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الرواس: الكويت حققت قفزة نوعية نقلتها إلى رحاب المدنية الحديثة

مسقطـ   وليد السريع - كونا: اجتمع وفد جمعية الصحافيني برئاسة رئيس 
اجلمعية أحمد بهبهاني أمس الى وزير االعالم العماني حمد الراش����دي 

وبحث معه التعاون االعالمي بني البلدين الشقيقني.
ورحب الوزير الراشدي بالوفد بحضور سفيرنا لدى سلطنة عمان 
سالم الزمانان مشيدا مبستوى العالقات األخوية بني البلدين انطالقا من 
الروابط الوثيقة التي جتمع بينهما ومبا حتقق من طموحات للشعبني 
العماني والكويتي. وتطرق اجلانب����ان الى دعم وتعزيز آفاق التعاون 
القائم بني البلدين في شتي املجاالت السيما في مجاالت االعالم والصحافة 
باالضافة الى تبادل اخلبرات في هذا املجال. وهنأ الراش����دي احلكومة 
الكويتية والش����عب الكويتي مبناسبة عيد االستقالل ال� 50 ومرور 20 

عاما على التحرير متمنيا للكويت املزيد من التقدم واالزدهار.
من جهته عبر رئيس الوفد أحمد بهبهاني خالل االجتماع عن تهنئة 

القيادة في الكويت لسلطنة عمان مبناسبة العيد الوطني ال� 40.
وأشاد بهبهاني بالسياسة احلكيمة والنهضة الشاملة التي تنتهجها 
الس����لطنة بقيادة الس����لطان قابوس بن س����عيد في كل املجاالت معبرا 
عن س����عادة الوفد بهذه الزيارة وما تبلور عنها من نتائج ايجابية بني 

البلدين الشقيقني.
وقال ان مس����يرة النهضة العمانية أكملت الي����وم 40 عاما وحققت 
السلطنة منجزات عديدة في مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية مشيرا الى ان ذلك سمح لسلطنة عمان بأن تتبوأ 
مكانة رفيعة في العالم وباتت تقوم بدور مميز في العديد من القضايا 

العاملية على مختلف األصعدة العربية واالقليمية والدولية.
وأكد ان العالق����ات العمانية � الكويتية من����وذج للعالقات األخوية 
الطيبة واملتميزة التي ترسخت على مدى عقود طويلة ولعل ما نشهده 
اليوم هو منتيجة تطور هذه العالقات التي قطعت أش����واطا كبيرة في 

كجميع املجاالت.
من جانب آخر اجتمع وفد جمعية الصحافيني الى مستشار العاهل 
العماني لشؤون الثقافة عبدالعزيز بن محمد الرواس بحضور الزمانان، 
ورحب الرواس بالوفد متمنيا لهم طيب االقامة في بلدهم الثاني عمان. 
وأكد املستشار الرواس ان الكويت حققت الكثير من االجنازات وخطت 
خطوات متقدمة في جميع امليادين خاصة املجاالت السياسية واالقتصادية 

والثقافية محققة قفزة نوعية نقلتها الى رحاب املدنية احلديثة.
ولفت الى ان »الكويت شهدت في مسيرتها السياسية تطورا كبيرا في 
العملية الدميوقراطية البرملانية والفصل بني السلطات وحتديث القوانني 
املالئمة للمتغيرات التي تش����هدها منطقتن����ا العربية عامة واخلليجية 
خاصة«. وتناول احلديث خالل االجتماع العالقات األخوية املتميزة بني 
البلدين الشقيقني وس����بل تطويرها باإلضافة الى استعراض العالقات 

العمانية � الكويتية واملستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.
وأش����اد الرواس بالعالقات األخوية واملتميزة التي تربط السلطان 
قابوس بن سعيد وأخيه صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد وما 

لها من أثر كبير في تعميق العالقات بني البلدين الشقيقني.
وأكد ان الزيارات املتبادلة بني القيادتني انعكست ايجابا على الروابط 
األخوية وأثمرت توافقا حول العديد من القضايا ذات االهتمام املشترك. 
وب����ني أهمية مثل ه����ذه الزيارات واللقاءات لتب����ادل وجهات النظر بني 
املس����ؤولني في البلدين،، متمنيا ان حتقق مثل ه����ذه الزيارة األهداف 

املرجوة في تدعيم مجاالت التعاون بينهما.
بدوره أشاد بهبهاني خالل االجتماع بالتنمية الشاملة التي شهدتها 
س����لطنة عمان في مختلف املجاالت بفضل القيادة املستنيرة للسلطان 
قابوس بن سعيد معربا عن سعادته وتقديره للسياسة التي تنتهجها 
حكومة السلطنة والداعمة للسالم واالس����تقرار في املنطقة ما أكسبها 
احترام وتقدير اجلميع. وأعرب بهبهاني والوفد املرافق له خالل االجتماع 
عن اعتزازهم وسعادتهم بزيارتهم للسلطنة وأشادوا مبا شاهدوه من 
مظاه����ر التقدم واالزدهار وما تتمتع به الس����لطنة من اس����تقرار وأمن 

وتطور في شتى املجاالت.
وقال ان زيارة الوفد لس����لطنة عمان تأتي من أجل ش����كر السلطنة 
حكومة وشعبا على مس����اعدة الكويت في يوم التحرير مشيرا الى ان 
ذلك يأتي انعكاس����ا لعمق العالقات والروابط املش����تركة بني القيادتني 

احلكيمتني والشعبني في البلدين الشقيقني.
وأعرب عن س����روره بهذه الزيارة ومبا شاهدوه خاللها من اجنازات 
تنموية عكست ثمار النهضة العمانية في ظل العهد الزاهر الذي تعيشه 

السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد.
وش����دد على ان العالقات العمانية � الكويتي����ة مصيرية وتاريخية 
وتزداد يوما بعد يوم وتتنامى بشكل مطرد، وقد جتلت بأبهى صورها 
خالل محنة الكويت حيث ساهمت سلطنة عمان في حرب حترير الكويت 
واحتضنت ع����ددا كبيرا من املواطنني الكويتي����ني أثناء فترة االحتالل 

العراقي عام 1990 وقدمت لهم الكثير من التسهيالت.
وقدم رئيس بهبهاني درعا تذكارية الى وزير االعالم العماني ودرعا 
اخرى الى الرواس مبناس����بة ذكرى مرور 50 عاما على االستقالل و20 
عاما على التحرير ومرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
ويض����م الوفد كال من نائب رئيس التحرير وأمني صندوق اجلمعية 
عدنان الراش����د ووزير االعالم األس����بق أنس الرشيد ويوسف اجلاسم 
وسامي النصف ودالة الشاطر ووليد السريع وخالد معرفي، وقد وصل 

الوفد الى السلطنة أمس في زيارة تستمر يوما واحدا.

وفد جمعية الصحافيين التقى مستشار السلطان قابوس ووزير إعالم السلطنة

بدر الشبيب

م.عبداملانع الصوان

)خالد معرفي - كونا( عبدالعزيز الرواس مستقبال أعضاء الوفد 

اللواء الركن أحمد املال خالل اجتماعه مع األدميرال سردار أوكان

أحمد بهبهاني يقدم درعا إلى وزير اإلعالم العماني حمد الراشدي بحضور الزمالء عدنان الراشد ود.أنس الرشيد ويوسف اجلاسم وسامي النصف ووليد السريع

فيصل القناعي وأعضاء الوفد خالل لقائهم مع رئيس البرملان البوسني

باشيتش لوفد الصحافيين: نثمن دعم الكويت للبوسنة

عبر رئيس البرملان البوس��ني 
عدن��ان باش��يتش ع��ن ش��كره 
وامتنانه ملوق��ف الكويت ودعمها 
قيادة وش��عبا للبوسنة والهرسك 
اثن��اء وبع��د احل��رب واصفا هذا 

املوقف بالشريف.
وقال باش��يتش لدى استقباله 
وفد جمعية الصحافيني وسفيرنا 
لدى البوس��نة والهرس��ك محمد 
خلف في مبن��ى البرملان أمس ان 
البوس��نية   � الكويتية  العالق��ات 
متينة وقوية منذ إعالن البوس��نة 
ع��ن  االس��تقالل  والهرس��ك 
يوغسالفيا مشيرا الى املساعدات 
االنس��انية التي وفرته��ا الكويت 

للشعب البوس��ني عندما كان في 
امس احلاجة اليها.

م��ن جانب��ه اعرب امني س��ر 
فيص��ل  الصحافي��ني  جمعي��ة 
القناعي عن الفخر واالعتزاز بدور 
الكوي��ت في الوق��وف الى جانب 
البوسنة والهرس��ك على مختلف 
والسياسية  االنسانية  املستويات 

واالقتصادية.
على صعيد متصل التقى وفد 
اجلمعي��ة عضو مجلس الرئاس��ة 
البوسنية الس��ابق ورئيس حزب 
»م��ن أجل البوس��نة والهرس��ك« 
د.ح��ارث س��يالجيتش الذي عبر 
عن اعت��زازه بالعالق��ات الرفيعة 

التي تربط البلدين.
واش��اد  س��يالجيتش بسمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
ال��وزراء ال��ذي اعط��ى العالقات 
الثنائي��ة بع��دا اس��تراتيجيا في 
املجاالت السياسية واالقتصادية.

وعبر عن الثقة في ان العالقات 
البوس��نية � الكويتي��ة س��تكون 
مثاال منوذجيا لعالقات البوس��نة 
الصديقة مؤكدا  بالدول  والهرسك 
ان تلك العالقات ستش��هد املزيد 
من التط��ورات التي تتعلق بقدوم 
اس��تثمارات كويتي��ة جديدة في 

البوسنة والهرسك.
في  وأكد س��يالجيتش رغبته 

ان تفتح الكويت مركزا ثقافيا في 
العاصمة البوسنية سراييڤو األمر 
الذي سيس��اعد على نشر الثقافة 
العربية في البوس��نة والهرس��ك، 
مش��يرا الى االثار االيجابية التي 
تركته��ا دورة مؤسس��ة جائ��زة 
عبدالعزي��ز البابط��ني التي عقدت 

في سراييڤو العام املاضي.
يذكر ان وفد جمعية الصحافيني 
الكويتية زار برفقة السفير خلف 
مق��ر صحيف��ة )اف��از( وصحيفة 
البوسنيتني حيث  )اوس��لوبجينا( 
اطلعوا على س��ير العم��ل فيهما 
وكيفية تعاملهما على أرض الواقع 

مع االحداث اليومية في البالد.

الشبيب أمينًا عامًا للحركة السلفية مجددًا
انتخبت اجلمعية العمومية ومجلس الشورى للحركة السلفية 
الشيخ بدر الشبيب أمينا عاما للحركة السلفية للدورة السادسة 

التي متتد ملدة ثالث سنوات قادمة.
وقال الش���بي����ب ف����ي اول تصريح له بعد اعادة انتخابه 
كأمني عام للحركة الس���لفية: انني أثم�����ن جلميع املش���ايخ 
األعزاء واالخوة الفض����الء في مجلس شورى احلركة السلفية 
وكذلك اعضاء جمعيتها العمومي����ة ثقته�����م الغالية وسأعمل 
جاهدا على حتقيق جميع األهداف والتطلعات التي يرنوا اليها 

اجلميع.
وأضاف الش���بيب ان العمل سيجري في األي����ام القادم����ة 
على انتخاب واختيار جميع اعضاء مكتب األمان����ة اجلدي����د 
تطبيقا لنصوص النظام األساسي للحركة السلفية الذي يخّول 
األم���ني العام فور اختياره بتش���كيل مكت���ب األمانة العام���ة 

اجلدي����د.

أوكان والمال بحثا تعزيز التعاون
البحري المشترك بين الكويت والناتو

المجني: نقابة الصناعة تدعم المطالب
المشروعة للعاملين في »التجارة والصناعة«

»آرابرس« تدشن جائزة 
الشخصية اإلعالمية العربية

صرح رئيس نقابة العاملني 
بالهيئة العامة للصناعة وليد 
املجني بأن نقاب���ة الصناعة 
تؤيد احلق املشروع للعاملني 
التج���ارة والصناعة  بوزارة 
وذلك بإقرار كادرهم وحتقيق 
مطالبه���م العادلة ف���ي مبدأ 
باق�����ي  العدل واملساواة مع 

الوزارات.
وأض���اف املجن���ي: يوميا 
إق���رار بدالت  نس���مع ع���ن 
وكوادر جديدة بعضها يصدر 
بعش���وائية ومزاجي���ة فأين 
مجلس اخلدم�����ة املدنية من 

إق���رار كادر وزارة التجارة والصناعة من هذا 
كل���ه؟

وأش���ار املجني الى اننا نعلن التضامن مع 
النقابة حتى ينال موظفو الوزارة حقوقهم والتي 

هي مبثابة شريان ونبض احلياة لهم.
وأوضح املجني ان التضامن ليس مجاملة 
ب���ل صادر على ال���دور احلي���وي واملهم الذي 
تقوم به التجارة من تنش���يط العمل التجاري 
واالقتص����ادي ومراقبة األسعار والوقوف في 
وجه التج����ار والش���ركات، الذين ال يراعون 

ضمائرهم في جتارتهم.
وقال املجني: نعم بل وألف 
نع���م ل���كادر وزارة التجارة 
والصناع���ة، نع��������م مل���ن 
يخلص في عمله ويبذل اجلهد 
م����ن اجل راح���ة املواطنني 

واملقيمي����ن.
وأفاد املجني بأننا نتطلع 
إلى حتقي���ق العدالة ورفض 
الظلم وال نرضى بأي مغافلة أو 
جتاهل لهذه الفئة الن جميعهم 
يتطلع���ون إلى الك���وادر في 
الوزارات والهيئات واملؤسسات 
األخرى ويبدون رغباتهم في 
االنتقال إلى هذه اجلهات من اجل حتسني الوضع 

املعيشي لهم.
وأض���اف املجني قائال: على مجلس اخلدمة 
املدنية ان يق���ر كادر العاملني بوزارة التجارة 
والصناعة وأيضا كوادر األعمال الفنية والفنية 
املس���اعدة بهيئة الصناعة وان يتم وضعه في 
حس���بانهم وذلك لتشجيع هذه الفئة، من اجل 
االستقرار الوظيفي ورفع مستوى األداء والكفاءة 
اإلنتاجية حيث في النهاية تصب في مصلحة 

بلدنا احلبيب.

العربية للصحافة  أعلن رئيس اجلمعي���ة 
وحري���ة اإلعالم )آرابرس( طارق آل ش���يخان 
الشمري ان اإلعالن عن الفائز بلقب الشخصية 
اإلعالمية العربية لعام 2011 سيعلن بداية 2011 
بعد فرز األسماء املرشحة لنيل هذا اللقب الذي 
مينح ألكثر شخصية إعالمية عربية مؤثرة على 
املس���توى الصحافي واإلعالمي، وهي النسخة 
العربية جلائزة »كوغر« للشخصية اإلعالمية 

اخلليجية التي فازت بها مؤخرا الش���يخة مي 
آل خليفة، مضيفا ان اإلعالن عن تدش���ني هذه 
اجلائ���زة يأتي كجزء من سياس���ة »آرابرس« 
الت������ي تق���وم على االرتقاء باإلعالم العربي، 
وتقدير جهود ومسيرة الصحافيني واإلعالميني 
العرب، وما قدموه من جهود في سبيل االرتقاء 
بحرية الكلم���ة والصحافة واإلعالم في العالم 

العربي.

قام وفد من قوات حلف شمال األطلسي صباح 
امس برئاسة األدميرال سردار أوكان بزيارة قاعدة 
محمد األحمد البحرية مبناسبة زيارته للبالد لبحث 
ومناقش���ة املواضيع املتعلقة بالتعاون البحري 
املش���ترك بني الكويت وحلف الناتو على مبادرة 

التعاون في جمهورية تركيا الصديقة.
حيث ترأس االجتماع عن اجلانب الكويتي آمر 
القوة البحرية اللواء الركن بحري احمد املال وعن 
اجلانب التركي األدميرال سردار أوكان رئيس وفد 

قوات حلف الناتو.

طالب بإقرار كادرهم تحقيقًا للعدل والمساواة »السكنية« توزع بطاقات القرعة
لـ 311 قسيمة بمدينة صباح األحمد

»تماهي« يرفض التضييق على مدوني »تويتر«: 
الكويتيون قّدموا أرواحهم من أجل الحرية

العراقي الغاشم من أجل احلرية ولن 
يرهب����ه البقاء خلف القضبان من 
أجل مزيد من احلريات.ومن جهة 
أخرى، استنكر م.الصوان تهرب 
احلكومة من مواجهة اس����تجواب 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
بترحيل جلسات مجلس األمة قبل 
موعدها، معتبرا ان الهروب لن ينقذ 

الوزير من صعود املنصة.
واعتبر ان األح����داث األخيرة 
التي شهدتها البالد، وحالة التأزمي 
التي تشهدها العالقة بني احلكومة 
ومجلس األمة طوال الفترة املاضية 
تلقي باملس����ؤولية على احلكومة 
التخ����اذ خط����وة تنه����ي اجلمود 
احلاصل، مشيرا إلى ان املطلوب 
من احلكومة تقدمي استقالتها وعدم 
انتظار املزيد من االستجوابات التي 

جتبرها على االستقالة.

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس بطاقات دخول القرع����ة 
ل� 311 قسيمة حكومية في مدينة صباح االحمد السكنية للمواطنني اصحاب 
الطلبات اإلسكانية حتى 18 مارس 2001. وقالت املؤسسة في بيان صحافي 
ان القرعة على القس����ائم ستجرى في السابع من الشهر اجلاري مببنى 
املؤسسة في منطقة جنوب السرة. يذكر ان مساحة القسائم السكنية في 
مدينة صباح االحمد تبلغ 600 متر مربع وتقع على طريق ميناء عبداهلل 

� الوفرة وتبعد 65 كيلومترا عن مدينة الكويت.

حذر تيار املسار األهلي )متاهي( 
احلكومة من نهج التضييق على 
حرية الرأي والتعبير، مشددا على 
ضرورة فتح املجال على مصراعيه 
أمام املواطنني للتعبير عن آرائهم 
بكل حري����ة دون خوف ودون أي 

رقابة من قبل األجهزة األمنية.
ورفض رئيس التيار م.عبداملانع 
الصوان املضايقات التي يتعرض 
لها »املغردون« على موقع »تويتر«، 
مؤكدا دعم ومساندة التيار جلميع 
املدونني على الشبكة العنكبوتية. 
وأش����ار إلى ان مواكبة الش����عب 
للتطورات التكنولوجية للتعبير عن 
آرائهم وممارسة حرياتهم ال يجب 
أن يقابل بأي خوف أو حذر يدفع 
للتضييق على هذا املتنفس الذي 
بات مالذا جلميع شعوب العالم في 
التعبير عن أنفسهم. وقال م.الصوان 
ان����ه اذا كان املدونون يتعرضون 
ملضايقات أمنية، فإنهم مدعوون 
إلى عكس احلقائق والتمادي في 
التعبي����ر عن الرأي احلر في اطار 
ما نصت عليه املواد الدستورية، 
مش����ددا في الوقت نفسه على ان 
االصالح الشعبي يستهدف احلكومة 

والسلطة التنفيذية. 
ونّب����ه األجهزة الت����ي حتاول 
التضييق على احلريات بوسائل 
مختلفة إلى ان الش����عب الكويتي 
الذي يعيش في هذه األيام أجواء 
احتفالية ملناسبة األعياد الوطنية 
ضحى وقدم أرواحه خالل االحتالل 

وليد املجني


