومش���اركتها بكلمة 
ألقتها أمام وفد الكويت بشأن 
القضايا احلقوقية، حيث برز 
دور اجلمعي���ة في هذا احملفل 
الدولي كونها اجلمعية الوحيدة 
التي شاركت بإلقاء كلمة أمام 

الوطني���ة املس���تقلة حلقوق 
االنس���ان وفق مبادئ باريس 
الذي قام���ت اجلمعية بإعداد 
وصياغة مشروع قانون بشأنه 
لعرضه على مجلس األمة في 

االيام القادمة.
الدمخ���ي  واس���تعرض 
أب���رز اجنازات  أمام االعضاء 
أن  اجلمعية لعام 2010 مبينا 
اجلمعية كانت حاضرة بقوة 
في جل التغيرات التي واكبت 

قانونية االطالع عليه واألخذ 
مبا جاء به.

الدمخ���ي دعوته  وج���دد 
إلى  األم���ة  ألعض���اء مجلس 
ضرورة الضغط على احلكومة 
لتعزيز ملف حقوق االنسان 
في الكويت مطالبا إياهم بتبني 
هذه القضايا احلقوقية انطالقا 
من املسؤولية الوطنية للدفاع 
عن سمعة الكويت في احملافل 
الهيئة  الدولية السيما إنشاء 

عقدت جمعية مقومات حقوق 
االنس���ان جمعيتها العمومية 
العادية الرابعة عن العام 2010 
مبقر الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية بحضور مفتش وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
أش���رف منصور حيث ترأس 
االجتم���اع رئي���س مجل���س 
االدارة د.ع���ادل الدمخي الذي 
قام باس���تعراض ومناقش���ة 
التقرير املالي واالداري للجمعية 
عن العام املنص���رم، هذا وقد 
ألقت قضية عدميي اجلنسية 
بظاللها على محاور اجللسة 
التي أكد فيها رئيس اجللسة 
على أهمية أن تقوم احلكومة 
الكويتية بإثبات حسن نواياها 
بش���أن منح عدميي اجلنسية 
احلقوق األساس���ية وذلك من 
خالل دعم التصويت على تقرير 
اللجنة البرملانية الذي رفعته 
للمجلس إلقراره بجلسة يوم 
الثالثاء، فق���د آن أوان تغيير 
هذا الواقع الذي رأينا جميعا 
عواقبه الس���يما أن اجلمعية 
قامت بصياغة مشروع قانون 
لعدميي اجلنس���ية راعت فيه 
التوافق مع الشرع والدستور 
الدولي���ة وتأمل  واملواثي���ق 
 من اجله���از املركزي ملعاجلة
 أوضاع املقيمني بصورة غير 

»المقومات« عقدت عموميتها الرابعة ودعت النواب لتبني إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان

د.عادل الدمخي خالل اجتماع اجلمعية العمومية

مصطفى الشمالي ود.موضي احلمود ود.فاضل صفر ود.هالل الساير خالل اجللسة الشيخ احمد الفهد وروضان الروضان واحمد الهارون خالل جلسة مجلس الوزراء

مجلس الوزراء: تكليف جهاز معالجة أوضاع البدون بالتنسيق مع الجهات المعنية 
التخاذ اإلجراءات المناسبة تجاه القرارات المدنية واإلنسانية لغير محددي الجنسية
المجلس هنأ صاحب السمو على مساعيه الخيرة في تنقية األجواء بين اإلمارات وُعمان والتي تعكس المكانة الطيبة لسموه لدى قادة دول التعاون

واملدنية ليؤكد أن هذه اخلطوة 
تأتي في إطار التعامل اإلنساني 
واحلضاري الذي حترص الكويت 
على تكريسه في التعامل مع كل 
من يقي���م على أرضها الكرمية 
من كل اجلنسيات كما تعكس 
أصالة قيم املجتمع املتجذرة في 
البذل والعطاء والعمل اخليري 
والذي وصل���ت مآثره إلى كل 

بقاع العالم.
وقد كلف مجل���س الوزراء 
اجلهاز املركزي مبعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
التنفيذية  التخاذ اإلج���راءات 
املناس���بة في هذا الشأن وذلك 
ضمن إطار القوانني والقرارات 
الهدف  الس���ارية مبا يحق���ق 

املنشود.
وفي هذا الصدد فان مجلس 
الوزراء وهو يؤكد أن احللول 
املعتمدة ملعاجلة هذه املشكلة 
قد أخ���ذت طريقها اجلاد نحو 
التنفيذ وفق البرنامج املوضوع 
ليدعو اجلميع مؤسسات وأفرادا 
إلى مساندة ودعم جهود اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية في اجناز 

مهمته على النحو املطلوب.
كما بحث املجلس الشؤون 
السياس���ية في ضوء التقارير 
املتعلق���ة مبجم���ل التطورات 
الراهنة على الساحة السياسية 
العرب���ي  عل���ى الصعيدي���ن 

والدولي.

في اجتماعهما املش���ترك لهذه 
املشكلة.

وإذ يعب���ر مجلس الوزراء 
ع���ن مباركته ملب���ادرة اجلهاز 
املرك���زي ملعاجل���ة أوض���اع 
املقيمني بصورة غير قانونية 
في استكمال وتعزيز اجلهود 
القائمة في تق���دمي العديد من 
املزايا واخلدمات والتسهيالت في 
املجاالت اإلنسانية واالجتماعية 

اللجن���ة البرملانية مع الفريق 
احلكوم���ي الذي عقد اخلميس 
املاضي وما قدمه ممثلو اجلانب 
احلكومي من بيانات ومعلومات 
وتوجه���ات ملعاجل���ة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية 
جاءت في ضوء خارطة الطريق 
واحللول العملية التي اعتمدها 
مجل���س ال���وزراء واملجل���س 
األعل���ى للتخطي���ط والتنمية 

كما ناقش املجلس ش���ؤون 
مجل���س األم���ة واس���تعرض 
املوضوع���ات املدرج���ة على 
جدول أعمال جلس���ته املقبلة 
ومن بينها ما خصص ملناقشة 
أوض���اع املقيمني بصورة غير 

قانونية.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن 
ترحيبه بردود الفعل النيابية 
االيجابية حيال نتائج اجتماع 

التقدم واالزدهار.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير 
من البروفيسور إحسان أوغلي 
أمني عام منظمة املؤمتر اإلسالمي 
املتضمنة الرغبة في تقدمي الدعم 
لترميم املعالم األثرية اإلسالمية 
في جمهورية تترستان باالحتاد 
الروسي والتي تعرضت للدمار 

واخلراب جراء احلروب.

التعاون اخلليجي كما جتسد 
روح املس���ؤولية واحلكم���ة 
والنظرة البعيدة لكل من قيادتي 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وسلطنة عمان وحرصهما على 
توطيد أواصر احملبة والتعاون 
لكل ما في���ه حتقيق مصلحة 
البلدي���ن الش���قيقني ومجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
قاطبة، متمني���ا للجميع دوام 

البلدين الشقيقني قيادة وشعبا 
والتي متيز بها هذا اللقاء األخوي 
احلميم والذي أسفر عن النتائج 

املثمرة املأمولة.
الوزراء  وقد عبر مجل���س 
عن خال���ص التهنئة لصاحب 
السمو األمير لنجاح مساعيه 
اخلي���رة التي تعك���س املكانة 
الطيبة التي يتمتع بها سموه 
لدى أشقائه قادة دول مجلس 

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي ظهر أمس في قصر 
السيف برئاس���ة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد وبع���د االجتماع صرح 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان مبا 

يلي:
أطلع س���مو رئيس مجلس 
الوزراء املجلس في مس���تهل 
الزيارة  االجتماع على فحوى 
األخوي���ة التي قام بها صاحب 
السمو األمير إلى كل من دولة 
اإلم���ارات العربي���ة املتح���دة 
الشقيقة ولقائه بأخيه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة وباخوته 
سمو الش���يخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
والفريق الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
وكذلك زيارة س���موه لسلطنة 
عمان الشقيقة التي احتضنت 
اللقاء األخوي االيجابي بضيافة 
السلطان قابوس بن سعيد وذلك 
ضمن املساعي التي بذلها سموه 
لتنقي���ة األجواء ب���ني البلدين 
الش���قيقني وإزال���ة كل ما قد 

يشوبها من املعوقات.
وقد أشاد مجلس الوزراء بروح 
االخوة الصادقة واملس���ؤولية 
واحلرص املشترك على جتسيد 
الروابط العميقة التي تربط بني 

في إطار حرص الكويت على التعامل اإلنساني والحضاري مع كل من يقيم على أرضها

استقبل س���مو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف 
أمس أعض���اء حملة »الكويت حرة« في 
املتح���دة، حيث أهدوا س���موه  اململكة 
ملحمة العمل الش���عبي ف���ي لندن ابان 
االحتالل العراقي 1990 � 1991 من تأليف 
د.عثمان حمود اخلضر مبناسبة الذكرى 
العشرين حلملة »الكويت حرة« في اململكة 

املتحدة.
حضر املقابلة املستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي 
ووزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 

سمو رئيس الوزراء يتسلم ملحمة العمل الشعبي في لندن ابان االحتالل العراقي 1990 ـ 1991 من أعضاء احلملةمجلس األمة د.محمد البصيري.

رئيس الوزراء استقبل 
أعضاء حملة »الكويت حرة« 

في المملكة المتحدة

محمد 
الصباح 

تلقى رسالة 
من نظيره 
الجورجي

تلق����ى نائ����ب 
مجلس  رئي����س 
ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ 
الصباح  د.محمد 
رسالة خطية من 
خارجية  وزي����ر 
جمهورية جورجيا 
غريغوري فاشادزة 
تتعلق بالعالقات 
الثن���ائي����ة ب����ني 
البلدي����ن وبحث 

سبل تطويرها.


