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سموه ترأس اجتماع مجلس األمن الوطني

ولي العهد للمواطنني ووسائل اإلعالم: كونوا عاماًل إيجابيًا
في وأد الفتنة وتفويت الفرصة على كل من يريد بث سمومها

ترأس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد رئيس مجلس االمن 
الوطني اجتم���اع مجلس االمن 
الوطني صباح امس في ديوانه 
بقصر السيف وبحضور سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء وعقب االجتماع صرح 
رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 
محمد اخلال���د بأنه جرى خالل 
هذا االجتماع استعراض االحداث 
والتطورات على املستوى الدولي 
واالقليمي واملنطقة العربية وفي 
مقدمتها ما شهدته مملكة البحرين 
الش���قيقة من احداث مؤسفة لم 
يألفها املجتمع البحريني استهدفت 
شق وحدته الوطنية وبث بذور 
الفتنة بني ابناء الشعب البحريني 
وإذ تؤكد الكويت اميرا وحكومة 
وشعبا تضامنها الكامل مع مملكة 
البحرين الش���قيقة انطالقا من 

العليا على ما عداها من اعتبارات 
لتعد مملكة البحرين كما كانت 

دار امن وامان.
هذا وقد اهاب سمو ولي العهد 
الوطني  رئيس مجلس االم���ن 
باملواطنني الكرام وبوسائل االعالم 
احمللية املختلفة الى جتس���يد 
روح املواطنة احلقة واملسؤولية 
الوطنية والوعي الكامل مبخاطر 
هذه املرحلة الدقيقة ومحاذيرها 
وان يكونوا جميعا عامال ايجايبا 
ف���ي وأد الفنت وتفويت الفرصة 
على كل من يريد بث س���مومها 
وشرورها التي لن يسلم منها احد 
سائال املولى العزيز ان يدمي على 
وطننا نعمة االمن واالمان وان 
يحفظ كويتنا الغالية واهلها من 
كل سوء بقيادة صاحب السمو 

االمير.
النائب  وقد حضر االجتماع 

االول لرئي���س مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر  الدفاع  ووزي���ر 
املبارك ونائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
احم���د احلمود ونائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح وزير 
املالية مصطفى الشمالي ووزير 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
الروضان  روض���ان عبدالعزيز 
ووزي���ر الكهرباء وامل���اء د.بدر 
شبيب الشريعان ووزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
عبدالعزيز احلمود ووزير الصحة 
د.هالل الساير ورئيس جهاز االمن 
الش���يخ محمد اخلالد  الوطني 
احلمد الصب���اح ورئيس ديوان 
س���مو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفيصل ونائب رئيس جهاز االمن 

الوطني الشيخ ثامر العلي.

وحدة املصير املشترك بني دول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربي���ة والرواب���ط االخوية 
العميقة التي تربط بني قيادتي 
وشعبي البلدين الشقيقني فإنها 
تضع كل امكانياتها وطاقاتها من 
اجل تكريس االمن واالستقرار 
الش���قيقة وعودة  اململك���ة  في 
التالحم املعهود بني ابناء الشعب 
البحريني، وعلى رفعة البحرين 
في الوقت الذي ترفض فيه الكويت 
اي تدخل خارجي في شؤون دول 
مجلس التعاون اخلليجي مؤكدة 
قدرتها على احتواء كل اختالف او 
عارض يطول ايا منها فإنها تؤكد 
في الوقت ذاته على قدرة االشقاء 
في البحرين عل���ى جتاوز هذه 
احملنة بكل ذيولها وتبعاتها عن 
طريق احلوار االيجابي املسؤول 
الكفيل بتغليب املصلحة الوطنية 

الكويت تضع كل 
إمكانياتها وطاقاتها 

لتكريس األمن 
واالستقرار

في البحرين

الفضالة اجتمع مع عدد من ممثلي اجلهات احلكومية

يتفضل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد القائد االعلى للقوات املسلحة فيشمل 
برعايته وحضوره حفل تخريج الطلبة الضباط 
اجلامعيني )15( ودفعة الطلبة الضباط )38( 
وذلك في متام الساعة العاشرة والنصف من 
صباح اليوم )الثالثاء( وذلك بكلية علي الصباح 

العسكرية.
كما بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس هيفيكيبوني 
بوهامبا رئيس جمهورية ناميبيا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

اخلدمات الصحية لـ »البدون« مجانًا قريبًا
وتغطية تكاليف تعليمهم العام املقبل

حصة الصباح: النمسا نقطة التقاء
وتواصل بني احلضارتني اإلسالمية والغربية

قال الرئي���س التنفيذي للجه���از املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
صال���ح الفضالة انه اجتم���ع أمس مع ممثلي 
جه���ات حكومية عدة لالتفاق على آلية تنفيذ 
قرارات مجلس الوزراء بش���أن تقدمي خدمات 
ومزايا وتسهيالت لفئة املقيمني بصورة غير 
قانونية والتي تستند الى مبادرة اجلهاز في 

هذا الشأن.
وحضر االجتماع رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزي���ز الزبن ومدير ع���ام الهيئة العامة 
لش���ؤون اإلعاقة د.جاسم التمار ونائب مدير 
عام بيت الزكاة لشؤون اخلدمات االجتماعية 
خالد احلسيني وعن وزارة العدل وكيل الوزارة 
الزمانان  القانونية د.بدر  املساعد للش���ؤون 
ورئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح األسماء 

القاضي عبداهلل العثمان.
كما حضره وكيل وزارة التربية املس���اعد 
لش���ؤون التعليم اخلاص فهد الغيص ومدير 
إدارة التعليم اخلاص في الوزارة محمد الداحس 
ووكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون املالية 
باإلنابة محمد العازمي ومدير إدارة ترخيص 
املعلومات في الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
وليد العصفور وأمني عام اجلهاز الشيخ خالد 

مبارك العبداهلل.
واضاف الفضالة في تصريح ل� »كونا« عقب 
االجتم���اع انه بحث م���ع الزبن موضوع عمل 
فئة املقيمني بصورة غير قانونية في القطاع 
احلكومي »ولكننا لم نستكمل هذا األمر وارجأنا 

بحث هذا املوضوع إلى األسبوع املقبل«.
وذكر انه بح���ث مع التمار موضوع تقدمي 
مجموعة من املزايا للمعاقني من فئة املقيمني 
بصورة غير قانونية »حيث أوضح لنا ان قانون 
املعاقني احلالي يشمل فئة املقيمني بصورة غير 

قانونية من أبناء الكويتيات«.
م���ن جهته، قال أمني ع���ام اجلهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
الشيخ خالد مبارك العبداهلل انه مت خالل هذا 
االجتماع االتفاق م���ع وزارة الصحة على ان 
يتم خالل األيام املقبلة تقدمي خدمات الرعاية 
الصحية بالكامل مجانا لفئة املقيمني بصورة غير 
قانونية ممن يحملون بطاقة سارية الصالحية 

من اللجن���ة التنفيذية للمقيمني بصورة غير 
قانونية في املستش���فيات واملراكز الصحية 
احلكومية اما من ال يحمل هذه البطاقة فسيتم 
إصدار بطاقة ضمان صحي له من بيت الزكاة 

وذلك بعد التنسيق مع اجلهاز بهذا الشأن.
وأضاف الش���يخ خالد املبارك في تصريح 
مماثل ل� »كونا« انه مت االتفاق مع وزارة العدل 
باالستمرار في إصدار الوكاالت ورفع الدعاوى 
دون الرجوع إلى اجلهاز بهذا الش���أن أما فيما 
يتعلق بتوثيق عقود الزواج وشهادات الطالق 
وحص���ر الوراثة والوصية والوقف فس���يتم 
تدوين عبارة »غير كويتي« في تلك الوثائق 
بعد التنسيق مع اجلهاز مبا يتوافق مع املعمول 
به بالتوثيقات الشرعية واإلجراءات واللوائح 

احلالية.
وذك���ر ان اجلهاز اتفق م���ع وزارة التربية 
على انه اعتبارا من بداية العام الدراسي املقبل 
2012/2011 س���تتم تغطية كل تكاليف التعليم 
جلميع أبناء املقيمني بصورة غير قانونية مبا 
فيها قيمة الكتب الدراس���ية وذلك ملن يحمل 
بطاقة س���ارية الصالحية صادرة عن اللجنة 

التنفيذية.
وأكد انه مت االتفاق بني اجلهاز وديوان اخلدمة 
املدنية على عقد اجتماع آخر األسبوع املقبل 
الس���تكمال بحث تصورات وضوابط ديوان 
اخلدمة املدنية بش���أن تعيني أبناء هذه الفئة 
وفقا حلاجة عدد من اجلهات احلكومية لبعض 

التخصصات.
وقال ان الهيئة العامة لإلعاقة أوضحت خالل 
هذا االجتماع ان اخلدمات التي تقدمها الهيئة 
وفقا لقانون إنشائها تشمل املقيمني بصورة غير 
قانونية من أبناء الكويتيات فقط أما ما عداهم 
فستتم إحالتهم الى صندوق إعانة املرضى أو 

بيت الزكاة لتقدمي الرعاية الصحية لهم.
وجدد املبارك التأكيد على ان اخلدمات واملزايا 
والتس���هيالت التي تقدمها اجلهات احلكومية 
لفئة املقيمني بصورة غير قانونية ستش���مل 
كل من يقوم بتعديل وضعه القانوني من هذه 
الفئة »مبعنى انه لن يتم منع أي شخص من 
هذه الفئة من االستفادة من هذه املزايا في حال 

قيامه بتعديل وضعه القانوني«.

صالح الفضالة وعبدالعزيز الزبن خالل االجتماع

صاحب السمو هنأ رئيس ناميبيا بالعيد الوطني

األمير يشهد تخريج الطلبة الضباط اليوم

بالدها على االستفادة منها في 
تعزيز العالق����ات بني البلدين 
الصديقني في مختلف االصعدة. 
وأش����ارت بهذا اخلصوص الى 
»ان العالم يعي����ش اليوم في 
قرية كونية واحدة تس����تدعي 
البعض  التعامل بعضن����ا مع 

اآلخر باالحترام والتفاهم«.
واعرب����ت الش����يخة حصة 
عن سعادتها لتنظيم معرض 
»الفن في احلضارة االسالمية« 
في ڤيينا واعتبرته حدثا هاما 
السيما انه يعقد في العاصمة 
النمس����اوية التي يحظى فيها 
الدين االسالمي احلنيف بنفس 
االحترام واحلقوق التي حتظى 

بها بقية االديان السماوية.
واوضحت ان النمس����ا تعد 
له����ذا املعرض  محط����ة مهمة 
الفني ال����ذي يعكس احلضارة 

االسالمية، خصوصا ان النمسا 
كان لها تواصل مع احلضارة 
االس����المية س����واء من خالل 
التواجد العثماني في اراضيها 
او من خالل تطوير عالقاتها في 
مراحل الحقة على اسس املودة 
واالحترام املتبادل بني الشعوب. 
ورأت الشيخة حصة الصباح 
»ان النمسا تعتبر نقطة التقاء 
وتواصل بني احلضارة االسالمية 
واحلضارة الغربية وان العالقات 
بني اجلانبني قدمية ونعمل على 
تعزيزها من خ����الل التواصل 

احلضاري بني اجلانبني«.

ڤيينا � كونا: أشادت املشرفة 
اآلثار االس����المية  العامة لدار 
السالم  الشيخة حصة صباح 
النمس����اوي  الرئيس  مبوقف 
هاينز فيشر وحرصه على ابقاء 
بالده كمركز حصني للحوار مع 
املس����لمني. واعتبرت الشيخة 
حصة ان اعتراف النمسا بالدين 
االسالمي رسميا ومنذ العام 1912 
يظل شاهدا على تعاملها الراقي 

مع احلضارات املجاورة لها.
وقالت الش����يخة حصة في 
حديث خصت به »كونا« عقب 
مؤمتر صحافي مشترك عقدته 
امس مع كل من مديرة املتحف 
النمس����اوي د.س����ابينه هايج 
والبروفسور جيوڤاني كوراتوال 
وعقيلة الس����فير النمس����اوي 
الكويت، ان دعوة  السابق في 
الرئيس فيشر وكبار املسؤولني 
في الدولة س����نويا لنخبة من 
ابناء اجلالية العربية واالسالمية 
الى القصر الرئاسي ملشاركتهم 
االحتفاالت بأعياد ورفع االذان 
في القصر وأداء الصالة يعد خير 
دليل على سياسة النمسا القائمة 
على احلوار والتفاهم بني األديان 

واحلضارات املختلفة.
وبعدما اثنت الشيخة على 
عم����ق العالق����ات القائمة بني 
الكويت والنمسا ووصفها بأنها 
متميزة وتشهد تطورا مستمرا 
في جميع املجاالت، اكدت تقدير 
الكويت العميق ملبادرة النمسا 
الشيخة حصة الصباح متحدثا ل� »كونا«جتاه االسالم واملسلمني وحرص 

احلوار الواعي 
األساس حلل األمور 
املستشكلة وليس 

 العصبية لفئة
أو مذهب
أو طائفة

 طاقم إحدى السفن الكويتية مشاركا ضمن قوات »درع اجلزيرة«

إحدى السفن لدى وصولها إلى البحرين

املنامة ـ يو.بي.آي: رست 
على شواطئ البحرين 

امس 21 قطعة من سفن 
القوة البحرية الكويتية 
وذلك ضمن قوات درع 

اجلزيرة املشتركة.
وقالت وكالة انباء 
البحرين الرسمية 

»بنا« ان مشاركة القوة 
البحرية الكويتية 

»تأتي لتؤكد على عمق 
العالقات الوطيدة 

بني مملكة البحرين 
والكويت الشقيقة وما 

يجمعهما من تعاون 
على جميع املستويات 

واألطر واتفاقيات دفاعية 
وعسكرية مشتركة«.
وقال بيان صادر عن 

القيادة العامة لقوة دفاع 
البحرين »ان تواجد 
قوات درع اجلزيرة 

املشتركة جاء ليبرهن 
على وحدة املصير 

املشترك الذي يجمع 
دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية 

والتي أبت إال أن تكون 
صفا واحدا ضد كل ما 

من شأنه أن يعكر صفو 
األمن واألمان في ربوع 

مملكة البحرين والتي 
شهدت مؤخرا مجموعة 
من التجاوزات السلبية«.
وناشدت القيادة العامة 

لقوة دفاع البحرين 
جميع املواطنني 

واملقيمني »الترحيب 
والتعاون التام مع 

إخوانهم من قوات درع 
اجلزيرة املشتركة«.

قوة بحرية 
كويتية تنضم 

إلى قوات درع 
اجلزيرة في 

البحرين 

اإلعالن عن تأسيس كتلة الوحدة الدستورية
أعلنت كتلة الوحدة الدستورية 
عن تشكيلها ككتلة جديدة تدخل 
املعترك السياسي بهدف العمل على 
حماية الدستور ومنع التعرض له 
اعتمادا على ما تضمه من كفاءات 

متخصصة.
الكتلة في بيان اعالن  وقالت 
تشكيلها: في اآلونة االخيرة كثر 
اللغط واحتدت نبرته وتوحشت 
آلته، وخرجت على الشعب الكويتي 
بعض االصوات التي ال يعرف لونها 
ولم يستسغ طعمها، وطغت هذه 
االصوات في غيها مستهدفة ثوابت 
الوطن واركانه الركينة من نظام 
حكم ودستور ومؤسسات وشرعت 
في هدمها دون مراعاة لدين او خلق 
او عرف متني، وعادة اهل الكويت 
ان يتركوا االمر لوليه الش����رعي 
والقانون����ي، إال ان اه����ل الباطل 
استمرأوا ما يفعلون وسدروا في 
غيهم غير عابئني باملصالح العليا 
لديرة اخلير والس����الم واحملبة، 
كويت العز والس����ؤدد، فرأينا ان 
ننبري لندافع عن ثوابتنا الوطنية 
والش����رعية ولنعلن عن هويتنا 
الوطنية، شعارنا في  السياسية 
ذلك اهلل والوطن واالمير، ايا كانت 

تكلفة ذلك االعالن.
ولذلك وحفاظا منا على النظام 
الدستوري ومؤسساته العريقة، 
وحفاظا على الشرعية الدستورية 
في الكويت نعلن عن تشكيل كتلة 

العصبية لفئة او مذهب او طائفة 
وإمن����ا حتل ع����ن طري����ق البناء 
الدس����توري الذي تس����ود داخله 
وجنباته احلرية واملساواة وترفرف 
فوقه راية العدل واإلنصاف، وهذا 
يتحقق عن طريق احلوار الواعي 
الذي يس����تهدف البن����اء والتقدم 
واالصالح ال احلوار البيزنطي الذي 
ال يهدف اال إلى إثارة اجلدل، واملراء 
الذي ال يحقق إال شق الصف وكسر 
الوحدة وإثارة الفوضى والبلبلة 

وال يأتي ذلك بخير ابدا.
لذل����ك، فإن ه����ذه الكتلة آلت 
على نفس����ها النه����وض مبا تراه 
أوفى لتحقيق احلماية الشعبية 
للدس����تور ومنع التعرض له مبا 
يحقق صالح البالد والعباد خاصة 
في هذه الفترة احلرجة التي متر بها 
البالد واملنطقة العربية، وذلك من 
خالل نشر الوعي الثقافي القانوني 
املبني على أسس علمية وتقدمي 
التي  العملية للمشكالت  احللول 

تواجه املجتمع الكويتي.

ممثلو اللجنة التأسيسية

٭ احملامي عبداهلل االيوب
٭ م.عبدالعزيز العصيمي
٭ احملامي يعقوب الصانع

٭ احمد العجالن
٭ فهد الصانع

٭ م.علي السلمان
٭ احمد اسماعيل العبداهلل

القانون وضم����ان احلريات التي 
ينص عليها، فدولة الكويت دولة 
مؤسسات، كانت ومازالت ويجب ان 
تظل كذلك، ان مؤسسي هذه الكتلة 
يتصفون بأنهم تكنوقراط يسعون 
الى ارساء مبدأ االصالح عن طريق 
وضع الشخص املناسب رجال كان 
او امرأة في املكان املناسب، دون 
متييز أو تفرقة سندها الشخصانية 
او الفئوية او الطائفية او املذهبية. 
إن هدفنا حماية الوطن باالصرار 
على احلكم وفقا للدستور والقانون 
خاصة ان الشعب الكويتي بقيادته 
احلكيمة قد استطاع، منذ صدور 
الدستور وحتى اليوم، ان ميارس 
الدميوقراطية الدستورية الوطنية 
الى  بحصافة وتأن حتى وصلنا 
كل االجنازات التي يحسدنا عليها 
القريب قب����ل البعيد وان ميارس 
س����قفا مرتفعا للحريات ال يوجد 
حتى في بعض دول العالم املتحضر، 
واصبحت الكويت مساهما رئيسيا 
في الركب احلضاري اإلنس����اني، 
تتأثر به وتؤث����ر فيه. إننا نحن 
الكويتيني من آباء وأجداد توطنوا 
ه����ذه االرض الطيب����ة منذ مئات 
الس����نني، وجاء الدستور ليحمي 
ويصون هذه الوحدة والتجانس، 
إال ان ايدي الشر حتاول جاهدة ان 
متزق هذا النسيج املتماسك بدعاوى 

واهية وذرائع منحرفة.
إن األمور املستشكلة ال حتلها 

سياسية اسميناها »كتلة الوحدة 
الدستورية« وأولى مهام هذه الكتلة 
بعون من اهلل تعالى، تأكيد الروح 
الوطنية عند الكويتيني واحلث على 
التمسك الكامل بالدستور في كافة 
املناحي السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية الكويتية. إن هدفنا 
املعلن ولي����س لدينا اهداف غير 
التمس����ك بالدستور  معلنة، هو 
وتدعيم س����بل حمايت����ه من اي 
اعتداء وتقدمي احللول املستندة 
الى الدستور والقانون للمشكالت 
املتواجدة في املجتمع، دون ان يكون 
ذلك متضمنا حتقيق اي مصالح 
شخصية او فئوية او طائفية او 
مذهبية. اننا مجتمع وطني مدني 
دميوقراطي دستوري يؤمن بسيادة 

م.عبدالعزيز العصيمياحملامي يعقوب الصانع


