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الدعيج بحث مع نائب رئيس 
حكومة مالطا دعم مجاالت التعاون

الوردان: »القانونيين« ستطعن بقرار زيادة 
رواتب »الفتوى« و»التحقيقات« و»البلدية«

فاليتا ـ كونا: تسلم نائب 
رئيس الوزراء ووزير خارجية 
مالطا نسخة من أوراق اعتماد 
السفير الشيخ جابر الدعيج 
سفيرا جديدا للكويت محاال 
لدى جمهورية مالطا، كما أكد 
الجانبان على عمق عالقات 
الصداقـــة والتعـــاون بين 
البلدين والعمل على تطويرها 
آفاق أوسع. واستقبل  نحو 
نائب رئيس الحكومة ووزير 
الخارجيـــة د.تونـــي بورج 
السفير الشيخ جابر الدعيج 
بمقر وزارة الخارجية في قصر 

باالتسو باريزيو حيث بحثا أوجه العالقات الثنائية المتميزة 
التي تربط مالطا والكويت وسبل تطويرها، في أجواء اتسمت 
بالحفـــاوة والود المتبادل. وأكد نائـــب رئيس الوزراء ووزير 
خارجية مالطا د.بورج والسفير الدعيج الذي اجتمع كذلك بكبار 
مسؤولي الديبلوماســـية المالطية، على الرغبة المشتركة في 
تطوير العالقات الثنائية في جميع مجاالت التعاون االقتصادية 
والسياسية والتجارية والتعليمية والثقافية. واجتمع الدعيج 
والوفد المرافق له كذلك باألمين الدائم بوزارة الخارجية د.جان 
بول غريتش الذي تسلم نسخة من أوراق االعتماد، كما اجتمع 
بالقائمـــة بأعمال رئيس إدارة المراســـم والخدمات القنصلية 
بوزارة الخارجية جوانا بيزاني. واعرب جميع كبار المسؤولين 
المالطيين خالل استقبالهم للسفير الدعيج عن عميق االمتنان 
والتقدير الكبير لمشـــاركة الكويت في مراسم تشييع رئيس 
جمهورية مالطا االسبق وزعيمها التاريخي البروفيسور غويدو 

دي ماركو.
من جانبه تذكر الشيخ جابر الدعيج موقف مالطا المبدئي 
والقوي في دعم الحق الكويتي وقضيتها العادلة إزاء االحتالل 
العراقي عام 1990 وموقف الرئيس المالطي الراحل المشـــرف 
والمذكور اثناء توليه رئاســـة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
عندما استقبل ســـمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الذي 

القى كلمته التاريخية امام العالم.
كمـــا اعرب الجانب المالطي في هذه المناســـبة عن تقديره 
الكبير للحفاوة التي استقبل بها رئيس وزراء مالطا خالل زيارته 
للكويت في أبريـــل الماضي وعلى النجاح الكبير الذي توجت 
به الزيارة التي تعد محطة مهمة في مسيرة الصداقة والتعاون 

الوثيق الذي يميز العالقات الكويتية ـ المالطية.
ورافق السفير الشـــيخ جابر الدعيج في زيارته للعاصمة 
المالطية كل من السكرتير الثاني بسفارة الكويت بروما خالد 

سلمان الخرينج والملحق الديبلوماسي عمر الهاجري.

أعـــرب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيني حمد الوردان عن 
استغرابه حملاولة البعض مساواة انفسهم ماديا مع السلك القضائي، 
وقـــال الوردان في تصريح صحافي ان نقابة القانونيني بالكويت 
تابعت عن كثب جميع التصريحات واالجتماعات املتعلقة بإقرار 
كـــوادر ألربعة جهات حكومية ومحاوالت مســـاواة إدارة الفتوى 
والتشـــريع واإلدارة العامة للتحقيقات واإلدارة القانونية لبلدية 

الكويت مع السلك القضائي. 
وقـــال إن هذا التوجه مرفوض لعـــدم توافقه مع املهام املوكلة 
للقاضي، واملهام املوكلة لغيره ممن يعملون في اإلدارة التنفيذية 
حيث انه ال يجوز ان يتساوى كائن من كان مع القاضي في املميزات 
املالية، بل إن االصل في القاضي انه يتقاضى ما يكفيه من خزينة 
الدولة ألنه ال ميكن ان تســـتقر امور البالد والعباد إال باستقرار 
القضاة في جميع احوالهم، واخصها االحوال املادية، فال يصح ألي 
جهة كانت ان تطالب مبساواتها مع القضاة، بل بالعكس يجب زيادة 
رواتب القضاة ومنحهم زيادات مادية اخرى تفوق الذي يحصلون 
عليه مـــن خالل منحهم مكافأة نهاية خدمة مجزية، باالضافة الى 

املعاش التقاعدي الذي يتناسب مع وضعهم االجتماعي.
وأكد الوردان ان نقابة القانونيني ترفض اي مطالبة ألي جهة 
كانت مبســـاواتها مع الســـلك القضائي كمـــا ان نقابة القانونيني 
تطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتطبيق املادة 29 من 
الدستور الكويتي، والتي تنص على: »الناس سواسية في الكرامة 
االنسانية وهم متســـاوون لدى القانون في احلقوق والواجبات 
العامة..« وهذا مبدأ اصيل وهو العدل واملساواة فنطلب مساواتنا 
مع قرنائنا وزمالئنا من منتسبي الفتوى والتشريع واإلدارة العامة 
للتحقيقات واإلدارة القانونية لبلدية الكويت وعدم التفريق بيننا 
وبينهم من حيث الكوادر وامليزات املالية فإن هذا االسلوب املتبع 
قد أضر القانونيني وميز بينهم في الرواتب والكوادر وأخل مببدأ 

املساواة.
وطالب الوردان مجلس الوزراء بتبني مشروع نقابة القانونيني 
الذي انصف جميع القانونيني بالكويت ولم يفرق بينهم على اساس 
جهات عملهم، ونأمل من احلكومـــة ان تدرج القانونيني العاملني 
باجلهات احلكومية ضمن الكوادر واملميزات املالية املعروضة عليها 
وإصالح اخللل الذي اســـتمر قرابة األربعني عاما من التمييز بني 
القانونيني، مع ان هذه التفرقة والتمايز بني املوظفني غير موجود 
في تخصصات اخرى وبني احلاصلني على نفس املؤهل التخصصي، 
من أمثال املهندسني واألطباء واملدرسني ومدرسي اجلامعة وغيرهم 
الكثيـــر، واننا إذ نأمل بتبني مجلس الـــوزراء املقترح املقدم من 
نقابة القانونيني، فإننا نحذر من متييز قانوني على قانوني آخر 
بسبب انتســـابه الى جهة دون أخرى، حيث إن نقابة القانونيني 
ستستخدم كافة اإلجراءات القانونية مستقبال للطعن في اي قرار 

ال ميثل العدل واملساواة بني جميع القانونيني بالكويت.

السفير الشيخ جابر الدعيج

»الزراعة« وّزعت 62 قسيمة في الوفرة على مالك الخيول العربية
البدر أكد أن تطبيق برنامج عمل الحكومة يجري على قدم وساق

محمد راتب
وزعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثــــروة الســــمكية صبــــاح امس عن 
طريق القرعة 62 قسيمة مبنطقة الوفرة 
ملالك اخليــــول العربية األصيلة في مقر 

الهيئة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 
للهيئة م.جاسم البدر ان تطبيق برنامج 
عمل احلكومة يجري على قدم وســــاق 
وهذا التوزيع اخلاص بقســــائم اخليول 
العربية األصيلة ميثل تشجيعا لتربية 
اخليل العربية األصيلة وزيادة انتاجها في 
الكويت، وأضاف ان هذه اخلطوة سبقتها 
خطوات كثيرة حيث ان الهيئة قامت في 
الفترة املاضية بتخصيص 50 قســــيمة 
زراعية للمهندسني الزراعيني املتقاعدين 
وأصحاب املشاتل باالضافة الى تخصيص 

أربع قسائم لشــــركات وطنية مساهمة 
لتربية األسماك.

وتابع انه مت توزيع 62 قسيمة خاصة 
باخليل العربي األصيل على املربني حيث 
ان الفريق اخلاص بإعداد التقارير حصر 
هذا العدد فقط ولم توزع هذه القسائم اال 
بعد ان مت استيفاء الشروط الكاملة التي 

وضعتها الهيئة.
وأشــــار البدر الى انه فــــي حال رأى 
أي من املربني انه مســــتوف الشــــروط 
ولم يحصل على قسيمة فعليه مراجعة 
الهيئة بعد عطلة عيد الفطر حامال معه 
ما يثبت استحقاقه حتى يتم النظر في 

موضوعه.
وأوضـــح البدر انه في حـــال وجود 
اي تالعـــب باملعلومات من قبل الذين مت 
تخصيص قســـائم لهم فستسحب منهم 

القسيمة فورا، الفتا الى ان مثل هذا املشروع 
يعد من املشـــاريع املهمة لدى الهيئة في 

برنامج عمل احلكومة.
وأكد ان الهيئة مستمرة في طرح الكثير 
من املشاريع التي تهم األمن الغذائي ومن 
ضمن هذه املشاريع املهمة تربية األغنام 
باإلضافة الى تربية األســـماك واستزراع 

الروبيان.
وأضاف ان املشروع األهم في املرحلة 
القادمة هو التعامل مع الشركات واملؤسسات 
التي تساهم في تطوير وزيادة األمن الغذائي 
وال نريد التعامل مع األفراد، موضحا ان 
هناك عدة مشـــاريع أخرى ســـتكون في 

منطقة العبدلي في املرحلة القادمة.
وعبر البدر عن سعادته بتجمع مربي 
اخليول العربية األصيلة في مبنى الهيئة 
وذلك حلصولهم على هذه القسائم التي 

خصصت لغرض زيادة سالالت اخليول 
العربيـــة األصيلة التـــي تعتبر احد أهم 
موروثات التراث العربي األصيل، معبرا 
في الوقت نفسه عن شكره لوزارة الداخلية 
حلفظ األمن في مبنى الهيئة وإلى جميع 

من ساهم في اجناز هذا املشروع املهم.
من جانبه، تقدم احملامي علي الواوان 
وهو احد مالك اخليول العربية بشكره الى 
صاحب السمو األمير وولي العهد األمني 
حفظهما اهلل وهيئة الزراعة على اهتمامهم 
بهذه الشريحة التي تهتم  بتربية وانتاج 
اخليول العربية األصيلة، متمنيا من جميع 
من حالفهم احلظ باحلصول على القسيمة 
اخلاصة بتربية اخليول ان يطبقوا النظام 
وال يتجاوزا قـــرارات هيئة الزراعة التي 
منحت لهم هذه القسائم لتربية اخليول 

)سعود سالم(م.جاسم البدر ود.محمد الطبطبائي في مقدمة احلضوروانتاج سالالت عربية أصيلة.


