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 كتب أحد الزمالء ممن لهم 
معزة خاصة عندي، عن أحد 
الصاحلني في اإلسكندرية 
يقال له »بسيس« وان له مقاما 
كبيرا، وتباع عند ضريحه 
األقمشة واألعالم اخلضراء 
بأثم��ان باهظة لوضعها في 
البيوت كداللة على زيارته، 
كاحلال في الكويت قدميا عند 
زي��ارة اخلضر، هذا الكالم 
حرك فّي ش��جون دراس��ة 
العقيدة الصحيحة وكيف أن 
كثيرا من املثقفني يقعون في 
هذا املطب، وكنت قرأت ألحد 
مش��ايخ مصر كتيبا اسمه 
»كنت قبوريا«، يحكي فيه 

قصة دكتور وكيف أن��ه درج على اخلوف من 
قب��ور األولياء أكثر م��ن اهلل وكيف أنه أصبح 
يوجه الرجاء واخلوف والوالء إلى هؤالء بدال من 
توجيهه إلى خالقه، وكيف بعد ذلك هداه اهلل إلى 
الدين الصحيح، والقصة مش��وقة جدا وأنصح 
بقراءتها، ولكوني اقتصاديا وإداريا سأطرح هذا 
املوضوع من هذه الزاوية كون كثير من قضايا 
الطواف على القبور واللجوء إلى السحر وغيره 
القصد فيها اقتصادي من ناحية القائمني على هذه 
القبور، والالجئني إليها بقصد طلب الرزق، يقول 
اهلل تعالى في سورة العنكبوت )إن الذين تعبدون 
م��ن دون اهلل ال ميلكون لكم رزقا فابتغوا عند 
اهلل الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون(... 
وقب��ل أن ندخل في صلب املوضوع س��نطرح 

بعض املفاهيم األساسية في الدين:
1 - األصل في الدين هو التوحيد وعبادة اهلل 
وحدة، يقول اهلل تعالى مخاطبا نبيه )وما أرسلنا 
من قبلك من رس��ول إال نوحي إليه أنه ال إله إال 
أنا فاعبدون(، وفي سورة هود عندما سرد اهلل 
قصص األنبياء، فنوح گ قال لقومه )إني لكم 
نذير مبني أن ال تعبدوا إال اهلل إني أخاف عليكم 
ع��ذاب يوم أليم( وهود گ قال لقومه )قال يا 
قوم اعبدوا اهلل ما لكم من إله غيره(، وصالح گ 
)وإلى ثمود أخاهم صاحلا، قال يا قوم اعبدوا اهلل 
ما لكم من إله غيره( وهكذا قصص بقية األنبياء 
في القرآن جميعها تؤكد توحيد اهلل في العبادة 
وأنه ال معبود بحق إال اهلل، وهذا فرق بيننا وبني 
كفار اجلاهلية في عهد النبي ژ ألنهم يؤمنون 
بربوبية اهلل وخلق��ه لهم حيث يقول اهلل تعالى 
عنهم في القرآن في سورة لقمان )ولئن سألتهم 
من خلق السماوات واألرض ليقولن اهلل( ولكنهم 
وضعوا األولياء واألصنام طريقا إلى الوصول 
إلى اهلل ولذلك يقولون )ما نعبدهم إال ليقربونا 
إلى اهلل زلفى(، فاألصل في اإلسالم هو توحيد 

اهلل في العبادة والدعاء والرجاء واخلوف.
2 - النهي عن الشرك وإحباطه للعمل: فالشرك 
محبط لألعمال الصاحلة، يقول اهلل عز وجل )إن 
اهلل ال يغفر أن يش��رك ب��ه ويغفر ما دون ذلك 
ملن يشاء( وأيضا يقول املولى عز وجل مخاطبا 
نبيه )ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين( 
وقال إبراهيم في دعائه لنفسه وألبنائه عندما بنى 
الكعبة )واجنبني وبني أن نعبد األصنام( وأيضا 
عندما مر النبي ژ على شجرة ذات أنواط مع 
أصحابه وكان الكفار يضعون أسيافهم علها تبركا 
بها، فأراد املس��لمني عمل نفس الش��يء فقالوا 
للرسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، 
فقال اهلل أكبر انها السنن لقد قلتم كما قال قوم 
موسى ملوسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ويقول 
النبي ژ في احلديث القدسي عن اهلل عز وجل 
)أنا أغنى الش��ركاء عن الشرك فمن عمل عمال 

أشرك فيه معي غيري تركته وشركه(.
3 - الدع��اء يكون هلل وحده فقط: فال يجوز 
صرف الدعاء لغير اهلل لقوله عز وجل )ادعوني 
اس��تجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين(، ويقول اهلل عز وجل 
أيضا طالبا من عب��اده توجيه الدعاء اليه وحده 
وأنه قريب منهم )وإذا س��ألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليس��تجيبوا 
لي وليؤمنوا بي لعلهم يرش��دون(، ويقول اهلل 
تعال��ى )أّمن يجيب املضطر إذا دعاه ويكش��ف 
السوء ويجعلكم خلفاء األرض أإله مع اهلل قليال 
ما تذّكرون(، وجميع اآليات السابقة تدعو املسلم 
إلى دعاء اهلل وحده وأال يجعل وسطاء بينه وبني 
اهلل سواء كانوا أولياء أو أنبياء أو بشرا، فالدعاء 

خالص هلل وحده وال يجوز صرفه لغيره.
4 - ارتباط الرزق وقضاء احلاجات باهلل وحده: 
يقول اهلل تعالى مخاطبا نبيه )ال نسألك رزقا نحن 
نرزق��ك والعاقبة للتقوى( ويقول تعالى )وكأين 
من دابة ال حتمل رزقها اهلل يرزقها وإياكم وهو 
الس��ميع العليم(، وقال تعالى )إن اهلل هو الرزاق 
ذو القوة املتني( وقوله تعالى )وفي السماء رزقكم 
وما توع��دون( وقوله )ومن يت��ق اهلل يجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتس��ب( ويقول 
أمي��ر املؤمنني علي بن أب��ي طالب ÿ علمني 
النبي ژ دعاء لقضاء الدين ولو كان مثل اجلبال 
»اللهم أغنني بحاللك عن حرامك وبفضلك عمن 
سواك«، وكان العامل االقتصادي من العوامل التي 
منعت كفار قريش من الدخول في اإلسالم )وان 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهلل من فضله( فكان 
خوف قريش من دخول اإلس��الم لئال تقاطعهم 
بقية القبائل اقتصاديا وسياس��يا، فبني لهم اهلل 
أن الرزق بيد اهلل، وهو الذي أساسا جعل أفئدة 
الن��اس تفد إليهم وإال فإن مكة ال زرع فيها وال 
ضرع، وأيضا نهاهم س��بحانه وتعالى عن قتل 

أوالدهم خشية الفقر.
وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم 
وإياكم(، وأما فيما يتعلق باألضرحة فغالبا ما يكون 
عامل جني أموال الزائرين هو األس��اس، وأذكر 
عندما كنا صغارا ونذهب إلى جزيرة فيلكا وكان 
ضريح اخلضر موجودا، ولألسف هو عبارة عن 
صخ��رة فيها طبعة رجلني كبيرتني ويقال انهما 
للخضر، وعلى هذا األساس كان الناس يطوفون 
بالضريح املزعوم، وهناك أماكن توضع فيها أموال 
الزائرين، وأيضا هناك بيوت معرشة حول الضريح 
فيها املستفيدون منه بانتظار ذبح الذبائح، وشراء 

الزائرين لألقمشة اخلضراء 
وغيرها، وهذا على ش��كل 
مصغر، كم��ا دار قتال بني 
س��دنة هذه األضرحة التي 
يزورها املاليني بسبب األموال 
التي يجنونها من  الضخمة 
زائري هذه األضرحة، وغالبا 
ما نس��مع عن س��دنة هذه 
األضرحة عند موتهم تخليفهم 
ملالي��ني الدناني��ر ألوالدهم 
وغيره��ا، باختص��ار غالب 
األضرحة أهدافها اقتصادية 
واستغفال املسلمني البسطاء 
لالستفادة من أموالهم، ونحن 
نربأ باملثقفني عن هذا االجتاه، 
ونشكر عموما حكومة الكويت 
على هدم خرافة اخلضر في جزيرة فيلكا بفتوى 

من وزارة األوقاف الكرمية.
5 � اقتصادات السحر والشعوذة: من األمور 
التي يندى لها اجلبني ويربأ عنها املسلم هو انتشار 
السحر في العالم هذا االنتشار الهائل، فأسطورة 
الساحر هاري بوتر التي ابتدعتها الكاتبة البريطانية 
)ج.ك.رولنغ( والتي لألسف أظهرت السحر بكتابتها 
أنه شيء جيد وأن السحرة أناس طيبون يحبون 
اخلير، وان قليال منهم هم األشرار، وفي انقالب 
للفكر السليم وللحقائق والوقائع، وطبعا الهدف 
كان اقتصاديا بحتا حيث ان الكاتبة رولنغ كانت 
تبحث عن رزق وكتابة كتاب فابتدعت هذه الفكرة 
وجنحت، فالكتاب السادس لهاري بوتر طبع منه 
عشرة ماليني نسخة، والكتاب السابع بيعت منه 
8 ماليني نسخة في الواليات املتحدة فقط، وفيلم 
هاري بوت��ر الهجني حق��ق 300 مليون دوالر، 
وطبعا هذه الكتب ترجمت الى العربية دون رقيب 
وال حس��يب، والناظر ألفالم هوليود اآلن يجد 
انها كلها قائمة على اخليال والسحر والسحرة 
وإمكانياته��م في تغيير العال��م وخرق العادات، 
وهذا الفكر لألس��ف نقل الينا نحن املس��لمني 
دون أي رادع أو توضيح، وبدأت فعال مجتمعات 
املسلمني تتأثر بهذا االجتاه، ويقال ان في الكويت 
آالف السحرة واملشعوذين يقومون بشفط أموال 
املساكني كون الكويت من أكثر الدول دخال، وأيضا 
ش��ركات االتصاالت أصبحت تضع لهم نصيبا 
من خدماتها، ولألسف النايل سات والعرب سات 
يس��محان لهؤالء املش��عوذين والسحرة بنشر 
شعوذتهم وسحرهم من خالل األقمار الصناعية، 
وعودة الى الكويت منذ عدة س��نوات تعرضت 
ألحد الس��احرات عندما خرجت من املسجد بعد 
صالة الفجر حيث جلست لشروق الشمس أقرأ 
وردي من القرآن الكرمي، وأمتم حفظي، وكان هذا 
في الصيف حيث الساعة اخلامسة صباحا، وبعد 
خروجي وجدت امرأة في اخلمسني من عمرها، 
وتتحدث اللهجة الكويتية في انتظاري باملوقف 
وقالت لي لو س��محت أنا أبيك تقرأ علي، فقلت 
لها أنا ال أقرأ على الناس، بل أنا نفس��ي بحاجة 
ملن يقرأ علي )ضاحكا(، فردت فورا أنا حاضره 
عطني اس��م أمك، ومعروف ان السحرة يبدأون 
باس��م األم، فنهرتها وطردتها، واحلمد هلل واثق 
من نفسي ألني متسلح بالقرآن وأدعية الصباح، 
وقصة أخ��رى في عمان في صالل��ة، بينما أنا 
وعائلتي نستمتع بجو وخضرة صاللة على اجلبل 
وحولنا عشرات العائالت، فما ان جاء وقت املغرب 
فصلينا املغرب والعشاء جمعا، وإذا بالناس الذين 
حولنا يختفون وال نعرف ما حدث وملاذا اختفوا 
وذهبوا بهذه الدقائق السريعة، وطبعا كان اجلو 
غيما وبدأ يظلم فأصيبت أسرتي بالذعر واخلوف 
الشديد )ملا عرف عن عمان من السحر( فقلت لهم 
مادمنا قد صلينا وذكرنا أذكار املس��اء فال شر 
علينا ومحد يقدر يسوي شيء، وفعال متسكوا 
بي وأوصلتهم إلى الس��يارة ساملني، وذهبنا إلى 
الفندق، وآخر قصة يروي لي أحد املش��ايخ أنه 
عندم��ا كان في عطلة الصيف في س��ياحة لدى 
احدى الدول العربية كان هناك عرض للس��حر، 
فدخلته وبدأت أقرأ س��ورة البقرة، فما أن بدأت 
حتى بدأ الساحر يصرخ اطلع بره، اطلع بره، ألن 
س��ورة البقرة أبطلت اتصاله باجلن والشياطني 

وأبطلت واحلمد هلل سحره.
 وس��بب تعرضي لهذا املوضوع بعد كتابتي 
ملقالة »أمة ف��ي خطر« انه كتب إلي بعض القراء 
األعزاء بأهمية التطرق الى هذا املوضوع، ولذلك 
أرى أن نتخ��ذ بعض اخلط��وات املهمة للقضاء 
على هذا الش��ر، ونحارب هذه اخلرافات وذلك 

من خالل التالي:
أ � تعلي��م الناس الدي��ن اخلالص والعقيدة 
الصحيحة، وهذه دعوة للعلماء واملشايخ للتركيز 

على هذا املوضوع.
ب � وضع تش��ريع يعاق��ب كل من يتعامل 

بالسحر والشعوذة، للقضاء عليها.
ج � وضع دائرة في الداخلية حملاربة الشعوذة 

والسحر ومتابعتهما.
د � من��ع وزارة اإلعالم له��ذه الكتابات عن 
السحر والش��عوذة وتعليم السحر سواء على 

مستوى الكتاب أو القنوات.
ه� � دعوة للنايل س��ات والعرب سات ملنع 

هذه القنوات.
و � الطل��ب من ش��ركة الس��ينما الكويتية 
مش��كورة منع هذا املستوى الهابط من األفالم 
ألن ثقافتنا تختلف عن ثقافتهم، وأخذنا لتطورهم 
التكنولوجي والعلمي ال يعني التنازل عن تعاليم 

ديننا.
ز � الطلب من االخوة املواطنني عدم التعامل 
مع هذه االنحرافات والشعوذة واستشارة الفتوى 
باألوقاف، وطلب الفتاوى من املش��ايخ، وأيضا 

التبليغ عنهم للسلطات في الداخلية.
ح � الطلب من وزارة اإلعالم مشكورة بالطلب 
من قناة القرآن الكرمي نش��ر التوحيد اخلالص 
ومحاربة هذه الشعوذة والسحر، وأيضا الطلب 
من خادم احلرمني الش��ريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز ترجمة إذاعة القرآن الكرمي في السعودية 
إلى ع��دة لغات لتوعية املس��لمني وأهمها اللغة 
اإلجنليزية، واألوردية، والفارس��ية، وتوجيهها 

الى العالم أجمع.
qualitykw60@gmail.com 

السلة االقتصادية

د.عيسى الغزالي

منيف العنزي

جبرا غندور 

ناصر احلداد يهنئ الفائز يداف غريشكومار

بقلم: د.وليد عبد الوهاب الحداد

 اقتصاديات الشعوذة والسحر والشرك
»الوطني« يقدم قروضًا سكنية ميسرة لألردنيين

10 فائزين جدد في سحب »دانة الخليج« األسبوعي
أعلن بنك اخللي���ج تقدميه املزيد من 
فرص الف���وز بجوائز نقدي���ة على مدار 
السنة لعمالء »الدانة«، حيث يقدم البنك 
سحوبات أسبوعية، ربع سنوية وسنوية 
للعمالء الذين يقومون بفتح حساب الدانة 
ويحتفظون بأمواله���م فيه ألطول فترة 

ممكنة.
وقد أجرى بن���ك اخلليج في 2 أبريل 
اجلاري السحب األسبوعي الثالث عشر 
حلس���اب الدانة معلنا بذلك عن أس���ماء 
10 فائزي���ن يحصل كل منهم على جائزة 
قدرها أل���ف دينار، وه���م كاآلتي: وليد 
خالد العبداجلليل، نورمن ترياس عبد، 
عبدالرزاق غضبان غامن الفضل، ضاري 
مشاري خليل الش���طي، عبداهلل جمعة 
عبداهلل الشرهان، محمود بدوي حسني، 
يداف غريشكومار، جيشري غريشكومار، 
ناصر علي حيدر صراج، عبدالقادر زياد 

العزم، يالدز انور.
هذا ويتعني عل���ى العمالء إيداع احلد 
األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 دينار 
الذي يؤهل العميل للدخول في السحوبات 

األس���بوعية، ربع الس���نوية والسنوية 
تلقائيا. كما يتميز حساب الدانة من بنك 
اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه حس���ابا 

مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع 
العمالء أيضا على توفير املال. فكلما زاد 
املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.
كما مينح حساب الدانة أيضا العديد 
من اخلدمات املتميزة ومنها خدمة »بطاقة 
الدانة لإليداع احلصري فقط« التي متنح 
عمالء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت 
يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي 
متكن عمالء الدانة من حساب ما لديهم من 

فرص للفوز في سحب »الدانة«.
للمشاركة في سحوبات »الدانة«، ميكن 
للعمالء زيارة فروع بنك اخلليج البالغ 
عددها 51 فرعا، أو التحويل املباش���ر عن 
طريق اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت، أو 
االتصال باخلدمة الهاتفية املصرفية على 
رقم 1805805 للحصول على املساعدة. كما 
ميكنهم أيضا زي���ارة موقع بنك اخلليج 
www.e-gulfbank. :اإللكتروني ثنائي اللغة

com للحصول على كل املعلومات املتعلقة 
بحساب الدانة أو أي من منتجات وخدمات 
البنك األخرى، هذا باإلضافة إلى إمكانية 
زيارة املوقع املخصص حلس���اب الدانة 
www.e-gulfbank.com/aldanah ملعرفة 

املزيد عن احلساب وعن الرابحني.

في اطار توطيد صالت املعهد 
العربي للتخطيط وترس���يخ 
التعاون والتنسيق مع  أواصر 
جميع املؤسس���ات واملنظمات 
العربية، مت التوقيع في بيروت 
أمس على اتفاقية تعاون جتمع 
بني املعهد ومنظمة »برملانيون 
عرب ضد الفس���اد«، بغية دعم 
الدراسات واالستشارات البحثية 
الت���ي ينفذها املعه���د لتطوير 
مؤشرات قياس الفساد في الوطن 
العربي، وقد قام بالتوقيع على 
االتفاقية من جانب املعهد املدير 
العام د.عيس���ى الغزالي، ومن 
اجلانب اآلخر اد.ناصر جاس���م 

الصانع رئيس املنظمة.
وبهذه املناسبة أكد د.عيسى 
الغزالي أن اتفاقية التعاون جتسد 
حرص املعهد واملنظمة معا على 
حتقيق االستفادة القصوى من 
البرامج واملبادرات واألنشطة 

شارفت استعدادات مؤمتر 
الكويت لالس���منت  ومعرض 
واخلرس���انة على االنتهاء من 
استعداد النطالقته خالل الفترة 
من 8 الى 9 يونيو املقبل حتت 
رعاية وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة للشؤون البلدية 
د.فاضل صفر وبالتعاون مع 
املعه���د األميركي للخرس���انة 
فرع الكويت، حيث يستضيف 
املؤمت���ر مجموعة من اخلبراء 
واملختصني في صناعة االسمنت 
واخلرسانة والهندسة اإلنشائية 
من مختلف دول العالم، وكذلك 
شركات محلية وعاملية لعرض 
منتجاته���م وخبراتهم في هذا 
املجال احليوي الذي تعتمد عليه 

خطط التنمية.
وفي هذا اإلطار، قال رئيس 
اللجنة املنظمة للمؤمتر ونائب 
العام بشركة بروميديا  املدير 
ان  العنزي  العاملي���ة مني���ف 
للمؤمتر أهمي���ة كبرى، حيث 

انشطته يوما واحدا.
وجاء املؤمتر بعد مرور ستة 
أع���وام على تأس���يس املنظمة 
والتي تض���م حتى اآلن ثمانية 
فروع وطنية في كل من الكويت 
والبحري���ن واملغرب واجلزائر 
وفلس���طني واليم���ن واألردن 
ولبنان، وارتكزت أعماله على 
الدور الذي يجب أن يضطلع به 
البرملانيون في تفعيل تطبيق 
»اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفس���اد« وحتديات املشاركة 
النش���طة في مواجهته. وشكل 
املؤمتر الذي ش���ارك فيه نواب 
من مختلف البرملانات العربية 
ومنظم���ات محلي���ة واقليمية 
ودولية، مناس���بة الستعراض 
االجنازات التي حتققت في بلدانها 
على صعيد عملية مكافحة الفساد 
املراقبة  البرملاني���ني في  ودور 

والتشريع.

تناولت اخلرسانة في البيئات 
احلارة والقاسية.

العن��زي: ستقام  وأض��اف 
عل�����ى هام�����ش املؤمت�����ر 
ورشت��ان عمل متخصصت��ان 
في اخلرس���ان��ة واالس���منت 
يحاضر فيهم���ا متخصصون 
ف��ي هذا املجال: األولى عن املواد 
املتقدمة للمق���اوالت وإصالح 
املنشآت اخلرسانية، والورشة 
الثانية عن هياكل اخلرس���انة 

املستدامة.
وفي خت���ام تصريحه دعا 
العنزي كل الشركات واجلهات 
إلى املش���اركة في هذا احلدث 
الهندسي املتخصص بصناعة 
االسمنت واخلرس���انة ومواد 
اثنى على اجلهات  البناء، كما 
والش���ركات الداعمة والراعية 
للحدث، وملن ي���ود مزيدا من 
املعلومات حول أنشطة املؤمتر 
االطالع على املوقع االلكتروني 

www.Kccce.com

على صعيد االستجابة ملضامني 
التنمية العربية.

آفاق  اط���ار توس���يع  وفي 
التع���اون الثنائي ب���ني املعهد 
واملنظمة، أكدت االتفاقية على 
دور املعه���د العربي للتخطيط 
في تقدمي الدعم الفني لتطوير 

اكادمييني متخصصني في مجال 
اخلرسانة واالسمنت وميثلون 
املعهد األميركي للخرسانة فرع 
الكويت قد أجازوا عدة أوراق 
علمية متخصصة سوف تثري 
املؤمتر، في مقدمة تلك القضايا 
التطورات  مناقش���ة اح���دث 
والتقنيات املرتبطة بصناعة 
االس���منت واخلرسانة بحيث 

التي يطرحها الطرفان من أجل 
حتقيق التنمية املس���تدامة في 
العرب���ي، ومتكنهم من  الوطن 
القيام بدورهم في اس���تحداث 
قنوات ومسارات نشطة ملواجهة 
ظاهرة انتشار الفساد واجتثاث 
جذوره���ا، الى جان���ب توحيد 
اجلهود ب���ني اجلانبني لتطوير 
التشريعات والقوانني ذات الصلة 
بقضايا الفساد، وخلق املزيد من 
الوعي حول آثاره السلبية على 
املجتمع واالستقرار االقتصادي 

واألمن الوطني.
وأشار الغزالي الى أن االتفاقية 
تتوافق مع خطط املعهد لتلبية 
مطالب املؤسسات العربية املعنية 
باأله���داف االمنائية وتكريس 
العربي املشترك، مؤكدا  العمل 
في الوقت ذاته على املكاس���ب 
االيجابية املترتبة على التعاون 
الثنائ���ي بني املعه���د واملنظمة 

س���يعقد في وقت تستعد فيه 
البالد إلقامة العديد من املشاريع 
التنموية  الكبرى في خططها 
والتي ستنقل البالد إلى مصاف 
ال���دول املتقدمة ف���ي النهضة 

العمرانية.
وأضاف: اننا كلجنة منظمة 
للمؤمت���ر واملعرض ركزنا في 
دعوتنا للش���ركات واجلهات 
التي  صاحب���ة االختص���اص 
متتلك اخلبرة والتكنولوجيا 
في هذا املجال، وذلك لتقدم ما 
لديها من خبرات لتعم الفائدة 
على اجلميع، وقد اس���تجابت 
مجموعة من الشركات احمللية 
واإلقليمي���ة والعاملي���ة لهذه 
الدعوة مما سيكس���ب احلدث 
أهمي���ة من الناحي���ة العلمية 

واالقتصادية.
وحول املواضيع التي سوف 
تناق���ش باملؤمت���ر على مدى 
يومني ذكر العنزي أن اللجنة 
العلمية للمؤمتر والتي تضم 

مؤش���ر قياس الفس���اد، وبناء 
تصور مفصل لكيفية صياغته 
وحتديد معامله والعوامل املكونة 
له، وتصميم اس���تبيان موجه 
العرب  للخب���راء والبرملانيني 
من أجل استقصاء آرائهم حول 
القضايا الت���ي ال تتوفر عليها 
قياس���ات كمية حملاور املؤشر، 
باالضاف���ة الى اج���راء تدريب 
ونقل خبرات للجهة التي تتولى 
متابعة قياس مستويات الفساد 

في الوطن العربي.
مت التوقي���ع عل���ى اتفاقية 
التعاون على هامش انش���طة 
الرابع ملنظمة  املؤمتر السنوي 
»برملانيون عرب ضد الفساد«، 
الفرع  والذي اس���تضافه أمس 
الوطني للمنظم���ة في بيروت 
»برملانيون لبنانيون ضد الفساد« 
وبرعاية رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري، وتس���تمر 

نوجد منصة تعليمية ومعرفية 
تزود من خاللها أهل الصناعة 
التطورات والتقنيات  بأحدث 
املرتبطة بهذه الصناعة من خالل 
الدراس���ات والبحوث املتعلقة 
باستخدام االسمنت واخلرسانة 
في علم هندسة خرسانة البناء، 
وكذل���ك عرض آخ���ر النتائج 
واحللول العلمية والعاملية بأداء 
وخواص االسمنت واخلرسانة. 
كما س���يناقش املؤمتر قضايا 
البيئية  االستدامة والتأثيرات 
املنتجات اإلس���منتية  وكفاءة 
التدوي���ر والتركيز  وإع���ادة 
املواد قليلة االس���تهالك  على 

للطاقة.
وم���ن احمل�����اور املهم�����ة 
باملؤمت��ر ق��ال العن��زي: ستت��م 
مناقش�����ة األم��ور املتعلق��ة 
بأك�����واد البن�����اء وصناع���ة 
وإصالح املباني اخلرس���انية، 
وكذل���ك عرض أه���م واحدث 
التي  الدراس���ات واخلب���رات 

أعلن بن����ك الكويت الوطني 
)األردن( ع����ن طرحه قروضا 
سكنية ميسرة لألردنيني املقيمني 
في الكويت لتمويل شراء منازلهم 
في األردن بشروط ومزايا غير 
مس����بوقة، وبفائدة 6% وذلك 
من خالل ف����روع بنك الكويت 

الوطني. 
وقال مدير عام بنك الكويت 
الوطني في األردن جبرا غندور 
ان طرح ه����ذه اخلدمة من قبل 

الوطن����ي يأتي  الكويت  بن����ك 
انطالقا من حرصه الدائم على 
توظيف امكاناته وشبكة فروعه 
الواسعة في املنطقة لتقدمي أفضل 
اخلدمات وأكثرها مرونة وابتكارا 
لعمالء الوطني حيثما تواجدوا 
اضافة الى أنها خطوة تهدف الى 
مساعدة الكثيرين من عمالئنا من 
أبناء اجلالية األردنية املقيمة في 
الكويت لتحقيق حلمهم بامتالك 
منازل خاصة بهم في بلدهم األم 

األردن ومتكينهم من احلصول 
على ق����روض وهم في الكويت 
لتمويل ش����راء هذه املنازل في 

األردن.
وأوضح أن القروض السكنية 
التي يقدمها بنك الكويت الوطني 
� األردن للمقيمني األردنيني في 
الكويت ف����ي اطار هذا العرض 
الترويج����ي تتضم����ن مزاي����ا 
تنافسية فريدة من أهمها املوافقة 
املسبقة في الكويت على القرض 

الس����كني لتمويل شراء املنزل 
في األردن، وتلبية احتياجات 
العمالء من خالل مبلغ القرض 
الذي يصل الى 250.000 دينار 
أردني أو ما يعادل 75% من قيمة 
العقار اضافة الى سعر الفائدة 
املناف����س والبال����غ 6%، وفترة 
السداد املريحة التي تصل الى 
15 عاما، يستمر العرض حتى 31 
أغسطس 2010 لألردنيني املقيمني 

في الكويت.

بفائدة 6% ويستمر حتى أغسطس المقبل

»العربي للتخطيط« ومنظمة »برلمانيون عرب ضد الفساد« 
يوقعان اتفاقية لتطوير مؤشرات قياسه في الوطن العربي

العنزي: مؤتمر ومعرض الكويت لألسمنت والخرسانة 
يستقطب العديد من الشركات المحلية والعالمية

على هامش المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة في بيروت

تنظمه »بروميديا« في 8 يونيو المقبل تحت رعاية وزير األشغال 

غندور: يمكن لعمالئنا األردنيين تملك بيت أحالمهم اليوم في األردن 


