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رئيس الوزراء استقبل وزير المالية الجزائري أكد أن إيطاليا بلد مهم للكويت ويلعب دورًا حيويًا في السياسة الدولية

الجاراهلل: مبادرة السالم قائمة والكويت ملتزمة بها

واصلت االدارة العامة ملكافحة 
املخ����درات سلس����لة محاضراتها 
التوعوي����ة حيث نظم����ت ندوة 
ف����ي االدارة العامة للمؤسس����ات 
االصالحية وتنفيذ االحكام بحضور 
وكي����ل وزارة الداخلية املس����اعد 
لشؤون املؤسس����ات االصالحية 
وتنفيذ االحكام اللواء انور الياسني، 
الندوة مساعد عام  وش����ارك في 
االدارة العام����ة ملكافحة املخدرات 
الغنام واملستشار  العميد صالح 
االعالمي بدر عبدالعزيز ود.عايد 

احلميدان.
بدأت الندوة مبحاضرة للعميد 
صالح الغنام حيث اشاد بالتنسيق 
الذي مت من اجل اقامة هذا النشاط، 
الفت����ا الى ان انعق����اد الندوة يتم 
ف����ي موقع مهم وحس����اس، وهو 
املؤسسات االصالحية، ذلك حتى 
يطلع الضباط واملفتش����ات على 
اجلهود املبذولة في مجال مكافحة 

املخدرات، وب����ني ان املخدرات داء 
يستوجب تكاتف اجلميع وتعاونهم 
مع االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اكتش����اف جرائ����م املخدرات  في 
ومرتكبيه����ا وخاص����ة مروج����ي 
املخدرات، والذي����ن يتاجرون بها 
النهم مجرمون يستحقون العقوبة 
ويجب محاكمتهم ملا اقترفوه النهم 
يقتلون الشباب عندما ينشرون 
هذه السموم بينهم، ويجب ضبطهم 
وعدم التهاون معهم حتى ان وجدوا 
في اي مكان، وختم حديثه متمنيا 
مزيدا من التعاون والتنسيق من 
اجل تكامل اجلهود للحد من انتشار 

املخدرات.
من جهته قال املستشار االعالمي 
بدر عبدالعزيز ان مشكلة املخدرات 
مشكلة عاملية بدأت تؤرق الشعوب 
في الفترة االخيرة وقد زاد انتشارها 
بس����بب قلة الوعي عند البعض 
ومحاولتهم التجربة واالستطالع 

دون مراعاة ملا تسببه هذه اآلفة من 
امراض مهلكة، وختم حديثه مبينا 
ان االدارة ال تهمل اي شريحة من 
املجتمع في التوعية وهي تترجم 
ما تصبو اليه في ايصال الرسالة 
التوعوية الهادفة للجميع حتى ال 
يقع اي منهم في دائرة املخدرات.

اما د.احلمي���دان فقد تطرق 
في محاضرته ال���ى دور جميع 
مؤسس���ات الدولة في حتصني 
الشباب من الوقوع في املخدرات 
وذلك بالثقافة والقراءة واالطالع 
على كل م���ا يطرح بالس���احة 
خصوص���ا العقاقي���ر بأنواعها 
وبالذات املنشطة منها، واكد على 
ضرورة تواصل جميع قطاعات 
املجتمع وتكاتفها خللق برامج 
توعوية متنامية تسعى لتطويق 
آفة املخدرات م���ع التأكيد على 
ضرورة خلق جيل واع يحتمي 

بالصحة النفسية السليمة.

 بشرى الزين
أكد وكي���ل وزارة اخلارجية 
املبادرة  ان  خال���د اجل���ار اهلل 
العربية للس���الم قائمة، مشيرا 
الى ان رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي اوضح قبل يومني اللبس 
الذي رافق هذا املوضوع، مبينا 
ان الكويت ملتزمة بهذه املبادرة، 
الفتا الى اجتماع وزراء اخلارجية 
الع���رب الذي عق���د امس االول 
وبحثهم ملواضيع تتعلق مبسيرة 

السالم والى املبادرة ايضا.
وفي تعليقه حول تصريحات 
وزير اخلارجية العراقي هوشيار 
زيباري بتشكيل جلنة وزارية 
ملتابعة انهاء امللفات العالقة مع 
الكويت، وقوله إن تعيني سفير 
عراقي ف���ي الكويت هو اعتراف 
بسيادة الكويت، قال اجلار اهلل: 
نحن س���عداء بأن يكون بيننا 
الس���فير العراقي محمد حسني 
بحر العلوم، مضيفا ان وجوده 
سيس���هم في تعزي���ز وتطوير 
العالقات بني البلدين وكذلك في 
القدرة على اس���تكمال كثير من 

امللفات.
وأوضح ان االعتراف بسيادة 
الكويت واستقاللها هو منظومة 
متكاملة ومن بينها وجود السفير 
العراقي لدى الكويت، الفتا إلى 
ان االش���قاء في العراق التزموا 
به���ذه املنظومة ونقدر لهم ذلك 
حيث اعلنوا ع���ن ذلك أكثر من 
مرة وحرصهم على امن واستقرار 

الكويت.
وذك���ر ان الكوي���ت تلق���ت 
مذكرة من االش���قاء في العراق 
بأن هناك فريقا فنيا سيصل الى 

الكويت للبحث في امللفات التي 
لم تستكمل متهيدا الستكمالها، 
مشيرا الى أن الكويت اقترحت 
موعدا لهذا االجتماع الذي سيعقد 

قريبا جدا.
وعلى صعيد عودة املتضامنني 
الذين ش����اركوا في  الكويتيني 
اسطول احلرية عبر اجلاراهلل 
عن اعتزازه مب����ا قام به هؤالء 
في محاولة منهم لرفع احلصار 
االس����رائيلي اجلائر عن غزة، 
مضيفا انه من����ذ تلقينا اخلبر 
بالهجوم على السفينة التي تقلهم 
تابعنا باهتمام وقلق انباء هذا 

الهجوم، الفتا الى تشكيل فريق 
عمل من وزارة اخلارجية ملتابعة 
املوضوع على مدار الساعة، اضافة 
الى دع����وة مجلس الوزراء الى 
االجتماع حيث اعطى توجيهاته 
لوزارات اخلارجية والداخلية 
واالعالم ملتابعة تطورات هذه 
القضية اوال بأول، مبينا انه مت 
التواصل مع السفارات الكويتية 
في اخلارج والوفود في جنيڤ 
ونيويورك لتزويدنا باملعلومات 
والتفاصيل بشأن هذه القضية ما 
ادى الى سالمة ابنائنا وجتنيبهم 

املخاطر.

معربا عن شكره جلهود كل 
من عمل وتابع في هذه القضية، 
مش���يرا الى ان صاحب السمو 
االمير الش���يخ صب���اح االحمد 
وبتوجهاته الس���ديدة كان على 
رأس كل املتابع���ني واملهتم���ني، 
فكانت توجيهاته نبراس���ا لهذا 
العمل سواء على مستوى مجلس 
الوزراء او فرق العمل التي شكلت 
ال���ى ان تكرم بارس���ال طائرة 
اميرية للذهاب ونقل املتضامنني 
الى بلدهم  الكويتيني وعودتهم 

ساملني.
وفي سياق حضوره الحتفال 

السفارة االيطالية بالعيد الوطني 
الذي اقيم مساء اول من امس في 
قاعة الشيخة سلوى الصباح، 
اكد اجلار اهلل ان ايطاليا بلد مهم 
بالنسبة للكويت، مذكرا بزيارة 
الس���مو االمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد ال���ى ايطاليا في 
ابريل املاضي، واصفا الزيارة بأنها 
كانت بناءة ومثمرة حيث كانت 
فرصة لبحث العالقات الثنائية 
املتميزة وس���بل تطويرها في 
جميع املجاالت، مشيرا الى توقيع 
عدة اتفاقيات لتمثل دفعة لهذه 
العالقات واساسا جيدا لالنطالق 
مع االصدقاء في ايطاليا لتعزيز 
الى وجود  العالقات، الفتا  هذه 
قناعة لدى البلدين باالتفاق حول 
القضايا  النظر حي���ال  وجهات 
االقليمية والدولي���ة، مبينا ان 
ايطاليا تلعب دورا مهما وحيويا 

على صعيد السياسة الدولية.
ومن جانبه استذكر السفير 
افريكو غران���ارا ما  االيطال���ي 
اس���تفرت عنه الزيارة االميرية 
من تعزي���ز للعالقات الثنائية، 
معربا عن سعادته باحياء ذكرى 
العيد الوطني لبالده، مشيرا الى 
ان زيارة صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد عملت على 
تقوية روابط الصداقة بني ايطاليا 
والكويت واالحترام املتبادل بني 
البلدين، داعيا احلضور الى زيارة 
معرض االثاث االيطالي الذي اقيم 

على هامش االحتفال.
حضر احلفل عدد من الوزراء 
الس���لك  والس���فراء وأعض���اء 
الديبلوماس���ي املعتمدي���ن في 

الكويت.

الكويت تلقت مذكرة بتش�كيل فريق فني عراقي يصل قريبًا لبحث الملفات العالقة تمهيدًا الس�تكمالها

مجلس األمن يبحث ملف األسرى 
والممتلكات الكويتية المسروقة 14 الجاري

عاملون في »العراقية«: الحكومة حّلت الشركة 
خدمة لمصالحها ال تهربًا من» المضايقات الكويتية«

بغداد � أ.ف.پ: اتهم عاملون 
في اخلط���وط اجلوية العراقية 
احلكومة بأنها اتخذت قرار حل 
الشركة بهدف خصخصتها مبا 
يخدم مصالح مسؤولني وشركات 
استثمارية، وليس بذريعة التهرب 

من »مضايقات« الكويت.
واعتبرت ملياء حمزة )49 عاما( 
مسؤولة حس���ابات الشركة في 
تصريح لوكالة فرانس برس ان 
القرار »سيئ جدا ولم يتخذ اثر 

دراسة قانونية او علمية«.
التي تعمل  واضافت ملياء، 
ف���ي اخلط���وط العراقية منذ 
اكثر من ثالث���ني عاما، بنبرة 
ملؤها الغضب ان »املسؤولني 
الذين اتخذوا هذا القرار لديهم 
مصلحة بحل الشركة ويريدون 
خصخصتها لتأسيس شركاتهم 
اخلاص���ة س���عيا وراء خدمة 

مصاحلهم«.
واكدت ان »اصح���اب القرار 
ه���م املس���تفيد االول« من حل 

الشركة.
ب���دوره، قال اح���د املوظفني 
مفضال عدم الكشف عن هويته 
ان »الق���رار عملية مبيتة النهاء 
شركة وطنية وحتويلها لصالح 
ش���ركات خاصة تع���ود بالنفع 

الشخاص معينني«.
واضاف »انه���ا مؤامرة ضد 

شركتنا«.
م���ن جهتها، قالت رس���مية 
جاسم )55 عاما( ان »حل الشركة 
سيؤدي الى ضياع مستقبل اكثر 
من ثالث���ة االف موظف خدموا 
عشرات السنني ولديهم خبرات 

كبيرة«.
واعتبرت ان القرار »يأتي في 
وقت غير مناس���ب كونه صدر 

دون مصادقة البرملان او مجلس 
الرئاسة« عليه.

كما قال م.س���عد صبري ان 
»قرار حل الش���ركة هدفه خدمة 

املستثمرين«.
واض���اف ان »حل الش���ركة 
سيدفع بشركات الطيران االجنبية 
للتقدم بهدف استثمار اسطولها 
وبالتالي تضيع اخلطوط اجلوية 

بتاريخها وعامليها«.
ورأى صبري ان »معاجلة ازمة 
ديون الكوي���ت ممكنة عبر عدة 
حل���ول مثل قرض تقدمه وزارة 

املال للخطوط اجلوية«.
من جانبه، دعا مغيمس عبداهلل 
منصور )61 عاما(، اقدم موظف 
في الشركة، احلكومة الى العودة 
عن قرارها قائال »نطالب رئيس 
ال���وزراء املنتهية واليته نوري 
املالكي بالعودة عن القرار ودفع 
ديون الكوي���ت النها لن تتنازل 

عنها مبجرد حل الشركة«.
واضاف بحزن ان »حل الشركة 
سيلقي بالعاملني وعائالتهم في 

الشوارع«.
العراقية  وقررت احلكوم���ة 
ف���ي 25 م���ن مايو حل ش���ركة 
اخلطوط اجلوية الوطنية جتنبا 
ل� »مضايقات« من جانب السلطات 
الكويتية التي رفعت دعوى في 
بريطانيا الحتجاز الطائرة التي 
قامت مؤخرا باول رحلة بني بغداد 

ولندن منذ عشرين عاما.
وكان حكم على الشركة التي 
متلكه���ا الدولة بدف���ع اكثر من 
مليار دوالر لنظيرتها الكويتية 
لقاء سرقة 11 طائرة اثناء الغزو 
العراقي للكويت عام 1990، بحسب 

ملخص للقضية.
ولم تشهد اخلطوط اجلوية 

العراقية اي حادث خالل رحالتها 
التي امتدت الى معظم العواصم 
العاملية، وبلغت اعلى معدالتها 
عام 1989، بعد انتهاء حرب اخلليج 
االولى بني العراق وايران )1980-

.)1988
ويجثم في احدى س���احات 
مطار بغداد ع���دد من الطائرات 
من طراز بوينغ 747 و737 و727 
وقد تغيرت ألوانها وتدلت منها 
االسالك الكهربائية بفعل التقادم 
وخصوصا بتأثي���ر من احلظر 
الدولي الذي فرض على العراق 

اثر اجتياحه الكويت.
العراقية عضو  واخلط���وط 
في االحتاد العربي للنقل اجلوي 
وتأسست مطلع العام 1946 وكانت 
الطائرات  تستخدم في بداياتها 

البريطانية والروسية الصنع.
كان   ،2003 الع���ام  وقب���ل 
العراق ميتلك 17 طائرة نقل مت 
نقل معظمها الى اماكن سرية او 
دول مجاورة مثل االردن وتونس 

وايران.
في مايو 2003، قررت الشركة 
استئناف رحالتها العاملية وكانت 
اوالها في اكتوبر 2004 الى عمان 

ومن ثم الى طهران.
ومنذ اغسطس 2005، سيرت 
اخلط���وط العراقي���ة رح���الت 
الى طه���ران والقاه���رة وعمان 
والكويت وبيروت ودمشق ودبي 
واسطنبول. ومتتلك الشركة عدة 
طائرات وتستأجر اخرى لتسيير 

الرحالت.
يذكر ان اخلط���وط اجلوية 
العراقي���ة تعاقدت مع ش���ركة 
»بوينغ« على ش���راء 55 طائرة 
حديثة على ان تتس���لمها تباعا 

خالل السنوات املقبلة.

زيباري أكد التزام بالده بتنفيذ جميع القرارات الدولية الخاصة بالعالقات مع الكويت

استقبل س���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في مجلس األمة أم���س، بحضور وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون، وزير املالية 
في اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 

الشقيقة كرمي جودي والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته للبالد.

حضر املقابلة وكيل الشؤون احمللية بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء د.نايف الركيبي.

قال سفير املكسيك لدى األمم 
املتح���دة كلود هيلر ان مجلس 
األمن سيبحث تقرير السكرتير 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
نصف السنوي بشأن االسرى 
الكويتيني واملمتلكات الكويتية 

املسروقة.
وأوض���ح هيلر الذي تتولى 
بالده رئاسة مجلس األمن للشهر 
الدولي  ان املجل���س  اجل���اري 
سيبحث هذا التقرير في 14 من 
الش���هر اجلاري عقب صدوره 

أوائل األسبوع املقبل.
على صعيد آخر قال هيلر في 

مؤمتر صحافي عقب اجتماع مغلق عقده مجلس 
األمن لتبني برنامج عمله للشهر اجلاري انه لم يتم 
حتديد موعد الجتماع يجرى خالله تبني عقوبات 
جديدة ضد إيران ولكنه أشار الى حدوث تقدم في 

املفاوضات اجلارية في هذا الشأن.
وأضاف ان���ه من املتوقع ان تدعو الدول التي 
تتبنى مشروع قرار فرض العقوبات ضد إيران 
الى التصويت عليه »قريبا جدا« مش���يرا الى ان 

ذلك »قد يكون خالل األيام العشرة املقبلة«.
ومن املتوقع ان يقر املجلس قرار العقوبات ضد 
إيران قبل أيام من قيام سفراء الدول األعضاء به 
بزيارة الى افغانس���تان بقيادة سفير تركيا لدى 
األمم املتحدة ارتوغرول اب���اكان لتقييم الوضع 
السياسي واالقتصادي واألمني بالدولة التي مزقتها 
احلروب عن قرب وتقدمي املس���اعدة الى حكومة 

الرئيس حامد كرزاي.
وسيتوجه أعضاء املجلس عقب تلك الزيارة الى 
اسطنبول بناء على دعوة من احلكومة التركية.

إلى ذلك، اكد وزير اخلارجية العراقي هوشيار 
زيباري امس التزام بالده بتنفيذ جميع القرارات 

الدولية ذات الشأن بالعالقة بني 
الكويت والعراق.

وقال زيباري في تصريحات 
صحافية مع األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى »ننتظر في 
العراق تشكيل احلكومة وبعدها 
نبدأ النقاش مع الكويت من خالل 
اللجنة املش���تركة التي تبحث 
في جميع القضايا العالقة وذات 

االهتمام املشترك«.
وجدد وزير اخلارجية العراقي 
املتواجد حاليا في القاهرة التأكيد 
على »عدم وجود خالفات عراقية 
� كويتية« مشددا في الوقت نفسه 
على »الت���زام العراق بجميع الق���رارات الدولية 

اخلاصة بالعالقة بني الكويت والعراق«.
من جهة أخرى أكد زيباري أن بالده ستستضيف 
القمة العربية في مارس عام 2011 مشيرا الى عقد 
أول اجتماع م���ع جامعة الدول العربية إلطالق 
التحضيرات اخلاص���ة بقمة بغداد الذي اعد له 
خبراء ومختصني من اجلانبني في اجتماع تناول 
اللوجستية والسياسية واألمنية  التحضيرات 

للقمة.
وأضاف انه اطلع موس���ى على »استعدادات 
العراق الس���تضافة القمة العربية فيما يتعلق 
باملنش���آت وعمليات التأم���ني وتهيئة الظروف 
املناسبة سياسيا وأمنيا لنجاح القمة« معتبرا 
ان »عقد القمة في بغداد مبثابة رسالة تضامن 
عربية قوية للعراق في ظل الظروف التي مير 

بها«.
من جهته ذكر موسى أن اجتماعه مع زيباري 
»تركز حول االستعدادات العراقية الستضافة القمة 
العربية في بغداد واخلطوات املتخذة لوجستيا 

واملواضيع املرتبطة بها«.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير املالية اجلزائري بحضور أحمد الهارون

وكيل اخلارجية خالد اجلار اهلل يشارك السفير االيطالي قطع كيكة االحتفال

محمد الكندري يلقي كلمته

الكندري: دراسة أوضاع العمالة 
المنزلية ومشكالتها  بدول »التعاون«

خالل أعمال الدورة الـ 99 لمنظمة العمل الدولية

جنيڤ � كونا: ناقشت وفود دول مجلس التعاون اخلليجي 
املشاركة في أعمال الدورة ال� 99 للمؤمتر السنوي ملنظمة العمل 
الدولية امس برنامج عملها وأنش���طتها خالل أنش���طة املؤمتر 

املتواصلة حتى 18 اجلاري.
وقال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري 
ل� »كونا« ان اجتماعات وفود دول املجلس التحضيرية متحورت 
ح���ول موقف دول املجلس في القضاي���ا املطروحة مثل العمالة 

املنزلية وغيرها من قضايا العمالة الدولية.
وأوضح ان دول املجلس الحظت زيادة حجم العمالة املنزلية 
املتسارع في سوق العمل وأهميتها مما دفعها لدراسة أوضاعها 
ومشكالتها حلفظ احلقوق املترتبة عن العقد املبرم بني صاحب 

العمل والعامل.
وأشار الكندري الى ان إقرار مجلس وزراء العمل بدول املجلس 
القانون االسترشادي املوحد لألحكام املتعلقة بتنظيم عمل عمال 
اخلدمة املنزلية لترشيد الدول األعضاء عند صياغتها لقوانينها 

الوطنية اخلاصة بهذه الفئة من العمال.
وقد أعد املكتب التنفيذي لوزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية بدول املجلس مش���روع مداخلة مشتركة حلكومات 
دول املجلس في اجتماع اللجنة اخلاصة بالعمل الالئق للعمال 

املنزليني لطرحها أمام مؤمتر منظمة العمل الدولية.

هوشيار زيباري

»المكافحة« تواصل حملتها التوعوية
بمحاضرات في المؤسسات االصالحية

وسام تقدير

غواصات إسرائيلية

قام الس����فير االيطالي انريكو 
غرانارا بتقليد كل من أحمد ديب 
ويحي����ى مطر وحس����ني قاس����م 
وعبدالقادر ادريس وانطوان نعوم 
وس����ام تقدير ُمنح م����ن الرئيس 
االيطالي جورجي����و نابوليتانيو 
ش����كرا لمس����اهمتهم في تطوير 

العالقات االقتصادية والثقافي�ة.

في رده على ما نقلته وكاالت 
األنباء في الصحف األميركية من 
وجود توجه اسرائيلي لوضع 
ثالث غواص���ات أملانية الصنع 
حتمل رؤوسا نووية في اخلليج 
العرب���ي قال اجل���ار اهلل: قرأت 
وس���معت لكن م���ن يوجه إليه 
الس���ؤال هو اجلانب االميركي، 
وليست لدي معلومات رسمية 

اجلاراهلل وغرانارا يتوسطان املكرمنيمؤكدة حول هذا املوضوع.

العميد صالح الغنام متوسطا بدر املطيري ود.عايد احلميدان


