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صرح رئيس نقابة العاملني 
باالدارة العامــة للطيـران املدني 
رجب الرفاعي بأن رد ديوان 
اخلدمـــة املدنية على البدالت 
التي تطالب  املاليـــة  واملزايا 
بها النقابـــة ملوظفي الطيران 
املدني، رد مضحك ومبــك في 
نفــس الوقــت، واننا ننتظر 
نزول الرواتب اخلاصة بشهر 
يوليو، وان لم يحصل جميع 
املوظفني على حقوقهم كاملة 
لنــا وقفــة  فإننا ســـيكــون 
وســـيتحمــل مســـؤوليتهــا 
بالدرجــة االولـــــى كــل من 

االدارة العامة للطيــران املدني ووزير املواصالت. 
وقال الرفاعي ان بعض املسؤولني ينظرون الى 
موظفي بعض االدارات بالطيران املدني بنظرة 

دون املستوى الذي يليق بهم 
من كـــون الطيران املدني هو 

واجهة الكويت االولى.
الرفاعي مشـــبها  وأضاف 
املدنـــي  الطيـــران  موظفـــي 
بالبركان امللتهب الذي يتوقع 
انفجـــاره وفورانه بأي وقت 

وبأي حلظة.
كمـــا اضـــاف الرفاعي انه 
يأســـف من بعض املسؤولني 
الذين أقروا املزايا املالية بشكل 
ناقص وخرجوا بإجازاتهم غير 
عابئني باملوظفني الذين هضمت 

حقوقهم.
وأكـــد الرفاعي: اننا لن نســـكت أو يهدأ لنا 
بال حتى نحصـــل على حقوقنا كاملة والقادم 

سيكون بحجم املشكلة.

علي العبداهلل: عالقة الكويت وفرنسا متميزة وماضون في مشروع »النووي السلمي«
خالل االحتفال بالعيد الوطني الفرنسي

جي�ان: ال تغيي�ر في موقف فرنس�ا تج�اه خروج الع�راق من »الفص�ل الس�ابع« وقرار حظ�ر ارتداء النق�اب ل�دواٍع أمنية بحتة

سفراء اجلزائر واألردن وأميركا وسورية واملغرب خالل احلفل )أنور الكندري( الشيخ علي العبداهلل والشيخ ثامر العلي يشاركان السفير الفرنسي تقطيع كعكة احلفل

السفير الفرنسي والزميل محمد اخلالدي

علي الشمري

رجب الرفاعي

الطلبة خالل زيارتهم املتحف البحري

السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم مهنئا السفير الفرنسي

الكندري: لم نتسلم أي قرار بإنهاء خدمة من أمضى 30 عامًا 
وال يوجد في قانون العمل شيء اسمه كفيل

محمد هالل الخالدي
قال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري ان الوزارة لم تتسلم أي قرار أو 
توصية من ديوان اخلدمة بإنهاء خدمة من أمتوا 30 
عاما في الوزارات واملؤسسات احلكومية، وأضاف 
في تصريح للصحافيني على هامش تواجده في 
حفل الس��فارة الفرنسية: لم نتلق أي توصية أو 
قرار بهذا اخلصوص وما سمعتموه مجرد اخبار 
على صفحات اجلرائد، واذا ما اخطرنا بهذا القرار 
فأول من سيطبقه نحن حتى ان كان األمر يتعلق 

بشخصي.
وع��ن االجراءات التي تتخذه��ا الوزارة حول 
الغاء نظام الكفيل، خاصة بعد االشادة التي تلقتها 
الكويت من قبل منظمة حقوق االنسان بجنيڤ، 
قال الكندري: لقد بدأنا بتطبيق القرار 2009/199 
الص��ادر من قبل مجلس ال��وزراء القاضي بنقل 
االقام��ات ملن انتهى عقدهم أو مر على إقامتهم 3 

س��نوات دون موافقة الكفيل، وأضاف: ال يوجد 
شيء في قانون العمل اسمه الكفيل، فهناك عامل 
وصاحب عمل يربطهما عقد عمل. وحول ما أثير 
عن من��ع اجلمعيات اخليرية م��ن جمع تبرعات 
عش��وائية للخارج دون موافقة وزارة الشؤون، 
ق��ال: ال يجوز ألي كان ومهما كانت صفته جمع 
تبرعات عش��وائية دون اخلضوع لرقابة البنوك 

احمللية والبنك املركزي. 
وأشار الى ان وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
حتث اجلمعيات اخليرية على التقدم بطلب املوافقة 
على حتويل مبال��غ جلهات معروفة باخلارج، مع 
تسجيل االسماء بالبنوك احمللية والبنك املركزي. 
وعن االجراءات االخيرة التي اتخذت حول اقامة 
مركز ايواء جديد قال: نحن بصدد طرح مناقصة 
بعد تسلمنا املدرسة مبنطقة جليب الشيوخ، موضحا 
ان املناقصة تتعلق بتأهيل املوقع اجلديد إليواء عدد 

كبير من العمالة الوافدة التي تتعرض ملشاكل.

محمد هالل الخالدي
أشاد وكيل وزارة اخلارجية 
بالوكالة الســـفير الشيخ علي 
العبداهلل بالعالقة املتميزة بني 
الكويت وجمهورية فرنسا، وقال 
خالل حضوره حفل االستقبال 
الفرنسي  الســـفير  أقامه  الذي 
في الكويـــت جان رينيه جيان 
الوطني لبالده  العيد  مبناسبة 
مســـاء أمس األول ان عالقتنا 
مع فرنسا عالقة مميزة مبعنى 
الكلمة، وهنـــاك اهتمام خاص 
مـــن صاحـــب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بتطوير 
العالقات والتعاون مع جمهورية 
فرنســـا الصديقة، وحضورنا 
لهذا احلفل يبرهـــن على ذلك، 
كما أن الزيارات املســـتمرة بني 
كبار املسؤولني في البلدين تدل 
بوضوح على عمق هذه العالقة 
املتميزة، فقد كان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر 
احملمد في زيارة رسمية لفرنسا 
قبل فترة ونتوقع زيارة مماثلة 
لرئيس الوزراء الفرنســـي إلى 
الكويت قريبا ملتابعة املواضيع 
التي متت مناقشتها خالل زيارة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر احملمد 
لباريس، كمـــا أن هناك تعاونا 
مستمرا بني الكويت وفرنسا في 
عدة مجاالت وخاصة مشروع 
الســـلمي«، وأضاف  »النووي 
الشيخ علي العبداهلل: أن الكويت 
تدرك متاما أهمية إيجاد بدائل 
لتوفير الطاقة وخاصة الطاقة 
الكهربائية، واحلكومة بدأت فعليا 
في هذا املسار ونفكر باهتمام في 
املستقبل، وهناك خطوات جتري 
لتنفيذ هذا املشـــروع احليوي، 
وأكد أن هذه اخلطوات ال تتعارض 
مع املشروع املشترك للنووي 
السلمي الذي اتفق عليه مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي، كما 
أن الكويت لديها اتفاقيات أمنية 

السفير جيان ان ارتداء النقاب 
أمر مختلف عن ارتداء احلجاب، 
فالنقاب حالة خاصة وهذا القرار 
جاء لدواع أمنية بحتة وليس ضد 
املسلمني، وأضاف أن في فرنسا 
أكثر من 5 ماليني مسلم يتمتعون 
بحرية العبادة وال أعتقد أن هذا 
القرار سيؤثر على عالقة فرنسا 

بالعالم اإلسالمي. 
وأكمـــل جيان بأن لكل دولة 
ثقافتها وخصوصيتها وكل جالية 
يجب أن حتترم ثقافة الدولة التي 
تعيش فيها ونحن هنا في الكويت 
مثال نحترم ثقافة أهل الكويت 
وهذا حـــق لكل بلد، وقرار منع 
ارتداء النقاب يتعلق مبوضوع 
الهوية حيـــث ان اخفاء الوجه 
يتعارض مع ذلك، وبالنســـبة 
لتأثير هذا القرار على حصول 
الكويتيات املنتقبات على الڤيزا 
لفرنســـا قال ان هناك شروطا 
للحصول على الڤيزا من بينها 

صورة مكشوفة للوجه.
وفـــي رده على ســـؤال أحد 
الصحافيني حول ما أشيع عن 
الفرنسي  الســـفير  تصريحات 
في بغداد بشـــأن تغيير فرنسا 
ملوقفهـــا جتاه خـــروج العراق 
من الفصل السابع أكد السفير 
الفرنسي في الكويت جان جيان 
أن سياسة فرنسا بهذا اخلصوص 
واضحة جدا وأعلن عنها الرئيس 
ساركوزي الذي أكد دعم فرنسا 
خلروج العراق من الفصل السابع 
ولكن ليس على حساب حقوق 
دول اجلوار وقبل تنفيذ قرارات 
مجلس األمن، فموقف فرنســـا 
واضح ونحن لدينا اتفاقية أمنية 
مع الكويت وال يوجد شيء رسمي 
يتعلق بتغيير فرنســـا ملوقفها 
من هذا املوضوع، نحن نتمنى 
أن ينتهـــي هذا املوضوع ولكن 
أكرر ليس على حساب حقوق 

الكويت والدول األخرى.

بني البلديـــن والتي تعبر عنها 
الزيارات املســـتمرة على أعلى 
املستويات بني كبار املسؤولني 
في فرنسا والكويت، وأكد جيان 
أن هناك ترتيبات جتري حاليا 
لزيارة رئيس الوزراء الفرنسي 
للكويت بدعوة من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر 
احملمد قريبا، وهناك مناقشـــة 
جادة حول التأكيد على االتفاقية 
األمنيـــة املوقعة بـــني الكويت 
وفرنسا واألمور جتري بأحسن 
ما يكون وهي منوذج للعالقات 

املتميزة بني البلدين.
وفي رده على سؤال صحافي 
حول قرار منـــع ارتداء النقاب 
في فرنسا وما إذا كان ملثل هذه 
القرار تأثير على عالقة فرنسا 
بالعالم اإلسالمي والعربي قال 

بخصوص إعادة ترسيم احلدود 
بني الكويت والعراق قال الشيخ 
اننا ومبجرد  العبـــداهلل:  علي 
صدور تلك التصريحات حتركنا 
مباشرة في اخلارجية الكويتية 
وقمنا باستدعاء السفير العراقي 
الكويت وســـلمناه مذكرة  في 
احتجـــاج وامتعـــاض الكويت 
من هذه التصريحات، وأبلغناه 
بأن هذا األمـــر مرفوض رفضا 
تاما مـــن قبل الكويت، ومن ثم 
جـــاء النفي والقـــول بأن تلك 
التصريحـــات نقلتها الصحافة 

بصورة خاطئة.
وفيما يتعلق بتوقيع اتفاقية 
التجارة احلرة بني دول مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي واالحتاد 
األوروبـــي قـــال الشـــيخ علي 
اننا متفائلون كثيرا  العبداهلل 

والرد في هذا املوضوع لن ينتج 
شيئا ألنه ال وجود لصفقة بل 

مجرد كالم.
وحول ما أذيع عن تصريحات 
السفير الفرنسي في بغداد الذي 
قال ان فرنسا ستقوم مبسؤوليتها 
جتاه اخراج العراق من الفصل 
السابع قال الشيخ علي العبداهلل 
ان هذا املوضوع اليزال في اطار 
التصريحـــات الصحافية ولم 
يردنا أي شـــيء رســـمي حتى 
اآلن، ونحـــن نتعامل بصورة 
رسمية مع احلكومات، ولكن هذا 
ال يعني أننا ال نتابع املوضوع 
فقد قمنا بإجراءات رسمية ملتابعة 
األمر، وأكد أن عالقة الكويت مع 
فرنســـا واضحة جدا وال أعتقد 
أن فرنسا ميكن أن تتخذ موقفا 
مغايرا ملوقفها السابق بصورة 

والكويت بصفتها رئيسة الدورة 
احلالية ملجلس التعاون اخلليجي 
تبذل جهدا مضاعفـــا لالنتهاء 
النقاط  العديد من  من مناقشة 

املتعلقة بهذه االتفاقية.
مـــن جانبه توجه الســـفير 
الكويـــت جان  الفرنســـي في 
رينيه جيان بالشكر والتقدير 
لكل من حضر للتهنئة بالعيد 
الوطني لفرنسا وأشاد بالعالقة 
املتميـــزة التي تربـــط الكويت 
بفرنسا والتعاون املشترك في 
عدة قضايا بني البلدين، وأضاف 
أن هذا االحتفال مميز جدا وقد 
ســـعدنا بحضور وكيل وزارة 
اخلارجية بالوكالة الشيخ علي 
العبـــداهلل ومشـــاركته لنا في 
هذا احلفل، وهي مناسبة جيدة 
لالحتفـــال بالعالقـــة املتميزة 

مفاجئة، ونحن نراقب هذا األمر 
وننتظر تقريرا من سفارتنا في 
فرنســـا حول مدى صحة تلك 
الكويت  التصريحات، وموقف 
بخصوص خـــروج العراق من 
الفصل السابع واضح ومعروف 
فنحن نطالـــب بتطبيق جميع 
قرارات مجلـــس األمن املتعلقة 
العراق  بالكويت قبل خـــروج 
من الفصل الســـابع، والكويت 
لم تضع شروطا تعجيزية كما 
يدعي البعض، وعلى العراق أوال 
أن يلتزم بتلك القرارات، كما أن 
موقف الدول الدائمة العضوية 
فـــي مجلس األمن واضح أيضا 

في هذا الشأن. 
وحول ما نشر من تصريحات 
منـــدوب العراق لـــدى جامعة 
الـــدول العربية قيس العزاوي 

وتعاون لتحقيق مصاحلها مع 
دول كثيرة مادام في ذلك خدمة 

للكويت وأهلها.
وفيما يتعلق بإنشاء مركز 
ثقافي كويتي - فرنســـي أفاد 
الشـــيخ علـــي العبـــداهلل بأن 
هناك مباحثـــات جتري حاليا 
وهناك اجتماع بني وزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل والسفير 
الفرنســـي جان رينيـــه جيان 
التنفيذية  ملناقشـــة اخلطوات 

لهذا املشروع.
وفـــي رده على ســـؤال أحد 
الصحافيني حول صفقة الرافال 
قال الشـــيخ علي ان املوضوع 
اليزال مجرد »كالم« وال يوجد 
في احلقيقة شيء رسمي حتى 
اآلن فلماذا نتحدث عن شـــيء 
غير موجود؟! خاصة أن األخذ 

سالم يشيد بتجربة الكويت
في تطوير مستوى التدريب والتنمية

»العاملين بالطيران المدني«: ستكون لنا وقفة
في حال عدم حصولنا على كل المزايا والبدالت

أكد رئيــــس املكتب اإلقليمي 
التابــــع لالحتاد الدولي ملنظمات 
التدريب والتطوير د.حلمي سالم 
ان استثمار البشر أمر ضروري 
لتنمية املجتمعات السيما في الدول 
النامية. وقال سالم في تصريح لـ 
»كونا« ان االحتاد الدولي ملنظمات 
التدريــــب والتنمية يضم حتت 
مظلته عــــددا من الدول األعضاء 

حيــــث يحــــرص القائمون عليه 
على عقد اجتماعات دورية لتبادل 
اخلبرات بني الدول لرفع مستوى 
ومعايير األداء في كل مؤسسات 
التنمية العاملية من خالل مؤمتر 
ســــنوي يجمع الدول املشاركة. 
وأشاد بالتجربة الكويتية في مجال 
تطوير مستوى التدريب والتنمية 
قائال انها »متميزة ليس فقط على 

املستوى احمللي وامنا على مستوى 
اخلليج بشكل عام«. وأعرب عن 
تفاؤله إزاء التحضيرات اجلارية 
للمؤمتر اإلقليمي للمنظمة الدولية 
التدريــــب والتطوير  جلمعيات 
املقرر عقده في ديسمبر املقبل في 
الكويت، مبينا ان اجلهود املبذولة 
من القائمني على املؤمتر »تبشر 

باخلير«.

الشمري: تعريف األبناء واألجيال الجديدة بتراث اآلباء واألجداد

نظمت جمعية الهالل االحمر زيارة الطفال اجلمعية الى 
املتحف البحري التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ليتعرفوا على مكونات حياة الكويت البحرية منذ 
نشأتها بكل ما حتويه من تراث اقتصادي واجتماعي حلياة 

اآلباء واالجداد.
واكد امني عام املتحف البحري علي الشمري في تصريح 
صحافي عقــــب زيارة اطفال اجلمعية الــــى املتحف اهمية 
احلياة البحرية فــــي تاريخ الكويت واعتمادها في املاضي 

على الغوص والتجارة.
وقال ان املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يسعى 
الى توثيق هذا التراث من خالل متحف يسلط الضوء على 
مكونات احلياة البحرية في الســــابق بــــكل ما حتويه من 
تراث اقتصادي واجتماعي باالضافة الى االدوات املستخدمة 

آنذاك.

واشــــار الى اهمية معرفة االطفــــال التراث البحري مبا 
يحتويه من قطع اجتماعية ومعيشية وعملية حلياة اآلباء 

واالجداد وكانت سائدة في ماضي الكويت.
كما اكد اهمية تعريف االبناء واالجيال اجلديدة بتراث 
اآلباء واالجداد لتحقيق التواصل املأمول بني االجيال القدمية 
واحلديثة، مشيرا الى ان زيارة االطفال الى املتحف البحري 

ستساهم في تعميق روح االنتماء للماضي واالعتزاز به.
وقال الشمري ان اجليل اجلديد يجب ان يعرف كم قاسى 
اجليل الذي ســــبقه الن ذلك يزيده صالبة وصبرا وجهادا 
ملواصلة املســــيرة التي بدأها اآلباء واالجداد وهي املسيرة 

التي جسدت النهضة التي نشاهدها اآلن في الكويت.
واضاف ان انشاء املتحف يشير الى اهمية احلياة البحرية 
فــــي تاريخ الكويت واعتمادها علــــى املاضي على الغوص 
والتجارة حيث خصص املجلس املبنى ليكون متحفا يعرض 

تاريخ احلياة البحرية وكل ما يتعلق بالغوص واالســــفار 
وادواتها وانواع السفن واجزائها.

وذكــــر ان املتحف ميثل جزءا مهمــــا من تاريخ الكويت 
حيث ارتبط اهل الكويت بالبحر منذ نشأتهم وكان له دور 

كبير في حياتهم املعيشية واالقتصادية.
وقال الشمري ان املتحف يحتوي على عدة قاعات تعرض 
فيها نشأة الكويت كأمة بحرية وصناعة السفن الشراعية  
ونقل املاء العذب والغوص علــــى اللؤلؤ والغناء البحري 

وصيد االسماك واملهلب.
واجلدير بالذكــــر ان زيارة اطفال جمعية الهالل االحمر 
الى املتحف البحري تأتي على هامش انشطة الدورة الثانية 
الطفال الهالل االحمر حول االسعافات االولية التي بدأت في 
27 من الشهر املاضي وتستمر حتى 22 يوليو مبشاركة 39 

طفال وطفلة تتراوح اعمارهم بني 8 و10 سنوات.

أطفال جمعية الهالل األحمر زاروا المتحف البحري


