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األمير هنأ العاهل األردني بالعيد الوطني
بعث صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى امللك عبداهلل الثاني بن 
احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى العيد 
الوطني الرابع والستني لألردن الشقيق، متمنيا 
سموه له دوام الصحة والعافية وللمملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة كل التقدم واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صب��اح األحم��د ببرقية تهنئة الى كريس��تينا 
فرنانديز كيرشنر رئيسة جمهورية األرجنتني 
الصديقة عبر فيها س��موه ع��ن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها، متمنيا لها موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه وزير الداخلية املغربي

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس مجلس النواب في كوسوفا بحضور جمعان احلربش

األمير استقبل ولي العهد وتسّلم رسالة من العاهل المغربي
ولي العهد: تنسيق التعاون األمني العربي لمواجهة جميع التحديات الراهنة

ف���ي مواجه���ة ما يط���رأ من 
مستجدات.

الى ان االجتماع  وأش���ار 
القضايا  استعرض عددا من 
األمني���ة الثنائية واالقليمية 
ذات االهتمام املشترك في جو 
من التفاهم حيث ساد اللقاء 
تطابق وجهات النظر ازاء كل 
القضايا املطروحة على بساط 
البحث وفي مقدمتها مكافحة 
االرهاب واملخدرات وغس���يل 

األموال.
وشدد الشيخ جابر اخلالد 
على أهمية مثل هذه اللقاءات 
الثنائية لتوفير التفاهم وتبادل 
النظ���ر واملعلومات  وجهات 
جتاه كل ما يطرأ على الساحة 
األمنية، موضحا أن جلس���ة 
املباحثات تناولت جميع السبل 
املمكنة لدعم التعاون األمني 

بني البلدين.
من جانبه أكد وزير الداخلية 
املغربي عمق عالقات التعاون 
ب���الده والكويت  األمني بني 
وارتياح���ه العمي���ق لنتائج 
مباحثاته م���ع الفريق الركن 
م. الشيخ جابر اخلالد، مشيرا 
الى أنها كانت مثمرة وبناءة 
وايجابي���ة. وقال ان جوا من 
التفاهم الكامل وتطابق وجهات 
النظر ساد جلسة املباحثات، 
مشيدا بالنجاحات التي حققتها 
الكويت في مواجهة االرهاب.

الش���كر  وتوجه بخالص 
الى صاحب السمو  والتقدير 
االمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحم���د على ما لقي���ه الوفد 
املغربي من حس���ن الضيافة 
وك���رم الوفادة واالس���تقبال 

االخوي.
وأوضح انه يؤكد دائما أن 
تبادل الزيارات بني املسؤولني 
في البلدين يعود بالفائدة على 
املواطنني، الفتا الى أن وضع 
برنامج سنوي لزيارة وفود 
متخصصة من الكويت لالطالع 
على األجهزة األمنية في اململكة 
املغربية وقدوم وفود مغربية 
الى الكويت سيكون له تأثير 

بالغ االيجابية.

ال���دول ومواجهة كل التحديات 
الراهنة لتحقيق األمن واالستقرار 
ووصوال الى ايجاد سبل الرفاهية 
للش���عوب العربي���ة، وقد قدم 
لس���موه هدي���ة تذكارية بهذه 
املناسبة، حضر املقابلة رئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ 

مبارك الفيصل الصباح.
من جانبه، أكد وزير الداخلية 
الفريق الركن م. الش���يخ جابر 
اخلالد ان العالقات بني الكويت 
الش���قيقة  واململك���ة املغربية 
»تضرب بجذوره���ا في أعماق 
التاريخ«، مشيرا الى أوامر من 

القيادة السياسية العليا بتذليل 
كل الصعاب لدعم الروابط بني 

البلدين الشقيقني.
وقال الشيخ جابر اخلالد خالل 
ترؤسه جلس���ة من املباحثات 
الرس���مية مع وزي���ر الداخلية 
املغربي الطيب الشرقاوي والوفد 
املرافق ان التنسيق األمني بني 

اجلانبني على أعلى مستوى.
وأض���اف ان االجتماع بحث 
مجمل األوض���اع األمنية على 
الساحة وسبل تفعيل التنسيق 
األمني والتعاون املش���ترك بني 
األجه���زة األمنية ف���ي البلدين 

الداخلية الفريق ركن الشيخ جابر 
اخلالد وبرفقته وزير الداخلية 
باململكة املغربية الشقيقة الطيب 
الشرقاوي والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وقد رحب س���موه بالضيف 
الكرمي متمنيا س���موه له طيب 
اإلقامة في بلده الثاني الكويت 
ومؤكدا س���موه على ضرورة 
تبادل هذه الزي���ارات األخوية 
العمل املشترك  لتعزيز أواصر 
بني األشقاء وعلى أهمية تنسيق 
العربي املوحد  التعاون األمني 
مل���ا له من أهمية في اس���تقرار 

استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.
واس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس وبحضور 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي يرافقه رئيس مجلس 
النواب في جمهورية كوسوفا 
جاكوب راسنيكي والوفد املرافق، 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
كما اس���تقبل سموه بقصر 
السيف صباح امس وزير الداخلية 
الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر 
اخلالد يرافقه وزير الداخلية في 
اململكة املغربية الشقيقة الطيب 
الشرقاوي والوفد املرافق، حيث 
سلم لسموه رسالة خطية من 
أخيه امللك محمد السادس ملك 
الشقيقة تتعلق  مملكة املغرب 
التي تربط  الثنائية  بالعالقات 
الشقيقني  البلدين والش���عبني 
والقضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
وحضر املقابلتني وزير شؤون 
الديوان األميري باالنابة الشيخ 

علي اجلراح.
الى ذل���ك، يتفضل صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد فيشمل بحضوره ورعايته 
حفل تكرمي الفائزين في السنة 
التاس���عة بجائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
لعام 2010، وذلك في متام الساعة 
العاش���رة والنصف من صباح 
اليوم، وذلك بقاعة سلوى صباح 

األحمد فندق مارينا.
واستقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر الس���يف صب���اح امس 
املستش���ار بالدي���وان االميري 
الشيخ احمد احلمود اجلابر، كما 
استقبل س���موه بقصر السيف 
امس املستشار بديوان رئيس 
مجلس الوزراء فيصل احلجي.

كما استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح أمس وزير 

رئيس الوزراء التقى رئيس مجلس النواب في كوسوفا

اجتماع استثنائي للجنة 
الدائمة لإلعالم العربي 

األحد المقبل
القاهرة ـ هناء السيد

يرأس وكيل وزارة اإلعالم الش����يخ 
فيصل املالك وفد الكويت املش����ارك في 
االجتماع االس����تثنائي للجن����ة الدائمة 
لإلعالم العربي والتي تعقد مبقر األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية األحد املقبل 
وتستمر 4 أيام ويبحث االجتماع انشاء 
مفوضية لإلع����الم العربي تنفيذا لقرار 
مجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته 
االستثنائية التي عقدت في يناير املاضي. 
وكان مجلس وزراء اإلعالم العرب قد أصدر 
قرارا بعقد دورة استثنائية للجنة الدائمة 
لإلعالم العربي مبشاركة خبراء قانونيني 
وإعالميني من الدول العربية واملؤسسات 
املمارسة ملهام اعالمية ملناقشة املالحظات 
الواردة م����ن بعض الدول العربية على 
مش����روع نظام املفوضية. ومن املقرر 
ان يتم عرض مشروع النظام األساسي 
للمفوضية بعد مناقش����ته في اجتماع 
اللجنة برئاس����ة رئيسها أمني بسيوني 
على مدى اربعة ايام ومن ثم عرضه على 
مجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته 

العادية املقررة في يونيو املقبل.

اس���تقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد اليوم مبجلس األمة 
رئيس مجلس النواب في جمهورية كوسوفا 
جاكوب راسنيكي والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس بعثة الشرف املرافقة 

وعضو مجلس األمة النائب جمعان احلربش 
والوكيل املساعد بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.
واستقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد امس مبجلس األمة 
وبحضور وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد 

الشيخ جابر اخلالد وزير الداخلية في اململكة 
املغربية الشقيقة الطيب الشرقاوي والوفد 

املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة الوكيل املس���اعد بديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ فهد 

جابر املبارك.

سموه التقى الطيب الشرقاوي

بعد توقيف رحالتها إلى لندن بسبب الدعوى الكويتية

تصفية الخطوط الجوية العراقية.. و4 شركات أهلية تقدمت لشرائها
بغداد- وكاالت: أعلن مصدر حكومي عراقي مطلع 
امس أن مجلس الوزراء العراقي قرر تصفية شركة 
اخلطوط اجلوية العراقية ماليا وإداريا وعرضها 
للبيع على ش���ركات خاصة، فيما كشف مسؤول 
في مطار بغداد أن 4 شركات أهلية تقدمت لشراء 
اخلطوط اجلوية العراقي���ة إحداها تابعة لنجل 

مسؤول كبير في احلكومة العراقية.
وقال املصدر ملوقع »السومرية نيوز« على شبكة 
اإلنترنت إن »مجلس الوزراء العراقي قرر امس، 
تصفية وإلغاء شركة اخلطوط اجلوية العراقية 
وعرضها للبيع على شركات أهلية«، مشيرا إلى أن 
»مجلس الوزراء سيلغي أيضا جميع التشكيالت 

اإلدارية املرتبطة بالشركة«.
وأوضح املصدر، الذي طلب عدم الكش���ف عن 
اسمه، أن »القرار جاء إلنهاء املشاكل التي يتعرض 
له���ا قطاع الطيران العراقي م���ن جراء املالحقات 
القضائية للكويت األمر الذي تسبب في عدم قدرة 
العراق على شراء طائرات جديدة«، مبينا أن املجلس 
قرر االعتماد على الش���ركات اخلاصة في عملية 
النقل اجلوي. وأضاف املصدر أن »اخلطة تتضمن 
إبقاء الكادر احلالي للخطوط اجلوية العراقية بعد 

بيعها إلحدى الشركات اخلاصة«.
وفي وقت س���ابق أمس ، أعلن مدير اخلطوط 
اجلوية العراقية كفاح حس���ن وقف الرحالت الى 

لندن اثر دعوى اقامتها اخلطوط الكويتية ومتكنت 
مبوجبها من احتجاز اول رحلة بني بغداد ولندن 

منذ عشرين عاما.
وأض���اف في بيان: »يؤس���فنا ان نعلن ألبناء 
اجلاليتني في كل من بريطانيا والسويد عن توقف 
رحالت اخلطوط اجلوية العراقية لظروف قاهرة 
ومن خالل القضاء البريطاني الذي قام باحتجاز 
رح���الت العراقية حتى وص���ل األمر آخر املطاف 
باألشقاء الكويتيني الى منع تزويد طائراتنا بالوقود 
والطعام«. وتتوقف الطائرة خالل رحلتها في مدينة 

ماملو السويدية أيضا.
وأعلنت وزارة النقل ان الس���لطات القضائية 
البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت 
بالرحلة األولى أواخر ابريل املاضي بسبب دعوى 
كويتية. وأضافت ان »الرحل���ة انطلقت بطائرة 
مستأجرة من احدى الش���ركات السويدية وعند 
وصولها الى مطار غاتويك قام محامي السلطات 
الكويتية مبحاولة حجزها لكنه فشل ألنها مملوكة 
لشركة سويدية«. وأضافت ان »السلطات الكويتية لم 
تكتف بذلك بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية 
املتعاقدة مع اخلط���وط العراقية واتخذت اجراء 
باستصدار قرار من السلطات البريطانية ملنع سفر 
مدير عام اخلطوط املوجود في لندن ومت سحب 

جواز سفره بانتظار اجراءات قضائية«.

الحكومة ترفض شمول الخبراء بعدم القابلية للعزل
وتؤكد: »طبيعة العمل« بديل عن المكافأة المالية

مريم بندق
ما ب����ني الرفض والتحفظ جاء 
رد احلكومة على االقتراح بقانون 
بتعديل بعض احكام قانون تنظيم 
اخلبرة الصادر باملرسوم بالقانون 
رقم 40 لسنة 1980 املعدل كما انتهت 
اليه جلنة الش����ؤون التشريعية 
والقانونية البرملانية واملعروض 

على املجلس في املداولة االولى.
فق����د تضمن مذكرة رس����مية 
� حصلت »األنباء« على نس����خة 
منها � مرفوعة م����ن مكتب نائب 
رئيس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل املستشار راشد احلماد 
لرئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي، 

النقاط التوضيحية التالية:
1 - تضمنت املادة 53 املقترح 
اضافتها الن����ص على عدم قابلية 
اخلبراء عدا من هم بدرجة »معاون 
خبي����ر« للعزل اال وفقا الجراءات 
احملاكمة التأديبية، وتؤكد الوزارة 
على حتفظها السابق ابداؤه بشأن 
هذا النص ذل����ك ان عدم القابلية 
للعزل هو امر مقرر للقضاة وحدهم 
مبوجب املادة رقم 163 من الدستور 

ضمانا الستقاللهم، فضال عن ان 
مضمون هذا االقتراح هو مطبق في 
الواقع في ظل النصوص القائمة 
ف����ي قانون تنظي����م اخلبرة التي 
جعلت عقوبة العزل من اخلدمة من 
اختصاص مجلس التأديب وقصرت 
سلطة الوزير على توقيع عقوبة 
االنذار او اخلصم من املرتب مدة ال 

تزيد على خمسة عشر يوما.
2 - تؤكد الوزارة على ان بدل 
طبيعة العمل املقترح منحة خلبراء 
وزارة العدل في املادة 55 املضافة 
وذلك بنسبة 75% من اول مربوط 
املرت����ب الش����هري للوظيفة التي 
يشغلها كل منه���م وزيادة ه��ذه 
النسب����ة الى 100% ملن امضى منهم 
في هذه الوظائف بالكويت عشر 
سنوات متصلة، سيكون بديال عن 
املكافأة الت����ي يتقاضاها اخلبراء 
حاليا مبوجب قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 16 لسنة 2006 وانه ال 

يجوز اجلمع بينهما.
3 - وبالنسبة ملا تقرره املادة 
56 املقترح اضافتها من منح خبراء 
وزارة الع����دل س����كنا حكوميا او 

بدل سكن وفقا للقواعد واالحكام 
الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 
1992/142 بش����أن اسكان القضاة 
واعض����اء النياب����ة العامة وادارة 
الفتوى والتشريع وتعديالته فإن 
الوزارة مازالت تؤكد على ان يكون 
بدل السكن حسبما يقرره مجلس 
اخلدمة املدنية اسوة باملوظفني في 
باقي اجلهات احلكومية التي مينح 

موظفوها بدل سكن.
4 - تقرر املادة 57 املضافة منح 
خبراء ادارة اخلبراء بوزارة العدل 
في نهاية اخلدمة مكافأة استحقاق 
مبا يعادل املرتب الشامل ملدة سنة 
ونصف عل����ى ان يكون قد مضى 
على خدمتهم ثالثون س����نة، واذ 
تؤكد ال����وزارة على حتفظها على 
هذا االقتراح الن تقدير هذه املكافأة 
يخضع للقواعد التي يحكمها قانون 
التأمين����ات االجتماعية والعقود 
املبرمة مع غير الكويتيني، فضال عن 
ان هذه امليزة غير مقررة ألية فئة 
اخرى من فئات املوظفني املدنيني 
الكويتيني الذين يقرر لهم القانون 

معاشات تقاعدية.

تحّفظت على مكافأة استحقاق نهاية الخدمة الواردة في تعديالت اللجنة »التشريعية«

لميس بالل
اللجنة  استقبلت رئيسة 
العلي����ا جلائ����زة االم املثالية 
الشيخة فريحة االحمد ملكة 
مملك����ة بوغاندا م����ن اوغندا 
سيلفيا موتيبي ومديرة اعمالها 
س����ارة كاويس����ا واملستشار 
اخل����اص للتنمي����ة احلاجي 
حبي����ب كاجيم����و. وثمن����ت 
الشيخة فريحة االحمد العمل 
التطوعي الذي تقوم به ملكة 
اوغندا، مشيرة الى ان جلنة 
املتميزة أضحت  املثالية  االم 
عاملية بدعم من صاحب السمو 
االمير واحلكومة ومن ابناء هذا 
الوطن الذين ساهموا في رفع 
اسم الكويت خفاقا في احملافل 

الدولية.

فريحة األحمد: لجنة األم المثالية أصبحت عالمية

الشيخة فريحة األحمد مكرمة ملكة بوغاندا


