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بي����روت � لبن����ان: أنتم 
تعرفون ماريا خليفة مؤسسة 
ومالكة مجموعة سفرة دامية 
ورئيسة حترير مجلة سفرة 
دامية، ومؤسسة املشروع 
الرؤي����وي »معهد التدريب 
على التغيير«. برعاية هذا 
املعهد توف����ر ماريا فرصة 
للترويج للسالم في لبنان 

والشرق األوسط. 
تشرح خليفة اخلطوط 
العريضة للمشروع قائلة: 
»ب����دأ حلمي بالس����الم في 
طفولتي، حني عصفت احلرب 

ببالدن����ا. ال حاجة ألذكركم بتلك احلرب ألنكم اختبرمتوها 
شخصيا. وأنا أود أن أشكل نواة صغيرة من املفكرين الواعني 
يتوصلون إلى التأثير بالشرق األوسط لتوفير فرصة عيش 
السالم الدائم جليلنا هذا واألجيال املقبلة، ذلك السالم الذي 
عرفت منذ طفولتي أن احلياة متنحنا إياه كحق مكتسب«.  
مبادرة حلم الس����الم في 2010 التي تقوم بها ماريا أساسها 
التحكم في أفكاركم وكالمكم وأفعالكم. « منوا الس����الم في 
أفكاركم. اضبطوا مش����اعر الغضب اجلامح. ال تسعوا إلى 
االنتقام. ال تعتبروا احلرب حال. ارفضوا العنف. اعترفوا بأن 
وراءه إحساسا باخلوف. جتنبوا سرعة االنفعال، واالجنرار 
إلى الصراعات واخلالف����ات«. إن ماريا خليفة، التي عملت 
لوق����ت طويل كمدربة على التفكير والس����لوك اإليجابيني، 
تطلق اليوم نداء إلى طبيعتكم األكثر صدقا وتألقا وصالبة، 
طبيعتكم احلقيقية، األصلية الطيبة وتقول: »أود أن أطلب 
من كل فرد منكم أن يتقدم ويساهم في ترسيخ ثقافة السالم. 
الس����الم يولد في أحالمنا. وأنا أعرف أنه حي في داخل كل 
واح����د منكم«. هذا ليس حلما فارغ����ا بعيد املنال وال مهمة 
مستحيلة. هذه فرصة متاحة لكم كي تكونوا أنتم التغيير 

حني تكونون أنتم السالم الذي تسعون إليه هنا واآلن. 
راسلوني على العنوان اإللكتروني التالي: 

 Maria@mariakhalife.com 
أنا بانتظار تلقي اقتراحاتكم لطرق تدعيم هذه احلركة، 
وملساندة بعضنا البعض وتبادل األفكار. أريد أن تكون هذه 
النية من أقوى النوايا التي نعقدها للعام اجلديد، وأكثرها 
عمالنية وإفادة وأن تصل إلى أبعد وأوسع جمهور ممكن. 

ارسلوا أسئلتكم إلى العنوان اإللكتروني التالي: 
Maria@mariakhalife.com

أو اتصلوا على الرقم: +961 1883100

ماريا خليفة

م.عبدالعزيز الكليب مبارك الدويلة

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

مطـلـوب للبـيــع بيــت
 يف منطـقـة الفـردو�ش والدفـع كـا�ش

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

 2010 عام التغلب 
على العنف  فكرًا وقواًل وفعاًل

»القانونيين«: المبارك نجح 
الغزالي: ال يجوز للحكومة المستقيلة أن توصي بحل مجلس األمةفي التعامل مع االستجواب 

عبدالهادي العجمي
عقدت جمعية الشفافية الكويتية مؤمترا صحافيا 
تطرقت فيه الى ما جاء في التقرير اخلتامي للمفوضية 
العليا لشفافية االنتخابات وأهم التوصيات وامللخص 
التنفيذي النتخابات 2009، وق���ال رئيس اجلمعية 
ورئيس املفوضية العليا لشفافية االنتخابات صالح 
الغزالي ميكن تقييم شفافية ونزاهة انتخابات مجلس 
األمة 2009 وفق مرحلت���ني، املرحلة األولى من يوم 
حل مجلس األمة الى اليوم الذي يسبق االقتراع وهي 
مرحلة مهمة جدا، حيث أشرف مجلس الوزراء على كل 
االستعدادات التي قامت بها مختلف األجهزة التابعة له 
في تنظيم ومتابعة سير االنتخابات الختيار أعضاء 
مجلس األمة وقد اتخذ الكثير من املواقف والقرارات 
وتساءل الغزالي مستغربا: ال أعلم ما مدى احليادية 
ف���ي مجلس الوزراء وهو أص���ال كان له دور في حل 
املجلس، وقال الغزالي: كان يجب االحتياط قدر اإلمكان 
في موضوع نزاهة وش���فافية االنتخابات، وأضاف: 
تقدمت احلكومة باستقالتها الى صاحب السمو األمير، 
ثم بعد ذلك قامت احلكومة برفع مرسوم بحل مجلس 
األمة وقد مت حل املجلس بناء على املرسوم املرفوع من 
احلكومة املستقيلة التي قبلت استقالتها ومت تكليفها 
بتصريف العاجل من األمور، وزاد: ال شك ان مرسوم 
حل مجلس األمة ليس من العاجل من األمور واحلكومة 

املستقيلة ال يجوز لها ان توصي بحل مجلس األمة، 
وأشار الغزالي الى انه كان بإمكان احلكومة معاجلة 
بعض املسائل املتعلقة بتنظيم االنتخابات من خالل 
مراسيم الضرورة ولكنها لم تفعل ومنها متكني عدد من 
الشرائح من ممارسة حقهم باالنتخاب، وزاد: اما إصدار 
مراسيم بقوانني بربط ميزانيات الوزارات واإلدارات 
احلكومية والهيئات امللحقة واملستقلة للسنة املالية 

2010/2009 فإن ذلك ال ينطبق عليه نص املادة 71.
وقال الغزالي في 2009/4/6 قبلت احلكومة استقالة 
وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية حسني 
احلريتي، وكذلك وزير الصحة روضان الروضان وقد 
بقي الوزيران في منصبيهما رغم إبدائهما رغبتهما في 
الترشح ملدة 19 يوما من فترة الشهرين، اي ما يعادل 
ثل���ث املدة تقريبا، وتطرق الغزال���ي الى دور وزارة 
الداخلية ف���ي انتخابات 2009، قائال لم تنجح وزارة 
الداخلية في منع الفرعيات ووصل الى قاعة عبداهلل 
الس���الم 17 نائبا ممن خاض���وا االنتخابات الفرعية 

معظمهم متت احالتهم الى النيابة العامة.
واضاف الغزالي: حذرنا من استفحال عمليات شراء 
االصوات في الفترة التالية من املوسم االنتخابي ولكن 
عمليات شراء االصوات انتشرت بشكل الفت رغم ان 
عدد املرش���حني الذين يشترون االصوات لم يتجاوز 
اخلمسة في كل دائرة، وزاد: لم يتوقف االمر عند شراء 

اصوات الناخبني بل تطور الى موضوع استخدام املال 
السياسي في شراء املرشحني ذاتهم حيث يطوف بعض 
املتنفذين بأنفسهم أحيانا وبوسطاء أحيانا على عدد 
من املرشحني ومينحونهم مبالغ مالية كبيرة دعما في 
حملتهم االنتخابية بهدف التنسيق معهم بعد جناحهم 
لتحقيق اجندة محددة لهؤالء املتنفذين وهم شريحة 
من الشخصيات تتوزع ما بني سياسيني واقتصاديني 

من فئات اجتماعية متنوعة.
وقال الغزالي: وزارة اإلعالم تألقت في ادائها خالل 
انتخابات هذا العام، كما متيزت بلدية الكويت بشكل 
الفت في انتخابات هذا العام من خالل تراخيص اقامة 
املقرات االنتخابية واالعالنات في األماكن العامة كما 
جنحت وزارة االوقاف والشؤون االسالمية في منع 
اس���تخدام دور العبادة لألغراض االنتخابية لصالح 
بعض املرشحني االفراد او لصالح جماعات سياسية 
محددة، وزاد: وكان بإمكانها القيام بدور افضل لتنبيه 

الناخبني باالبتعاد عن مخالفة القوانني.
وقال الغزالي: املرحلة الثانية يوم االقتراع وهي 
املرحلة األهم وكان اداء احلكومة في هذا اليوم متفاوتا 
حيث بذل رجال ونساء الداخلية دورا كبيرا ومميزا 
في يوم االقتراع لتنظيم االنتخابات كما قامت وزارة 
االع���الم بتغطية االنتخابات وكان���ت النتائج تعلن 

أوال بأول.

هنأ مجلس ادارة نقابة القانونيني النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع � 
الرئيس الفخري لنقابة القانونيني � الشيخ 
جابر املبارك عل���ى األداء الراقي الذي قابل 
به االستجواب، ودحض االدعاءات الباطلة 
واالفتراءات التي ال أس���اس لها من الصحة 
التي وجهت اليه، مؤكدة ان الش���يخ جابر 
املبارك تصدى لالستجواب باقتدار، وبإجماع 
اهل الكويت حقق اجنازات ملموسة خالل 

توليه حقيبة وزارة.
وذك���ر مجلس ادارة نقاب���ة القانونيني 
ان الش���يخ جابر املبارك يستحق التهنئة 
واالشادة على االداء في التصدي لالستجواب 
ومحاوره، وجن���ح في الرد عل���ى محاور 
االستجواب بإجابات موثقة تؤكد عدم وجود 
جتاوزات او مخالفات تس���توجب املساءلة 
وهذا ليس بجدي���د على اداء وزارة الدفاع، 
كما ان املبارك جنح في التعامل مع محاوالت 
التأزمي والتصعيد بأس���لوب هادئ ومتزن 
بعيدا عن االثارة، ويعكس شخصيته الهادئة 
واحلازمة وثقته بنفسه وبعمله وبالواجب 

الكبير املكلف به.

ماريا خليفة توفر فرصة للسالم في لبنان والشرق األوسط

الدويلة: إشراك المكاتب الهندسية في العقود االستشارية مع الشريك العالمي
الهندسية الكويتية في حال عدم 
ادراجها في العقد االستشاري بني 
الوزارة واملكتب االستشاري العاملي 
واالستشاري الكويتي تتمثل في 
ضياع حقوق املكتب االستشاري 
املالي����ة والقانونية في  الكويتي 
نسبة املشاركة التي يتقدم بها في 
العرض االستشاري الفني واملالي 
للمشروع، وكذلك عجز املستشار 
الكويتي عن تقدمي الكفاالت البنكية 
لعدم ذكر املكتب الكويتي كشريك 
متضامن وعدم متكنه من احلصول 
على اقامات للعمالة التي يتطلبها 
املشروع باالضافة الى اخفاء املكتب 
الكويتي وعدم ذكره سيلغي االعفاء 
الضريبي الذي يتمتع به املكتب 

االستشاري الكويتي.

اللجنة ستقبل العقد االستشاري 
الوزارة واملستشار  الرسمي بني 
العاملي واملستشار الكويتي فقط 
ولن تقبل بأي عقود غيرها، مشيرا 
ال����ى توافق ق����رار ومطلب جلنة 
مزاولة املهنة ببلدية الكويت مع 
املادة 11 من الئحة مزاولة املهنة في 
الكويت والتي تتضمن في بندها 
الثالث ان تقدمي االتفاقية التي يتم 
مبوجبها بيان االعمال التي سيقوم 
بها كل من املكتب الهندسي والدار 
او الشركة  االستشارية واملكتب 
الهندسية االجنبية وللجنة احلق 
بطلب اي مستندات اخرى تراها 

مناسبة.
واوضح الدويلة لوكيل االشغال 
االضرار التي تق����ع على املكاتب 

ايض����ا م����ع كتاب رئي����س جلنة 
مزاولة املهن����ة في بلدية الكويت 
م.طالل القحطاني والذي يؤكد ان 

االدراج في العق����ود التي تبرمها 
ال����وزارة مع املكاتب الهندس����ية 
االستش����ارية العاملية، ومتوافقة 

االثنني املاضي مع وكيل الوزارة 
الكليب بحضور  م.عبدالعزي����ز 
م.طالل األذينية، الوكيل املساعد 
للرقابة والتدقيق وم.محمد بن نخي 
الفني للوكيل  ادارة املكتب  مدير 
واحمد حسني من االدارة القانونية 
بالوزارة ونائ����ب رئيس مجلس 
ادارة االحت����اد م.م����ازن الصانع 
حيث عرضوا عليه موافقة الوزير 
د.فاضل صفر املبدئية على مطالب 
االحتاد بهذا اخلصوص، مش����يرا 
ال����ى ان هذا املطل����ب يتوافق مع 
الكتب الس����ابقة التي قام االحتاد 
لل����وزارة وتتضمن  بتوجيهه����ا 
مطالب����ه وايضاحات����ه باالضرار 
التي ستقع على املكتب الهندسي 
الكويتي جراء استبعاده من عدم 

االش����غال  وزارة  اع����ادت 
العمل بادراج املكاتب الهندس����ية 
الكويتية كشريك  واالستشارية 
متضامن في عقودها واتفاقيتها 
م����ع املكاتب العاملي����ة، وذلك اثر 
اجتماع عقده رئيس احتاد املكاتب 
الهندس����ية والدور االستشارية 
الكويتية مع وكيل االشغال لبحث 
مطالب االحتاد حول ادراج املكاتب 
الهندسية كش����ريك متضامن في 
العقد االستشاري اخلاص بالدعوات 
ال����وزارة للمكاتب  التي توجهها 
العاملية وش����ركائها املتضامنني 
من املكاتب الهندس����ية الكويتية 

في عقود الوزارة.
وصرح رئيس االحتاد م.مبارك 
الدويل����ة بأنهم عق����دوا اجتماعا 

التقى والصانع بوكيل »األشغال« وأطلعه على قوانين مزاولة المهنة


