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الغانم :عمل جبار وجهد كبير خالل الصيف إلعداد القانون والتقينا ناشطني ومعنيني بالقضية

حل «البدون» :تجنيس عدد محدد ..والبقية
بني «اإلقامة املميزة» أو «أجنبي مخالف للقانون»

اإلقامة  15عامًا قابلة للتجديد ملن يعدل وضعه وله األولوية في التجنيس
اقتراح تشريع إلنشاء «الجهاز املركزي للجنسية وكشف املزورين» سيطرح للرأي العام
املزايا العشر

كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

أعلن رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم أن��ه قدم
الخميس املاضي مع مجموعة من النواب اقتراحا
ب�ق��ان��ون ب�ش��أن ح��ل قضية املقيمني ب �ص��ورة غير
ق��ان��ون �ي��ة «ال � �ب� ��دون» ،م�ض�ي�ف��ا أن ��ه س �ي �ق��دم ق��ري�ب��ا
ق��ان��ون��ا آخ� ��ر ب��إن �ش��اء ج �ه��از م ��رك ��زي للجنسية
وكشف امل��زوري��ن .وق��ال في تصريح صحافي في
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فعال ..منها لألعلى

الحجرف ملنصب
أمني عام مجلس
التعاون

ش�م�ل��ت امل ��زاي ��ا ال �ع �ش��ر مل ��ن ي �ق��وم��ون ب �ت �ع��دي��ل أوض��اع �ه��م
القانونية مع منحهم اإلقامة ما يلي:
● الرعاية الصحية املجانية في جميع مرافق وزارة الصحة.
● الرعاية الصحية لذوي االحتياجات الخاصة.
● التعليم املجاني في جميع املراحل الدراسية.
● منح البطاقة التموينية.
● اس�ت�خ��راج وت��وث�ي��ق جميع امل�س�ت�ن��دات املتعلقة بمسائل
األحوال الشخصية وغيرها من األوراق الثبوتية.
● الحصول على رخص القيادة بجميع أنواعها وفقًا للنظم
والقواعد املعمول بها.
● العمل في القطاعني الخاص والعام وفقًا للنظم واللوائح
املعمول بها لعمل األجانب في الكويت.
● إنجاز املعامالت الحكومية على اختالف أنواعها.
● ال �ق �ي��ام ب��االن�ش�ط��ة ال �ت �ج��اري��ة وال �ح �ص��ول ع�ل��ى ال��رخ��ص
املطلوبة.
● أي مميزات وتسهيالت اخرى قد يرى اضافتها بموجب
قرار من الوزير املختص.
وذلك دون االخالل بحق من تتوافر فيهم الشروط في قانون
الجنسية في التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية.

سمو األمير يعفو عن فهد الخنة
اعتمد مجلس ال��وزراء أم��س مشروع
مرسوم بشأن العفو عن تنفيذ باقي
م ��دة ال �ع �ق��وب��ة امل �ح �ك��وم ب �ه��ا ال�ن��ائ��ب
ال �س��اب��ق د .ف�ه��د ال�خ�ن��ة ف��ي ال�ج�ن��اي��ة
رقم  1541/17تنفيذًا ألمر سمو أمير
ال �ب��اد ب �ق �ب��ول االع� �ت ��ذار واالل �ت �م��اس
املرفوع لسموه.
وكان سمو أمير الباد الشيخ صباح
األحمد استقبل بقصر بيان امس كا
من محمد العليم ومساعد السعيدي
ود .ب��در ال�ن��اش��ي وذل ��ك ل�ل�س��ام على
سموه.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ك ��ا م ��ن أح�م��د
ي�ع�ق��وب ال�ع�ب��دال�ل��ه ود .ع�ل��ي العمير
ود .مبارك الطشه وذل��ك للسام على
سموه.

دهسته سيارة أمام باب مدرسته ..والتحقيقات جارية ملعرفة املالبسات

الطالب الجفيني ..ضحية إهمال «التربية»

أولياء األمور :وزارة التربية ال ِّ
تؤمن املساحات القريبة من املدارس
ملاذا ال تتم االستعانة باملتقاعدين ملراقبة حركة املرور أمام املدارس؟
كتب عبدالرسول راضي

د .ن ��اي ��ف ال� �ح� �ج ��رف وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة م��ن
الشخصيات التي حققت انجازات كبيرة
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن امل�ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة التي
توالها ،وما ان يتولى منصبًا اال ويكون
النجاح حليفه ،واالنجازات عنوانا بارزا
ل�ن�ش��اط��ه وع�م�ل��ه ال � ��دؤوب ،وب��ال��رغ��م من
سعي البعض ملحاربته ومحاولة افشال
انجازاته اال أن في كل مرة يكون النجاح
حليفه فيتم ترشيحه ملناصب أعلى ،ما
يؤكد نجاحه وتميزه ومضيه قدما غير
عابئ باملماحكات السياسية.
ال ��ى ذل ��ك اك ��دت م �ص��ادر دب�ل��وم��اس�ي��ة ان
وزي� ��ر امل��ال �ي��ة د.ن ��اي ��ف ال �ح �ج��رف أص�ب��ح
مرشحا ق��وي��ا ملنصب أم��ني ع��ام مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي بعد اع �ت��ذار سلطنة
ع� �م ��ان ع ��ن ع � ��دم ت��رش �ي��ح ام � ��ني ع � ��ام م��ن
اب� �ن ��ائ� �ه ��ا ،ل �ي ��أت ��ي دور ال �ت ��رش �ي ��ح ع�ل��ى
الكويت.
واش � � � � � ��ارت امل � � �ص� � ��ادر ال � � ��ى ان د.ن � ��اي � ��ف
ال�ح�ج��رف س�ي�ت��رك حقيبة وزارة امل��ال�ي��ة
ل��ان �ت �ق��ال ال� ��ى ه� ��ذا امل �ن �ص��ب ال�خ�ل�ي�ج��ي
ب�ع��دم��ا ات �م��ت ال �ك��وي��ت ع�ل��ى م ��دى أش�ه��ر
مضت اتصاالتها واخ��ذت موافقات دول
املجلس على مرشحها.
واشادت بالحجرف واصفة اياه بالقادر
ع� �ل ��ى ت �م �ث �ي��ل ال � �ك ��وي ��ت ودول م �ج �ل��س
التعاون خير تمثيل ،وانه سيكون داعما
قويا لنهج الدبلوماسية الكويتية الذي
خ�ط��ه ووض ��ع أس �س��ه س�م��و أم �ي��ر ال�ب��اد
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د ،وخ�ص��وص��ا في
مواصلة جهود الوساطة الخليجية التي
انطلقت منذ ان��دالع االزم��ة ال�ح��ادة التي
يواجهها املجلس.

فجعت ال�ك��وي��ت أم ��س ،ب��وف��اة الطفل
ي�ع�ق��وب أح�م��د الجفيني م��ن مواليد
 2013إثر تعرضه لحادث دهس أليم
أمام بوابة مدرسة شيخان الفارسي
االبتدائية في منطقة السام التابعة
ملنطقة حولي التعليمية قبل دخوله
امل� ��درس� ��ة ،م ��ن ق �ب��ل س� �ي ��ارة ص��ال��ون
أص�ي��ب ق��ائ��ده��ا (م��واط��ن م��ن مواليد
 1951سلم نفسه إلى الشرطة) بنوبة
سكر أثناء القيادة.
ال � � �ح� � ��ادث ال� � � ��ذي وق � � ��ع ع� �ن ��د ال� �س ��ور
الجانبي للمدرسة ،تسبب في حالة
م ��ن ال� �ح ��زن ع �ل��ى االس � � ��رة ال �ت��رب��وي��ة
وع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي،
فيما أك��دت «ال�ت��رب�ي��ة» ف��ي ب�ي��ان لها،
أن� �ه ��ا ت �ت��اب��ع ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال �ج��اري��ة
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«المشروعات السياحية»..
عنوان للفشل اإلداري
القطاع الخاص الخاسر األكبر
من سوء اإلدارة والبيروقراطية
تساؤالت عن أسباب الصمت
الحكومي على األوضاع الخطأ
في الشركة
السنعوسي :الدولة
تتعامل مع السياحة
كأنها «نكتة»

مدر�سة �سيخان الفار�سي االبتدائية حيث وقع احلادث

وفاة وإصابة  7أشخاص بحريق في الشويخ الصناعية
كتب منصور السلطان

أع�ل�ن��ت اإلدارة ال�ع��ام��ة ل��الط�ف��اء وف ��اة  3أش �خ��اص واص��اب��ة  4آخ��ري��ن ب�ج��روح
إثر حريق اندلع صباح امس في مصنع لتكرير الزيوت وع��دد من الكراجات
ومحالت قطع غيار السيارات بمنطقة الشويخ الصناعية.
وقالت في بيان صحافي ام��س إن غرفة عمليات اإلطفاء تلقت بالغا حوالي

الساعة السابعة صباحا يفيد بوقوع الحريق الذي تعاملت معه  5فرق إطفاء
من مراكز مختلفة.
وزادت :ب��اش��رت ف��رق اإلط �ف��اء مكافحة ال�ح��ري��ق ف��ور وص��ول�ه��ا وتمكنت من
السيطرة عليه ،مشيرة الى انه وقع في قسيمة صناعية تقدر مساحتها بنحو
 2000متر مربع في حني باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق عملها
ملعرفة أسباب الحادث.

العنجري :سوء
إدارة «المشروعات
السياحية» وراء خسارة
المال العام
العوضي :تأخر تطوير
المشروعات السياحية
هدر للمال العام
العتيقي :إعادة
هيكلة «المشروعات
السياحية» ضرورة عاجلة

11#

الكويت توفر أغلى عالج في العالم
كتب شايع النبهان

أع�ل�ن��ت وزارة ال�ص�ح��ة ع��ن وص ��ول أغلى
دواء ف ��ي ال �ع ��ال ��م وه� ��و ال� �خ ��اص ب �ع��اج
ح� � � ��االت ض � �م� ��ور ال � �ع � �ض� ��ات ال� �ش ��وك ��ي،
م �ش �ي��را ال� ��ى أن ال �ك��وي��ت ه ��ي أول دول ��ة
ت�ق��وم بتوفير ه��ذا ال�ع��اج بعد ال��والي��ات
املتحدة وأوروب��ا حيث تبلغ قيمة ال��دواء
الواحد مليوني دوالر .وبني رئيس قسم
ال �ص �ي��دل �ي��ة ب�م�س�ت�ش�ف��ى ال � �ع� ��دان ح�س��ني

ال �ع �ن��زي ف��ي ت�ص��ري��ح ل��ه ام ��س أن ال ��دواء
ي�ق��وم ب��اس�ت�ب��دال ال�ج��ني ال�ت��ال��ف امل�س��ؤول
ع��ن إن �ت��اج ال �ب��روت��ني امل �غ��ذي ل�ل�ع�ض��ات
املسؤولة عن النخاع الشوكي بجني سليم
بدون أي أعراض جانبيةُ ،
ويمكن املريض
من إنتاج البروتني بشكل طبيعي تمامًا،
م� ��ا ي� �ح ��اف ��ظ ع� �ل ��ى ال� �ع� �ض ��ات ال �خ��اص��ة
ب��ال �ج �ه��از ال �ت �ن �ف �س��ي ب �ح �ي��ث ال ي �ح �ت��اج
امل��ري��ض للتنفس ال�ص�ن��اع��ي ،مشيرًا الى
أن ال �ع��اج ع �ب��ارة ع��ن ح�ق�ن��ة م ��رة واح ��دة

ف��ي العمر .وأوض ��ح أن��ه ت��م تسلم العاج
من قبل ادارة املستودعات الطبية ،مشيدا
ب�ج�ه��ود ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��ي ت��وف��ر ال�ع��اج��ات
املهمة وال�ض��روري��ة ل�ح��االت كانت ترسل
للعاج بالخارج وتكلف الدولة الكثير.
يذكر أنه تم توفير الدواء لعاج  ٤حاالت
مل �ص��اب��ني ب �ض �م��ور ال �ع �ض��ات ال �ش��وك��ي،
م� ��وزع� ��ني ع� �ل ��ى ح ��ال� �ت ��ني ف� ��ي م�س�ت�ش�ف��ى
ال �ع��دان وح��ال�ت��ني أخ��ري��ني ف��ي مستشفى
الصباح.

أشكناني فاز بكأس أسرع لفة
في أولمبياد السيارات
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