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خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خالل استقباله الشيخ د.محمد الصباح

األمير سلمان بن عبدالعزيز مستقبال الشيخ د.محمد الصباح

البعض قرأ بيان مجلس الخدمة المدنية حول الكوادر  باللغة »الهيروغليفية«

محمد الصباح: حملت رسالة من األمير لخادم الحرمين حول القمة التشاورية في الرياض
الحدود الكويتية � العراقية ُرس�مت وانتهت وزي�ارة عبدالمهدي لطمأنة الكويت بالتزام العراق بحس�ن الجوار

بيان عاكوم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح انه ال 
توجد مماطلة أو تأجيل أو حتى تسويف 
من ديوان اخلدمة املدنية بشأن الكوادر، 
الفتا الى ان هذا املوضوع سيتم االنتهاء 

منه خالل هذا الشهر.
وبينّ ان هناك 118 طلبا ستتم غربلتها 

من قبل اللجنة الفنية.
وقال الش���يخ د.محمد الصباح بعد 
العربية السعودية  اململكة  الى  زيارته 
لتسليم خادم احلرمي رسالة من صاحب 
الس���مو ان مجلس اخلدمة أصدر بيانا 
وأوضح األمر ولكن البعض قرأه وكأنه 
باللغة »الهيروغليفية« مشددا على ان 
ما يحكمهم حتقي���ق العدل واإلنصاف 
واألمانة في اتخاذ الق���رار. وفيما يلي 
ردود الشيخ د.محمد الصباح على أسئلة 

الصحافيي:
 م��اذا عن الرس��الة الت��ي حملتها الى 

خادم احلرمني الشريفني؟
 حملت رسالة من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الى خادم احلرمي 
الشريفي تتعلق بالقمة التشاورية التي 
ستعقد في الرياض مطلع الشهر املقبل، 
الرسالة بالعالقات اخلليجية  وتتعلق 

� اخلليجي���ة والعالقة بي دول مجلس 
التعاون ومحيطه االقليمي وعالقات دول 
التعاون بالكت���ل االقتصادية العاملية، 
ونتمنى ان تشكل هذه املناقشة لتقوية 
نقاط احلوار ودور مجلس التعاون خلدمة 

مصالح شعوبه.
 وزير خارجية فرنسا جدد تأكيد دعم 
بلده لترسيم احلدود بني الكويت والعراق 
في حني طالب من��دوب العراق الدائم لدى 
األمم املتحدة تخفيض التعويضات هل من 

جديد؟
 أوال: أود التأكي���د عل���ى ان احلدود 
الكويتي���ة � العراقية رس���مت وانتهت 
مبوجب قرار مجل���س األمن رقم 833، 
األمر الثاني املتعل���ق مبطالبة العراق 
بتخفيض نسبة استقطاع املديونيات، 
فهذا أمر يطالب به العراق ويقرره مجلس 

األمن.
 م��اذا عن زيارة نائب الرئيس العراقي 
د.عادل عبداملهدي الى الكويت األس��بوع 

املاضي؟
 زار د.عبداملهدي الكويت وستكون 
هناك زيارات اخرى ملسؤولي عراقيي 
خالل الفترة املقبلة وجاءت الزيارة الطالع 
دول اجلوار وطمأنتها بأن العراق ملتزم 
باخلط الذي رس���مه لنفسه بان يكون 

دولة دميوقراطية حتترم حقوق االنسان 
وحتترم التزاماتها الدولية والتأكيد على 
حسن اجلوار وخاصة للكويت لذلك كانت 

رسالة مطمئنة ورحبنا بها.
وم���ن املهم في هذه املرحلة ان يأخذ 
العراق مجاله في التداول الداخلي واحلراك 
الداخلي النضاج عملية التشاور السياسي 
الخ���راج حكومة متثل اجلميع وحتقق 
األهداف التي نرغبه���ا جميعا للعراق، 
وهذا شيء ليس غريبا، وأعتقد انه أمر 
ايجابي ملا يقوم به العراق من تش���اور 

مع دول اجلوار.
 مازال الرئيس اإليراني يتحدى العالم 

فما تعليقك على األمر؟
 نتمنى من األشقاء في العراق التعامل 
بش���كل ايجابي مع قرارات الش���رعية 

الدولية.
 ماذا عن موضوع الكوادر في مجلس 

اخلدمة املدنية؟
 اجتمعن���ا كمجلس خدم���ة مدنية 
اخلمي���س املاضي وأعددنا بيانا باللغة 
العربية وال أع���رف كيف قرأه البعض 
وكأنه باللغة »الهيروغليفية« وقلنا فيه 
ان مجلس اخلدمة املدنية راجع الكوادر 
واملزايا واحلوافز املالية وقرر ان يتخذ 
قرارا فيها في شهر ابريل ومن دون تأجيل 

او مماطلة وال تسويف، ولم يتبق سوى 
اس���بوعي من هذا الشهر لذلك احب ان 
أؤكد مرة اخرى ان األس���اس الذي بني 
عليه قرارنا بأننا ننتهي خالل هذا الشهر 
من ه���ذه املواضيع والت���ي هي تقريبا 
اكثر من 100 موض���وع معروضة على 
مجلس اخلدمة املدنية من كوادر وحوافز 
ويحكمنا امران االول العدل واالنصاف 
والسرعة في اقرار هذه الكوادر واملزايا، 
االمر الثاني وهو مهم جدا ملاذا ندرسها؟ 
نحن نريد ان نكون أمناء في اتخاذ القرار 
ألن لدينا خط���ة امنائية مت اقرارها من 
مجلس األمة وهذه اخلطة تتطلب اعباء 
كبيرة على اجلهاز الوظيفي لتحقيق هذه 
اخلطة ويجب ان تواكبه االعباء مبزايا 
وحواف���ز مالية ولذلك نحن مقرون من 
حيث املبدأ وموافقون على اعطاء مزايا 
للجهاز الوظيفي كي يرتقي بأدائه لتحقيق 

األهداف املوجودة في اخلطة.
 ولكن ملاذا اللجنة الفنية؟

 ألن لدينا 118 طلبا لذلك اللجنة الفنية 
هي التي س���تغربلها وقد بدأنا النقاش 
وأقررنا من حيث املب���دأ مجموعة من 
القضايا وطلبنا ايضاحات واستفسارات 
عن مواضيع اخرى ونعود ونكرر خالل 

هذا الشهر سننتهي من األمر.

 الرياض � كونا: أشاد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 

مبستوى العالقات الكويتية � السعودية.
وقال الشيخ د.محمد الصباح عقب لقائه 
أمس والوفد املرافق له أمير منطقة الرياض 
االمير س���لمان بن عبدالعزيز ان العالقات 
الكويتية � الس���عودية بلغ���ت مرحلة من 
النموذجية بحيث أصبحت »منوذجا كفؤا« 

في مستوى العالقات الدولية.

واش���ار الى ان هذه العالقات وصلت الى 
مرحل���ة تطمح اليها جميع الدول واالمم في 

مستوى عالقاتها الرسمية والشعبية.
ونقل الشيخ د.محمد الصباح لالمير سلمان 
بن عبدالعزيز حتيات وتقدير صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد  وسمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجل���س الوزراء. وأضاف ان 
لقاءه االمير س���لمان تطرق الى بحث سبل 

تعزيز أوجه التعاون بي الكويت واململكة 
العربية السعودية. وضم الوفد املرافق للشيخ 
د.محمد الصباح في زيارته لالمير س���لمان 
بن عبدالعزيز كال من املستش���ار في ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي فيصل 
احلجي وسفير الكويت لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ حمد جابر العلي الصباح 
واملستشار في سفارة الكويت بالرياض صالح 

الصقعبي واملستشار ذياب الرشيدي.

أمير الرياض التقى محمد الصباح: العالقات بين البلدين 
وصلت إلى مرحلة تطمح إليها جميع الدول واألمم

رئيس األركان الفرنسي بدأ زيارة رسمية للبالد
لتفعيل االتفاقية العسكرية بين البلدين

وصل البالد مساء امس رئيس 
االركان العامة للجيوش الفرنسية 
الفري����ق اول ادوارد غييو والوفد 
املرافق له في زيارة رسمية للبالد 

تستغرق يومي.
وكان في استقباله على ارض 
املطار رئيس االركان العامة للجيش 

الفريق الركن احمد اخلالد واعضاء 
العسكري وسفير  الدفاع  مجلس 
فرنسا لدى البالد جان رينيه جيان.
وذكرت مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة في بيان صحافي 
ان ه����ذه الزيارة تأت����ي لتوثيق 
الروابط ب����ي البلدين الصديقي 

العس����كرية  وتفعي����ل االتفاقية 
فيما بينهما في مجاالت التدريب 

والتعاون العسكري.
واضافت انه ستتم خالل الزيارة 
مناقشة مواضيع التمارين املشتركة 
وس����بل تفعيلها وتطويرها بي 

البلدين الصديقي.

د.محمد الطبطبائي والسفيرة منى كامل خالل االجتماع الثاني لفريق العمل العربي

في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

الكويت ترأست فريق العمل العربي لوضع إستراتيجية 
الوقاية من مخاطر الجنوح وظواهر االنحراف

»الهالل األحمر« تسيّر دفعة مساعدات رابعة  للنازحين باليمن
صنعاء � كونا: قال س����فيرنا في صنعاء سالم 
الزمانان ان جمعية الهالل األحمر ستس����ير الدفعة 
الرابعة من املس����اعدات االغاثية املقدمة من حكومة 
الكويت ملساعدة النازحي جراء األحداث التي شهدتها 
محافظة صعدة في األشهر املاضية. وأكد الزمانان في 
تصريح ل� »كونا« ان القافلة التي يبلغ وزن حمولتها 
140 طنا تتكون من 7 شاحنات محملة ب� 3 آالف عبوة 
غذائية وسيارة إسعاف طبية مجهزة، حيث من املقرر 
ان تغادر القافلة الكويت اليوم األحد متوجهة عبر 
األراضي السعودية وصوال الى صنعاء في غضون 
بضعة أيام وسيتم تسليمها الى اجلهات املختصة. 
وأضاف الس����فير الزمانان ان املساعدات الكويتية 
مستمرة في التدفق في ظل استمرار معاناة النازحي 
وتزايد أعدادهم التي قدرت طبقا الحصاءات اجلهات 
املعنية اليمنية ب� 350 أل����ف نازح معربا عن أمله 

في ان تتضافر اجلهود الرسمية والشعبية اليمنية 
وجهود األشقاء واألصدقاء للتخفيف منها وإنهائها 
خصوصا بعد أن وضعت القيادة السياسية ممثلة 
برئيس اجلمهورية علي عبداهلل صالح نهاية للحرب 
السادسة في صعدة مشيرا الى ان اجلهات الرسمية 
والشعبية بدولة الكويت تقف الى جانب األشقاء في 

اليمن وحترص على وحدته وأمنه واستقراره.
وكانت جمعية الهالل األحمر سيرت في منتصف 
فبراير املاضي قافلة مساعدات إغاثية مكونة من 6 
شاحنات تشمل 4000 بطانية و2000 من املعلبات 
املتنوعة اضافة الى 2000 عبوة غذائية متنوعة وبلغ 
وزنها االجمالي 80 طنا. كما قدمت اجلمعية في شهر 
أكتوبر املاضي قافلتي اغاثة من 16 شاحنة بوزن 320 
طنا ش����ملت 4550 خيمة وقرابة 15 ألف بطانية و3 

آالف غطاء بالستيكي.

ترأست جلنة شؤون املرأة مبجلس الوزراء 
يومي 7 و8 اجل����اري أعمال االجتماع الثاني 
لفريق العمل العربي لوضع االس����تراتيجية 
العربية للوقاية من مخاطر اجلنوح وظواهر 
االنح����راف لدى النشء مبق����ر جامعة الدول 
العربية بالقاهرة. وترأس االجتماع د.محمد 
الطبطبائي ممثال عن رئيس����ة جلنة شؤون 
املرأة الشيخة لطيفة الفهد باعتبارها صاحبة 
املبادرة األولى لوضع هذه االس����تراتيجية، 
حيث استضافت الكويت االجتماع األول لفريق 
العمل العربي لبلورة هذه االستراتيجية التي 
انبثقت عن مؤمتر انواع الضوابط االجتماعية 
الواجبة في مواجهة السلوك املنحرف خالل 

الفترة من 17 وحت����ى 19 فبراير 2009 الذي 
عقد في الكويت.وصرحت الس����فيرة ومدير 
إدارة األسرة والطفولة بجامعة الدول العربية 
منى كامل بأن الفريق العربي املعني بوضع 
االستراتيجية يضم كال من: جلنة شؤون املرأة 
� مجلس الوزراء، ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعم����ل، باإلضافة الى خب����راء من اململكة 
األردنية الهاش����مية ودولة اإلمارات العربية 
واجلمهورية اجلزائرية واجلمهورية التونسية 
واجلمهورية العربية الس����ورية وجمهورية 
مصر العربية. وبتنس����يق من د.أحمد زايد 
اس����تاذ علم االجتماع ومدير مركز الدراسات 
املستقبلية »جامعة القاهرة« وسوف تعرض 

الصيغة النهائية لالستراتيجية على املجالس 
الوزارية املتخصصة في جامعة الدول العربية 
وإقرارها، ومن ثم اطالقها في الكويت خالل فترة 
ترأسها للقمة العربية واالقتصادية واالجتماعية 
والتنموية.. وأضافت ان النشء العربي ميثل 
أكبر ش����ريحة في املجتمعات العربية سواء 
في الطفولة أو املراهقة أو الش����باب، لذا فهم 
بحاجة الى بيئة مناسبة حلمايتهم من املخاطر 
املعاصرة والظواهر السلبية، وان جامعة الدول 
العربية حريصة على االهتمام بالنشء العربي 
وله����ذا جتاوبت مع املبادرة الكويتية لوضع 
االس����تراتيجية العربية للوقاية من مخاطر 

اجلنوح وظواهر االنحراف لدى النشء.

سالم الزمانان

رئيس أركان اجليش الشيخ أحمد اخلالد لدى استقباله رئيس األركان الفرنسي


