
االربعاء 4 اغسطس 2010   3محليات
سموه  التقى محافظ »المركزي«و تسلم رسالة دكتوراه من الحربي رئيس بنين التقى ممثل صاحب السمو

أصدر قرارًا بترقية الرقيب المطيري

ولي العهد استقبل  جابر العبداهلل  األمير استقبل محافظ »المركزي« والسعدون والزلزلة

المبارك بحث مع السفير البريطاني التعاون العسكري
استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك نائب وزير 
الدولية والتعاون في جمهورية  العالقات 
جنوب افريقيا إبراهيم إسماعيل إبراهيم.

ومت أثناء اللقاء تبادل األحاديث الودية 
بني اجلانبني ومناقش����ة املوضوعات ذات 

االهتمام املشترك.
واستقبل الش����يخ جابر املبارك سفير 
اململكة املتحدة لدى البالد فرانك بيكر وبحثا 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك وأوجه 
التعاون العسكري في شتى املجاالت وسبل 
تطوير هذه العالقة املمي����زة بني البلدين 
الصديقني.كما استقبل رئيس الوزراء باإلنابة 
رئيسة وفد اجلمعية التربوية د.نوال العثمان 
والعميد املساعد للشؤون الطالبية من الهيئة 
اإلدارية في كلية التربية بجامعة الكويت 
د.أحمد الهالل وذلك لتسليمه دعوة للحفل 
السنوي لتكرمي الطلبة املتفوقني من كلية 

التربية.
ومت أثناء اللق����اء تبادل األحاديث التي 
تخص العملية التربوية ودفع عجلة املنافسة 
في التعليم والتحصيل والتفوق الدراسي، 
كما اس����تمعوا إلى إرش����ادات وتوجيهات 
الشيخ جابر املبارك ملا فيه مصلحة الوطن 

واملواطن.
واستقبل رئيس الوزراء باإلنابة أيضا 
الرقيب سلطان املطيري من االحتاد الرياضي 
العسكري حلصوله على املركز الثاني في 
العالم برياضة التايكواندو وقد أمر الشيخ 
املبارك بترقيته الى الرتبة التي تلي رتبته 
احلالية وذلك بحضور رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق أحمد اخلالد ورئيس هيئة 
مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
الفري����ق صالح احلميضي  الدفاع  ووزير 
اللواء  العس����كري  التعليم  ورئيس هيئة 

الركن حامد القالف.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس األمة السابق 

احمد السعدون.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس محافظ 

البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس 
جلنة الش���ؤون املالية واالقتصادية النائب د.يوس���ف 

الزلزلة.

الى ذلك استقبل الرئيس بوني ياي رئيس جمهورية 
بنني الصديقة بالقصر الرئاسي صباح امس ممثل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد نائب وزير شؤون 

الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.

المضف: 20 عامًا مرت على االحتالل العراقي 
ومازالت ذكراه األليمة محفورة بالوجدان

التقى وزير الخارجية البريطاني

محمد الصباح: دور بريطانيا مهم في أمن الخليج
ونبني عالقاتنا مع العراق الجديد على أسس قوية

العجمي إلقرار راتب سنة كاملة لكل عشر سنوات
 في حال إنهاء خدمات من أمضوا 30 عامًا في الخدمة

أعلن رئيس احت����اد نقابات العاملني في القطاع 
احلكومي فهاد العجمي ان ما اثير في االيام املاضية 
في وسائل االعالم حول توجه مجلس الوزراء اصدار 
قرار بانهاء خدمات املوظفني الكويتيني العاملني في 
وزارات الدول����ة، ممن امضوا ثالثني عاما واكثر في 
العمل، يعتبر مخالفا لقانون التأمينات االجتماعية، 
وفي حال احالتهم للتقاعد اس����تنادا الى نص املادة 
76 من نظام اخلدمة املدنية لعام 1979 والتي تعطي 
الوزير احلق في احالة املوظفني للتقاعد سيكون فيه 
ظلم كبير لتل����ك الفئة املميزة والتي حتمل خبرات 
مهنية يصعب تعويضها او االستغناء عنها ملا تتمتع 
به من خبرة عملية وملا لها من دور فعال في العديد 
من اجلهات احلكومية وتعتبر عنصرا مهما في اثراء  

العمل. واضاف العجمي في تصريح صحافي ان استخدام املادة 76 من 
نظام اخلدمة املدنية كسيف مسلط على رقاب هذه الفئة العاملة. واشار 
الى أن االحالة للتقاعد ف����ي مثل هذه احلالة تعني عزال بغير الطريق 
التأديبي او ما يسمى بالفصل االداري او الفصل لعدم الثقة ويتم بدون 
محاكمة تأديبية بل ودون ان يكون املوظف قد ارتكب خطأ يستحق عليه 
العقاب، وتكمن خطورة هذا النوع من انهاء اخلدمة في ان املوظف يفاجأ 
به دون ذنب مقنع يجازى عليه أو دون اس����باب او مبررات كافية مما 
يفتح املجال الستغالل النفوذ وممارسة الفصل التعسفي دون استيفاء 
االجراءات والش����روط الالزمة في هذا الش����أن، الفتا الى ان املادة 76 ال 

تختلف كثيرا عن املادة 32 من املرسوم بقانون رقم 
15 لسنة 1979 البند رقم 5 والتي تنص على العزل 
بقرار من مجلس الوزراء كسبب من اسباب انتهاء 
اخلدمة حيث مت الغاء هذا البند رقم 5 بعد ان تبني 
للمشرع ضرورة الغائها باعتبارها سيفا مسلطا على 
موظفي الدولة وخلطورتها على مستقبلهم ورغبة 
في حتقيق االستقرار والهدوء النفسي للموظف العام 
وحتى ال ينعكس ذلك على مستوى االداء العام في 
قطاعات الدولة املختلفة، لذلك فنحن نطالب بضرورة 
عدم اللج����وء الى احالة موظفي الدولة ممن امضوا 

اكثر من ثالثني عاما الى التقاعد.
وقال إننا الحظنا انه ال توجد حزمة من احلوافز 
التي حتفز ممن امض����وا ثالثني عاما فأكثر للتقاعد 
لتشجيعهم على ترك اماكنهم جليل جديد من الشباب، فنحن نطالب اذا 
كانت هناك رغبة حقيقية التخاذ مثل هذه القرارات ان تقدم احلكومة ملن 
يترك العمل راتب سنة كاملة لكل عشر سنوات خدمة للموظف احملال 
للتقاعد )رواتب ثالث س����نوات ملن امضى ثالثني عاما( اسوة مبا هو 
معمول به في الشركات النفطية ووزارتي الداخلية والدفاع واملدرسني 
بوزارة التربية وذلك ملساعدتهم على بدء حياة جديدة مأمونة العواقب 
وحتفظهم من العوز نظرا للغ����الء الفاحش الذي يبطش بحياة الفرد 
ويتضاعف سنويا من خالل اقامة مشاريع تنفعهم وتعود كذلك بالنفع 

على وطننا احلبي.

لندن � كونا: أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح اهمية الدور 
البريطاني في امن واستقرار منطقة 
اخلليج وكذلك دورها في عملية 

السالم في الشرق األوسط.
جاء ذلك في تصريح ل� »كونا« 
وتلفزيون الكويت عقب اجتماع 
الشيخ د.محمد الصباح مع وزير 
اخلارجية البريطاني وليم هيغ في 
مقر وزارة اخلارجية البريطانية 
مساء امس بحضور عميد السلك 
الديبلوماسي سفيرنا في اململكة 

املتحدة خالد الدويسان.
وقال الشيخ د.محمد الصباح ان 
اجلانبني استذكرا خالل اجتماعهما 
اهمية الذكرى العشرين لالحتالل 
العراقي للكويت بالنسبة لتاريخ 
عالقات البلدين.  وذكر الش����يخ 
د.محم����د الصب����اح ان هذا اليوم 
يعتبر ف����ي الكويت »يوم الغدر« 
مشيرا الى »اننا نستذكر في هذا 

اليوم احملن ونس����تخلص العبر 
ال����ى املس����تقبل وبناء  ونتطلع 
عالقات مبنية على أس����س قوية 
حتفظ للكويت.. هذا البلد الصغير 
امنه واستقراره«. وأشار الى ان 

اجلانبني نوها بأهمية هذا اليوم 
وضرورة ان »نبني منطقة آمنة 
في محيطنا اإلقليمي وكذلك دور 
بريطانيا املهم من خالل عضويتها 
في مجل����س االمن الدولي وكذلك 

دورها املهم ف����ي احملافل الدولية 
ب�  االخ����رى« واصف����ا بريطانيا 
»الصديق املتميز للكويت«. وفيما 
يتعلق بالعراق قال الشيخ د.محمد 
الصباح »اننا اآلن نبني عالقاتنا مع 
العراق اجلديد على أسس قوية.. 
العراق الذي يؤمن بحقوق اإلنسان 
والعيش في سالم وامن واستقرار 
مع جيرانه«. وذكر انه بحث مع 
اللقاء  البريطان����ي خالل  نظيره 
الذي استغرق قرابة ساعة تقرير 
السكرتير العام لألمم املتحد بان 
كي مون بالنسبة الستكمال العراق 
لق����رارات مجلس االم����ن الدولي 
موضح����ا ان »موضوع ترس����يم 
احلدود الكويتية � العراقية انتهى 
ومت اقراره دوليا منذ فترة طويلة«. 
وقال انه مت التطرق خالل االجتماع 
الى بعض التج����اوزات العراقية 
في مزارع على األراضي الكويتية 
وأهمية صيانة العالمات احلدودية 

حلفظ األمن بني البلدين.

اكدت عضو املجل����س البلدي 
م.اشواق املضف ان االحتالل الصدامي 
للكويت يعد فشال ذريعا وانهيارا 
للمنظومة األمنية والدفاعية العربية 
في املنطقة واخلليج حتديدا ففي 
الثاني من اغسطس وجدنا انفسنا 
معزولني عن العالم بسبب جنون 
الطاغية الصدامي وغزوه البربري 
للكويت، عشرون عاما مرت على 
االحتالل العراقي الغاشم لدولتنا 
احلبيبة اال ان ذكراها االليمة مازالت 
محفورة في الوجدان ومازالت هناك 
العديد من األسر في انتظار معرفة 
مصير ابنائها الذين استشهدوا دفاعا 

عن ترابها الطيبة، عش����رون عاما وال نزال نحمل في 
طيات النفس ذكريات أليمة واثرا جلرح غائر في قلب 

كل مواطن ومقيم على تراب هذه االرض الطيبة.
واضافت املضف اننا في الثاني من اغسطس 1990 
خس����رنا وطنا لكننا في نفس الوقت كس����بناه يوما 
للوحدة الوطنية والتالحم احلقيقي البناء الكويت من 
جميع فئاته وطوائفه بالوقوف سدا منيعا ضد العدوان 
الغاشم والغزو البربري الذي لم يشهده التاريخ، واكدت 
املض����ف ان هناك رجاال ونس����اء ابطاال في الكويت ال 
ميكن اهمالهم ويجب تسليط الضوء عليهم وتوجيه 
رسالة واضحة لالجيال احلديثة التي ال تتذكر شيئا 
م����ن الغزو فما حدث هو مأس����اة وفقدان وطن عزيز 

على شعبه. وش����ددت في الوقت 
نفسه على ضرورة ان يكون يوم 
2 أغسطس هو يوم الوحدة الوطنية 
بكل ما حتمله من معنى وان املعاني 
الرائعة املستلهمة من هذه الذكرى 
األليمة كثيرة واهمها واسماها معنى 
التضحية والفداء للوطن احلبيب 
من قبل أبنائه البررة الشهداء الذين 
اظهروا للعالم اجمع املعدن االصيل 
للشعب الكويتي بكل فئاته وطوائفه 
ورسخ معنى الوحدة الوطنية، فقد 
كان التكافل االجتماعي والترابط 
املعنوي واجلسدي بني اهل الكويت 
مثاال ناصع البياض للشعوب كافة 
وكانت الوحدة الوطنية اقوى االس����لحة لصمود اهل 
الوطن في مواجهة االحتالل وجنوده، واضافت املضف 
انه يجب ان نستذكر الدور الفاعل للقيادة السياسية في 
تلك الفترة وادارتها لالزمة والتي جتلت في كسب تأييد 
وتعاطف كل شعوب وحكومات العالم العادة الكويت 
الهلها محررة منتصرة على الغزو الصدامي الغاشم. 
واشارت املضف الى ان شهداءنا االبرار يستحقون منا 
الكثير من التكرمي واالحترام والتقدير بتخليد اسمائهم 
ونشر صورهم في شتى الوسائل االعالمية وضرورة 
توثيق سيرهم البطولية في مواجهة العدو املغتصب 
وتدريس تلك السير العظيمة البناء الكويت باجيالهم 

املختلفة النهم النموذج االمثل لالقتداء به.

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بقصر السيف صباح امس 
الشيخ جابر العبداهلل. كما استقبل سموه 
محاف����ظ البنك املركزي ورئيس فريق 
العمل املهن����ي املتخصص ذي الصفة 
التنفيذية ملتابعة ومعاجلة انعكاسات 
األزمة االقتصادية العاملية وتداعياتها 
على الوضع االقتص����ادي واملالي في 
الب����الد الش����يخ س����الم العبدالعزيز.

كما استقبل س����موه د.ايناس احلربي 
حيث قدمت لسموه نسخة من رسالة 
الدكتوراه بعنوان »ارتباط االش����كال 
اجلينية املختلفة مع مرضى السكري 
ومضاعفاته« وقد شكرها سموه على 
اجلهود التي بذلت في إعداد هذه الرسالة 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر العبداهللمتمنيا لها التوفيق والنجاح.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د.يوسف الزلزلة

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه الرقيب سلطان املطيري بحضور الفريق الركن أحمد اخلالد والفريق صالح 
احلميضي واللواء الركن حامد القالف

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيز

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه وزير اخلارجية البريطاني وليم هيغ

فهاد العجمي

م.اشواق املضف


