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صادقي: 1.5 مليون دوالر تكلفة مشروع مجمع النادي الرياضي بجبل لبنان 

عمشــــيت )جبل لبنان( ـ كونا: قال ممثل 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
في لبنان د.محمد صادقي ان الصندوق يحرص 
على دعم ومتويل املشــــاريع بجميع أنشطتها 
وقطاعاتها ومجاالتها دون اســــتثناء السيما 
اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية التي لها 

مردود تنموي للبلد.
جاء ذلك فــــي تصريح د.صادقي لـ )كونا( 
خالل زيارة وفد الطالبات الكويتيات املتفوقات 
في املرحلة الثانوية فــــي رحلته االولى الذي 
ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية بعنوان )كن من املتفوقني( الى مشروع 
الصندوق في بلدة عمشــــيت وهو )مشــــروع 
مجمع النادي الرياضي( الذي يعد احد املشاريع 
النموذجية واملوجهة الى الرياضة ويناســــب 
جميع االعمال من شريحة األطفال حتى الرعيل 
األول الى جانب انه له امتداد للنشاط واحلركة 

التنموية في لبنان.
وافاد صادقي بان مشروع النادي الرياضي 
يساعد على خلق مجتمع سليم وصالح ورياضي 
يهدف الى التنافس الشريف مؤكدا انه أساس 
ومنوذج للتربية وهذا هدفنا ملســــاعدة إعادة 
اإلعمــــار في لبنان وغرس األمل في الشــــباب 

واألطفال.
وبني ان هذا املشروع تبلغ تكلفته حوالي 
1.5 مليون دوالر مبساحة بلغت 600 ألف متر 
مربــــع وهو في مراحلــــه النهائية، متوقعا ان 
يتم افتتاحه في نهاية شهر مايو املقبل برعاية 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان.
واوضح ان النادي الرياضي متعدد األغراض 
واملجاالت حيث يشــــمل نشــــاطات اجتماعية 
ورياضية وثقافية وتعليمية ويعتبر من أرقى 
واعرق النوادي في لبنان والذي تأســــس عام 

.1995
من جهته قال رئيس نادي عمشيت روميو 
مروان لـ )كونا( انه مبساعدة متويل الكويت 
عبر الصنــــدوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية متكن النادي من حتقيق حلم رجوعه 
من جديد من خالل بناء قاعاته املقفلة منذ زمن 

ليس بقريب.
وذكر مروان ان الصندوق سعى جاهدا إلعادة 
بنائه حيث مت متويل املرحلة الثانية واألخيرة 
وبوشرت اعمالها التي استغرقت فترة ثمانية 

أشهر ليصبح بعد ذلك في اجلهوزية التامة.
وبــــدوره أكد وفــــد الطالبــــات الكويتيات 
املتفوقات الزائر للبنان حاليا ان الكويت عبر 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
لها جهود كبيرة ومتميزة في لبنان واسهامات 
عديدة سنحت لهم الفرصة لرؤيتها عن قرب 
والتي لها اثر كبير في حتسني مستوى املعيشة 

ودعم اقتصاداتها وبناها التحتية.
وذكر وفد الطالبات الزائر في رحلته االولى 
الــــى لبنان الذي ينظمهــــا الصندوق الكويتي 
بعنوان )كن من املتفوقني( في لقاءات متفرقة 
اجرتها معهن )كونــــا( ان هذه الزيارة عرفته 
باإلسهامات التي قدمتها الكويت عبر الصندوق 

واملشاريع في جميع مناطق لبنان شماال وجنوبا 
وشرقا وغربا السيما اإلنسانية واالجتماعية 
واالقتصادية والتي لهــــا مردود على املواطن 

اللبناني أوال وعلى البلد بشكل عام.
واضــــاف الوفد انه لم يتوقــــع رؤية هذه 
املشاريع بهذا احلجم الكبير والضخم واملتنوع في 
شتى مناطق لبنان والذي ملسه على ارض الواقع 
حيــــث ازددن فخرا واعتزازا بدولتهن الكويت 
وعطاءاتها الالمتناهية واملستمرة ألشقائها من 

الدول العربية وعززت له االنتماء الوطني.
وقالت الطالبة رباب عبداهلل ان هذه الرحلة 
اضافــــت لها معرفــــة دور الصندوق عن قرب 
واكتساب معلومات ثقافية وعلمية مبدية اعجابها 
الكبير والذي اثر فيها شخصيا مبشروع »مخبز 
مركز مجال لذوي االحتياجات اخلاصة« الذي 
علمها مساعدة اإلنسان ألخيه اإلنسان بغض 

النظر عن دينه او لونه او انتمائه.
وأفادت زميلتهــــا الطالبة كوثر ابراهيم لـ 
)كونا( بانها تعلمت من هذه الرحلة روح احملبة 
والتعاون مع اخواتها الطالبات ومشاهدة كل 
هذه األعمال اخليرية التي تقدمها الكويت من 
خالل صندوق الكويتــــي للتنمية جلمهورية 
لبنان واضافت »اثبتت لي معدن دولتي االصيل 
في مدها يد العــــون للمحتاجني وهذا املوقف 
االنساني يعد مصدر فخر واعتزاز لي النتمائي 
الى هذا البلد املعطاء فحقا كانت جتربة فريدة 

من نوعها«.
أمــــا الطالبة آالء بــــدر فقالت ان الصندوق 

الكويتي أتاح لها فرصة قيمة جدا للتعرف على 
مدى حب الكويت للعطاء ومساعدة الغير وهذا 
مصدر للفخر واالعتزاز واكبر دليل على ذلك 
مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية في لبنان 
معربة عن شــــكرها اجلزيل ألسرة الصندوق 
على بذلهم اجلهود لتمويل هذا الكم الكبير من 

املشاريع االمنائية.
وأوضحت الطالبة حصة القريش ان املبادرة 
التي قام بها الصندوق لتنظيم هذه الرحلة أتاحت 
لها الفرصة للتعرف على مشاريع الكويت في 
اخلارج وحجم املساعدات االنسانية والعينية 
التي تقدمها لالخرين وقالت »أدركنا ما تقدمه 
الكويت للعالم كما انه فتح لنا اآلفاق ملزيد من 
التفوق والنجاح ونسعى جاهدين لرفع اسم 

كويتنا عاليا فكن من املتفوقني«.
من ناحيتها أشــــادت الطالبة دالل الشطي 
ببرنامــــج الرحلة املتعدد الــــذي زادها ثقافة 
واطلعها على ما تقدمه الكويت ألشــــقائها من 
الدول العربية والنامية موضحة ان »الرحلة كانت 
جميلة ومفيدة مع اخواتي الطالبات واملشرفات 
حيث كنت اقرأ عن الصندوق الكويتي وندرس 
عنه لكن في احلقيقة هو شــــيء يختلف متاما 
عمــــا كنا نتعلمه لذلك انصــــح كل الطلبة بان 
يعملوا جاهدين ويتفوقوا لكي يخوضوا هذه 

التجربة«.
يذكر ان وفد الطالبات املتفوقات قام برحلة 
الى جمهورية لبنان خالل الفترة من 31 يناير الى 
7 فبراير بتنظيم من الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية للتعرف على االسهامات التي 
قدمتها الكويت عبر الصندوق واالثار املترتبة 
عليها في حتســــني مستوى معيشة مواطنيها 
ودعم اقتصاداتها وبناها التحتية وبهدف تعزيز 
االنتماء الوطني للطلبة املتفوقني وتشجيعهم 

على مواصلة تفوقهم.
اما الطالبة رمي الهاجري فأوضحت ان خوض 
مثل هذه التجربة اتاح لها فرصة جديدة لتوسيع 
مداركها واالرتقاء بإنسانيتها من خالل مالمسة 
أعمال الصندوق الكويتي في لبنان واستشعار 
الروحانيــــة بينها وبني األشــــخاص واألماكن 
وعززت لديها االنتماء الوطني والفخر ببلدها 
معربة عن شكرها اجلزيل للصندوق على تنظيم 
هذه الرحلة التي وسعت لديها آفاق املعرفة في 

االعمال االقتصادية واالجتماعية.
ووصفت الطالبة شهد الشمري الرحلة بأنها 
رائعة بكل جوانبها وجعلتها تتخذ قرارا شخصيا 
باختيار مجال الهندسة كتخصص عند دخولها 
اجلامعة لتتعايش مع التطور االمنائي اجلديد 
في املساهمة في إعمار وتطور البناء الى جانب 
سعادتها بالتعرف على مجموعة متميزة من 

زميالتها الطالبات.
من جهتها اشــــادت الطالبة سارة املطاوعة 
بخطوة الصندوق على مبادرته في تنظيم هذه 
النوعية من الرحالت الثقافية التي تعرفت من 
خاللها على مشاريع الكويت الرائعة في لبنان 
والتي ال تعرف عنها اال القليل جدا وان الصندوق 
اتاح لها الفرصة على اكتشاف املشاريع اإلنسانية 

داعية جميــــع الطلبة والطالبات لالجتهاد في 
الدراسة الكتســــاب مثل هذه الرحلة املتميزة 

مشددة بقولها »افتخر اني طالبة كويتية«.
أما الطالبة هديل العنزي فقد أشــــارت الى 
انه من خالل هذه الزيارة استمتعت بالتعرف 
على العديد من املشاريع التي يقدمها الصندوق 
الكويتي وأيقنت بعمــــق العالقة بني الكويت 
وجمهورية لبنان الشقيقة موجهة رسالة الى 
اخوانها من الطلبة واخواتها الطالبات ليبذلوا 
جهودهم ليرقى الوطن بهم ويكونوا دائما من 

املتفوقني.
واشارت الطالبة دالل العبدالهادي لـ )كونا( 
الى اســــتفادتها من هذه الرحلة في الكثير من 
األمور منها التعرف على مشــــاريع الصندوق 
الكويتي عن قرب والشعور بالفخر واالعتزاز 
كونها بنت الكويت العزيزة وانها حتث جميع 
الطالبــــات والطــــالب على التفــــوق والتميز 
واحلصول على مثل هذه الفرصة الســــعيدة 
واالطالع على املواقع التي من الصعب الوصول 

عند زيارتهم للبنان مع أسرهم.
مــــن ناحيتها أعربت الطالبــــة فاطمة اكبر 
عن استمتاعها بهذه الرحلة التي اكتسبت من 
خاللها معلومات اضافية عن مساعدات دولتها 
الكويت واكتســــابها زميالت جددا معربة عن 
فخرها واعتزازها بالكويت ناصحة جميع الطلبة 
والطالبات باملبادرة على التفوق لتتسنى لهم 
فرصة االنضمام الى مثل هذه الرحالت املتميزة 

التي ينظمها الصندوق الكويتي.

وفد الطالبات المتفوقات زار مشروع صندوق التنمية في بلدة عمشيت

د.محمد صادقي يتوسط وفد الطالبات في مشروع مجمع النادي الرياضي بجبل لبنان وفد الطالبات في ميناء جبيل

 شيخة الغانم: »جيش البدون«
على أرض الكويت بمثابة اللعب بالنار

أكدت أن سواعد الكويتيين هي األولى واألفضل لمثل هذه األماكن الحساسة

شيخة الغامن

مشاركة كويتية في معرض الكتاب الـ 19 بنيودلهي

عادل املطيري ومحمد الدجيني وفيصل السند يفتتحون مهرجان خصومات البنشر

علـــى أرض الكويـــت، الفتة الى 
ان تكلفة هـــذه البطاقات حتمل 
ميزانية الدولة مبالغ طائلة كما 
البطاقات يتم  ان استخراج هذه 
خالل 6 اشهر، السيما انها تفتقر 
الى اي ميـــزة تعود على الوطن 
باخلير واالســـتقرار، متسائلة: 
ملاذا كل هذا العناء مع أناس نعلم 
متاما انهم دخلوا أراضينا بطرق 
غير مشروعة؟! موضحة ان احلل 
األمثل واألسرع بدال من االنتظار 
6 اشهر ان نشـــرع في اجراءات 
تبصيمهم وتصويرهم وجتهيز 
»الباصـــات« التي تقلهم على ان 
يكون مسرح تواجد هؤالء على 
احلدود الكويتية ويتم االتفاق مع 
الدول التي ينتمون إليها لتسلمهم 
حتى ننتهي من هذه املشكلة وإلى 

األبد.
واســـتنكرت الناشطة الغامن 
ان يســـعى بعض النـــواب ملنح 
هـــؤالء البدون هـــذا احلق غير 
املشـــروع وإحلاقهم مبؤسسات 
دفاعية ال يحق لهم أصال مجرد 
االقتراب منها ملـــا لهذا األمر من 
آثار خطيرة قد نرى نتائجها في 
القريب العاجل، مشددة على عدم 
استغالل مثل هذه األمور لدغدغة 
املشاعر وخلق قاعدة شعبية على 
حساب مصلحة الوطن وأمن البلد 
وأمانه، خاصة اذا تعلق األمر مبثل 
هذه األمور اخلطيرة، مؤكدة ان 
املراهنة على اســـتقرار الكويت 
أمر مرفوض شـــكال ومضمونا، 
مطالبة جميع املسؤولني املعنيني 
بوجوب اســـتبعاد اي بدون من 
وزارتي الدفاع والداخلية فورا بال 
تردد وإعادة األمور إلى نصابها 
الصحيح حتى ننعم بديرة هادئة 
مييزها احلب والوالء واالنتماء 
من قبـــل أبنائها املخلصني، ولنا 
من عبر التاريخ القدمي واحلديث 

الدروس املستفادة.
وأضافت الناشطة الغامن الى 
ما ســـبق انها تؤيد إحلاق أبناء 
البدون من املرأة الكويتية شريطة 
ان يفصـــح زوج الكويتيـــة عن 
جنسيته احلقيقية ويبني جواز 
ســـفره حتى ميكن تعديل وضع 
أبنائه والتحاقهم بالسلك العسكري 
حتى ال يتحمل أبناء البدون من 
املـــرأة الكويتية أخطـــاء آبائهم 

ويتوارثونها.

السياسية  الناشطة  حذرت 
شيخة الغامن من مغبة املضي 
قدما في متديد خدمات البدون 
من حملة احصاء 65 وغيرهم في 
كل من وزارتي الدفاع والداخلية، 
مبدية اســـتياءها الشديد من 
اتخاذ مثل هذا اإلجراء، مرتئية 
انه ينبغي ان يعدل هذا القرار 
للعكـــس، معتبـــرة ان ابنـــاء 
الكويت هم األولى بالدفاع عن 
وطنهـــم وضبط األمن واألمان 
فيه باعتبار انهـــم من حلمته 
األساسية التي ال تتجزأ ألنهم 
رضعوا حـــب هذا الوطن الذي 
يجري في عروقهم مجرى الدم 
إذ يكفيهـــم ان انتماءهم األول 
واألخير لوطنهم الكويت وليس 

لوطن آخر سواه.
ووصفت الغامن ما يســـمى 
بـ»جيش البدون« بـ »اخلطر« بل 
»شديد اخلطورة« على استقرار 
الكويتي،  البالد وأمن الشعب 
مرجعة السبب الى عدم وجود 
الوالء واالنتماء، ما يجعل املضي 
في جتنيدهم والتمديد لهم سواء 
في اجليش او الشرطة مبثابة 
اللعب بالنار ألن األمر ال يتعلق 
بشخص أو مجموعة أشخاص 
بل يتعلق بأمن شعب بأكمله، 
مضيفة انه يتم تدريبهم على 
أحدث الوسائل الدفاعية وعلى 
األســـلحة املتطورة أيضا، ما 
يزيد األمور خطورة وتعقيدا 
إذ ينبغي ان نشرع في تفعيل 
آلية معينة بدال من أن نزرعهم 
أماكن حساســـة كالقنابل  في 
املوقوتة والتي قد تنفجر في 
اي حلظة وتنقلب على وطننا 
احلبيب ألن مـــن ينكر أصله 
وفصله ال يكـــون منتميا الى 
وطنه األصلي وال إلى الكويت 
ومن ثم فإن من يعتقد ذلك ال 
يكون بحال مـــن األحوال أهال 
للثقة والطمأنينة واملسؤولية 
ولسنا ببعيدين عما حصل في 
بلدان أخرى ارتكب املجنسون 
فيهـــا جرائم ومجـــازر داخل 
اجليش فمـــا أدرانا بالبدون؟! 
اضافة الى ذلـــك افتقادهم كل 

الشروط واملعايير.
وارتأت انه من املفترض بدال 
من ان نســـتمر في االستعانة 
بهؤالء ومتديـــد جتنيدهم في 

الداخلية والدفاع األصوب حتفيز 
الشباب الكويتي لاللتحاق بهذه 
التي  األماكن شديدة احلساسية 
تتطلب سواعدهم املخلصة القوية 
حتى نستطيع تعديل األوضاع اذ 
انـــه ليس من املفترض ان يكون 
هناك جيش من البدون على ارض 
الكويت بل يكون اجليش من أبناء 
هذا الوطن مطالبة بسرعة تعديل 

هذه األوضاع.
وزادت بأن اجليش والداخلية 
في اي بلد من البلـــدان يكونان 
مكانني غاية في احلساسية ويتم 
التدقيق الشديد على من يلتحق 
بهما مع ان املتقدمني يكونون من 
البالد،  املواطنني األصليني لهذه 
حيث تكون هناك اختبارات كثيرة 
وقدرات يجب ان يتحلى بها املتقدم 
وأمور أخرى كثيرة، وذلك نظرا 
خلطورة هذه األماكن وحساسيتها، 
معتبرة ان مثل هذه األمور يجب 
ان تؤخذ عندنا بهذه اجلدية وأال 
يصبح اجليش والشرطة مرتعا 
ألناس ال نعرف نواياهم املستقبلية 
ووالءهم األصلي، مشـــددة على 
وجوب تعديل هذا املسار مبنتهى 
السرعة قبل ان نندم حني ال ينفع 
النـــدم ونبكي وقتهـــا على اللنب 
املسكوب من دون فائدة مع حتمل 

آثار ذلك وتداعياته.
إزاء سعي  الهدف  ان  وأكملت 
هؤالء الدؤوب لالنخراط في السلك 
العسكري ال يخفى على احد أال وهو 
احلصول على اجلنسية الكويتية 

وما توفره لهم من مميزات.
وأضافت ان ما نشر في وسائل 
اإلعالم مـــن ان احلكومة تدرس 
استخراج بطاقات ممغنطة لهؤالء 
البدون بحسب أعدادهم املوجودة 

تعاونية العارضية تفتتح مهرجان خصومات فرع البنشر

الكويت تشارك في معرض الكتاب الدولي الـ 19 في نيودلهي

محمد راتب
قام رئيس مجلس ادارة جمعية 
العارضية التعاونية عادل املطيري 
وأمني السر محمد الدجيني ومدير 
عام اجلمعية فيصل السند ولفيف 
مــــن االهالــــي بافتتــــاح مهرجان 

خصومات بفرع البنشر.
وأكد رئيس مجلس االدارة ان 
هذا العمل هو باكــــورة اجنازات 
مجلــــس االدارة اجلديد املميز في 
هذا املهرجان توفير اطارات بأسعار 
مخفضــــة جدا وتبديــــل الزيوت 
وتركيــــب وترصيــــص وميزان 
الســــيارات باملجــــان وذلك دعما 
املبيعات لفرع  وتنشيطا حلركة 
البنشر ولزيادة متيزه في تقدمي 
اخلدمات الهالي العارضية واملناطق 
املجاورة حيث جهز فرع البنشر 
بأحدث النظم والتجهيزات ليكون 
على أعلى مستويات اخلدمة لينال 
رضى رواد البنشر ويقدم خدمة 
جديدة ذات مستوى راق استمرارا 
التي حترص اجلمعية  للخدمات 
على توفيرها باملنطقة من اجل راحة 

االهالي وتلبية احتياجاتهم.

ما هو تاريخي ومنها ما هو ثقافي 
ومنه ما هو وثائقي«.

من جانب آخر كشــــف البداح 
عن لقــــاءات على هامش املعرض 
جمعته مع عدد من الشخصيات 
اإلعالمية والصحافية واالقتصادية 
والسياسية الهندية ومنها لقاء مع 
سكرتير حزب املؤمتر احلاكم لعموم 
الهند راجني تومس »الذي أعرب 
عن احترامه وتقديره للسياسات 
الكويتية املتزنــــة االقليمية منها 
والدولية وأعرب أيضا عن استعداده 
التام للتعاون في كل املجاالت وعلى 
جميع الصعد«. وأضاف انه عقد 
لقاء آخر جمعه بعدد من الصحافيني 
في نــــادي الصحافيني الهندي اذ 
هنأهم مبرور 50 عاما على تأسيس 
النادي. وأعــــرب البداح في ختام 
تصريحــــه عــــن خالص الشــــكر 
والتقدير لكل من الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية ومركز 
الدراسات االستراتيجية وشركة 
الســــياحية على كل  املشروعات 
مــــا قدموه وكل ما بذلوه من جهد 

الجناح هذه املشاركة الكويتية.

قال رئيــــس الوفــــد الكويتي 
املشارك في معرض الكتاب الدولي 
الـ 19 في نيودلهي محمد حســــن 
البــــداح ان مشــــاركة الكويت في 
املعرض تســــتند الى كون الهند 
سوقا واعدة للناشرين والكتاب 
على مســــتوى العالم السيما انها 
تعتبر ثالث اكبر ناشــــر للكتاب 
باللغــــة االجنليزية بعد الواليات 
املتحدة وبريطانيا وتنشر بأكثر 
من 35 لغة. وأوضح البداح أمس 
ان الكويت تشارك في هذا املعرض 
الذي يعد ثاني أكبر معرض للكتاب 
في العالم انطالقا من حرصها على 
التواصل والتالقــــي مع الثقافات 
واحلضارات األخــــرى قائال »هذا 
املعرض يتيح لنــــا هذه الفرصة 
التعرف على  مــــن  الثمينة ملزيد 

اآلخرين وتعريف اآلخرين بنا«.
واعتبــــر البــــداح ان الرابــــط 
التاريخي بني الكويت والهند ومتيز 
الثنائية »يفرض علينا  العالقات 
احلفاظ على هذا الرابط وعلى هذه 
العالقات لــــذا نحرص دائما على 
املشاركة في جميع األنشطة التي 

املقام على مساحة 42 ألف متر مربع 
قال البداح انها »متنوعة فمنها ما 
يبني املواقف اإلنســــانية للكويت 
في مساعدتها للفقراء واحملتاجني 
واملنكوبني في العالم دون تفرقة 
دينية أو عرقية أو جنسية ومنها 

املجاالت الثقافية واألدبية والفنية 
على املستويني العربي واإلسالمي 
مضيفا »وهذا محل فخر واعتزاز 

لنا«.
وعــــن الكتــــب واالصــــدارات 
الكويتية املعروضة في املعرض 

تقام في اجلمهورية الهندية«.
السياق حرص  وثمن في هذا 
الطــــرف الهندي على املشــــاركة 
الكويتية في املعرض الذي تشارك 
فيه 1200 جهة دولية ملا تتمتع به 
الكويت من سمعة وارث غني في 


