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األمير هنأ 
رئيس أنغوال 

بالعيد الوطني

ولي العهد هنأ 
رئيس أنغوال 

بالعيد الوطني

رئيس الوزراء 
هنأ رئيس أنغوال بالعيد الوطني

بعث سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد 
الصبــاح رئيــــس 
الــوزراء  مجلـــس 
إلى  ببرقيــة تهنئة 
الرئيســــ جــــواو 
مانويل لورينســو 
رئيــس جمهوريــة 
أنغــوال الصديقــة 
ضمنها سموه خالص 
تهانيــه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده.

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيــس جواو 
مانويــل لورينســو رئيس 
جمهورية أنغــوال الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص 
العيــد  تهانيــه مبناســبة 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية أنغوال وشعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيــس جواو 
مانويــل لورينســو رئيس 
جمهورية أنغــوال الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبالده، راجيا له وافر الصحة 

والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

العدواني لقياديي «التربية»: لّبوا مطالب املراجعني 
وفق القانون.. وسّهلوا إجناز معامالتهم بال تأخير

حمود الفيصل افتتح مركزًا طبيًا بالفحيحيلوزير الصحة اطلع على معوقات القطاع الطبي األهلي

عبدالعزيز الفضلي 

أكد وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي د.حمد العدواني أن 
اللقاءات مع مراجعي وزارة 
التعليــم  التربيــة ووزارة 
العلمــي  العالــي والبحــث 
ســتكون مســتمرة وثابتة 
أســبوعيا بواقــع كل يــوم 
سبت للتربية، وآخر للتعليم 
العالي، ترســيخا وتطبيقا 

لسياسة الباب املفتوح.
جاء ذلك خالل استقباله 
مراجعي وزارة التربية صباح 
أمس، وذلك في مكتبه بديوان 
عام وزارة التربية مبنطقة 
جنوب السرة، بحضور وكيل 
بالتكليــف  التربيــة  وزارة 
فيصــل املقصيــد، والوكيل 
املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان والوكيلة املساعدة 
للشؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري رجاء بوعركي، حيث 
أشار الوزير العدواني إلى أن 
املراجعني  عملية اســتقبال 
تأتي متاشيا مع توجيهات 
القيادة السياسية وتعليمات 
مجلــس الــوزراء بتفعيــل 

عبدالكرمي العبداهللا

اجتمــع وزيــر الصحــة د.أحمــد 
العوضي مع رئيس وأعضاء مجلس 
ادارة احتــاد أصحــاب املهــن الطبية 
األهليــة. ومت بحــث املواضيــع التي 
تعوق عمل القطاع الطبي األهلي إليجاد 
احللول املناسبة لها، حيث كان الوزير 

متفهما لهذه املطالب.
وأكد رئيــس مجلس ادارة الحتاد 
اصحاب املهن الطبية االهلية د.عصام 
الصالح على ضرورة اقتراح احللول 
التي ال تتعارض مع قوانني وقرارات 
الوزارة، وذلك بالتنســيق والتعاون 
مع الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 

الطبية األهلية د.فاطمة النجار.

رعى الشــيخ حمــود الفيصل 
احلمــود حفل افتتــاح أحد املراكز 
الطبيــة التخصصيــة مبنطقــة 
الفحيحيل وشهد االفتتاح حضور 
مديــر األمن اللواء وليد الشــهاب 
وعــدد من رجــال وزارة الداخلية 
ومؤسســي املركز والطاقم الطبي 

وعدد من الوجهاء والشباب.
وهنأ الشــيخ حمــود الفيصل 
القائمني على املركز الطبي اجلديد، 
متمنيا لهم تقدمي أفضل اخلدمات 
الصحية املتميزة لألهالي ذات جودة 
وكفــاءة عاليــة تلبــي احتياجات 
املواطنــني واملقيمــني وتعــزز من 
مستويات ومؤشرات الصحة العامة.

مطالبهم ومشكالتهم، حيث 
متت إحالة بعض الطلبات إلى 
اجلهات املختصة لدراستها 
بصورة عاجلة، والعمل على 
حلهــا بشــكل ســريع وفق 
اللوائح والنظم املعمول بها 

في وزارة التربية.
وإذ عبر د.العدواني عن 
سعادته الستقبال االخوة 
واالســتماع  املراجعــني 
إلــى آرائهــم ومقترحاتهم 
مبــا يصــب فــي مصلحة 
العملية التعليمية، أشــار 
في الوقت ذاته إلى حرصه 
علــى االســتماع إلــى آراء 

ومقترحــات املوظفــني في 
التابعة  القطاعــات  جميع 
التربية، باإلضافة  لوزارة 
إلى أهل امليدان التربوي من 
أجل تطويــر عجلة العمل 
بالوزارة، مؤكدا أن التواصل 
مــع املواطنني ومنتســبي 
الوزارة بشكل مباشر يحقق 
مزيدا من الشفافية ويبني 
جســور الثقة بينهم وبني 

والوزارة.
وجــدد الوزير العدواني 
توجيهاتــه للقياديــني فــي 
األمــور  الــوزارة بتيســير 
للمواطنني واملقيمني من خالل 
توجيههم وحل مشــكالتهم 
والرد على استفســاراتهم، 
باإلضافة إلى تلبية مطالبهم 
القانــون،  وفــق  املتاحــة 
والتســهيل عليهــم وإجناز 
معامالتهم بال تأخير، مشددا 
علــى أهميــة التواصل بني 
املسؤول واملواطن، إلتاحة 
فرصــة تفاعــل حقيقية مع 
قضايــا وهمــوم املواطنني، 
مبينا أن هذا النهج مستمر 
ولــن يتوقــف فــي جميــع 
وزارة  وإدارات  قطاعــات 

التربية.

استقبل املراجعني وأكد تفعيل سياسة الباب املفتوح متاشياً مع توجيهات القيادة السياسية

الوزير د. حمد العدواني خالل استقباله أحد املراجعني 

د.أحمد العوضي خالل اللقاء مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة احتاد أصحاب املهن الطبية األهلية

البــاب املفتــوح  سياســة 
وتوســيع نطــاق التواصل 
املباشــر مــع املراجعــني، 
واالســتماع إلى شــكاواهم 
والنظر فــي املعوقات التي 
تقف أمام إجناز معامالتهم 
في جميع قطاعات الوزارة، 
وبحث احللول املناسبة لها 
مبا يتوافق مع القانون، ومبا 
يحقق مصلحتهم ومصلحة 

العمل.
وقــد اطلــع الوزير على 
معامــالت املراجعــني فــي 
قطاعات الــوزارة واجلهات 
التابعــة لهــا واســتمع إلى 

اإلعالن عن موعد نهائي لتقدمي أي ادعاء باستحقاق اجلنسية والرد الفوري على أي افتراءات

جتّمع دواوين الكويت يقدم ٤ حلول لقضية «البدون»

اســتغرب جتمع دواوين 
الكويت الهجمة والتشــكيك 
والتشــويه التــي يتعــرض 
له اجلهــاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية والرئيس التنفيذي 
يوســف  صالــح  للجهــاز 

الفضالة.
التجمــع رفضــه  وأكــد 
ســلوك  لــكل  وشــجبه 
يريــد اإلضــرار بأمــن البلد 
واســتقراره، وكســر ثوابت 
القانــون، والنيــل من هيبة 
الدولة وســيادتها، مشيدين 
بجهود اجلهاز البناءة واجللية 
والدور الوطنــي الذي يقوم 
به شخصيا صالح الفضالة 
- الرئيس التنفيذي للجهاز 
والعاملون معه في حتصني 
الهويــة الكويتيــة وكشــف 
تالعــب مدعني اســتحقاقهم 
اجلنسية الكويتية بالوثائق 

واملستندات.
وقال التجمع في بيان له 
انه مــن مبــدأ حرصنا على 
ســالمة الوطن واســتقراره 
وسمعته، ورفض كل محاوالت 
النيل من وحدة وتآلف أهله، 
وإضعاف روح املواطنة فيه 
فإننا نؤكد وقوفنا ومساندتنا 
له وملا يقوم بــه والعاملون 

معناها احلقيقي مما يؤدي إلى 
إضعاف أركان الدولة والنيل 
من هيبتها وسيادتها وسالمة 

الوطن واستقراره وأمنه.
ونحن ومن باب املشاركة 
الشــعبية، فإننــا نتمنى أن 
يتبنــى كل مــن الســلطتني 
التنفيذية والتشريعية حلوال 
واقعيــة وقابلــة للتطبيــق 
لقضية أشغلت البالد والعباد 
لســنوات طويلة، واستغلها 
البعــض (إعالميا) ألغراض 
شــخصية وتشــويه سمعة 
الكويت في الداخل واخلارج.

ومن هذه احللول:
١- اإلعــالن عن موعد نهائي 
لتقدمي أي ادعاء باســتحقاق 
اجلنسية الكويتية، حتى يتم 
إغالق الباب على أي طلبات 
جديدة مســتقبال، خصوصا 
وأن مســألة التجنيــس حق 
ســيادي للدولة، وتتم وفقا 
العليا  ملقتضيات املصلحــة 

للبالد.
٢- الــرد الفــوري الرســمي 
على أي اتهامات أو افتراءات 
جتاه اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 

قانونية والعاملني فيه.
٣- التأكيــد علــى ضــرورة 
اإلســراع احلكومــي متمثال 

بالوزارات واألجهزة املعنية 
بالدولة، باتخــاذ اإلجراءات 
احلازمة واحلاسمة، للحد من 
تداعيات ونتائج هذه املشكلة 
والكفيلة باإلسراع في حلها، 
على ضــوء ما توصــل إليه 
اجلهاز املركزي من معلومات 
وبيانات، حتى يتم إســكات 
كل صــوت وقلم يشــكك في 
الدولــة (متمثلــة  حــرص 
باجلهاز املركــزي) على حل 
هذا املوضوع، للمحافظة على 
ســالمة الوطن واســتقراره 
وسمعته، ورفض كل محاوالت 
النيل من وحدة وتآلف أهله، 
وإضعاف روح املواطنة فيه.

٤- اإلعــالن بشــفافية عــن 
خطــوات احلــل، وإشــراك 
املدنــي  منظمــات املجتمــع 
وجمعيات حقوق اإلنســان 
احملليــة منهــا والدوليــة، 
وسفارات الكويت باخلارج، 
للحفاظ على سمعة الكويت 
وغلق األبواب على أي تأويالت 
وحتليــالت وأكاذيب في هذا 
املوضوع، وقطع الطريق أمام 
أي تدخالت حالية ومستقبلية 
من أي جهة كانت، من شأنها 
أن تؤثر على تركيبة الكويت 
الســكانية وتغييــر هويــة 

شعبها ومس سيادتها.

حسم القضية على ضوء ما توصل له اجلهاز املركزي من بيانات واإلعالن بشفافية عن خطوات احلل

فهد املعجل

معه مــن جهد جبار ملعاجلة 
قضيــة ســميت «البــدون»، 
وكشــف التالعــب فــي مــن 
يدعي اســتحقاقه للجنسية 
الكويتيــة ومبــا يتوافق مع 
السارية ويتماشى  القوانني 
مع املصلحــة العامة للبالد، 
مــع التزام اجلهــاز باجلانب 
اإلنساني، وتوفير العديد من 
املزايا واخلدمات والتسهيالت 
واملدنيــــة  االجتماعيـــــة 
واإلنســانية واملعيشيـــــة 
للمستحق منهم. وهذا واهللا 
إجنــاز منهــم يســتحق أن 

يشكرون عليه.
كما ويؤملنا أن نرى فئة من 
أبناء الوطن تسعى لتجريد 
املواطنة والهوية الكويتية من 

الشيخ حمود الفيصل خالل افتتاح املركز الطبي 


