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هدى العميري

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تثبيت املوجه الفني األول مبنطقة 
العاصمة ملادة اللغة العربية هدى 
العميري للعمل بوظيفية موجه 
فني ع����ام اعتبارا من 12 اجلاري 
ونص قرار الوزي����رة على: بناء 
على اعتماد مراقب شؤون التوظف 
املدنية ووكيل  بديوان اخلدم����ة 

وزارة التربية تقرر:
أوال: متديد ندب هدى العميري 
املوج����ه الفن����ي األول مبنطق����ة 
العاصم����ة التعليمية ملادة اللغة 
العربية للعم����ل بوظيفة موجه 
فني عام مل����ادة اللغ����ة العربية 
وذلك اعتبارا من 2010/3/16 وحتى 

.2010/5/11
ثانيا: نقل هدى العميري املوجه 
العاصمة  الفني األول مبنطق����ة 
العربية  اللغة  التعليمية مل����ادة 
للعمل بوظيف����ة موجه فني عام 
ملادة اللغة العربية وذلك اعتبارا 

من 2010/5/12.
وش����كلت الوزيرة فريق عمل 
لدراسة التوصيات الواردة باملؤمتر 
التربوي األول للجودة الشاملة.

برئاسة مرمي الوتيد � الوكيل 

واعتبارا من تاريخ صدوره وحتى 
.2010/10/31

إلى ذلك علم����ت »األنباء« ان 
وزارة التربية ستستحدث مكاتب 
استقبال في مداخل مدارس املراحل 
التعليمية الثالث الى جانب مدارس 

رياض االطفال.
تهدف هذه اخلطوة إلى تنظيم 
دخول اولي����اء االمور املراجعني 
للمدارس ورياض االطفال بطريقة 
الى  حضارية تعينهم وتوجههم 
جهة االختصاص وتيس����ر لهم 
سرعة اجناز معامالتهم، اضافة الى 
ضبط امن املدرسة من خالل توفير 
الرقاب����ة الدائمة لعملية الدخول 
الروضة.  او  واخلروج باملدرسة 
وخاطبت الوزيرة قطاع املنشآت 
امكانية انشاء  التربوية لدراسة 
مكاتب استقبال باملداخل الرئيسية 
للمدرسة مع مراعاة ان تكون جزءا 
من مكاتب موظفي القسم االداري 
باملدرسة، لضمان التواجد الدائم 
للموظفني، آملني ان يأخذ املوضوع 
الصفة العاجلة وموافاتنا بالدراسة 
بالسرعة املمكنة ليتسنى لنا عرض 
الوكالء  املوضوع عل����ى مجلس 
واكتمال تنفيذه اعتبارا من بداية 

العام الدراسي 2011/2010.

املساعد لقطاع البحوث التربوية 
واملناهج، وعضوية كل من:

الش����ريدة، د.حميد  سميحة 
الصراف، د.سعود احلربي، أنور 
العنجري، محمود دشتي، سلمان 
الالفي، د.شهاب العثمان، سلمى 

العكاري.
وصدر القرار: مهام الفريق في: 
دراسة التوصيات الواردة باملؤمتر 
التربوي األول للجودة الشاملة.

عل����ى أن يعم����ل الفريق في 
أوقات الدوام الرس����مي وخارجه 
الفريق  وتصرف مكافأة لرئيس 
واعضائه وفقا للنظم املعمول بها، 

اعتمدت بمرسوم من مجلس الوزراء على أن ينشأ مجلس إدارة لها لتبدأ في مزاولة عملها

وزيرة التربية اعتمدت هدى العميري 
موجهًا عامًا للغة العربية

الحمود لـ »األنباء«: »االعتماد األكاديمي«
مطلب أساسي لتوحيد أسس اعتماد الجامعات

7 أعضاء في لجنة »تمهين التعليم«

مؤشرات بزيادة جديدة في الرسوم 
الدراسية لـ »األميركية« و»اإلنجليزية«

مريم بندق
اعلنت وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان مجلس الوزراء وافق على مشروع 
مرسوم بانشاء الهيئة الوطنية لالعتماد االكادميي 
وضمان جودة التعليم واملناط بها اعتماد املؤسسات 
االكادميية التي ابتعث اليها الطلبة الكويتيون في 
اخلارج واجلامعات اخلاصة والبرامج العلمية داخل 

البالد.
وقالت الوزيرة د.احلم����ود ل� »األنباء« ان هيئة 
االعتماد االكادميي مطلب اساسي لتوحيد اسس اعتماد 
اجلامعات والهيئات االكادميي����ة العليا في الدولة، 
مشيرة الى انه سيتم التعاون مع الهيئة االقليمية 
لالعتماد االكادمي����ي واجلودة التي اقرتها قمة دول 
مجلس التعاون اخلليجي التي استضافتها الكويت 
ديس����مبر املاضي والتي ته����دف الى وضع املعايير 
املناس����بة لالعتماد االكادميي في دول املجلس، كما 
تقوم بتقييم اجلامعات والبرامج اجلامعية القائمة 
ومس����اعدتها في احلصول على االعتماد االكادميي 
واالعتراف الدولي. واستذكرت الوزيرة مضمون القرار 
الوزاري املتعلق بإنش����اء جلنة لالعتماد االكادميي 
في وزارة التعليم العال����ي، موضحة ان اعمال هذا 
الفريق ستتحول الى هيئة االعتماد االكادميي على 
ان ينشأ مجلس ادارة الهيئة ويعني لها مدير ثم تبدأ 
في مزاول����ة اعمالها، وطلبت من ادارة امالك الدولة 

بوزارة املالية ايجاد مكان مستقل لها.
على صعيد مختلف، شددت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود على اهمية دور قناة 
»اثراء« التعليمية التي بدأت في بث برامجها لطلبة 

الصفوف العاشر واحلادي عشر والثاني عشر.
وقال����ت الوزيرة د.احلمود ان هذه البرامج التي 
تشمل املواد االساسية كاللغتني العربية واالجنليزية 
والتربية االسالمية والفيزياء والكيمياء تهدف اساسا 
الى مساعدة ابنائنا الطلبة استعدادا لالمتحانات وما 
تتطلبه م����ن مراجعات مكثفة وايضا لطلبة املنازل 
الذين ميثلون فئة مهمة جدا، اضافة الى الراغبني في 

تنمية معلوماتهم من املواطنني داخل املجتمع.
ووصفت وزيرة التربية هذه اخلطوة بأنها مهمة 
ومتقدمة جدا للتواصل بني وزارة التربية التي حترص 
على ايصال اخلدمات التعليمية وتقدمي الشرح الوافي 
ملختلف املواد الدراس����ية الى الطالب حيثما يوجد 

وليس فقط في املدارس.
وتطرقت الوزيرة الى املشروع الذي وقعته صباح 
امس للتعاون بني وزارة التربية ومس����ابقة فادية 
السعد لفتح املجال للتنافس في املسابقات بني طالبات 
املرحلة الثانوية الالتي يقدمن مشاريع علمية، واصفة 
هذا املش����روع بأنه نافذة جديدة لتحقيق التنافس 
في مجال املش����اريع العلمية بالتعاون بني الوزارة 

والقطاع اخلاص ممثال بهذه املسابقة.

مريم بندق
علمت »األنباء« ان جلنة دراسة متهني التعليم 
تضم الى جانب د.جاس���م الكندري رئيس���ا كال 
من د.شافي احملبوب رئيس قسم املناهج � كلية 
التربية االساسية، منى اللوغاني الوكيل املساعد 
للتعليم العام، رضوان الرضوان مراقب متابعة 
مش���اريع املجلس االعلى للتعليم، يسرى العمر 

مدير عام منطقة الفروانية التعليمية، د.جاس���م 
اجلاسم مدير مدرسة الصفوة النموذجية بالتعليم 
اخلاص – جمعية املعلمني، هشام الدليمي مراقب 
ادارة ميزاني���ات وزارات اخلدم���ات االجتماعية 
االقتصادي���ة – وزارة املالية، وخالد ابو كحيل � 
الوكيل املساعد للشؤون املالية واالدارية بديوان 

اخلدمة املدنية.

مريم بندق
توقعت مصادر تربوية مسؤولة زيادة جديدة في 
رسوم املدارس اخلاصة ذات املنهج األجنبي وحتديدا 

املدارس األميركية واإلجنليزية.
وقال����ت املصادر ان بعض أصحاب هذه املدارس 
يرون انه ال يجوز تطبيق رس����وم موحدة جلميع 
املدارس ويجب تصنيف املدارس بحس����ب شرائح 
تقسم وفقا للضوابط واملعايير التي تتوافر في بعض 

املدارس وال تتوافر في مدارس أخرى.
وبناء على ذلك ش����كلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود جلنة لدراسة املقترح 
املقدم من االحتاد الكويتي ألصحاب املدارس اخلاصة 
واملعاهد الثقافية بشأن املعايير الواجب توافرها في 
حتديد الرسوم الدراسية، وجاء بناء على الدراسة 
املقدمة من رئيس االحتاد الكويتي ألصحاب املدارس 
اخلاصة واملعاهد الثقافية اخلاص مبعايير الرسوم 

الدراسية.
وتضمن: أوال: تشكيل جلنة برئاسة الوكيل املساعد 

للتعليم اخلاص فهد الغيص وعضوية كل من:
محمد الداحس � مدير عام اإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص، عبداهلل البصري � مدير الشؤون التعليمية 
باإلدارة العامة للتعليم اخلاص، عمر الغرير � رئيس 
االحت����اد الكويتي ألصحاب املدارس اخلاصة، نورة 
الغامن � املدرسة األميركية العاملية، محمد السداح � 

مدرسة الكويت اإلجنليزية.
مهام اللجنة:

1- دراس����ة مقترح االحت����اد الكويتي ألصحاب 
املدارس اخلاصة اخلاص باملعايير الواجب توافرها 
في حتديد الرسوم الدراسية للمدارس اخلاصة ذات 

املنهج األجنبي.
2- مقارنة املقترح بنظام الرسوم احلالي املطبق 

على املدارس اخلاصة ذات املنهج األجنبي.

ثانيا: تباش����ر اللجنة املهام املنوط����ة بها وفقا 
للمواعيد التي يحددها رئيس اللجنة.

ثالثا: يرف����ع تقرير لوزي����رة التربية في نهاية 
عمل اللجنة بحيث ال تتجاوز شهرا من تاريخ أول 

اجتماع له.
رابع����ا: تصرف مكافأة مالي����ة لرئيس وأعضاء 

اللجنة حسب النظم املتبعة.
خامسا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

سادسا: على جميع اجلهات العلم والعمل مبوجبه. 
على صعي����د متصل طالب أصح����اب املدارس ذات 
املنهج الهندي بإعادة النظر في قرار مجلس وكالء 
وزارة التربية اخلاص بالرس����وم الدراسية املطبقة 
في مدارس����هم باملقارنة مع مثيالته����ا في املدارس 
الباكستانية. وأكد أحد أصحاب املدارس نيابة عنهم 
بع����د اجتماع حضره أكثر من صاحب 20 مدرس����ة 
على ض����رورة إصالح اخلطأ الوارد في القرار الذي 
ساوى بني زيادة رواتب املعلمني في املدارس الهندية 
والباكستانية والتي بلغت 100 دينار في الوقت الذي 
لم تزد الرسوم في املدارس الهندية إال 10 دنانير مقابل 
زيادتها في املدارس الباكستانية مببلغ يتراوح بني 
95 و110 دنانير، واصفا ذلك باإلجحاف الذي تسبب 

في خسائر كبيرة لهم منذ عام 2008.
وأشار الى ان الرسوم قبل هذا القرار كانت موحدة، 
مس����تغربني املماطلة في إصالح هذا اخلطأ الذي قد 
يؤدي الى إجبار أصحاب املدارس الهندية على حتصيل 
ه����ذه الفروقات من الطلبة دون الرجوع الى اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص في ظل املوافقة من قبل اإلدارة 
واالحتاد الكويتي ألصحاب املدارس اخلاصة إذ انه 
ال يج����وز زيادة راتب املعلم 100 دينار مقابل زيادة 
الرس����وم 10 دنانير فقط مع التزام املدارس الهندية 
باالس����تعانة مبعلمني ومناهج ومس����توى تعليمي 

يوازي املدارس الباكستانية.

وزير الخارجية تلقى رسالة خطية
من نظيره اإلماراتي

تلق�ى ن�ائب رئي��س مجلس الوزراء 
ووزي��ر اخلارجي���ة الش��ي�خ د.محمد 
الص�باح رسالة خطية من وزير خارجية 
دول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة الش�يخ 

عبدال�له بن زايد آل نهي�ان تتعل�ق بآخ�ر 
التط�ورات السياس��ي�ة على الس��احتني 
اإلقليمي��ة والدولي���ة والقض�اي��ا محل 

االهتمام املشترك.

أكد أن هذه الوقفة ال تعني التأجيل واعتبر أن المضي في الموضوع دون دراسة التداعيات »تصرف غير مسؤول«

قال نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ان ازمة اليورو اقنعت 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
بضرورة اخذ »وقفة« للتفكير قبل 
املضي قدما في مشروع العملة 
اخلليجية املوحدة نظرا لوجود 
الكثير من الدروس التي توجب 

االستفادة من هذه االزمة.
واض���اف الش���يخ د. محمد 
ل� »كونا«  الصباح في تصريح 
انه »بعد ه���ذه الوقفة والتعلم 
من دروس هذه الدراما اليونانية 
س���تكون دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي ف���ي موق���ع افضل 
الستئناف اجلهود املبذولة وذلك 
للوصول الى عملة خليجية موحدة 

بشكل اسرع مما سبق«.
وشدد على ان »هذه الوقفة ال 
العملة اخلليجية  تعني تأجيل 
املوحدة بل ان هدف هذه الوقفة 

هو التفكير«.
الش���يخ د. محمد  واعتب���ر 
الصباح ان املضي قدما في مشروع 
العملة اخلليجية املوحدة من دون 
دراسة تداعيات ازمة اليورو في 
اوروبا س���يكون »تصرفا غير 

مسؤول«.
محم���د  د.  الش���يخ  وكان 
الدورة  الصباح بصفته رئيس 
ال� 115 للمجلس الوزراي ملجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
قد عقد مؤمت���را صحافيا عقب 
اختتام اعمال الدورة في مدينة 
جدة الليلة قبل املاضية مبشاركة 
امني عام مجلس التعاون لدول 
اخللي���ج العربي���ة عبدالرحمن 
العطية وقال فيه انه »يتعني على 
دول مجلس التعاون اخلليجي ان 
تدرس مسائل متعلقة بالوضع 
الضريبي اضافة الى السياسات 

املالية«.
واضاف انه »يجب علينا ان 
نفكر في السياسات الضريبية.. 
وهذا يتطلب تناغما بني سياساتنا 

بالنسبة للموازنة«.
وتابع »علينا ان نطلق العملة 
املناس���ب  الوقت  املوح���دة في 

وبالشكل املناسب«.
واك���د ح���رص دول مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
على ايجاد حل س���لمي للملف 

والتشابكات فيما بني دول التعاون 
والكتل العاملية مثل الدول العظمى 
واملؤثرة مش���يرا ال���ى احلوار 
التعاون  االستراتيجي بني دول 
ودول رابطة االسيان املقرر عقده 
في س���نغافورة نهاية الش���هر 
اجلاري واحلوار االستراتيجي 
التعاون  االول بني دول مجلس 

والصني مطلع الشهر املقبل.
وتابع الشيخ د.محمد الصباح 
في هذا السياق »ان دول مجلس 
التعاون حتاول االنخراط ككتلة 
سياسية واقتصادية واحدة فاعلة 
في الفضاء العاملي وليس الفضاء 

االقليمي«.
وق���ال انه مت بح���ث الوضع 
االقليمي، السيما مسيرة السالم 
في الش���رق االوس���ط وكيفية 
مساعدة االش���قاء في فلسطني 
وجهود اعمار غزة ودعم جهود 
بنك التنمية االس���المي في هذا 

املجال.
واكد ان الوزراء بحثوا كذلك 
االوض���اع في الع���راق ومتنوا 
تش���كيل حكومة متثل اطياف 
العراق���ي كافة ليكون  املجتمع 
العراق عامال مساعدا وعنصرا 
فاعال لتحقيق االستقرار وليس 
مصدر خطر كما كان احلال في 

النظام السابق.
الوزراء تناولوا  ان  واوضح 
في اجتماعهم الشؤون التي متس 
امور املواطن بشكل مباشر مثل 
البيئة والصحة والتعليم وبرامج 
توفير الطاقة سواء كانت الطاقة 

الذرية أو غيرها.
وكان الشيخ د.محمد الصباح 
قد غادر جدة بعد ترؤسه الدورة 
ال� 115 للمجلس الوزاري ملجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
والتي اختتمت اعمالها في وقت 

سابق الليلة قبل املاضية.
وكان في مقدمة مودعي الشيخ 
د.محمد الصباح س���فيرنا لدى 
الش���يخ حمد جابر  السعودية 
العلي والقنصل العام للكويت في 
جدة ومندوبها الدائم في منظمة 
املؤمتر االس���المي السفير علي 
س���لمان الهيفي واملستشار في 
الس���فارة الكويتية في الرياض 
ذياب الرشيدي وعدد من موظفي 

السفارة والقنصلية.

النووي االيراني.
واشار الشيخ د. محمد الصباح 
الى الدع���وات املتكررة من قبل 
دول املجلس الي���ران ونصحها 
بالتعام���ل بش���فافية عالية مع 
متطلبات الشرعية الدولية ووكالة 

الطاقة الذرية الدولية.
وقال ان ال���وزراء يتطلعون 
الن ت���ؤدي اجله���ود التركية � 
البرازيلية ال���ى حل ازمة امللف 

النووي االيراني.
وحول تصريحات نس���بت 
ملسؤولني ايرانيني عن قيام دول 
خليجية بزعزعة االستقرار في 
ايران قال الشيخ د. محمد الصباح 
ان دول مجل���س التعاون ليس 
لديها اطماع توسعية بل هي دول 
داعمة لالستقرار واالمن بل انها 
دفعت ثمن مساعدتها ونصرتها 

للجيران. وضرب مثاال في ذلك 
بوقوف الكويت الى جانب العراق 
في وقت شدته وقال ان النظام 
البائ���د رد ذلك اجلميل باحتالل 

الكويت عام 1990.
وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
موقف دول مجلس التعاون من 
الثالث  قضية اجلزر االماراتية 
)طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وابوموس���ى( احملتلة من قبل 
ايران، اكد ان »احتالل هذه اجلزر 
يشكل شوكة في خاصرة العالقات 

اخلليجية � االيرانية«.
واعرب عن االمل من االصدقاء 
في ايران بحل هذا املوضوع عن 
طريق احلوار املباشر بني االمارات 
وايران او اللج���وء الى محكمة 
العدل الدولية مش���ددا على انه 
ال خيار حلل هذه املشكلة سوى 

احلل السلمي.
وحول شبكة التجسس التي 
مت تفككيها ف���ي الكويت اخيرا 
قال الشيخ د.محمد الصباح ان 
املوضوع منظ���ور امام القضاء 
الكويتي وال ميكن التعليق عليه.
وحتدث نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح عن اهمية توقيت 
عق���د االجتماع والذي يأتي بعد 
القمة التش���اورية لق���ادة دول 
املجل���س وبتوجيهات واضحة 
منه���م بتفعيل آلي���ات التعاون 
فيما بني دول املجلس، السيما ان 
موقع املجلس يحتل مكانة ضمن 
اخلارطة السياسية واالقتصادية 

العاملية.
وقال في ه���ذا الصدد انه مت 
رس���م خارطة طريق للعالقات 

وزير المالية شارك في احتفال السفارة اليمنية بالذكرى الـ »20« لقيام الوحدة

الشمالي ردًا على دعوة »الشعبي« الستجواب المحمد:
هذه األمور ُتحلُّ في المجلس وليس في الجرائد

جونز: تنسـيق أمني بين الواليات المتحدة واليمن ولدينا برنامج مستمر لتطوير قدرات القوات اليمنية

شيخ: اتخذنا خطوات جادة في مواءمة تشريعاتنا  مع »الخليجي« ومتأكدون أن الكويت لن تتوانى في مساعدة اليمن

عبدالرحمن العطيةالشيخ د.محمد الصباح

محمد الصباح: أزمة اليورو أقنعت دول التعاون 
بالتفكير قبل إقرار العملة الخليجية الموحدة

 )انور الكندري(وزير املالية مصطفى الشمالي والشيخ علي اجلابر والسفير اليمني يقطعون كعكة االحتفال

بشرى الزين
فيما اشار وزير املالية مصطفى 
الشمالي الى التعاون الكبير الذي 
ابدته اللجنة املالية البرملانية مع 
وزارة املالي����ة ح����ول التعديالت 
املتعلقة بصندوق املعسرين اوضح 
ان احلكومة اخذت بأجزاء كثيرة 
من ه����ذه التعديالت املقترحة من 
اعضاء مجل����س االمة، مذكرا بأن 
احلكوم����ة انتهت م����ن النظر في 
قضي����ة القروض وهي اآلن تنظر 

في »املعسرين«.
كما لفت الشمالي في تصريح 
للصحافي����ني لدى مش����اركته في 
االحتفال الذي اقامه السفير اليمني 
د.خالد شيخ مبناسبة الذكرى ال� 
20 للوحدة الى انه متت مناقشة 
جزء كبير من امليزانية وسينتهي 

منها مجلس االمة قريبا.
وفي تعليقه حول ما دعت اليه 
كتلة العمل الش����عبي الستجواب 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد قال الشمالي: اي شيء يتعلق 
بهذه االمور يحل داخل قبة عبداهلل 
السالم وليس عبر اجلرائد. ومن 
جانب آخر اكد الشمالي على دور 
الكويت الداعم لليمن في مختلف 
املجاالت، مشيرا الى ان العالقات 
الكويتية – اليمنية وثيقة وقدمية، 
امال ان يس����ود االمن والتقدم في 

اليمن الشقيق.
واضاف ان التعاون االقتصادي 
بني البلدين في تطور مستمر، الفتا 
الى ما يقدمه الصندوق الكويتي 
للتنمية والهيئة لعامة لالستثمار، 
موضح����ا ان ازدياد نش����اط هذه 
الهيئات مرتبط اساس����ا بتحسن 

الوضع االمني في اليمن.
من جهته اعرب السفير اليمني 

بفترة واخرى متحفظة على الوحدة 
وبالتالي فإنها تس����تعيد املاضي 
سواء فيما يتصل بدعوات االنفصال 

او عودة انظمة قدمية.
واضاف ولكن في نهاية املطاف 
ف����إن املمارس����ة الدميوقراطي����ة 
تخول للجميع التعبير عن رأيهم 
وتطلعاتهم لكن التيار الش����عبي 
العام يدعم الوحدة واذا كانت هناك 
نواقص فالبد ان تصحح من خالل 
الوحدة وليس خارجها مؤكدا على 
انه بروح الوحدة ميكن ان تعالج 

املشاكل.
البعض  وفي رده حول رؤية 
الرئي����س علي صالح  ان مبادرة 
تفريق للشعب اليمني قال هذا ليس 
حقيقة الن املبادرة جادة بجميع 
املعاني، مش����يرا الى ان تفاعالت 
السياس����ية االيجابية مع  القوى 
هذه املبادرة ب����دأت تظهر وكثير 
منها لم يعلق وهذا دليل على انها 
تريد ان تس����توضح وانها دخلت 

في اللعبة.
م����ن جانبها اكدت الس����فيرة 
االميركي����ة ديب����ورا جونز لدى 
حضورها االحتفال بالعيد الوطني 
اليمني على ان هناك تنسيقا بني 
الواليات املتحدة واليمن حملاربة 
االرهاب. واضاف����ت جونز نحن 
وضعنا برنامجا مهما وذا مستوى 
عال لدعم ما يقوم به اجليش اليمني 
القادر على محاربة االرهاب، مشيرة 
الى ان هذا البرنامج جيد ونستمر 
في العمل به الس����تقرار األمن في 

املنطقة.
مذكرة بأن هناك فترة برنامج 
تطوير لقدرات القوات األمنية في 
اليمن الننا نشارك اليمن االهتمام 

مبخاطر القاعدة وغيره.

اخلليج����ي فيما يتصل مبس����ائل 
املواءمة والتقريب وتأهيل اليمن 
التحاق����ه مبجلس  على طري����ق 
التعاون اخلليجي. وذكر ان العملية 
طويلة ومتواصلة واننا متأكدون 
من ان الكوي����ت، كما عهدناها لن 
تأل����و جهدا في مس����اعدة اليمن، 
موضحا ان بالده اتخذت خطوات 
ج����ادة والتزال امامه����ا التزامات 
اخرى تشمل بعض القوانني التي 
حتتاج الى مواءمة مع التشريعات 
والقوان����ني اخلليجية اضافة الى 
بعض املواصفات واملعايير االدارية 
والفنية خاصة في اجلانب التجاري 

حتتاج الى استكمال.
وفي تعليقه حول االضطرابات 
اليم����ن واملطالبة في  في جنوب 
االنفصال قال ش����يخ ال جديد في 
االمر، مشيرا الى وجود مساع لدى 
بعض الفئات نشأت بعد الوحدة 

بتأسيس شراكة مجتمعية تتجاوز 
آثار املاضي وتطلق مشروعا على 
اساس التنمية اجلماعية واملشاركة 
الواسعة، موضحا ان  السياسية 
ذلك من شأنه ان يضع حدا نهائيا 
حلرب صعدة وان حتلحل قضايا 
محافظات اجلنوب والشرق باجتاه 
تعزيز وتوطيد الوحدة املجتمعية 
الشاملة التي تكفل للجميع حقوق 
وواجب����ات متكافئة ف����ي التنمية 
الدخيل����ة  الظواه����ر  ومكافح����ة 
اليمني  والس����لبية على املجتمع 

كاالرهاب والقرصنة.
واذ اش����ار السفير اليمني الى 
رئاس����ة الكويت للدورة احلالية 
ملجلس التعاون اخلليجي ودورها 
في تعزيز التعاون والتواصل الدائم 
مع بالده لفت الى ان صنعاء التزال 
امامها اس����تحقاقات على اجلانب 
اليمن����ي واخ����رى عل����ى الطرف 

د.خالد شيخ عن سعادته باالحتفال 
بالذك����رى ال� 20 لقي����ام الوحدة 
اليمنية، مشيرا الى ان هذه املناسبة 
ذات طابع خاص بع����د مرور 20 
عاما م����ن الوحدة والتي تصادف 
الذكرى اليوبيلية لهذه املناس����بة 
ذات الطاب����ع اخلاص من خالل ما 
اليمن وم����ا يواجهه كذلك  حققه 
آمال ان يبدأ العقد الثالث من هذه 
الوحدة وقد حتقق السالم واالمن 
واالستقرار والتنمية، مبينا ان ذلك 
فيه خدمة البناء اليمن الفتا الى ان 
اي استقرار في اي دولة باملنطقة 
هو استقرار لآلخرينواضاف: بهذه 
املناسبة اطلق الرئيس علي عبداهلل 
صالح مبادرة مهمة معربا عن امله 
في ان تلقى قبوال لدى جميع القوى 
السياسية واملجتمع املدني واصفا 
بأنه����ا مفتاح جديد لعهد من عمر 
اجلمهورية ودولة الوحدة، وذلك 


