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في خطوة تعد سابقة في املؤسسات العسكرية تثبت متيز وريادة احلرس الوطني ورغبة قيادته في تأهيل ودعم منتسبيها

 فريق فني يدعم املجلس األعلى للحرس الوطني ويساعده في أداء مهامه
والفن���ي والمهن���ي واقتراح 
اإلج���راءات الالزم���ة لتطوير 
الع�م���ل ووض���ع  أس���اليب 
المتعلقة  العامة  الس�ياس���ات 
بالم�يزانية والرواتب والعالوات 
الع�قود  والبدالت ومراجع���ة 
المبرمة ورسم ال�سياسة العامة 
البش���رية،  المتعلقة بالقوى 
خصوصا فيم���ا يتعلق منها 
بالتجنيد التطوعي ومد جسور 
التعاون بي���ن جميع الجهات 
الحكومي���ة وغ��يرها ومراقبة 
ومتابعة الخ�طة اإلستراتيجية 

للحرس الوطني.

بين جميع القيادات والمديريات 
ووض���ع الخطط العس���كرية 
وتقدي�ر ال�مناورات وال�مشاركات 
الخارجي��ة وإب��داء الرأي حول 
مش�اريع القواني��ن والنظر في 

الترقيات واعتمادها.
كما يدع�م ال�ف�ريق ال�ف��ني 
المجل���س في وضع الضوابط 
المتعلقة بمش���اركة الحرس 
الوطني مع الج�ي�ش والشرطة 
ف���ي تحق�ي���ق م�ه����ام األمن 
الش���امل ووض�ع  بم��ف�هومه 
المتعلقة  العامة  السياس���ات 
بالتطوي���ر والتنظيم اإلداري 

صنع القرار ورس���م السياسة 
العامة للحرس الوطني بهدف 
تهيئت���ه وتأهيل���ه وتدري�به 
وتأمين مصالحه العليا ووضع 

القواعد واإلجراءات.
كما يش���ارك الفريق الفني 
للمجل���س األع��ل���ى للحرس 
الوطني ف���ي وضع الضوابط 
المخ��تل�ف���ة بالت�نظ�يم���ات 
والتشكيالت ورسم السياسة 
العام���ة للتس���ليح والتدريب 
البرامج  والتأهي���ل ووض���ع 
واألنظم�����ة الخ��اص���ة ب�ه���ا 
التعاون  وتن�ظيم وتنس���يق 

المقترح���ات  ف���ي ت��قدي����م 
والمشاريع وتشج��يعهم على 
البذل والعطاء والتأك�يد على 
ال���رأي وتقديم  إب���داء  حرية 
الم�ش���ورة للمجل���س األعلى 
وت�بني ومعالج�ة القضايا التي 

ته�م الحرس الوطني.
إل���ى م�عاون���ة  إضاف�����ة 
ومس���اعدة قيادات ووح�دات 
الح���رس الوطني ف���ي تقديم 
الم�قترحات والمشاريع واألفكار 
واآلراء الت���ي تس���اعدهم في 
تنفيذ مهامهم، ومشاركة جميع 
الوطني في  منتسبي الحرس 

في خط���وة تعد س���ابقه في 
المؤسس���ات العسكرية تثبت 
تميز وريادة الحرس الوطني 
ورغبة قيادته العليا في تأهيل 

ودعم منتسبيها.
وحدد المجلس األعلى للحرس 
الوطني انطالقا من رؤية سم�و 
الش���ي���خ سالم العلي، أهداف 
الفن����ي بحيث يكون  الفريق 
لل�م�قت�رحات  جهة م�ركزي���ة 
واآلراء والمشاريع التي ي�قدمها 
الوطني  الح���رس  منتس���بو 
برتب�هم المختلفة لفتح الباب 
الكتش��اف أصحاب الم�بادرات 

برغبة من س����مو الشي��خ 
العلي رئيس الحرس  س���الم 
القيادات  الوطني في تأهي���ل 
الوس���طى وإشراكها في صنع 
الوطني،  الح���رس  القرار في 
أصدر نائب رئي���س الحرس 
الوطني ال�شيخ مشعل األحمد 
ق���رارا بتش����كيل ف�ريق فني 
يشارك المجلس األعلى للحرس 
الوطني وي�كون بمثابة مكتب 
فني ل���ه لم�عاونت����ه في أداء 
مهم�ت���ه وتنفيذ اختصاصاته 
وحلقة وصل بين منتس���بي 
الوطن���ي وقيادتهم،  الشيخ مشعل األحمدالحرس  سمو الشيخ سالم العلي

اخلالد شهد حفل تخريج الطيارين منتسبي
F/A-18 الدورة التحويلية على طائرة

برعاي���ة وحض���ور رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الش���يخ أحم���د اخلالد  الركن 
احتفلت القوة اجلوية الكويتية 
امس ممثلة بقاعدة أحمد اجلابر 
الطيارين  اجلوي���ة بتخري���ج 
منتسبي الدورة التحويلية رقم 

.F/A-18 11 على طائرة
استهل احلفل بتالوة عطرة 
من آيات الذكر احلكيم ثم ألقى 
آمر قاعدة أحمد اجلابر اجلوية 
الركن طيار عبدالعزيز  العقيد 
الف���ودري كلمة رح���ب خاللها 
براعي احلفل واحلضور الكرمي 
والدعم الالمح���دود من النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الدف���اع رئيس األركان 
العامة وأعطى نبذة عن املناهج 
والدروس والتدريبات العملية 
التي تلقاها منتسبو هذه الدورة 
خالل فت���رة دراس���تهم والتي 
شملت دروسا عسكرية نظرية 

وعملية.
بعدها تفضل رئيس األركان 
العامة للجي���ش الفريق الركن 
أحمد اخلالد بتوزيع الشهادات 
واجلوائ���ز عل���ى اخلريج���ن 
واملدربن من الضباط وضباط 

الصف.
هذا وقد وجه كلمة للمحتفى 

رحلة إقالع فوري جو/جو.
حضر احلف���ل رئيس هيئة 
التعليم العسكري اللواء الركن 
حامد مكي القالف ومعاون رئيس 
األركان لهيئة اإلمداد والتموين 
اللواء الركن علي العتيقي وآمر 
القوة اجلوية اللواء الركن طيار 
عبدالعزيز اجلاس���م وعدد من 

ضباط القوة اجلوية.

حتت ظل قيادة صاحب السمو 
األمي���ر القائد األعل���ى للقوات 
املسلحة وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
كما قام رئيس األركان العامة 
للجيش بجول���ة بقاعدة أحمد 
اجلابر اجلوي���ة لالطالع على 
 F/A-18 عرض أرض���ي لطائرة
وتسليح الطائرة وكذلك عرض 

به���م نقل م���ن خالله���ا تهنئة 
النائب األول لرئيس  ومباركة 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك، وهنأهم 
بالتخرج وحصولهم على هذه 
النتائج الطيبة، مثمنا اجلهود 
املبذولة م���ن االخوة في قيادة 
القوة اجلوية متمنيا لهم التوفيق 
والنجاح وأن يحفظ اهلل الكويت 

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد مع خريجي الدورة

خالل لقائه نائب رئيس مجلس جمعية حقوق اإلنسان وأعضاء اجلمعية

الفضالة: »البدون« قضية حقوق مدنية وليست جتنيسًا
أكد الرئيس التنفيذي للجهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن 
بصورة غي���ر قانونية صالح 
الفضالة دعم القيادة السياسية 
للجهاز وحثها اجلهات احلكومية 
على تقدمي التس���هيالت الجناز 
املعامالت اخلاص���ة باحلقوق 
املدنية التي أقرها مجلس الوزراء 
أخيرا للمقيم���ن بصورة غير 

قانونية.
وق���ال الفضالة ل���� »كونا« 
عقب اجتماع���ه أمس مع نائب 
رئيس مجل���س ادارة اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنسان مها 
البرجس وأمن سر اجلمعية عامر 
التميمي بحضور أمن عام اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن 
القانونية الشيخ  بصورة غير 
خالد املبارك »اننا مدعومون من 
القيادة السياسية ونحن على 
اتصال دائم معها لتسهيل أمور 

هذه الفئة«.
وع���ن نتائ���ج اجتماعه مع 
اعضاء اجلمعية أوضح الفضالة 
التي  املرة األولى  انها ليس���ت 
يجتم���ع فيها م���ع اعضاء هذه 
الى اجتماعه  اجلمعية، مشيرا 
الس���ابق معهم لدى مباشرته 
بإعداد دراس���ة ووضع خارطة 
طريق ملشكلة املقيمن بصورة 

غير قانونية.
وذك���ر ان اجلمعي���ة عندما 
تتناول قضايا حقوق االنسان 
لهذه الفئ���ة فانها ال تتكلم عن 
موضوع التجنيس ألنها تتفق 
م���ع اجلهاز املرك���زي ملعاجلة 
أوضاع املقيم���ن بصورة غير 
قانونية على ان هذا املوضوع هو 

تس���ريع اجن���از معامالت هذه 
الفئة«، مشيرا الى االجتماعات 
املستمرة التي يعقدها اجلهاز مع 
جميع اجلهات احلكومية لتسهيل 

امور هذه الفئة.
وبننّ ان هذه القضية مضى 
عليها أكثر من 45 عاما مت خالل 
العديد من  الفترة تشكيل  هذه 
اللجان وتوجت أخيرا بانشاء 
اجلهاز »ال���ذي يعمل إلنصاف 
املظلوم وبالتالي س���يعطي كل 
ذي حق حقه«. وعن أهم القضايا 
التي ركز عليها اعضاء اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنسان قال 
الفضالة ان اعض���اء اجلمعية 
طرحوا بعض القضايا الذي كان 
للجهاز مبادرات بشأنها ومنها 
على سبيل املثال وجود مجموعة 
ابناء املقيمن بصورة غير  من 
قانونية ممن جتاوزت اعمارهم 
اكث���ر من س���ت س���نوات ولم 
تس���تخرج لهم شهادات امليالد 
وعندم���ا راجعوا ادارة س���جل 
املوالي���د والوفي���ات ب���وزارة 
الصحة طلب اليهم مراجعة جلنة 
تصحيح األسماء ودعاوى النسب 
التابعة لوزارة العدل التي طلبت 
منهم اجراء فحص »دي.ان.ايه« 

لهؤالء األبناء.
ومضى قائال »انه نظرا الى 
عدم قدرة آباء هؤالء على دفع 
رس���وم فحص ال� »دي.ان.ايه« 
ل���وزارة الداخلي���ة التي تبلغ 
كلفتها 85 دين���ارا فإن اجلهاز 
اكد للجمعية انه س���يدعم هذه 
احلاالت التي ال تس���تطيع دفع 
تلك الرسوم وذلك بالتعاون مع 

بيت الزكاة«.

وبينها جمعيات النفع العام الى 
التعاون م���ع اجلهاز لتتضافر 
اجلهود كافة حلل هذه املشكلة 
ش���ريطة التفريق ب���ن عملية 
التجني���س واحلق���وق املدنية 
واالنسانية لهذه الفئة ألن »عملية 
التجنيس حق سيادي للدولة ال 

ينازعها عليه احد«.
وذكر ان أي تأخير أو تقصير 
بشأن تقدمي احلقوق املدنية لهذه 
الفئة هو نتيجة للبيروقراطية 
املوجودة في اجلهات احلكومية 
التي ال يس���تطيع انكارها أحد 
»لذلك ين���وي اجلهاز في األيام 
املقبلة ارسال موظفيه الى بعض 
هذه اجلهات وبينها وزارتا الصحة 
والعدل للتعاون معهما في شأن 

موضوع سيادي يخص الكويت 
لكن اجلمعي���ة تتكلم فقط عن 

احلقوق املدنية لهذه الفئة.
وأش���ار الى انه ب���ن فترة 
وأخرى »يتقدم بعض املقيمن 
بصورة غير قانونية بشكاوى 
الى جمعية حقوق االنسان ويجد 
أعضاء اجلمعية أنفسهم ملزمن 
بأن يستفسروا عن حقيقة هذه 
الش���كاوى من اجلهاز ونحن ال 
مانع لدينا بل على العكس نرحب 
بهم ونتعاون معهم بشأن هذه 

الشكاوى«.
الفضالة ان مش���كلة  وقال 
املقيم���ن بصورة غير قانونية 
هي مشكلة جميع االطراف املعنية 
بهذه الفئة، داعيا كل تلك االطراف 

صالح الفضالة خالل لقائه مها البرجس وعامر التميمي بحضور الشيخ خالد املبارك

عندما تضيق السبل في وجه االنسان فإنه ال يجد 
اال وجه اهلل سبحانه وتعالى واخليرين في هذا البلد 

املعطاء، فأنا وان كنت مقيما في الكويت اال انني 
اشعر بأنني من اهلها ولهذا فإنني اوجه ندائي الهلي 
في البلد الطيب ان ميدوا لي يد املساعدة وينتشلوني 

واسرتي مما اواجه من ضائقة مالية ارغمتني على 
ترك سكني واالقامة في غرفة مع اسرتي في منطقة 

للعزاب بحثا عن ايواء اقل تكلفة، ولكون القضايا 
وااللتزامات والديون حتيط بي ووجود احكام ضبط 

واحضار فلقد حرمت من حضور جنازة والدي 

والسفر لتقبل العزاء.
فأنا مقيم سوري اجلنسية ولقد دارت علي الدوائر 
حتى استحكمت فلم اجد اال ان اوجه طلب مساعدة 

لتفريج كربتي التي احالت حياتي وحياة بناتي 
وزوجتي الى معاناة متكررة، فعدد من الشركات 

ادين لها مببلغ مالي ومت رفع قضايا وصدرت احكام 
بحقي وطوال هذه املدة لم استطع ان اسدد هذه 

املبالغ املادية التي ارهقت كاهلي، ولكوني اقيم في بلد 
اخلير ملدة تتجاوز الـ 12 عاما فإنه ومن شعوري بأن 

الكويت بلدي فإني امتنى ان اجد الصدى من اهلي 

الكويتيني ان يساعدوني في تسديد ديوني، وان 
ميدوا يد العون حيث ان مديونياتي تقريبا 5 آالف 
دينار، وتسببت في طردي من مسكني وتشردت 
اليام قبل ان اجد غرفة واحدة تضمني واسرتي.

ومن منطلق هدي الرسول الكرمي ژ »من فرج عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عن كربة من 

كرب يوم القيامة«، اناشد اهل اخلير ان يفرجوا عني 
هذه الكربة وان يعينوني واسرتي واهلل من وراء 

القصد.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

مقيم سوري: أواجه ضائقة مالية وطردت وأسرتي من مسكني ولم أحضر عزاء والدي بسبب الديون

وزير اخلارجية العراقي: حل مسألة بناء
ميناء »مبارك الكبير« عن طريق املفاوضات

بغداد � أ.ش.أ: أكد وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
العراقي علي الصج����ري ان احلكومة العراقية جادة 
في إنهاء مسألة بناء الكويت مليناء بحري عن طريق 
املفاوضات مع احلكومة الكويتية. وأوضح الصجري 
� في تصريح له أمس � أن امليناء الكويتي الذي تعمل 
الكويت في بنائه على مقربة من املمر املائي العراقي 
سيعيق بناء ميناء الفاو الكبير، والذي يشكل حلما 
اقتصاديا كبيرا للعراق ملا ل����ه من فائدة اقتصادية 
تنعكس على العراق. وأشار الصجري إلى أن رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي شكل األسبوع املاضي 
جلنة وزارية ملتابعة املوضوع وحل هذه املش����كلة، 
مؤكدا أن القرارات الدولية متنع التجاوزات على املياه 

اإلقليمية التي تؤثر على البلدان املتشاطئة.
كما أش����ار إلى أن الش����عب العراقي سيعمل على 
تنظيم تظاهرات واعتصامات س����لمية واسعة خالل 
هذه األيام للضغط على احلكومة الكويتية من أجل 

إيقاف بناء امليناء.
م����ن جانب آخر، انتقدت القائم����ة العراقية أمس 
تصريحا للمتحدث باس����م احلكومة علي الدباغ أيد 
فيه بناء الكويت ميناء يقول عراقيون إنه س����يعيق 
عمل ميناء البصرة اجلنوبي ويلحق أضرارا فادحة 

باالقتصاد العراقي.
وقال املتحدث باسم القائمة حيدر املال في تصريح 
صحافي، إن على مجلس الوزراء اتخاذ موقف وطني 

جتاه التصريحات الالمسؤولة للمتحدث باسم احلكومة 
التي وصف فيها بن����اء الكويت مليناء مبارك باحلق 
الوطن����ي لها. ودعا املال إلى اتخ����اذ احلكومة موقفا 
واضحا جتاه � ما أس����ماه � »االستفزازات الكويتية 

للعراق«.
وكان الدب����اغ قد صرح بأنه ال يوجد اي اعتراض 
عراقي على إنش����اء ميناء مبارك الكبير الذي قامت 
الكويت بوضع حجر األساس له منذ أسابيع قليلة.

وأش����ار الى احلق الكامل ألي دولة في ممارس����ة 
س����يادتها على مواردها ومنشآتها وبالتالي ال يوجد 
ما مينع من ان تقوم الكويت ببناء أي شيء ضمن ما 

تراه مناسبا لها في أراضيها ومياهها اإلقليمية.
يذكر أن وزارة النقل العراقية وضعت في أبريل 
من العام املاضي حجر األساس ملشروع ميناء الفاو 
الكبير الذي تشير تصميماته األساسية الى احتوائه 
عل����ى رصيف للحاويات بط����ول 39 ألف متر مربع، 
ورصيف آخر بطول 2000 متر، إضافة إلى س����احة 
للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع 
وس����احة أخرى متعددة األغراض مبساحة 600 ألف 
متر مربع، حيث تبلغ الطاقة االستيعابية للميناء 99 
مليون طن سنويا وتبلغ التكلفة اإلجمالية إلنشائه 4 
مليارات و400 مليون يورو، ومن املتوقع أن يتصل 
امليناء بخط للسكة احلديدية يربط اخلليج العربي عبر 

املوانئ العراقية بشمال أوروبا من خالل تركيا.

الهديبان: استجواب الفهد شخصاني
أكثر وعي����ا بالدميوقراطية التي 
أرست دعائمها أسرة آل الصباح 
منذ ما يزي����د على 50 عاما ولهذا 
الكويتي يرفض كل  فإن الشعب 
أنواع وأشكال التعسف التي بات 
عدد من األعضاء ينتهجها بن احلن 
واآلخر من خالل استخدام األدوات 
الدستورية بشكل تعسفي. وأكد ان 
من ادعى في تصريحاته ان الفهد 
مشروع حكم مخطئ ألن هذا األمر 
خاص بأبناء األسرة احلاكمة وال 

يحق ألي فرد التدخل فيه.
وقال ان الواجب على اجلميع 
العمل عل����ى التهدئة خاصة اننا 
نعيش في منطقة مليئة باألحداث 
والتغيرات املتسارعة األمر الذي 
يجب في����ه على جمي����ع أعضاء 
السلطتن التشريعية والتنفيذية 
وعم����وم أبناء الش����عب الكويتي 
االلتفاف حول القيادة السياسية 
وأسرة آل الصباح للعبور بسفينة 

الكويت الى بر األمان.

السياسي  الناش����ط  استهجن 
الهديبان م����ن محاولة  يوس����ف 
بعض أعضاء مجلس األمة تقدمي 
استجواب الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الش����يخ أحمد الفهد ألنه نابع من 
الشخصانية ومحاربة رجل التنمية 

واالصالح والعمل والتطوير.
الهديب����ان ان محاوالت  وقال 
بع����ض النواب األخي����رة متثلت 
في محاولة جر البالد الى املربع 
األول من حاالت التوتر والتأزمي 
وتعطيل التنمية واالصالح التي 
رفع ش����عارها الشيخ احمد الفهد 
ونذر نفسه لدفع عجلتها الى األمام 
الفترة  وهذا ما تلمس����ناه خالل 
املاضية التي شهدت اجناز العديد 
من املشاريع احليوية املهمة والتي 
تسجل بأحرف من نور في تاريخ 
رجل التنمية الشيخ أحمد الفهد. 
يوسف الهديبانوأضاف ان الشعب الكويتي أصبح 

 أي تأخير أو تقصير 
بشأن احلقوق
املدنية للبدون

هو نتيجة 
للبيروقراطية 

املوجودة
في اجلهات

احلكومية


