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جانب من احلضورعبدالعزيز العجمي خالل االجتماع

العجمي: 60 ألف مواطن على قلب رجل واحد 
ضد قانون الخصخصة وما سينتج عنه

أسامة أبوالسعود
رغم إقرار قانون اخلصخصة في مداولته الثانية إال ان 
رأي النقابي����ن اليزال معارضا لهذا القانون الذي وصفوه 
بأنه يقسم الشعب الكويتي الى طبقتن طبقة أغنياء وأخرى 

معدومة ال جتد قوت يومها.
جاء ذلك خالل اجتماع لنقابات عمال احتاد البترول وعدد 
من قوى املجتمع املدني مس����اء امس االول في مقر االحتاد 
باألحمدي للتنديد بقانون اخلصخصة، حيث أعلن رئيس 
احتاد البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز العجمي عن 
اتس����اع دائرة املعارضة لقانون اخلصخصة مستدال على 
ذل����ك بالدعم الال محدود لرفض هذا القانون، مش����يرا الى 
أهمية إيجاد مشاريع جديدة لتوفير فرص عمل للمواطنن، 
وليس من خالل بيع مش����اريع قائمة تعتمد عليها الدولة 

بشكل أساسي.
ومتنى العجمي أال يصل األمر إلى االصطدام خاصة ان 
دائرة الرفض بدأت في االتساع بشكل كبير داعيا األعضاء 

الذين صوتوا على القانون الى عدم املكابرة.
وأكد أن العمال ال يريدون سوى أبسط حقوقهم، مشيرا 
إلى أن هناك قرابة س����تن ألفا من أبناء الش����عب الكويتي 
يجتمعون على قلب رجل واحد رافضن لقانون اخلصخصة 
وما سينتج عنه داعيا إلى إعادته الى مجلس األمة إلعادة 

النظر فيه.
ووج����ه للحكومة وأعضاء مجلس األمة س����ؤاال حول 
املقصود من املش����روع العام وما الفرق بن املشروع العام 
واملرفق العام؟ وأش����ار العجمي ال����ى أن اإلجابة عن هذا 
التس����اؤل هي من أبسط حقوق الش����عب الكويتي مشيرا 
إلى أنها ستمثل الس����كن الذي ينحر به هذا القانون على 

عتبات مجلس األمة.

نتائج كارثة

وبدوره قال ممثل رابطة الشباب الوطني الدميوقراطي 
د.محمد احلس����ن ان قانون اخلصخصة أقر ولكن نتائجه 
س����تكون كارثية خاصة على فئة الشباب الكويتي الذين 

يشكلون نسبة كبيرة من الشعب الكويتي.
وأضاف: سنعمل على مكافحته دون كلل أو ملل حتى 
يتم إس����قاطه ألنه جاء ضد مصالح الس����واد األعظم من 

الشعب الكويتي ونحن لن نرضى بأن تضيع حقوق أبناء 
الكويت باسم القانون.

وبدوره قال ممثل قائمة 1962 عبدالعزيز املطيري: نحن 
ضد القانون الذي مت إقراره خاصة ان به الكثير من األخطاء 
ونحن ال نواجه احلكومة باعتراضنا ورفضنا للقانون إمنا 

نواجه أعضاء متنفذين ومنتفعن من وراء هذا القانون.
وأض����اف: نحن نرفض القانون الذي س����يزيد أرصدة 
التجار على حساب الطبقة الوسطى، بل جاء ليمحوا تلك 
الطبقة من خالل إيجاد طبقتن طبقة للفقراء وطبقة أخرى 
»للهوامير« ونحن على قناعة بأن أبناء الش����عب الكويتي 
من حقهم أن يقولوا كلمتهم في مستقبل أبنائهم وكلمتنا 

هي الرفض التام لقانون الهوامير.
وبدوره قال نائب رئيس نقابة ش����ركة خدمات القطاع 
النفطي ع����ادل العازمي: ال خلصخصة القطاع النفطي وال 
للقانون الذي جاء ليحول الشعب الكويتي إلى طبقة أسياد 
وطبقة عبيد، ونحن أبناء ه����ذا الوطن خلقنا اهلل أحرارا 

وسنظل، لذلك نؤكد على أننا ماضون في اعتصاماتنا.
وطالب حكومة سمو الشيخ ناصر احملمد بأن تتجاوب 
مع أبناء الشعب وتوقف املسرحية الهزلية التي أقر القانون 
من خاللها وان تعيد النظر فيه مرة أخرى، مشيرا إلى أن 
أبناء النفط والنقابات وجمعيات النفع العام جميعهم على 

قلب رجل واحد رافضن للقانون وما سيأتي به.

مثالب كثيرة

وبدوره أكد عضو جمعية املهندسن الكويتية م.هديان 
العجمي على رفض املشروع لكثرة مثالبه، مشيرا إلى أنه 
غير واضح في الكثير من البنود ويتطلب األمر مزيدا من 

التفسير.
وأضاف: ما حدث نعتبره »كروته« لقانون يحدد مستقبل 
الكثير من القطاعات في الكويت ونحن نرفض ذلك، وكان 
من املفترض إقناع مؤسسات املجتمع املدني باملشروع قبل 
أن يتم إقراره لكنه صيغ بش����كل خاطئ ولم يعط الوقت 
الكافي للدراس����ة أو أخذ أصحاب الشأن فيه وهم العمال 
واملجتم����ع الكويتي لذلك نرفض القانون ونؤكد تضامننا 
مع احتاد عمال البترول في جميع اخلطوات التي سيتخذها 

خالل املرحلة املقبلة.

وفي السياق نفسه استنكر رئيس نقابة العاملن بالشركة 
الكويتية لنفط اخلليج فالح العس����كر إقرار القانون بهذا 
الشكل املبتور مؤكدا على أن القانون جاء غير واضح في 

الكثير من بنوده ومواده.
وأكد العسكر على رفض النقابة وجموع العمال والنقابات 
قان����ون اخلصخصة مل����ا له من آثار وخيم����ة على حقوق 
ومكتسبات الشعب الكويتي والعمال على وجه اخلصوص 
وتهديد الستقرارهم الوظيفي بسبب ما ينشأ عنه من خلل 

في جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية.
وأثنى على دور رؤس����اء وأعضاء االحتادات العمالية 
والنقابات النفطية التابعة الحتاد عمال البترول ملساندتهم 
الفعالة في دعم وتأييد خطوات االحتاد التي بدأها بتفعيل 
مطالبت����ه ورفض����ه القاطع لقانون خصخصة املنش����آت 

النفطية.
وبدوره أكد عضو نقابة البترول الوطنية ناصر الدجيني 
على رفض القانون رفض����ا قاطعا، مؤكدا على دعم احتاد 
البترول ض����د إقرار القانون، مبينا أن قانون اخلصخصة 
جاء غير دستوري، ورفض 28 نائبا للقانون يعتبر أغلبية 
شعبية. وأضاف هذا القانون خرج إلبادة الطبقة الوسطى 
من خالل دس الس����م في العسل ونؤكد للجنة االقتصادية 
وللنواب الذين صوتوا عليه أن القانون »مرفوض مرفوض 

مرفوض«.
ومن جانبه قال عضو احتاد البترول فواز البليسي ان 
القانون البد من إعادته للمجلس مرة أخرى وإعادة النظر 
فيه من جديد مش����يرا إلى أن هناك 24 أستاذا في جامعة 
الكويت من املتخصصن في التشريع والدستور والقانون 

وقعوا على عدم دستوريته.
وبدوره تساءل محمد حسن وهو موظف بالقطاع النفطي 
عن استش����ارة اللجنة االقتصادية للباحثن والقانونين 
والفتوى والتش����ريع في القانون، وكيف يتم إقراره دون 
أخذ رأي الشعب الكويتي؟وهل القانون مشروع متهيدي 

لتجهيز مسودة الدستور اجلديد؟
واختتم رئيس نقابة العاملن في ناقالت النفط يوسف 
الشايجي بالتأكيد على رفض القانون ملا جاء فيه من الكثير 
م����ن التناقضات داعيا أعضاء مجل����س األمة إلى توضيح 

بنوده خاصة أن به الكثير من التناقضات.

خالل اجتماع للقوى العمالية والمجتمع المدني للتنديد بالقانون 

رياض الصانع

مشعل العنزي

المالك يثّمن منحة حكومة خادم الحرمين الشريفين 
إلنشاء مقر دائم لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

االكتشافات التقنية املتسارعة 
التي  والث���روة املعلوماتي���ة 

يشهدها العالم.
وقال ان اجلهاز الذي يضم 

جدة � كون���ا: وصف وكيل 
الش���يخ فيصل  وزارة اإلعالم 
املالك امس جهاز اذاعة وتلفزيون 
اخلليج بانه احد ابرز العالمات 
املضيئة في مس���يرة التعاون 

االعالمي اخلليجي.
جاء ذل���ك في تصريح ادلى 
به الش���يخ فيص���ل املالك بعد 
وصوله مدينة جدة للمشاركة 
ف���ي االجتماع ال���� 27 ملجلس 
ادارة اجلهاز املقرر عقده اليوم 
برئاسة وزير الثقافة واإلعالم 
السعودي د.عبدالعزيز خوجة 
وحضور اعضاء مجلس االدارة 
وكالء وزارات االعالم اخلليجية 
واليمن اضافة الى االمانة العامة 
التعاون ومؤسس���ة  ملجل���س 

االنتاج البرامجي املشترك.

وأكد ان اجلهاز الذي انطلق 
منذ ما يقرب من 30 عاما جتسيدا 
لرغبة قادة دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية استطاع 
حتقيق التكامل والتعاون فيما 
بن دوله���م في جميع املجاالت 

ومنها املجال االعالمي.
وأش���ار الى ان اجلهاز يأتي 
لتعزيز آليات العمل اخلليجي 
املشترك في املجاالت احليوية 
التي ترتبط باملواطن اخلليجي 
والعمل على االرتقاء به من خالل 
االنط���الق نحو آف���اق التطور 

والتقدم.
اذاعة  وأوض���ح ان جه���از 
وتلفزي���ون اخللي���ج مر عبر 
املراحل  مس���يرته بعدد م���ن 
التطويري���ة الت���ي فرضته���ا 

في عضويت���ه جميع القنوات 
اإلذاعية والتلفزيونية احلكومية 
في دول مجلس التعاون واليمن 
العالقات  حريص على تعزيز 

فيما بينها.
وأعرب الشيخ فيصل املالك 
عن يقينه في ان تصب قرارات 
االجتم���اع في رفع مس���توى 
التعاون والتنسيق وتعزيزهما 
بن تل���ك القن���وات، مبينا ان 
املجتمعن سيناقشون توصيات 
اللجان التابعة للجهاز للخروج 
بقرارات تسهم في اكمال مسيرة 

التعاون االعالمي اخلليجي.
وأف���اد بأنه س���يتم خالل 
االجتماع اس���تعراض البرامج 
واألنشطة التي جرى تنفيذها 
خالل الدورة السابقة اضافة الى 

مناقشة عدد من املشروعات التي 
سيتم تنفيذها من قبل اجلهاز 

خالل الفترة املقبلة.
وأض���اف ان اجلهاز يعتزم 
رصد التغيرات االعالمية على 
الساحتن االقليمية والدولية 
من خالل اصداره مجموعة من 
الى  البحثية اضافة  الدراسات 
تنظيم برامج تدريبية للكوادر 
العامل���ة في املجال���ن االذاعي 

والتلفزيوني.
وثمن وكي���ل وزارة االعالم 
منحة حكوم���ة خادم احلرمن 
الكرمية النشاء مقر  الشريفن 
دائ���م للجهاز، معتبرا انش���اء 
املقر قف���زة كبيرة س���ترتقي 
بالعمل االعالمي لدول مجلس 

التعاون.

الشيخ فيصل املالك

الصانع: االعتصامات واإلضرابات مرفوضة 
في بلد القانون ألنها تعطل مسيرة التقدم

العنزي: اإلسراع بخصخصة النقل العام 
لتنظيمه وتقديم خدمات متميزة

العرادة: االعتصام السلمي مظهر ديموقراطي 
وليس تمرداً على النظام والسلطة

العربي  صرح رئيس االحتاد 
البلدي����ات والس����ياحة  لعم����ال 
العام املساعد لنقابة  والسكرتير 
العاملن في بلدية الكويت محمد 
العرادة بأن التهديدات احلكومية 
لن تثنينا عن تنظيم االعتصامات 
واالضرابات الس����لمية عن العمل 
وحذر احلكومة من ارتكاب االخطاء 
العم����ل واملنظمات  الفادحة على 

العمالية النقابية.
واك����د الع����رادة ان النقابة لن 
تتوانى حلظة ولن تدخر اي جهد 
وسوف تستمر في طريقها بكل عزم 

وجهد واصرار على اجن����از واقرار املطالب العمالية 
العادلة للعاملن في البلدية التي تشكل اهم اولويات 
مجلس االدارة احلالي وهي: كادر مفتش����ي النظافة 
واالعالنات وصحة البيئة ومفتشات الصالونات وكادر 
شاغلي الوظائف االشرافية وكادر حملة دبلوم البنوك 
والتأمن واالدارة املالية وبدل التلوث للعاملن في ادارة 
االغذية املستوردة في ميناء الشعيبة الصناعية، حيث 
ان  تلك املطالب تقدمت بها النقابة منذ سنوات واعتمدها 

جميع الوزراء الذين حملوا حقيبة البلدية.
وصرح العرادة بأن االضراب واالعتصام السلمي 
عنصران من عناصر احلريات العامة ووسيلة للعامل 
للدفاع ع����ن حقوقه ومصاحله املهني����ة واالضراب 
احد احلقوق االساس����ية للف����رد العامل نعبر به عن 
سخط عمالنا من جراء الظلم الفادح الذي تعرضوا 
له والهدف من االضراب هو حتس����ن شروط العمل 
مؤكدا ان االضراب واالعتصام الس����لمي ال يعتبران 
متردا على النظام والس����لطة والقانون، بل هو احد 
مظاهر الدميوقراطية في الدول املتحضرة تلجأ اليه 
املنظمات النقابية لضمان حقوق عمالها ومصاحلهم، 
كما ان االضراب حق دستوري نقابي شرعي لن نتنازل 

عنه مهما كلف االمر.
واشار العرادة الى ان النقابة ماضية لوضع اآللية 
واالجراءات القانونية لتنظيم االضراب السلمي في 
املرحلة القادمة بالتنس����يق مع االحتاد العام لعمال 
الكويت واحتاد نقاب����ات العاملن بالقطاع احلكومي 
مؤك����دا ان االضراب القادم اض����راب قانوني ال يدعو 
للفوضى وال للعشوائية وال يخرج عن القانون وسوف 
يكون ضمن اطار اتفاقيات ومعاهدات منظمة العمل 

الدولية والعربية.
واوضح العرادة ان مبدأ احلرية النقابية هو جوهر 
قيم منظمة العمل الدولية، فهو منصوص عليه في 

دس����تور املنظمة الدولية، كما ان 
االتفاقية الدولية رقم 87 بش����أن 
احلري����ة النقابي����ة وحماية حق 
التنظيم كفلت للمنظمات النقابية 
احلق في وضع دساتيرها ولوائحها 
االدارية وفي انتخاب ممثليها في 
حرية كامل����ة وفي تنظيم ادارتها 
ونشاطها في اعداد برامج عملها، كما 
ان للعمال دون اي متييز احلق في 
تنظيم انفسهم لتعزيز مصاحلهم 
والدفاع عنها ومتتنع الس����لطات 
العامة عن اي تدخل من شأنه ان 
يقيد هذا احلق او يعوق ممارسته 

املشروعة.
كما ان االتفاقية الدولية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ 
ح����ق التنظيم واملفاوضة اجلماعية هو متتع العمال 
بحماي����ة كافية من كل عمل ينطوي على التمييز في 

مجال االستخدام بسبب انتمائهم النقابي.
واش����ار العرادة الى ان تش����كيل احلكومة للجان 
عسكرية واخرى من مختلف الوزارات هو محاولة للنيل 
من احلقوق واحلريات النقابية التي كفلها الدستور 
في مواده، مؤكدا ان اسلوب الترهيب والتخويف لن 
يجدي نفعا مع املنظمات النقابية والعمال، كما نؤكد 
دعمنا الكامل لكل اخلطوات القانونية والدستورية 
التي س����وف يقوم بها االحت����اد العام لعمال الكويت 
خالل الدورة 99 ملنظمة العمل الدولية في جنيڤ في 

مطلع شهر يونيو املقبل.
وطالب العرادة احلكومة مبحاسبة مجلس اخلدمة 
املدنية عل����ى جتاهله وعدم مس����اواته التي اوقعت 
ظلما فادحا على ش����ريحة كبيرة م����ن العاملن في 
البلدية وخلق حالة ش����ديدة من االستياء والتفرقة 
الواضحة بن ابناء الوطن الواحد، حيث لم يتعامل 
مع املطالب العمالية العادلة مبسطرة واحدة بل اعتمد 
على العش����وائية في اقرار الكوادر وخرق القوانن 

واالنظمة ولوائح العمل.
واكد العرادة ان النقابة ال تخضع الي تيار او اهواء 
بل تخضع ملصالح عمالها وتدافع عن حقوقهم التي 
كفلها الدستور واالتفاقيات الدولية داعيا جميع العاملن 
في قطاعات البلدية الى املشاركة الفاعلة في االضراب 
السلمي الذي سوف تنظمه النقابة الحقا حتى يكون 
صوتا ورسالة قوية في وجه من يتجاهل ويتعسف 
ويظلم العاملن في البلدية ومطالبا مجلس اخلدمة 
املدنية بتحمل مس����ؤولياته الوطنية والدس����تورية 

واقراره املطالب العادلة املذكورة في اسرع وقت.

ص���رح احملامي والناش���ط 
السياس���ي رياض الصانع بأنه 
ليس هناك أحد ضد حق النقابات 
واملؤسس���ات في االعتصامات 
الس���لمية والتعبي���ر عن رأيها 
بطريق���ة متحض���رة ف���ي بلد 
مؤسس���ات مث���ل الكويت الذي 
يس���وده القان���ون والذي حدد 
حقوق كل فرد وواجباته جتاه 
الدولة، إال ان املشكلة تكمن فيمن 
يحاولون أن يفسروا القوانن على 
رغباتهم وأهوائهم الشخصية، 
لذلك ش���اهدنا من يخرج على 
مجتمعنا املعروف بقيمه وأخالقه 
بحقوق نقابي���ة منها: التظاهر 
واالضرابات واالعتصامات والتي 
ال طائل م���ن ورائها إال تعطيل 
مسيرة الدولة في التقدم وتتسبب 
في ش���ل جميع مناحي احلياة، 
مثل تلك األعم���ال أمر مرفوض 
من قبل السلطة التنفيذية وايضا 

العاملن  أكد رئي����س نقاب����ة 
بشركة النقل العام الكويتية مشعل 
العنزي، انه مع اختالفنا في توقيت 
اقرار قانون اخلصخصة وقلقنا من 
اكتفاء املشرع بوضع ضمانات هشة 
حلماية القطاع العمالي متمثلة في 
الكثير منها قابل  مجموعة اسهم 
للبيع باملستقبل وبالتالي احملصلة 
النهائية ستكون هجرة املوظفن 
الى القطاعات التي لم تنلها ايدي 
اخلصخصة ليكون الهدف الرئيسي 
من اقرار هذا القانون غير محقق 
وبالتالي زيادة التكلفة على ميزانية 

الدولة دون اي فائدة تذكر.
الى تصري����ح وزير  واش����ار 
التج����ارة والصناع����ة بتاريخ 15 
اجلاري املتعلق بعودة ش����ركات 
حكومي����ة الى القطاع اخلاص من 
جديد قائال اننا في نقابة العاملن 
بشركة النقل العام الكويتية نتفق 
ونؤيد وندفع بهذا التوجه ليس حبا 
في اخلصخصة او قناعة بقانونها 
احلالي ولكن رأفة باملال العام املهدر 
على عتبات هذه الش����ركة والتي 
لألس����ف تعاني من سوء اإلدارة 
منذ عام 2003 دون حماية تذكر، 
حيث ان االس����تهتار باملال العام 
وتبذيره اصبح س����مة من سمات 

من املواطنن ألن���ه ال ميكن ان 
تعط���ل مصالح الدول���ة وأفراد 
الشعب من أجل مصالح شخصية 
لبعض املواطنن، صحيح ان لهم 
حقوقا كما يدعون، ولكن يجب 
أخذها بالطرق العقالنية والسبل 
القانونية التي كفلها وأرس���اها 

هذه اإلدارة وايضا انتشار التخبط 
وعدم التخطيط والرؤية املعدومة 
كشعار انتهجته هذه االدارة دون 
رادع، ولكم في ديوان احملاس����بة 
)املقدم بتاري����خ 2009/6/8( خير 
دليل، حيث اشار الى نقاط كثيرة 
ومهمة نذكر بعضا منها: بيع حافالت 
بصورة مباشرة بدال من طرحها في 
مزايدة وهذه مبادرة عرجاء قامت 
بها االدارة حتت مسمى »متطمن« 
كبدت الش����ركة اكثر من 3 مالين 
دينار، ضعف النظام الرقابي داخل 
الش����ركة على اخلزينة الرئيسية 
والفرعية وقسم التذاكر، وغيرها 

دستورنا ومنها القضاء الذي هو 
ذخر ومفخرة في بالدنا والذي 
يشهد له القاصي والداني بالنزاهة 
واحليدة، وأقول: من يعتقد ان 
تظاهر املوظف���ن واعتصامهم 
من أجل البدالت )كسب مادي(، 
يجب ان يتذكر هؤالء املوظفون 
الكثير ولم  الكويت أعطتهم  ان 
تبخل عليه���م يوما م���ا وانها 
رعتهم حت���ى أصبحوا موظفن 
كب���ارا وبدأوا يه���ددون بالدهم 
باالعتصام واإلض���راب، فضال 
عن تهديده���م بلجوئهم ملنظمة 
العمل الدولية ومنظمات دولية 
أخرى، مؤسف حقا من يساوم 
بالده لكس���ب رخيص محاوال 
ابتزازها، فم���ن يظن ان للدولة 
ذراعا تلوى فهو مخطئ فنحن 
ف���ي بل���د قانون ومؤسس���ات 
متحصنة بالدميوقراطية والعدالة 

االجتماعية.

الكثير والكثير من املالحظات التي 
توضع عليها عالمات استفهام كبيرة 
وآخر انتهاكات هذه االدارة حلرمة 
املال الع����ام كان عن طريق زيادة 
رواتب املديرين التنفيذين ومديري 
اإلدارات وزيادة مخصصاتهم مقابل 
تخفي����ض رواتب العمالة الوافدة 

وتهميش العمالة الوطنية.
وللعلم فقد قامت نقابة العاملن 
بشركة النقل العام مبقابلة وزير 
الشمالي بتاريخ  املالية مصطفى 
2007/11/15 ووضع����ت الص����ورة 
اإلدارة  الفاس����دة واملتردية لهذه 
بن يديه وسطرت جميع سلبياتها 
ولكن لألسف »لقد أسمعت لو ناديت 
حيا... ولكن ال حياة ملن تنادي«.

الى صاحب  وأخيرا نتوج����ه 
القرار سمو رئيس مجلس الوزراء 
ملتمس����ن منه ضرورة االسراع 
بخصخص����ة ش����ركة النقل العام 
الكويتية، وتأسيس هيئة للنقل 
العام اس����وة مبا ه����و معمول به 
في الدول املتقدمة، ولتكن اجلهة 
املسؤولة عن تنظيم النقل اجلماعي 
وتسن القوانن لتنظيم العمل بن 
الشركات املتنافسة وتشرف عليها 
لتضمن تقدمي خدمة مبستوى عال 

وتكلفة مالئمة.

على الجميع أن يتذكروا أن الكويت أعطتهم الكثير

طالب بتأسيس هيئة للنقل العام أسوة بالدول المتقدمة

حّذر الحكومة من ارتكاب األخطاء ضد العمال والنقابات

محمد العرادة

الكويت تدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني 
من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

دوشنبيه )طاجيكستان( � كونا: دعت الكويت امس 
الى العمل على متكن الش����عب الفلس����طيني مبوجب 
الق����رارات الدولية لألمم املتحدة واملبادرة العربية من 
حقه املشروع بإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.
ج����اء ذلك في كلمة لنائ����ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح وزعها السفير 
وليد اخلبيزي مدي����ر ادارة املنظمات الدولية بوزارة 
اخلارجية خالل الدورة ال� 37 ملجلس وزراء خارجية 
دول منظمة املؤمتر اإلس����المي التي بدأت اعمالها يوم 
امس في عاصمة طاجيكس����تان. ودعا الشيخ د.محمد 
الصباح في كلمته الى انسحاب اسرائيل من كل األراضي 
العربية في اجلوالن السوري ومزارع شبعا اللبنانية 

واحالل السالم مبنطقة الش����رق األوسط. واشار الى 
انه يقتضي ادانة اسرائيل سياسيا ومالحقتها قانونيا 
لدى احملاكم الدولية املختصة على انتهاكاتها للقانون 
الدولي. وفي جانب آخر طالب الشيخ د.محمد الصباح 
باحالل السالم في منطقة الشرق األوسط واخالئها من 
الس����الح النووي وانضمام جميع الدول ذات البرامج 
النووية مبا فيها اس����رائيل الى معاهدة حظر انتشار 
األس����لحة النووية مع احتف����اظ دول املنظمة بحقها 
في االس����تفادة من برامج الطاق����ة النووية لالغراض 
السلمية وبإشراف من وكالة الطاقة الذرية. وأكد من 
جهة اخرى ان برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي والذي اعتمده قادة العالم االسالمي في القمة 
االستثنائية الثالثة مبكة املكرمة أصبح ميثل خريطة 

طريق للعمل اإلسالمي سواء من حيث اصالح وتقوية 
الهيكل البنيوي والتنظيمي ملنظمة املؤمتر االسالمي او 
من حيث متابعة تنفيذ وترشيد القرارات الصادرة على 
مستوى القمة واملجلس الوزاري واللجان املتخصصة. 
ورأى الشيخ د.محمد الصباح ان قضايا العالم االسالمي 
في فلسطن والعراق والس����ودان والصومال وجامو 
وكشمير وافغانستان وقبرص واذربيجان وجزر القمر 
وقضايا اجلماعات واملجتمعات املس����لمة كلها قضايا 
جديرة بالعناية واالهتمام والتشاور والتضامن فيما 
بن الدول االس����المية. وحث الشيخ د.محمد الصباح 
على تشجيع جميع الدول في املنظمة على االنضمام 
ال����ى املبادرات والبرامج التي من ش����أنها دعم احلالة 

املعيشية واالقتصادية في الدول اإلسالمية.


