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ص���ّرح وكي���ل املرجعيات 
الكويت سماحة  الشيعية في 
الس���يد محم���د باقر  العالمة 
املهري بأن االحتف���ال باملولد 
النبوي الشريف سنة حسنة 
وأمر مستحب وعمل مشروع 
بإجماع املس���لمني، فقد احتفل 
املس���لمون حقبا وأعواما من 
دون ان يعت���رض عليهم احد 
من الفقه���اء والعلماء، واتفاق 
األمة أح���د األدلة على اجلواز، 
وكانت سيرة املسلمني على ذلك 
الى ان جاء من يصفه بالبدعة 
مع ان الكتاب والسنة وإجماع 

املسلمني وسيرة املتشرعة، وعدم احتفال السلف 
ال يدل على حرمة االحتفال ولم يوجد دليل على 
ان أي فعل لم يفعله السلف يكون حراما فشعار 
البدعة شعار في غير محله ألن حب النبي ژ 
وتكرمي أصل من أصول االسالم ال يصح انكاره 
وه���و ثابت في الكتاب والس���نة، ومن دعا الى 
االحتفال مبولده الشريف انطلق من مبدأ حب 
النبي ژ، الذي أمر به القرآن، فاالحتفال له دليل 
في الكتاب والسنة وتطبيق لهذه اآلية )ورفعنا 
لك ذكرك( وتكرمي ملقام النبي ژ وإعالء لشأنه 
وإشادة بكرامته وعظمته، وجميع األيام بالنسبة 
الى االحتفال وان كانت سواسية، إال ان تخصيص 
يوم واحد فألجل خصوصي���ات في ذلك اليوم 
وليست في غيره من األيام ألن ذلك اليوم تشرف 
بوالدت���ه فهو أفضل األيام على االطالق، كما ان 
البقعة املباركة التي ضمت جسده الشريف هي 
م���ن أفضل البقاع ومن ثم خ���ص النبي األكرم 
ژ يوم االثنني بفضيلة الصوم وتبني ان سبب 
التخصي���ص هو انه ژ ُولد فيه فصار كل ذلك 

سببا الختيار يوم ميالده ژ 
دون سائر األيام.

وأوضح ان االحتفال مبولده 
امر مش���روع وعمل  الشريف 
مستحب ألن في ذلك تعزيره 
مبعنى تكرميه وتعظيمه حيا 
كان النبي ژ أو ميتا ولذا نطالب 
احلكومة ووزارة األوقاف بإقامة 
الش���ريف  االحتفاالت مبولده 
وع���دم االصغاء ال���ى أصوات 
النشاز وعدم االلتفات الى رفع 
شعار البدعة، فإن املطالبة بعدم 
تكرمي وتعظيم رسول اهلل ژ 
وعدم إقامة االحتفاالت مبولده 
املبارك بدعة س���يئة لم يعرفها علماء اإلسالم، 
والتشكيك في شرعية االحتفال خارج عن نطاق 
البحث الفقهي قال تعالى )فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك 

هم املفلحون( األعراف: 157.
وتس���اءل امله���ري هل يحتمل اح���د ان هذه 
األوص���اف املذكورة في الق���رآن الكرمي، خاصة 
بزمن حياته ژ طبعا ال، فاآلية تريد ان يكون 
حبيب اهلل املصطفى ژ معظما مكرما محترما 

محبوبا الى األبد حيا وميتا.
واختت���م رحم اهلل من أحي���ا املولد النبوي 
الشريف ليكون رس���ول اهلل ژ شفيعا له في 
يوم القيامة، ول���ذا على وزير األوقاف الفاضل 
د.راش���د احلماد إقامة االحتفاالت مبيالده على 
أحس���ن وجه وبشكل يناس���ب مقام النبي ژ 
لتصبح هذه الوزارة املوقرة من مصاديق )ومن 
يعظم شعائر اهلل فإنها من تقوى القلوب( ومن 
مصاديق اآلية املذكورة أعاله )فالذين آمنوا به 

وعزروه... إلخ(.

عبدالهادي العجمي
اكد رئيس نقابة العاملني في 
الطيران املدني رجب الرفاعي ان 
النقابة تسعى الى تنظيم اضراب 
خالل الفترة املقبلة بس����بب عدم 
الك����وادر ملوظفي  اقرار بع����ض 
الطيران املدني التي اقرت للبعض 
ومت حرم����ان البعض اآلخر منها 
بالرغم م����ن انها اقل خطورة من 
عم����ل الطيران املدن����ي مبينا ان 
العدالة مفقودة في هذه القوانني 

التي وصفها باملجحفة.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مساء امس االول في مقر 
الوطني لعمال وموظفي  االحتاد 
الكويت، حتت شعار »نريد العدالة« 
في منطقة العدان. وقال ان موظفي 
الطيران املدني ليسوا عاجزين عن 
شل حركة املطار الدولي اليام في 
حال عدم حصولهم على حقوقهم 

الت����ي طالبوا بها عدة س����نوات 
متتالية دون وج����ود من يلتفت 
اليها ودون حترك ملحوظ من قبل 
احلكومة مما يشكل عمال استفزازيا 
جلميع املظلوم����ني الباحثني عن 
حقوقهم التي ل����م ينالوها حتى 
هذه اللحظة. واشار الى ان النقابة 
ملتزمة بالطرق السلمية وضبط 
النف����س في ش����تى املراحل التي 
مرت بها منذ تأسيسها اال انه في 
ح����ال عدم تبني هذه القضية من 
قبل احلكومة واملسؤولني سيتم 
اللجوء الى ه����ذا االضراب الذي 
يعتبر آخر الطرق التي تسلكها. 
وبني ان ه����ذه االضرابات لم تكن 
متواجدة في السابق بالرغم من عدم 
وجود الكوادر اال ان اجلميع كانوا 
سواسية مع عدم وجود اي تفرقة 
ما ب����ني موظفي الدولة في جميع 
اجلهات الرسمية اال انها تواجدت 

اآلن لعدم حتقيق العدالة. واضاف 
ان االضراب س����يتكون من ثالث 
مراحل متتالية، االولى ستكون في 
العمل على جمع تواقيع املوظفني 
املتضررين وم����ن ثم التأخر عن 
العمل ملدة 4 س����اعات يليها بعد 

ذل����ك التغيب عن العمل ملدة يوم 
كامل. وقال ان كثيرا من املسؤولني 
ال يتوقعون ان نقوم بهذا االضراب 
خاصة بوجودنا في مركز حساس 
مثل مطار الكويت الدولي اال انه ال 
مانع لدى املوظفني من هذا االضراب 
ان كانت حقوقهم ل����م تر النور، 
متسائال ما السبب في عدم صرف 
هذه الكوادر من قبل احلكومة ان 
كانوا يعلمون جيدا بحساس����ية 
هذا املوقع. وكش����ف الرفاعي عن 
ان ع����دد  العاملني الكويتيني في 
الطيران املدني يبلغ 1847 وعدد غير 
الكويتيني 68، متوقعا ان يبلغ عدد 
احملتجني 1500 موظف. واستغرب 
الرفاعي من تصريحات وزير املالية 
مصطفى الشمالي الذي اكد كثيرا ان 
الكوادر عبء على ميزانية الدولة 
بينما يتم صرف ك����وادر اخرى 
لبعض اجلهات احلكومية االخرى 

متسائال: ما العبء الذي سنحمله 
للدولة ان كان����ت هذه الكوادر ال 

تتعدى 200 دينار فقط؟!
املالية  الرفاعي وزير  وطالب 
مصطفى الشمالي بتحقيق العدالة 
في صرف الرواتب والكوادر خاصة 
ان الطيران املدن����ي حقق ارباحا 
بقيمة 18 مليونا سنويا مع العلم 
اننا تابعون للديوان قائال »لو كنا 
مستقلني جلنينا ارباحا مضاعفة قد 
تصل الى 40 مليون دينار«. واشار 
الى ان طلباتهم ال تتعدى 24 مطلبا 
وهي موجودة لدى وزير املواصالت 
وقد مت جتاهلها وعدم الرد علينا 
الى هذه اللحظة، موضحا انه في 
حال مت تنفيذ ش����ل حركة املطار 
ال يحق الي جهة القيام باعتقالنا 
او منعنا خاصة ان عدد املتقدمني 
باستقاالتهم وصل الى 52 موظفا 

خالل 3 اشهر.

رجب الرفاعي

السيد محمد باقر املهري

)أسامة البطراوي(العم حسن أبل يوزع الهدايا

الشيخ د.محمد الصباح أثناء لقائه ديڤيد ميليباند

نائب األمير يطمئن على صحة أمير قطر
أجرى س���مو نائب األمير وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اتصاال هاتفيا بأخيه صاحب 
السمو أمير قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني اطمأن فيه على صحة س���موه، متمنيا 
له دوام الصحة والعافية، كما مت خالل االتصال 
تب���ادل احلديث حول العالقات الطيبة الثنائية 
التي جتسد أواصر التواصل والعالقات االخوية 

وسبل تعزيزها في إطار مشترك لتحقيق املصالح 
العليا للبلدين والشعبني الشقيقني، متمنيا سموه 
للبلدين الشقيقني كل التقدم والنمو واالزدهار 
والرخاء في ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد ولصاحب 
السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.

أبل: تشكيل لجنة تنسيق 
الستضافة جميع نزالء دور الرعاية

بشرى شعبان
أعلن رجل االعمال حسن ابل عن تشكيل جلنة 
تنسيق بني مركز حسن ابل ودور الرعاية االجتماعية 
للعمل على استضافة نزالء دور الرعاية االجتماعية 

في املركز بشكل مستمر.
وابدى استعداده خالل استضافته لنزالء إدارة 
رعاية املعاقني لتوفير اي متطلبات او تبرعات تساهم 

في توفير الدعم لنزالء دور الرعاية االجتماعية.
واكد انه في املناسبات املقبلة سيتم استضافة 

جميع نزالء مجمع دور الرعاية.
بدوره توجه مدي���ر ادارة رعاية املعاقني خالد 

املهدي بالش���كر لرجل االعمال حس���ن ابل ومدير 
املرك���ز منصور ابل على حس���ن التنظيم وكل ما 
قدماه لالبناء خالل احلفل املميز الذي ادخل الفرح 

لنفوسهم.
ومتنى أن تكون مبادرة العم حس���ن ابل قدوة 
يحت���ذى به���ا من قبل رج���ال االعم���ال والقطاع 

اخلاص.
وعن احلف���ل اوضح املهدي انه تخللته الكثير 
من املسابقات والفقرات الفنية والرياضية وحرص 
العم حسن ابل على توزيع الهدايا على جميع نزالء 

دور الرعاية.

خالل استقبال نزالء إدارة المعاقين

قال إنه سنّة حسنة وأمر مستحب وعمل مشروع

محمد الصباح: الكويت شريك وحليف ُيعتمد عليه لبريطانيا

»المعلمين«: معوقات عديدة أمام إطالة اليوم الدراسي
أصدرت جمعي���ة املعلمني بيانا أعربت 
فيه عن امتعاضها وأسفها الشديدين ملا جاء 
في تصريح وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
الس���ديراوي الذي نشر في بعض الصحف 
يوم امس اخلميس والذي أش���ارت فيه الى 
ان مشروع إطالة الدوام الدراسي يأتي ضمن 
برامج تطوير املنظومة التعليمية الواردة في 
برنامج عمل احلكومة وعن تشكيل جلان في 
الوزارة لدراسة اإلطالة ومتطلباتها بشكل 
ش���مولي يراعي متطلبات الطالب واملعلم 

والهيئة اإلدارية. 
وذكرت اجلمعية في بيان لها ان التوقيت 
الذي طرحت فيه الوكيلة السديراوي موضوع 
اإلطالة يجعلها مع األس���ف الشديد إما ان 
تكون غائبة او مغيبة عن الواقع التعليمي 
ومتطلباته، بل عن أوضاع الوزارة برمتها، 
او قد يكون هذا الطرح قد جاء ردا على بيان 
اجلمعي���ة األخير الرافض ملوضوع اإلطالة 
ف���ي ظل املبررات الواهي���ة واملتكررة التي 
تطرح من قبل الوزارة بأش���كال ومضامني 
مختلفة ال في الوقت احلالي فحسب، وإمنا 

على امتداد سنوات طويلة وحقبات وزارية 
سابقة مع ان موقف اجلمعية لرفض اإلطالة 
كان ومازال ثابتا وواضحا ومبنيا على أسس 
تتواف���ق مع رأي أهل املي���دان ومع الواقع 
الترب���وي وما يعانيه من عدم االس���تقرار 
وغياب االستراتيجية الثابتة، ومن تراكمات 
واسعة من القضايا والهموم واملعوقات مازالت 

الوزارة عاجزة عن حلها.
وقال���ت اجلمعي���ة ان ن���ص البرنامج 
احلكومي في مس���ألة اإلطالة كان واضحا 
وصريحا ومحددا ومن خالل مشروع يلزم 
الوزارة بإعادة النظر ونشدد هنا على »إعادة 
النظر« في الفترة الزمنية للعملية التعليمية 
باملراح���ل املختلفة مبا يتواف���ق واملعايير 
الدولية وخالل 4 سنوات وبكلفة 325 ألف 
دين���ار، وقد مت حتديد اخلطوات التنفيذية 
للمشروع مبطالبة الوزارة على تغيير النظم 
التعليمية احلالية وحتديد االحتياجات من 
املعلمني في التخصصات املختلفة في ضوء 
اخلطة الدراسية اجلديدة وتنفيذ االجراءات 
املتعلقة بتغيير اخلطط الدراسية ومتابعة 

التنفي���ذ والتقييم املرحل���ي، ولعل هذا ما 
يدفعنا الى ان نس���أل الوكيلة السديراوي 
ان كانت ال���وزارة بأوضاعها احلالية ومبا 
تعانيه م���ن معوقات وحتدي���ات ونقص 
قادرة على تنفيذ خطوات املشروع بالشكل 
الصحيح واملطلوب؟. وذكرت اجلمعية ان 
العديد من التصريحات والنظريات اإلنشائية 
التي تطرحها الوكيلة السديراوي غالبا ما 
تكون بعي���دة كل البعد عن الواقع امليداني 
والتربوي ومتطلباته، وغالبا ما يكون لها 
ردود الفعل السلبية واملؤثرة، وان من األمر 
الالفت للنظر ان الوكيل���ة في بيانها رمبا 
سعت الى دق إسفني بني الوزارة واجلمعية 
في ظل وجود حالة من االنسجام والتفاهم 
املتبادلني واملبادرات اإليجابية القائمة على 
تعزيز روح التعاون والتنسيق والتشاور بني 
قيادات الوزارة وعلى رأسها وزيرة التربية 
د.موضي احلمود ووكيلة الوزارة املساعدة 
للتعليم العام منى اللوغاني وبقية الوكالء 

املساعدين وما بني اجلمعية.
وجددت اجلمعية في بيانها وفي معرض 

ردها على تصريح الوكيلة السديراوي رفضها 
لإلطالة في ظل األوضاع التربوية احلالية، 
وفي ظل وجود كم هائل من القضايا والهموم 
واملعوقات املتراكمة التي يعاني منها امليدان 
التربوي، والوزارة نفسها. وذكرت اجلمعية 
ان مبرر البرنامج احلكومي واملعايير الدولية 
لن ينطليا عل���ى أهل املي���دان او املهتمني 
واملعنيني في الشأن التربوي، مشيرة الى ان 
للمعايير الدولية اإلطار الشامل لكل اجلوانب 
والسياسات والتوجهات التعليمية القادرة 
عل���ى تهيئة املناخ التربوي املناس���ب لكل 
أضالع العملية التعليمية، وإنه ملن املستغرب 
فعال ان تكون النظرة أحادية االجتاه لألخذ 
باملعايير الدولية، وفي حدود ضيقة تتعلق 
مبواعيد وفترة الدوام الرسمي، دون ان ينظر 
الى تلك املعايير بشمولية أوسع وفي جميع 
االجتاهات والبن���ود التي تتطلب بالدرجة 
األولى تهيئة كل املس���تلزمات واإلمكانات 
املناسبة واخلطط القادرة على تهيئة األجواء 
التربوية املناس���بة والبيئة اجلاذبة وذات 

املواصفات املطلوبة.

الوقت الشيخ عبداهلل السالم الصباح »أراد توجيه رسالة 
من الش����عب الكويتي لبقية العالم: ها نحن مقبلون على 
موجة من التغيير لكننا لن ننسى أصدقاءنا في الشدة«. 
كما أشار الشيخ د.محمد الى أن رئيس البنك الدولي في ذلك 
الوقت روبرت ماكنمارا أشاد بالتدابير االنسانية السخية 
للكويت قائال ان »الكويت تعلن استعدادها لتقاسم ثرواتها  
وتابع أنه »بعد نصف قرن وبفضل الدعم احلقيقي من أمراء 
الكويت املتعاقبني والشعب الكويتي وسع الصندوق الكويتي 
نط����اق عملياته ألكثر من 100 دولة حول العالم ما يجعله 
أكبر مؤسسة ملساعدات التنمية بعد البنك الدولي«. وأكد 
ان هذه احلقيقة دفعت الكويت لتكون واحدة من أنش����ط 
الالعبني في مجال التنمية ومحاربا قويا ضد اجلوع والفقر 
والتخلف. وأضاف نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح ان س����مو األمير الراحل الشيخ 
عبداهلل السالم قرر في أوائل حقبة اخلمسينيات توظيف 

ثروة الكويت بشكل أكبر من أجل زيادة الثروات املالية.
وأوضح أنه أنش����أ من أجل هذا الغرض أول صندوق 
ثروة س����يادي في العالم في منتصف حقبة اخلمسينيات 

في لندن حتت اسم مكتب االستثمار الكويتي.
وأض����اف أنه في عام 1976 وقع األمير الراحل الش����يخ 
صباح الس����الم الصباح قانونا النشاء صندوق لألجيال 

املقبلة يشمل عملية مكتب االستثمار الكويتي بأكملها.
وتابع ان هذه الفكرة الثورية بفرض ضرائب على أبناء 
اجليل احلالي لصالح أطفالهم الذين لم يولدوا بعد »شهادة 
على بعد نظر قيادة الكويت وخصوصا لسمو األمير الراحل 

الشيخ جابر األحمد«. 
وقال ان الكويت شرعت للتو في تنفيذ »خطة تنموية 
طموح للغاية من بنات أفكار صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد«. وأضاف أن الكويت تخطط إلنفاق ما يعادل 
85 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات ال� 4 املقبلة 

في إطار هذه اخلطة.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية دعوة 
الى أصدقاء الكويت البريطانيني للمش����اركة في مشاريع 
التنمية بالكويت. وش����دد في هذا الصدد على أن الكويت 
لديها مدونة قانونية أثبتت مرونتها وفاعليتها في اقامة 
العدل واالنصاف. وأضاف »باالضافة الى ذلك فإن س����جل 

الكويت كشريك ومستثمر عاملي يتحدث عن نفسه«.

واألسوأ من ذلك جميعا االغتياالت األخيرة التي ال تستهدف 
األفراد فحسب وامنا أيضا اغتيال التراث التاريخي والثقافي 

للشعب الفلسطيني كما نرى من خالل قضية اخلليل«.
وبشأن امللف االيراني أوضح وزير اخلارجية ان الكويت 
تؤيد متاما حق طهران في السعي المتالك تكنولوجيا نووية 
سلمية. وأضاف أن الكويت في الوقت نفسه »تشجع بقوة 
ايران على االمتث����ال الكامل لقرارات مجلس األمن الدولي 
وإبداء الشفافية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية«. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الكويتي ان »من مصلحتنا جتنب فرض عقوبات على ايران 
بقدر ما هو من مصلحة ايران لنقل رس����الة من الطمأنينة 

والنوايا السلمية للعالم بأسره«.
وعل����ى اجلبه����ة االقتصادية أش����ار ال����ى أن »إحدى 
االستراتيجيات األساسية واجلوهرية ملرحلة ما بعد استقالل 
الكويت هي تكوين مواطن عاملي وأجنع وسيلة لدعم هذه 
االس����تراتيجية كانت من خالل انشاء الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية في ديسمبر عام 1961 بعد ستة 
أشهر فقط من استقاللنا«. وأضاف أن أمير البالد في ذلك 

لندن � كونا: أكد نائ����ب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصب����اح ان بريطانيا ميكنها 
أن تعتمد متاما على أن الكويت »ش����ريك وحليف يعتمد 
عليه وجدير بالثقة« دائما. وأشاد الشيخ د.محمد الصباح 
خالل حفل عش����اء استضافته جمعية الصداقة الكويتية � 
البريطانية الليل����ة قبل املاضية بالعالقات التاريخية بني 
الكويت واململكة املتحدة والتي تتطور في املجاالت السياسية 
واالقتصادية وجميع املجاالت األخرى. وكان الشيخ د.محمد 
الصباح املتحدث الرئيس����ي في هذا احلدث الذي أقيم في 
فندق كونوت وس����ط لندن مبش����اركة أعضاء بارزين في 
جمعية الصداقة الكويتية � البريطانية وشخصيات عامة 
ونواب برملانيني وممثلي وسائل االعالم. ويتزامن احلدث 
مع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية. واستعرض الشيخ 
د.محمد الصباح التطور املستمر في العالقات بني الكويت 
وبريطانيا عبر السنوات قائال ان الروابط بني البلدين بدأت 
في منتصف القرن الثامن عشر. وأشار في هذا الصدد الى 
أهمية »املعاهدة الشهيرة« للتعاون والصداقة املوقعة في 
عام 1899 بني الكويت واململكة املتحدة. وأضاف ان الكويت 
قررت منذ استقاللها في عام 1961 اعتماد احلياد االيجابي في 
االنقسام االيديولوجي بني الشرق والغرب. ومضى قائال ان 
الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم عالقات ديبلوماسية 
مع االحتاد السوفييتي السابق في أوائل الستينيات ولعبت 
ايضا دورا بناء للغاية في احلوار بني الش����مال واجلنوب 
الذي عرف باسم »جلنة براندت«. وتابع »لكن مع سقوط 
جدار برلني وانهيار العالم ثنائي القطب لم تخسر الكويت 
مواقفها لكنها في الواقع أعادت تنسيق سياستها اخلارجية 
لترتكز بشكل جيد على الشرعية والقانون الدولي«. ولفت 
ال����ى العدوان العراقي على الكويت في عام 1990 قائال انه 
»عزز التعهد وااللتزام الش����امل والقاطع بسيادة القانون 
وسلوك املواطنة عامليا«. وتطرق الشيخ د.محمد الصباح 
الى عملية السالم في الشرق األوسط قائال ان الكويت »تبنت 
باميان كامل مبادرة السالم العربية وخطة خارطة الطريق« 
التي طرحتها اللجنة الرباعية املعنية بعملية الس����الم في 
املنطقة. وأشار الشيخ د.محمد الصباح في هذا الصدد الى 

أن إسرائيل تواصل عدوانها وحتديها للقانون الدولي.
وأوضح أن الكويت تدين بشدة »السياسة اإلسرائيلية 
لالستيالء على األراضي واألنشطة االستيطانية غير القانونية 

أكد أن من حق إيران امتالك تكنولوجيا نووية سلمية

الكويت سـتنفق 85 مليار جنيه إسترليني على مدى السـنوات الـ 4 المقبلة لتنفيذ الخطة التنموية

المهري: ندعو وزير األوقاف إلقامة 
االحتفاالت بمناسبة المولد النبوي الشريف

الهالل األحمر يجسد معاني التكافل والتراحم 
العطاء  ل���م ينقط���ع  كونا: 
اإلنساني الكويتي إلغاثة املنكوبني 
في العالم منذ استقالل الكويت 
إذ ان أعم���ال اخلي���ر الكويتية 
متواصل���ة ف���ي أرج���اء العالم 
تعني احملت���اج وتغيث امللهوف 
وجتسد معاني التكافل والتراحم. 
وانتش���رت صروح ومؤسسات 
اخلير في بلدنا احلبيب على مدى 
49 عاما منذ اس���تقالل الكويت 
التي أصبحت من أفضل الدول في 
العطاء ومد يد اخلير لآلخرين في 
ظل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده 

األمني الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملم���د. وقامت الكويت 
من خالل جمعية الهالل االحمر 
بتقدمي املساعدات اإلنسانية لعدد 
من الدول الش���قيقة والصديقة 
ملواجهة األزمات والكوارث التي 
أقامت مش���اريع  اجتاحتها كما 
البنية التحتية ومشاريع تنموية 
إلع���ادة احلياة ف���ي الكثير من 
الدول إضاف���ة إلى االحتياجات 
الفورية لل���دول املنكوبة جراء 
األضرار الناجم���ة عن الكوارث 
الطبيعية. وأكد رئيس مجلس 

إدارة جمعية الهالل األحمر برجس 
البرج���س في لقاء م���ع »كونا« 
مبناسبة األعياد الوطنية ان هذه 
الغالية على  الكرمية  »املناسبة 
الفرصة  قلوبنا جميعا متنحنا 
ملتابعة املسيرة اإلنسانية خلدمة 
املنكوبني في شتى بقاع العالم«. 
البرجس »هنيئا للكويت  وقال 
بتقدمي املس���اعدات اإلنس���انية 
ل���كل املنكوبني في ش���تى بقاع 
العالم وهنيئا للكويت العريقة 
باجنازاتها املشهودة ونتمنى من 
اهلل أن تستمر االحتفاالت بالعيد 

الوطني ويوم التحرير.

المهدي: نأمـل أن تكون المبادرة قـدوة يحتذى بها

أكدت أن عدد المتقدمين باستقاالتهم وصل إلى 52 خالل 3 أشهر

»الطيران المدني« تهدد باإلضراب إذا لم ُتحقق مطالبها الـ 24

ميليباند: استخدام جوازات سفر بريطانية في اغتيال المبحوح أمر  محرج لنا
لندن � كونا: أك��دت الكويت وبريطانيا 
أمس عمق العالقات الوطيدة التي تربط بني 
الدولتني في اليوم الذي حتتفل فيه الكويت 
بعيد استقاللها ال� 49. جاء ذلك خالل اللقاء 
الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح مع نظيره 
البريطاني ديڤي��د ميليباند في مقر وزارة 

اخلارجية البريطانية وسط لندن.
وقال الشيخ د.محمد الصباح في تصريح 
مشترك ل� »كونا« وتلفزيون الكويت انه شرح 
مليليباند الدور الذي تقوم به الكويت خالل 
رئاس��تها احلالية ملجلس التعاون اخلليجي 
وكذلك رئاستها للقمة العربية االقتصادية.

وأوض��ح أن احملادثات التي اس��تغرقت 

نحو ساعة تطرقت إلى موضوع االنتخابات 
العراقية الشهر املقبل وأهمية توفير الدعم 
الكامل للعراق حت��ى تؤكد هذه االنتخابات 
ضرورة توفير األمن واالس��تقرار في هذا 
البل��د وكذلك احملافظة عل��ى ترابه الوطني 

ودعم األمن واالستقرار في املنطقة.
وبالنسبة إليران أوضح الشيخ د.محمد 
الصباح انه أكد مليليباند أهمية انتهاج اخليار 
الديبلوماسي وتعزيزه بالنسبة للتعامل مع 
امللف النووي اإليراني وإعطاء ضمانات حول 
حق طهران في امتالك التقنية النووية السلمية 
وتعاون السلطات اإليرانية على نحو جدي 

وكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وش��ملت املناقشات كما أش��ار الشيخ 

د.محمد الصباح العمل اإلجرامي الذي قامت 
به إس��رائيل االغتيال املسؤول الفلسطيني 
محمود املبحوح وكذلك استخدام جوازات 
س��فر بريطانية للقيام به��ذا العمل الدنيء 
الذي يض��ع بريطانيا في موقف حرج كما 
أن هذا اإلحراج ميتد ألي ش��خص يحمل 

جوازا بريطانيا.
وأشار الش��يخ د.محمد الصباح إلى أن 
ميليباند قال خالل اللقاء إن بريطانيا تأخذ 
هذا األمر على محمل جدي للغاية ألن ذلك 
العمل يشكل انتهاكا ليس فقط لسيادة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ولكن أيضا لبريطانيا. 
وأضاف ميليباند أن بالده ستعالج هذا األمر 
باس��تخدام عالمات أمنية متطورة وتقنية 

حديثة ملنع أي شخص من استخدام جوازات 
سفر بريطانية ألغراض إجرامية.

وردا على س��ؤال قال الش��يخ د.محمد 
الصب��اح إن ميليباند وعد بأن اس��تخدام 
جوازات الس��فر البريطاني��ة ألي أغراض 
إجرامية لن يتكرر حتى ال تستغل جماعات 

إرهابية هذا األمر من جديد.
وحول اليمن قال الشيخ د.محمد الصباح 
انه بحث مع ميليباند األوضاع في اليمن بعد 
انعقاد املؤمتر املهم اخلاص باألزمة اليمنية 
وأهمية دعم وقف إطالق النار هناك. وذكر 
أن اللقاء تطرق أيضا إلى دور مجلس التعاون 
اخلليجي مع املجتمع الدولي للمشاركة في 

التنمية االقتصادية في اليمن.


