
محليات
اجلمعة ١٩ مايو ٢٠١٧

PDF 05ملشاهدة الصفحة

أكد في حفل سفارة فرنسا بالعيد الوطني ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

اجلاراهلل: نتمنى أن تولي قيادة إيران اجلديدة أهمية مضاعفة للعالقات مع دول التعاون
أسامة دياب

أشاد نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلاراهلل بقوة ومتانة 
العالقات الكويتيةـ  الفرنسية 
والتــي وصفهــا باملتميــزة 
واملتطــورة علــى مختلــف 
مجــاالت التعاون، الفتا إلى 
أن الزيارات املتبادلة رفيعة 
املستوى بني البلدين تعكس 
مدى عمق هذه العالقة، متمنيا 
أن تستمر هذه الزيارات في 
املســتقبل مبــا فيــه صالح 

البلدين الصديقني.
وأعــرب اجلــاراهلل، في 
للصحافيــني  تصريحــات 
علــى هامش مشــاركته في 
احلفل الذي أقامته السفارة 
الفرنسية مساء اول من امس 
مبناسبة العيد الوطني، عن 
أمله في أن تكون الرئاســة 
الشابة لدولة فرنسا الصديقة 
بقيــادة الرئيــس إميانويل 
ماكرون وحكومته اجلديدة 
جتسيدا لعالقات تاريخية بني 
فرنسا ودول مجلس التعاون 
اخلليجي، الفتا إلى أن تعيني 
وزير اخلارجية اجلديد جان 
إيف لودريانـ  والذي يعتبر 
صديقا للكويت ودول املنطقة 
ـ سيؤسس ملرحلة جيدة من 
العالقات الوثيقة مع االصدقاء 

في فرنسا.
الــى  ولفــت اجلــاراهلل 

تنــوع أوجــه التعــاون بني 
البلديــن وتعــدد جوانبــه 
مبا فيها األنشطة التجارية 
املتميــزة  واالســتثمارية 
التعــاون  إلــى  باإلضافــة 
العسكري والتعاون الثقافي، 
والتواصــل املســتمر مــع 
احلكومة الفرنســية، مبينا 
أن أعدادا كبيرة من السائحني 
الكويتيني يزورون فرنســا 
ســنويا، وهــو مــا يعكس 

ملدة 5 سنوات وكان من أجنح 
الفرنســيني  الدفــاع  وزراء 
ولديه خبــرة كبيرة، فضال 
عن عالقاتــه املتميزة بدول 
إلــى أن  املنطقــة، مشــيرا 
وجــوده علــى رأس وزارة 
اخلارجية شي جيد جدا، ما 
يتيح للكويت ودول مجلس 
التعــاون اخلليجي الفرصة 
للتعاون والتفاهم والتنسيق 
ويتيــح للجانب الفرنســي 

عمق العالقات على املستوى 
الشعبي.

وردا علــى ســؤال حول 
مستقبل التعاون بني البلدين 
العســكرية  فــي املجــاالت 
والسياسية بعد تعيني وزير 
اخلارجية الفرنسي اجلديد 
شــغل منصب وزير الدفاع 
قبل ذلك، أوضح اجلاراهلل أن 
جان ايف لودريان كان وزيرا 
للدفاع في احلكومة السابقة 

فرصة لتفهم قضايا وهموم 
املنطقة وتطلعاتها.

وعن االجتمــاع الوزاري 
التحضيري لقمة  اخلليجي 
الرياض اخلليجيةـ  األميركية 
التشــاورية علــى  والقمــة 
مســتوى القادة، قال اجلار 
اهلل: إن هذا االجتماع اجتماع 
دوري حتضيري يسبق القمم 
الثالثة التي ستســتضيفها 
الرياض، وسيؤكد على تعزيز 
التحالف ما بني دول مجلس 
التعاون والواليات املتحدة 
والعمــل على حتقيق اآلمال 
املرجــوة مــن انعقادها في 
اململكة العربية الســعودية 

الشقيقة.
وحول رؤيته لالنتخابات 
الرئاســية فــي ايــران التي 
ستجرى اليوم، قال اجلاراهلل: 
نحتــرم خيــارات الشــعب 
االيرانــي ونتمنــى للقيادة 
التــي  االيرانيــة اجلديــدة 
سيختارها الشعب ان تولي 
العالقــات مــع دول مجلس 
التعاون ومــع دول املنطقة 
أهمية مضاعفة وان تؤكد على 
ما نتطلع اليــه دئما إلقامة 
عالقــات طبيعية معنا على 
أسس أكدناها ونكررها دائما، 
وهي احترام ســيادة الدول 
وعدم التدخل في الشــؤون 
لــدول املنطقــة  الداخليــة 

وحسن اجلوار.

الشيخ مبارك العبداهلل مهنئا السفير الفرنسي

عائشة الفارس في »سيلفي« مع السفير الفرنسي  السفير املصري والقائمان باألعمال بسفارتي املغرب وليبيا ونائب السفير القطري 

)زين عالم( اجلاراهلل ونخلة يقطعان كعكة احلفل نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل والسفير الفرنسي كرستيان نخلة مع طالب املدرسة الفرنسية 

وجود لودريان على 
رأس »اخلارجية« 

الفرنسية يتيح فرصاً 
للتعاون والتفاهم 

والتنسيق

عن دعم فرنسا مللف الكويت إللغاء تأشيرة الشنغن، قال 
اجلاراهلل: سبق أن أثرنا موضوع الشنغن مع احلكومة الفرنسية 

السابقة وملسنا جتاوبا منها ونتمنى ان يستمر هذا التجاوب 
من احلكومة اجلديدة وان نرى خطوات عملية متكن الكويت 

من الوصول الى هذا الهدف، الفتا إلى أن هذا املوضوع من 
أهم امللفات التي ستناقش مع وزير اخلارجية لودريان في حال 

زيارته للكويت، موضحا ان الكويت كانت تتطلع الى زيارة 
وزيري خارجية فرنسا وأملانيا الفتتاح سفارة بلديهما اجلديدة 
في الكويت والتي تعد اول جتربة في العالم جتمع سفارتني في 

مبنى واحد، متطلعا الى ان تتم هذه الزيارة خالل هذا الصيف او 
ما بعده بعد ان أجلت بسبب االنتخابات الفرنسية، مبينا أن هذه 
الزيارة ستعد فرصة لبحث العديد من القضايا مع أصدقائنا في 

فرنسا وأملانيا.

عن الدعوة التي وجهت للرئيس السوداني عمر البشير 
حلضور قمة الرياض العربية االسالمية ـ األميركية، أكد 

اجلاراهلل أن السودان دولة عربية واسالمية ومن الطبيعي 
ان توجه لها دعوة حلضور هذه القمة اضافة الى ان اجلميع 
يدرك ويتابع االنفراجة في العالقات األميركية ـ السودانية 

وما أعلنته االدارة األميركية بخصوص رفع السودان من 
قائمة الدول الراعية لالرهاب والداعمة له، واصفا ذلك بالتطور 

االيجابي وخصوصا ان السودان يقوم بدور كبير ومهم في 
محاربة االرهاب ضمن التحالف العربي.

حول التنقالت اجلديدة في وزارة اخلارجية، أوضح اجلاراهلل 
أنه مت االنتهاء من تنقالت اإلداريني والديبلوماسيني وهي 

تنقالت حتدث دائما في مثل هذا التوقيت من كل عام، الفتا 
الى ان التنقالت والترقيات اخلاصة بالسفراء لم يتم البدء 
فيها إلى اآلن ألن هذا املوضوع يتم بحثه مع النائب االول 

لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد، مشيرا الى انه من املبكر حتديد طبيعة وحجم هذه 
احلركة واكد ان موضوع الكادر ال يزال محل اهتمام من 

النائب االول لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
ونتمنى ان نتمكن من الوصول الى صيغة لتنفيذه.

بحث ملف الشنغن مع لودريان 
في زيارته املقبلة للكويت

دعوة السودان حلضور قمة الرياض

االنتهاء من تنقالت اإلداريني 
والديبلوماسيني

نخلة: فرنسا تعتمد على الكويت وسياستها اإلقليمية املعتدلة
أكــد الســفير الفرنســي لــدى البالد 
كريستيان نخلة أن االنتخابات الفرنسية 
حظيت مبتابعة حثيثة في الكويت، موضحا 
أن فرنسا اآلن حتت قيادة الرئيس اجلديد 
إميانويل ماكرون وحكومته اجلديدة التي 
من شأنها البناء على العالقات املميزة مع 

السلطات العليا للكويت.
وتابع نخلة فــي كلمته خالل احلفل 
قائال: لقد كان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد من بني رؤساء الدول األوائل 
الذين بعثوا إلى رئيسنا ماكرون رسالة 
تهنئة، مذكرا فيها بتميز العالقات الثنائية. 
وأود أن أشــكره، كما أود أن أشكر أيضا 
السلطات الكويتية العليا على مساهمتهم 
في توطيد عالقات ثنائية غنية وتاريخية 
بني بلدينا، بدءا من سمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء واحلكومة الكويتية 
برمتها ورئيس مجلس األمة، الفتا إلى أنه 
أينما ذهب في الكويت تســتقبل فرنسا 
بروح الصداقة والود، سواء في احملادثات 
الرسمية، أو خالل املقابالت الشخصية في 

الديوانيات أو مع األسر الكويتية.
وأشار نخلة إلى أن فرنسا تعتمد على 
الكويت وسياســتها االقليمية املعتدلة، 
معربا عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة 
زيارات ثنائية رفيعة املستوى وتوطيد 
واضح للعالقــات االقتصادية، الفتا إلى 
مشاريع ضخمة سترى النور قريبا مثل 
املستشــفى الفرنسي غوســتاف روسي 
ملعاجلة األورام الذي من املنتظر أن يتم 

افتتاحه قريبا.
وأضاف: كان لي الشرف خالل االشهر 

االخيرة تسليم أوسمة إلى أقرب شركائنا، 
ســواء كان وسام االستحقاق الوطني أو 
الوسام الوطني جلوقة الشرف، كإشارة 
على اعتراف فرنســا بالروابط وأواصر 
الصداقــة التي تربطنا بأقرب أصدقائنا.
أود بهــذه املناســبة أن أشــكر رعاة هذا 
احلفل الذين ساعدونا بسخاء إلقامة هذا 

االستقبال.
كما أود أن أتوجه بالشكر اجلزيل لكم 
جميعا على وجودكم إلى جانب فرنسا في 
هذا اليوم الذي حتتفل فيه بعيدها الوطني، 
في حني أشكر فريق عمل السفارة النشيط 
واحليوي، الذي يقوم بعمل رائع لصالح 
العالقات الثنائية بني بلدينا. شكرا لفندق 
مارينا على هذا االستقبال الرائع، ولفريق 

التنظيم ولطالب املدرسة الفرنسية.

»املقومات«: نطالب بإعادة النظر 
في إجراءات احلبس االحتياطي

»هيئة اإلعاقة« تراسل من ُرفضت 
معامالتهم توفيراً ملعاناة املراجعة

بشرى شعبان 

كشــفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة د. 
شفيقة العوضي عن ان »الهيئة أصدرت 5٠٠٠ شهادة اثبات 
اعاقــة.  وأوضحت العوضي فــي تصريح صحافي امس 
انه »مت تسليم ٢5٠٩ شهادات، والباقي شهادات مطبوعة 
وجاهزة للتسليم«، كاشفة عن ان »الهيئة في طور مراسلة 
مــن مت رفض معامالتهم ممن دخلوا اللجان قبل الشــهر 
اجلاري إلبالغهم بالرفض توفيرا عليهم معاناة املراجعة«.
وأهابــت بجميع من وصلته رســالة نصية مبراجعة 

الهيئة الى تسلم شهادته.

تعليقًا على ما أثير مؤخرا بشــأن احلبس االحتياطي 
واملطالبات بتنظيم عالقة اجلسم القضائي باحملامني، طالبت 
اجلمعية الكويتية للمقومات األساســية حلقوق االنسان 
بضرورة إعادة النظر في إجراءات »احلبس االحتياطي«، 
وذلك من خالل السعي لسن ضوابط محددة له تكفل عدم 
التوسع فيه، مبدية قلقها من حتوله إلداة عقابية أو مبررا 
للظلم واحلط من كرامة املتهم، السيما أنه إجراء استثنائي 
احترازي يتم اللجوء إليه ألسباب وظروف من قبل النيابة 
العامة على نطاق ضيق كخشــية هــرب املتهم أو التأثير 
على الشهود أو العبث باألدلة ومسرح اجلرمية أو بسبب 
خطر املتهم على املجتمع أو العكس، مؤكدة أن القاعدة التي 
ينص عليها الدســتور الوطني ترســخ مبدأ احلفاظ على 
احلقــوق واحلريات العامة وكرامة االنســان بجعل املتهم 
بريئا حتى تثبت إدانته في ظل محاكمة عادلة تتوافر فيها 

جميع الضمانات.
ودعت املقومــات في بيانها احلكومــة ممثلة مبجلس 
الــوزراء بضرورة االســتجابة لتعديــالت قانون احلبس 
االحتياطي التي أقرتها جلنة الشؤون التشريعية مبجلس 
األمــة بهدف حتقيق ضمانات للمقبوض عليهم واملتهمني 
لتتواءم مع احلقوق واحلريات التي كفلها الدستور الكويتي 
والصكوك الدولية، ومــن أهم هذه التعديالت خفض مدد 
احلبــس االحتياطي، حيث إنه ليــس من مقومات حقوق 
االنسان وحرياته األساسية أن يبقى املقبوض عليه محتجزا 

احتياطيا ملدة تستطيل عن ثمان وأربعني ساعة.
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اخليرية

جمعية النجاة اخليرية، جمعية 
املنابر القرآنية، اجلمعية اخليرية 

للتضامن االجتماعي، جمعية التميز 
اإلنساني

جمعية الرعاية اإلسالمية، صندوق 
إعانة املرضى، جمعية السالم 

لألعمال اإلنسانية، جمعية البنك 
الكويتي للطعام، الهيئة اخليرية 

اإلسالمية العاملية

عبداهلل النوري، بشائر اخلير، 
جمعية قوافل لإلغاثة والتنمية، 
جمعية الصفا اخليرية اإلنسانية

اجلمعية اخليرية العاملية للتنمية 
والتطوير، اجلمعية الكويتية 

للعلوم اإلنسانية، جمعية بلد اخلير

جمعية إحياء التراث اإلسالمي، 
جمعية اإلغاثة اإلنسانية، جمعية 

تراحم لألعمال اإلنسانية

اجلهراء

جمعية النجاة اخليرية، جمعية 
اإلغاثة اإلنسانية، جمعية اخليرية 
للتضامن االجتماعي، جمعية التميز 

اإلنساني

جمعية الرعاية اإلسالمية، صندوق 
إعانة املرضى، جمعية السالم 

لألعمال اإلنسانية، جمعية البنك 
الكويتي للطعام

عبداهلل النوري، بشائر اخلير، 
جمعية قوافل لإلغاثة والتنمية، 
جمعية الصفا اخليرية اإلنسانية

اجلمعية اخليرية العاملية للتنمية 
والتطوير، اجلمعية الكويتية 
للعلوم اإلسالمية، جمعية بلد 

اخلير، الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية

جمعية إحياء التراث اإلسالمي، 
جمعية املنابر القرآنية، جمعية 

تراحم لألعمال اإلنسانية

جمعية اإلصالح االجتماعي، اجلمعية 
اخليرية الكويتية خلدمة القرآن الكرمي 

وعلومه، جمعية آيات اخليرية

األحمدي

جمعية الرعاية اإلسالمية، صندوق 
إعانة املرضى، جمعية السالم 

لألعمال اإلنسانية، جمعية البنك 
الكويتي للطعام

عبداهلل النوري، بشائر اخلير، 
جمعية قوافل لإلغاثة والتنمية، 
جمعية الصفا اخليرية اإلنسانية

اجلمعية اخليرية العاملية للتنمية 
والتطوير، اجلمعية الكويتية 

للعلوم اإلسالمية، جمعية بلد اخلير

جمعية إحياء التراث اإلسالمي، 
جمعية اإلغاثة اإلنسانية، جمعية 

تراحم لألعمال اإلنسانية

اإلصالح االجتماعي، اجلمعية اخليرية 
الكويتية خلدمة القرآن الكرمي وعلومه، 
جمعية آيات اخليرية، الهيئة اخليرية 

اإلسالمية العاملية

جمعية النجاة اخليرية، اجلمعية 
املنابر القرآنية، جمعية اخليرية 

للتضامن االجتماعي، جمعية التميز 
اإلنساني

مبارك 
الكبير

عبداهلل النوري، بشائر اخلير، 
جمعية قوافل لإلغاثة والتنمية، 
جمعية الصفا اخليرية اإلنسانية

اجلمعية اخليرية العاملية للتنمية 
والتطوير، اجلمعية الكويتية 

للعلوم اإلسالمية، جمعية بلد اخلير

جمعية إحياء التراث اإلسالمي، 
جمعية املنابر القرآنية، جمعية 

تراحم لألعمال اإلنسانية

جمعية اإلصالح االجتماعي، 
اجلمعية اخليرية الكويتية خلدمة 
القرآن الكرمي وعلومه، جمعية آيات 

اخليرية

جمعية النجاة اخليرية، جمعية 
اإلغاثة اإلنسانية، جمعية اخليرية 
للتضامن، جمعية التميز اإلنساني 

االجتماعي

جمعية الرعاية اإلسالمية، صندوق إعانة 
املرضى، جمعية السالم لألعمال اإلنسانية، 

جمعية البنك الكويتي للطعام، الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية

كشفت عن الضوابط الخاصة بجمعها خالل الشهر الكريم

»الشؤون«: التبرعات في رمضان عبر االستقطاعات البنكية والكي نت فقط
كريم طارق

 كشــف وكيــل وزارة الشــؤون 
االجتماعية د. مطر املطيري عن الضوابط 
اخلاصة بجمع التبرعات خالل شــهر 
رمضان املبارك للعام ٢٠١٧، وجاء ضمن 
اهم الضوابط حظر جمع التبرعات اال 
عن طريــق االســتقطاعات البنكية أو 
الكي نت فقط، ومنع وضع احلصاالت 
وحاضنات األموال في املساجد، باإلضافة 

إلى ضرورة أن يعلق مندوبو التبرعات 
الهويات املوحدة من قبل وزارة الشؤون 
أثناء فترة تواجدهم في املســاجد. كما 
نصــت الضوابط علــى أن يتم إخطار 
إمام املسجد بزيارة مندوبي اجلمعيات 
من قبل جامــع التبرعات املفوض من 
اجلهة املســتفيدة، وال يسمح ملندوبي 
اجلمعيات اخليرية واجلهات املصرح لها 
بجمع التبرعات بالتحدث داخل املسجد 
إللقاء كلمــة تعريفية عن اجلمعية أو 

املشــاريع التي تقوم بهــا، وذلك لعدم 
التشــويش على املصلني. واشترطت 
كذلك أن تقوم كل جمعية خيرية بوضع 
إعالنات محمولة ومستقلة وأن تكون تلك 
اإلعالنات مرخصة من وزارة الشؤون عند 
مدخل املسجد مبحاذاة اجلدار اخللفي كي 
ال تشغل املصلني عن أداء صالتهم في 
خشوع وذلك وفقا لفتوى جلنة اإلفتاء 
بالوزارة، على أن تقوم اجلمعية صاحبة 
اإلعالن بإزالة هذه اإلعالنات في نهاية 

الفترة املخصصة لها. وشددت على أنه 
مينع منعا باتا جمع التبرعات النقدية 
بأي شكل من األشكال من قبل مندوبي 
اجلمعيات اخليرية وفي حالة املخالفة 
تخطر وزارة الشؤون بتلك املخالفة مع 
سحب التصريح املمنوح للجمعية من 
قبل إدارات املســاجد. ونصت على أنه 
ال يحق ألئمة املساجد منع اجلمعيات 
والهيئات املصرح لها من ممارسة عملها 
في جمع التبرعات باملسجد إال في حالة 

مخالفتها للجدول املعلن والتعليمات 
الصادرة بهذا الشأن، كما ال يحق لألئمة 
 جمــع التبرعات ألي مشــروع خيري 
أو التصريــح إلقامة مشــاريع خيرية 
لصالح أي جهة. وأوضح املطيري أنه مت 
حتديد مواعيد جمع اجلمعيات اخليرية 
للتبرعات في مساجد احملافظات خالل 
شهر رمضان، مشددا على ضرورة التزام 
اجلمعيات اخليرية واجلهات املصرح لها 

بجمع التبرعات بهذه املواعيد.


