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متعب الفجي مكرما د.محمد الفهد

موسى: القمة المقبلة أواخر مارس ستراجع 
درجة تنفيذ مقررات قمة الكويت االقتصادية

الدوحةـ  كونا: قال األمني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
ان هناك ملفا اقتصاديا واجتماعيا 
سيعرض على القمة العربية التي 
ســــتعقد في ليبيا أواخر مارس 
املقبل لبحــــث درجة التنفيذ في 
قرارات القمــــة االقتصادية التي 
عقدت في الكويت العام املاضي.

واشــــار األمني العام جلامعة 
فــــي تصريحات  العربية  الدول 
صحافية على هامش مشاركته 
في منتدى نادي موناكو املنعقد 
بالدوحة الى ان اجلامعة تستعد 
اآلن لعقد القمة االقتصادية الثانية 

التي ستعقد في القاهرة في يناير املقبل.
وردا على سؤال حول األجواء العربية مع اقتراب 
عقد القمة العربية في ليبيا نهاية الشهر املقبل قال 
موسى »ان األجواء العربية سيئة وحتتاج الى عالج« 
مشيرا الى ان هناك جهودا تبذلها اجلامعة العربية 

لتنقية األجواء العربية.

واعتبر ضم اسرائيل للحرم 
االبراهيمــــي الى املواقع التراثية 
االسرائيلية عالمة سلبية اضافية 
تشير الى ان كل جهود السالم ال 
تنفع مادامت اسرائيل مصرة على 
املمارسة وبالتالي ستكون  هذه 
املناقشة صعبة جدا خالل االجتماع 

القادم للقمة.
وحول مشاركة لبنان في القمة 
العربية بليبيا أكد موسى ان لبنان 
سيشارك في القمة العربية ولكن 
حتى اآلن لم يتم حتديد مستوى 
املشاركة وان هذا يرجع الى لبنان 
ولكن املشاركة اللبنانية هي األهم 
واألهم أيضا عدم غياب أي دولة خالل القمة العربية 

في مثل هذه الظروف اخلطيرة.
وردا على ســــؤال حول التهديدات االسرائيلية 
األخيرة لسورية قال موسى »التهديد مستمر على 
الدوام طاملا ال يوجد سالم يوجد تهديد وطاملا يوجد 

احتالل يوجد تهديد«.

عمرو موسى

الفجي أهدى الفهد درع مختارية األندلس 
لجهوده في خدمة أهالي المنطقة

واألمان.
وبهذه املناسبة الطيبة قمنا 
بتكرمي د.محمد الفهد بإهدائه 
درع املختاريـــة على جهوده 
املخلصة والدؤوب في خدمة 
أهالي املنطقة أثناء فترة عمله 

في مركز األندلس الصحي.

معافى.
ويســـرنا ان نتقدم بأحر 
التهاني والتبريكات الى سمو 
الشيخ ناصر احملمد مبناسبة 
العيد الوطني وعيد التحرير 
ان  داعـــني املولى عـــز وجل 
يعيدهما علينا جميعا باألمن 

رفع مختار منطقة األندلس 
متعب الفجي الى صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
أخلص التهاني وأطيب األمنيات 
مبرور الذكرى الرابعة لتولي 
سموه مقاليد احلكم وقال إن 
الذكرى ســـارة وعزيزة  هذه 
على قلوبنـــا جميعا ينيرها 
حب الكويتيني لصاحب السمو، 
املولـــى عز وجل  متمنيا من 
أن يعيد أمثالها على ســـموه 
وعلى الكويت، ويحفظه ذخرا 
لنا جميعا ويدمي على سموه 

موفور الصحة والعافية.
أتقدم  وتابع: يسعدني أن 
الى ســـمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمـــد بالتهنئة على 
الذكرى الرابعة لتولي سموه 
منصـــب والية العهد، ونحمد 
اهلل على عودة ســـمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي الى ارض الوطن ساملا 

الخميس: التعداد السكاني في الكويت
سيشمل التسجيل والتعداد الميداني أبريل المقبل

مجلس التعاون من اجراء التعدادات 
السكانية باملنطقة في عام 2010. 
ولفت اخلميس الى أن التعداد في 
الكويت هذه السنة سيشمل نوعني 
أولهما تعداد تســــجيلي تقوم به 
ثالث فرق تابعة لالدارة املركزية 
لالحصاء منذ شهرين وقطعت فيه 
شوطا كبيرا والثاني تعداد ميداني 
في شهر أبريل سيشمل مسوحات 

ميدانية واسعة النطاق.
وأفاد كذلك بأن الوفد حضر 
لقاءات جانبية مثمرة أجريت مع 
دول عربية أعضاء في )اسكوا( 
أمـــور كثيرة  ونوقشـــت فيها 
تهم املنطقـــة ومت االتفاق على 
التعاون في شتى املجاالت مثل 
تعداد السكان وجمع احصاءات 
اقتصادية وزراعية وبيئية. كما 
عقد الوفد اجتماعا مع مدير مركز 
األبحاث االحصائية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدريبية للدول 
االســـالمية والذي يوجد مقره 
في أنقرة بتركيا ونوقشت عدة 
مواضيع منهـــا التحضير ألول 
مؤمتر للمركـــز يعقد في نهاية 
شهر مارس حيث مت االتفاق على 
أن تدير الكويت احدى جلسات 

املؤمتر.

معرفة مستوى املعيشة لألسرة 
الكويتية وتفاصيل االحصاءات 
العمالية مثال تساعد صناع القرار 
في الكويت على وضع امليزانيات 
القـــرارات املتصلـــة  واتخـــاذ 
بالعمالة سواء كانت وطنية أو 
غير كويتية كما ان االحصاءات 
تعطي مؤشرات واضحة تسمح 
باالدارة وبالتخطيط ولذلك فنحن 
نحرص على تطوير جميع أنواع 
احصاءاتنا ونقدمها الى متخذي 
القرار ملســـاعدتهم على اتخاذ 
القـــرارات املصيريـــة التي تهم 
الكويت ودول اخلليج واملجتمع 

العربي ككل«.
وأشار الى أن الوفد حضر على 
هامش الدورة نقاشا مثمرا حول 
العنــــف ضد املــــرأة وان الكويت 
ستجمع احصاءات عن املوضوع 
وجتري دراسات استقصائية عنه 
واتصاالت مع اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اسكوا( 
فــــي القريب العاجــــل في بيروت 

ملناقشة هذا املوضوع.
وتطرق اخلميس الى األنشطة 
التي أجراهــــا الوفد خالل الدورة 
ومنها مقابلــــة الرئيس التنفيذي 
لشعبة االحصاء في األمم املتحدة 
بول تشــــونغ والتباحث معه في 
مســــألة االحصاءات التجارية في 
الكويت ومواضيع خاصة بالبيئة 

والتعداد السكاني.
وفي هذا السياق صرح اخلميس 
بانه مت االتفاق مع تشــــونغ على 
مــــن هذه  االســــتعانة بخبــــراء 
الشعبة لتدريب الكوادر الوطنية 
في الكويــــت. والتقى الوفد أيضا 
بأعضــــاء دول مجلــــس التعاون 
لدول اخلليج العربية وأثار معهم 
مواضيع تهم دول اخلليج ومنها 
املسائل املتعلقة بالتعداد السكاني 
مذكرا مبا سبق أن قرره رؤساء دول 

الهاجــــري مراقــــب االحصــــاءات 
التجارية. وقال اخلميس ان أهمية 
هذه الدورة ومشاركة الكويت فيها 
تتمثل في أهمية االحصاء وقيمة 
املعلومات االحصائية بالنســــبة 
للكويت ســــواء كانت جتارية أو 
اقتصاديــــة أو بيئيــــة أو متعلقة 
بتعداد السكان الكويتيني واملقيمني 
»حتى نعرف كم عدد السكان في 

الكويت في أبريل 2010«.
وأضاف »كل هذه املواضيع 
تهمنا والهدف ليس فقط معرفة 
عدد السكان بل أيضا احلصول 
على احصاءات عن األسر ونوعية 
معيشتها ومستوى معيشة الفرد 
سواء كان كويتيا أو غير كويتي 
وعن نوعية املســـاكن وأمناط 
التصرفات االجتماعية اخلاصة 
باألســـرة وهذه األرقام تعطي 
مؤشرات عن التنمية في الكويت«. 
وكان آخر تعداد سكاني أجري 
في الكويت عام 2005 قد كشف 
عن أن عدد املواطنني الكويتيني 
قارب 1.1 الى 1.2 مليون نسمة في 
حني بلغ مجموع سكان الكويت 
3.1 ماليني نسمة. وبني اخلميس 
ان االحصـــاءات »مفيدة جدا في 
القـــرارات املصيرية ألن  اتخاذ 

األمم املتحدةـ  كونا: شدد مدير 
االدارة املركزيــــة لالحصــــاء في 
الكويت م.خالد اخلميس على أهمية 
االحصاء وقيمة البيانات السكانية 
التي سيستنتجها التعداد املقبل في 

أبريل عن سكان الكويت.
واعتبر اخلميس ان هذه األهمية 
ال تتمثل فقط فــــي التعرف على 
عددهم ولكن أيضا في استطالع 
أمناط حياتهم ومستوى معيشتهم 
ونوعية التصرفــــات االجتماعية 
اخلاصة بأسرهم ألن االحصاءات 
تســــاعد صناع القرار على اتخاذ 
القــــرارات الصائبة. جاء ذلك في 
تصريح أدلى به اخلميس لـ »كونا« 
على هامش مشاركة وفد كويتي 
هذا األسبوع في أعمال الدورة الـ 
41 للجنة االحصائية لألمم املتحدة 
التي عقدت من 24 حتى 26 اجلاري 
وشــــملت االحصاء فــــي مختلف 
التجاريــــة والزراعية  املجــــاالت 

والبيئية والتعليمية.
ويترأس اخلميس وفدا يضم 
الســــلمان املستشــــار  د.عبداهلل 
االقتصــــادي بجامعــــة الكويــــت 
ونورية الصقر مديرة االحصاءات 
االقتصادية وعيسى الشيخ مراقب 
السكانية وعبدالعزيز  التعدادات 

مدير إدارة اإلحصاء شدد على أهميته في اتخاذ القرارات المصيرية

م.خالد اخلميس

إقبال عماني على  إصدارات »اإلعالم« و»التقدم العلمي« و»المجلس الوطني« 
في معرض مسقط الدولي للكتاب الـ 15

مسقطـ  كونا: شاركت الكويت في معرض مسقط الدولي 
للكتاب الـ 15 بفعالية كبيرة من خالل وزارة االعالم ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمـــي واملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب. وقام وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق 
آل سعيد وجمهور من املثقفني والسياسيني بزيارة الى معرض 
الكويت املشارك واعجبوا مبا يضمه املعرض من منشورات 

واصدارات تعكس صور النهضة الثقافية بالكويت.
وقال رئيس قسم االنشـــطة االعالمية في وزارة االعالم 
الكويتية عواد الفكر في تصريح لـ »كونا« ان الوزارة دأبت 

على املشاركة الدائمة في معرض مسقط الدولي، مشيرا الى 
ان هناك اقباال كبيرا من قبل الزوار جلناح املعرض مبا يضمه 
من كتب واصدارات جديدة حتكي االبداع واالبتكار واملعاجلة 
للقضايا الفكرية في الثقافة الكويتية بشكل عام.وأوضح ان 
وزارة االعـــالم تعرض العديد من االصدارات والكتب القيمة 
لوكالة االنباء الكويتية، مبينا ان االقبال عليها جيد من قبل 
الزائرين، معربا عن امله بأن حتقق مشاركة الكويت باملعرض 
النتائج املرجوة منها. من جانبها قالت سامية الفيلكاوي من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ان جناح الكويت في املعرض 

تبلغ مساحته 56 مترا مربعا ويعد سادس اكبر جناح من حيث 
املساحة، مضيفة: »االخوة بسلطنة عمان قدموا كل التسهيالت 
لنا الجناح هذا املعرض الثقافي املهم وكذلك لكل دور النشر 
والعارضني باالضافة الى توافر املرافق خاصة حامل الكتب 
الذي يســـاعد الزوار في نقل ما يشـــترونه من االجنحة الى 
سياراتهم«.من جانبه قال خليفة الرياح من املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في تصريح مماثل لـ »كونا« ان هناك 
اقباال كبيرا على اصدارات املجلس من خالل املعرض، مؤكدا 

ان هذا جيد بالنسبة للجمهور العماني.

83% من المواطنين والوافدين:
إزالة خيمة هال فبراير إجراء تعسفي 

خالل استبيان أجرته اللجنة اإلعالمية لمهرجان 2010

أعرب ما يقارب 83% من املواطنني واملقيمني عن ان إزالة خيمة هال 
فبراير 2010 من موقعها الســــابق أمام سوق شرق يعد إجراء تعسفيا 
لم يراع ان هذا املهرجان يعد مهرجان الكويت وان عشــــرات اآلالف من 
املواطنني ينتظرون كل عام لالستمتاع بأنشطته املتنوعة بعد ان استطاع 
املهرجان ان يكون عالمة وبصمة في عالم املهرجانات الترفيهية، ولذا 
فإن إزالة اخليمة دون منح اللجنة املنظمة املساحة من الوقت للتعامل 
مع هذا اإلجــــراء وفقا ملا نص عليه القانون، هو أمر اعتبرته األغلبية 

إجراء تعسفيا.
وأوضح االستبيان الذي أجرته اللجنة املنظمة ملهرجان هال فبراير 
2010 خالل دورته احلادية عشــــرة والذي أعدته اللجنة اإلعالمية ومت 
فيه اســــتطالع آراء 1000 مواطن ومقيم ان املهرجان شهد هذا العام في 
دورته احلادية عشــــرة تنوعا كبيرا في األنشطة التي نظمتها اللجنة 
العليا للمهرجان هذا العام وانها جاءت في أغلبها ملبية لطموحاتهم.

وقال رئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 وليد محمد 
الصقعبي ان تزامن األســــبوع األخير من املهرجان مع عيدي الوطني 
والتحرير أضفى جماال ورونقا على األنشطة التي أعدتها اللجنة العليا 
وخاصة عرض اإلنزال للقوات اخلاصة بجوار أبراج الكويت على اخلليج 
العربي والذي مت ألول مرة وشهد حضورا جماهيريا كبيرا استمتعوا 
فيه بهذا العرض املبهر باإلضافة الى بطولة الرماية التي أقيمت ألول 
مرة في نادي امليادين حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح والتي شهدت مشاركات من 10 فرق 

من بينها 4 سفارات.
وأشار الصقعبي الى ان السؤال األول في االستبيان كان حول إزالة 

خيمــــة هال فبراير 2010 )مدينة عالم زين لألطفال( والتي متت إزالتها 
بعد أيام قليلة من بدء املهرجان بقرار تعسفي من بلدية العاصمة وأدى 
ذلك الى حدوث حالة اإلحباط سواء للجنة املنظمة او املواطنني الذين 
تابعوا عملية اإلزالة، وقد أكد ما يقارب 83% ان موقف بلدية العاصمة 
كان تعســــفيا وغير متوقع، ورأى 17% ان موقف البلدية قانوني ولكن 
كان ميكن التعامل بروح القانون وليس بنص القانون، الفتا الى ان آراء 
املواطنني والوافدين أعربت عن استيائهم من موقف إحدى اجلهات التابعة 
للدولة في التعامل مع مهرجان هال فبراير الذي يعد مهرجان الكويت 

وهدفه تسويق الكويت وليس هدفه جتاريا كما يعتقد البعض.
وأوضح الصقعبي ان الســـؤال الثاني في االستبيان كان حول 
التوزيع اإلقليمي لألنشـــطة هذا العام وتنوعـــت اإلجابات ما بني 
42% رأوا انها ممتازة و39% رأوا انها جيدة جدا وقال 8% انها جيدة 
فـــي حني أوضح 11% انها مقبولة حيث طالب البعض ان تتم إقامة 
األنشطة في جميع احملافظات في وقت واحد من خالل إدخال الفرحة 
واالبتسامة على اجلميع وتنشيط حركة التسوق باملجمعات التي 

تقام فيها.
وقال الصقعبي ان السؤال الثالث في االستبيان كان حول رأيهم في 
تنوع االنشــــطة والبرامج التي اقيمت خالل املهرجان ورأى 66% انها 
ممتازة خاصة عرض القوات اخلاصــــة ومعرض 112 وبطولة الرماية 
وبطولة قفز املوانع ومعرض ليالي كويتية ومعرض الفنون التشكيلية 
حيث شــــكلت بانوراما ترفيهية وثقافية في الكويت وأنارت الكويت 
في شــــهر فبراير في حني رأى 17% انها جيدة جدا وقال 12% انها جيدة 

ورأى 5% انها مقبولة.

وليد الصقعبي شعار املهرجان

رأي املواطنني واملقيمني في تنوع األنشطة

ممتازة %66

جيدة 12%مقبولة %5

جيدة جدا 
%17

رأي عينة عشوائية في إزالة خيمة هال فبراير 2010رأي املواطنني والوافدين في التوزيع اإلقليمي لألنشطة

ممتازة %42
اجراء تعسفي مقبولة %11

%83

اجراء غير 
تعسفي %17

جيدة %8

جيدة جدا 
%39


