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»الشؤون«: ال مانع قانونيًا في إنشاء 
التعاونيات دورًا للحضانة

إياد الخرافي: معرض السيارات 
استقبل 20 ألف زائر

اإلقب�ال دلي�ل اتس�اع وانتش�ار الهواية 
وح�ب الكثي�ر لتمل�ك الس�يارات التاريخي�ة

ضم 127 سيارة نادرة

»الزراعة«: دورة حول أمراض 
األسماك.. مسبباتها وأعراضها 

نقابة المواصالت تستنكر االعتداء 
على موظف عام أثناء تأدية عمله

بشرى شعبان
علم���ت »األنباء« من مصادر مطلع���ة ان اجلمعيات التعاونية 
رفعت كتابا الى وزارة الشؤون تطلب مبوجبه املوافقة على السماح 
للجمعيات التعاونية والس���يما في املناطق السكنية املستحدثة 
بإنش���اء دور حضانة لألطفال تقدم خدمة للمس���اهمني واملقيمني 

في هذه املناطق.
وبينت ان وزارة الشؤون ال يوجد لديها موانع قانونية للموافقة 
على طلب اجلمعيات في هذا الشأن والسيما في املناطق السكنية 
اجلديدة، باالضافة الى توسع اجلمعيات التعاونية بتوفير اخلدمات 

لسكان املناطق التابعة لها.
واوضحت املصادر ان طلب اجلمعيات جار دراسته في الشؤون 
القانونية متهيدا إلصدار قرار بش���أنه م���ع وضع ضوابط وآلية 
للعمل في هذه احلضانات تتوافق مع ضوابط إنشاء دور احلضانة 

اخلاصة.
وعلى صعيد آخر كش���فت املصادر ع���ن قيام االدارة املختصة 
في دور احلضانة بإعداد تقرير ش���امل ع���ن األضرار التي حلقت 
بدور احلضانة نتيجة تأخير بدء العام الدراسي لرفعه الى وزير 
الشؤون العتماده ورفعه الى مجلس الوزراء من أجل حتديد قيمة 

التعويضات التي سيتم صرفها لكل دور حضانات.
كما تقوم االدارة بإجراء دراس���ة لألراضي املخصصة للوزارة 
في مختلف املناطق الكويتية بهدف انشاء دور حضانة فيها سواء 

عبر استثمارها من قبل القطاع اخلاص أو التعاونيات.

أش�����اد رئي���س 
النادي  ادارة  مجلس 
العلمي إياد اخلرافي 
بالنجاح الباهر الذي 
القاه مع���رض هواة 
التاريخية  السيارات 
والقدمي���ة األول في 
الكويت والذي نظمه 
متح���ف الس���يارات 
التاريخية والقدمية 
والتقليدية في خيمة 
العلمي حتت  النادي 
رعاية س���مو رئيس 
ال���وزراء  مجل���س 
الشيخ ناصر احملمد 
واجلهد الكبير من قبل 

 اللجنة العليا املنظمة وعلى رأسها رئيس اللجنة الشيخ مبارك 
 احلم���ود حيث ض���م املعرض 127 س���يارة ن���ادرة وتاريخية 
ف���ي الكويت واس���تقبل ما يق���ارب 20 ألف زائ���ر خالل فترة 

املعرض.
واضاف اخلرافي ان اإلقبال الذي شاهده املعرض لهو دليل 
على اتس���اع وانتشار هذه الهواية بالكويت وهي هواية قدمية 

ومحببة للكثير في امتالك مثل هذه السيارات.
واكد  على جناح املعرض خاصة انه جاء حتت رعاية كرمية 

من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ومتنى مزيدا من االتس���اع واالنتشار لهذه الهواية وتنظيم 
معارض مماثلة لها في الس���نوات القادم���ة وفي مختلف دول 

اخلليج انطالقا الى العربية والعاملية.

أفاد مدير إدارة اإلرش���اد 
العامة  الزراع���ي بالهيئ���ة 
لش���ؤون الزراع���ة والثروة 
السمكية م.غامن السند عن عقد 
دورة تدريبية للمواطنني حتت 
عنوان »أمراض األس���ماك.. 
أس���بابها وأعراضها وطرق 
الوقاية«، وس���تعقد الدورة 
خالل الفترة من 20 وحتى 24 
اجلاري بقاعة التدريب مببنى 
الهيئة بالرابية وسيحاضر 
ال���دورة د.مصطفى س���عيد 
فودة خبير أمراض األسماك 
واالستزراع السمكي بقطاع 

الثروة السمكية.
وأشار الس���ند الى احملاور األساسية للدورة التي تتضمن 
عالمات الصحة واملرض في األسماك وأهم أمراض األسماك وتشمل 
األمراض البيئية، الطفيلية، الفطرية، الڤيروسية والبكتيرية 
وطرق تش���خيص أمراض األسماك ووسائل العالج واألمراض 

املشتركة بني األسماك واإلنسان.

استنكرت نقابة العاملني بوزارة املواصالت االعتداء الصارخ 
وغير املسؤول من قبل مجموعة من املراجعني على رئيس قسم 
مبقسم جليب الشيوخ أثناء تأدية عمله وواجبه الوظيفي، وان 
هذا التعدي يعتبر انتهاكا صارخا حلرمة العاملني في الوزارة، 
ما يعتبر امرا خطيرا يهدد مس���تقبل املوظفني الذين يعملون 

ملصلحة الكويت أثناء تأدية عملهم.
وطالبت املس���ؤولني في الوزارة بأن تتخذ جميع اإلجراءات 
القانونية بهذا الش���أن وحفظ حق املوظف املعتدى عليه عند 
اجله���ات املعنية، وذلك للحفاظ عل���ى موظفي الوزارة من اي 
اعتداء مس���تقبال يهددهم او يتعرض لهم بسوء وهم يعملون 

في أماكن عملهم.
وأوضحت انها ستتابع هذا املوضوع عن كثب مع مسؤولي 
الوزارة حلماية موظفيها من مثل هذه االعتداءات السافرة بالطرق 
القانونية التي عن طريقها يأخذ كل ذي حق حقه، وان النقابة ال 
تدخر جهدا للمحافظة على موظفي الوزارة وتستنكر اي اعتداء 

يقع عليهم حماية للنظام العام وفرض هيبة القانون.

إياد اخلرافي

في محاضرة ألقاها في دار اآلثار اإلسالمية

كيبل: تعّثر عملية السالم والنووي اإليراني مصدر قلق للمنطقة

مضيف����ا أن دول مجلس التعاون 
اخلليجي غنية بالطاقة وباملال ولها 
رؤية عاملية فيما يتعلق بانش����اء 
قاعدة صناعي����ة، ومركز للثقافة 
والفنون، وهي تتميز بتعداد من 
الش����باب وان كان لي����س كبيرا. 
وبفضل العمل املشترك، تستطيع 
املنطقتان املتجاورتان املتكاملتان، 
اعادة خلق قواعد حلضارة مشتركة 
تواجه حتديات املستقبل وتخلق 
منطق����ة كبرى تتمت����ع بالرخاء، 
وتستطيع أن تستثمر قربها من 
الش����رقية واجلنوبية  الشواطئ 
للبحر املتوسط، بني قارتي أميركا 

وآسيا.

مجلس التعاون اخلليجي أوال، ثم 
بينها وبني الشرق االوسط عامة 
ومع بلدان االحتاد االوروبي. لقد 
جنح االحتاد االوروبي في انشاء 
منطقة تتمتع بالسالم والرخاء، في 
قارة كانت مصدرا حلربني عامليتني 
خالل القرن املاضي وهو االحتاد 
االوروبي الذي يتمتع بتاريخ عريق 
في مجال الصناعة، وشبكة واسعة 
من اجلامعات العريقة، لكنه يعاني 

من ضيق املوارد املالية.
البروفيس����ور كيبل  وأنه����ى 
محاضرته متحدث����ا عن مميزات 
ومنطلقات منطقة اخلليج بشكل 
خاص والشرق االوسط بشكل عام، 

النسق االقليمي والداخلي. وعلى 
الصعيد األمني، فإن عملية السالم 
املتعث����رة في الش����رق، والتهديد 
النووي في منطقة اخلليج ونتائج 
احلرب في العراق، كل ذلك ميثل 

مصدرا للقلق.
وتس����اءل د.كيبل: ترى كيف 
القضايا؟  ميكن مواجه����ة ه����ذه 
وأجاب: بينما يتحول النظام العاملي 
احلال����ي من نظام متعدد االقطاب 
الى نظ����ام يعتمد ع لى التجمعات 
اجلانبي����ة، أو من نظام مفتت من 
الفوضى ال����ى نظام جديد يعتمد 
على التحالفات، فإن من املناسب 
ان نفكر في امر التقارب بني دول 

االوس����ط، وخاصة دول مجلس 
التعاون اخلليج����ي، قطبا مهما، 
حيث تتمتع بثروات من رأس املال 
اخلاص تضمن لها السيادة، وتتميز 
ببعد ديني خاص، اذ تضم احلرمني 
الشريفني، ولهما قداستهما بالنسبة 
للمسلمني في العالم أجمع. وحدد 
البروفيسور كيبل بعض مشاكل 
الشرق االوسط اآلتية قائال: ان عدة 
اعباء اخرى كدول مجلس التعاون 
اخلليجي حتوطها دول اخرى في 
الشرق االوسط وفي اقليم البحر 
املتوسط، تعاني من التضخم في 
الزيادة السكانية والفقر، مما يهدد 
الس����الم االجتماعي على مستوى 

وعن الوضع الراهن للش����رق 
االوسط قال احملاضر ان الصراع في 
الوقت الراهن يدور في ثالثة محاور 
باملنطقة، فم����ن الصراع العربي � 
االسرائيلي الى منطقة اخلليج ثم 
املشكلة االفغانية � الباكستانية، مما 
املناطق  يشكل مصدرا للقلق في 

الثالث، وايضا للعالم بأسره.
وتابع: منذ توق����ف املواجهة 
ب����ني الواليات املتح����دة واالحتاد 
السوفيتي تغير النظام العاملي الذي 
ميثل الش����رق االوسط جزءا منه 
سواء كان ذلك التغير لالفضل أو 
لالسوأ، فنحن نعيش حاليا في عالم 
متعدد االقطاب، ميثل فيه الشرق 

ضمن املوسم الثقافي لدار اآلثار 
االسالمية، ألقى املستشرق الفرنسي 
املعروف صديق الكويت وصديق 
دار اآلثار االسالمية البروفيسور 
د.جيل كيبل محاضرة باالجنليزية 
حتت عنوان »الشرق االوسط في 
النظام العامل����ي: منظور تاريخي 
طويل االم����د« في الس����ابعة من 
مس����اء االثنني 2009/12/14 مبركز 
امليدان الثقافي )مقر منطقة حولي 
التعليمي����ة( قدم احملاضرة وادار 
حوله����ا النقاش ب����در البعيجان 
رئيس اللجنة التأسيسية ألصدقاء 

الدار.
واستهل د.كيبل حديثه قائال: 
يس����تدل من اسم الشرق االوسط 
منذ القدم انه موضع للتبادل ومهد 
ألهم احلض����ارات على مر الزمن، 
كانت البضائ����ع واالفكار تتداول 
بني الش����عوب على ارض املنطقة 
التي متثل ملتقى للتجارة العاملية 
ومهدا لالديان التي انتشرت على 
مستوى العالم. وألن العطاء كان 
وفيرا، ظل هذا املوقع مكانا دائما 
للصراعات خاصة بني امبراطوريات 
شرق وغرب املتوسط، كما كانت 
اليون����ان والرومان،  ب����ني  تدور 
والفرس والبيزنطيني وايضا متثلت 
في الفتوح االس����المية واحلروب 
الصليبية والتوسع الذي شهدته 
العثمانية، واخيرا  االمبراطورية 
في فترة االستعمار االوروبي وما 
تاله من حركات االستقالل، انها حقا 

منطقة تغلي بالصراعات.

الشيخة حصة الصباح والشيخة عايدة سالم العلي في مقدمة احلضورالبروفيسور جيل كيبل متحدثا
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