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عبداهلل العويس

مطلق العبيسان وناصر الشليمي وم.نايف العنزي خالل حديثهم بندوة قوى 11/11

أنور بورحمة خالل جولته في أروقة اجلمعية

د.محمد الشرهان يتسلم التبرع من »زين«

صفحة موقع املشروع على شبكة االنترنت

)سعود سالم(السفيرة ديبورا جونز والعميد محمد العنزي ومدير املشروع خالد العنزي يفتتحون املشروع خالد العنزي يقدم درعا تذكارية للسفيرة ديبورا جونز 

عمان ـ كونا: دعا مدير إدارة 
املركز الرئيسي بالنادي العلمي 
العويس ومدير مكتب  عبداهلل 
رئيس مجلس إدارة النادي فهد 
الشمري الى تأسيس مركز عربي 
ميول من قبل جامعة الدول العربية 
لرعاية املوهوبني واملبدعني وتأمني 
الدعم الــــازم لرعاية هذه الفئة 

من املجتمع. 
وأكدا خال مشــــاركتهما في 
اعمــــال املؤمتر الســــابع لرعاية 
املوهوبني واملتفوقني الذي ينظمه 
العربــــي للموهوبني  املجلــــس 
ضــــرورة متثيــــل الطلبــــة في 
املؤمترات التي تناقش موضوع 
االبداع واملوهبة واالستماع آلرائهم 

في هذا املجال. 
وطالــــب العويــــس باعتماد 

مقرر النشــــاط املدرسي لتعزيز 
املواهب واالبداع وعدم االقتصار 
على اجلانب األكادميي »النظري« 

في العملية التربوية. 

وأكد جناح جتربة النشــــاط 
املدرسي املعتمد حاليا واملمول من 
قبل النادي العلمي والذي يزود 
املشاركني في املرحلة العمرية من 
4 الى 18 عاما بجميع احتياجاتهم 
العلمية، مؤكــــدا ضرورة تبني 
التجارب العامليــــة الناجحة في 

مجال رعاية االبداع واملوهبة. 
من جانبه أكد الشمري أهمية 
تأســــيس مركز عربــــي لرعاية 
املوهوبــــني وإيجاد آليات كفيلة 
بتعزيز قدرات العالم العربي في 

مجال االبداع.
كما شــــدد على اهمية تأهيل 
املعلــــم لضمان جنــــاح ايصال 
املعلومة للطاب واالستزادة من 
الكفاءات العلمية املشــــرفة على 

املوهوبني واملبدعني.

العويس والشمري لتأسيس مركز عربي 
لرعاية الموهوبين والمبدعين

بورحمة: »تعاونية السالم والصديق« ستنشئ 9 أفرع بالمنطقة 
محمد راتب

أعلــــن رئيس مجلــــس إدارة 
جمعية السام والصديق التعاونية 
أنور بورحمة ان اجمالي املبيعات 
املالية 2009-2010 بلغ  للســــنة 
2.862.046 د.ك، في حني كان في 
الســــنة املالية 2008-2009 يبلغ 
2.327.806 د.ك بارتفاع قدره %23 
وان صافي أرباح الســــنة املالية 
2009-2010 بلــــغ 318.043 د.ك، 
الفتا الى ان اجلمعية كانت تعمل 
بفرعني فقط قبل افتتاح السوق 
املركزي الرئيسي الذي أقيم على 
مســــاحة 4016 مترا مربعا، منها 
2638 مترا للدور األرضي و1378 
مترا للميزانني، بسعة تخزينية 
عالية حيث بلغت مساحة املخزن 
الرئيسي 2570م2 متوقعا ان تصل 
مبيعات السوق املركزي فقط هذا 

العام الى 1.600.000 د.ك.
وأشار بورحمة خال املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مساء أول من 
امس الى ان مشروعات اجلمعية 
شملت مشــــروع السوق املركزي 
الرئيسي والذي تضمن ديكورات 

الـ 700 ألف دينار.
واستعرض بورحمة إجنازات 
مجلس اإلدارة خال الفترة املاضية 
منها توقيع عدد من العقود وتأثيث 
املركــــزي والديكورات  الســــوق 
اخلاصة بالسوق املركزي واملول 
فضا عن مشروع احلاسب اآللي 

للجمعية.
وذكر ان اجلمعية افتتحت خال 

للجمعية ذكر بورحمة ان من بينها 
افتتاح فرع املكتبة بإدارة مباشرة 
من اجلمعية وبناء أفرع مستثمرة 
خلدمة أهالي منطقة السام وعددها 
9 أفرع وبناء فروع مستثمرة خلدمة 
أهالي منطقة الصديق وعددها 10 
أفرع، باإلضافة الى جتميل دوارات 
املنطقة ومداخلهــــا، الفتا الى ان 
املشروعات املستقبلية تشمل إنشاء 
عدد 9 أفرع باملنطقة، ومشــــروع 
نصــــب تــــذكاري ومحطة باص. 
وقال بورحمة ان اجلمعية تستعد 
اآلن ملهرجان الســــلع الرمضانية 
بخصومــــات كبيرة، مــــع توفير 
جميع السلع وبأسعار مخفضة 
ومدعومة من إدارة اجلمعية طيلة 
شهر رمضان املبارك، معربا عن 
تخوفه من ارتفاع األسعار خال 
شهر رمضان في حال عدم التزام 
بعض اجلمعيات بقرارات جلنة 
األسعار في احتاد اجلمعيات، الفتا 
الى ان ارتفاع األســــعار سيضر 
با شك باملساهمني بشكل خاص 
واملستهلكني بشكل عام، كما انه 

يضر مبصداقية االحتاد.

حققت 2.862 مليون دينار أرباحًا عن 2010/2009 بزيادة 23% عن العام الماضي

المشاركون في ندوة قوى 11/11: 
نطالب بجلسة خاصة لمناقشة أزمة اللحوم

عادل الشنان
طالب عدد من الناشطني السياسيني بضرورة عقد 
جلسة خاصة في مجلس األمة ملناقشة قضية اللحوم، 
حلل مشكلة ارتفاع أسعارها، محذرين من ان السكوت 
عن هذه القضية ســــيؤدي الى ارتفاع أســــعار سلع 
أخرى. وأضاف املشــــاركون في ندوة قوى 11/11 التي 
أقيمت مساء امس األول بعنوان »أزمة حلوم أم أزمة 
ضمائر؟« ان هذه املشــــكلة تكمن في ضمائر البعض 
وخاصة ان احلكومة هي التي تعطي الرخص ومتنح 

الدعم وتقدم األعاف.
بــــدوره أكد األمني العام املســــاعد ورئيس املكتب 
السياســــي لقوى 11/11 مطلق العبيســــان ان قضية 
اللحوم التي شغلت الرأي العام ليست وليدة اليوم 
وإمنا هي مشكلة مستمرة منذ فترة من الزمن ليست 
بالقصيرة بسبب تغييب املخلصني ومحاربة من يريد 

حل املشكلة.
وتســــاءل عن سبب وجود اآلالف من املواشي في 
امليناء وعدم ادخالها الى السوق؟ الفتا الى ان هناك امدادا 
ضعيفا ملسالخ أفرع اجلمعيات مما يجبر أصحابها على 

الشراء من السوق ورفع أسعارها على املواطن.
وقال إذا كانت احلكومــــة هي التي تدعم وتعطي 
الرخص واألعاف فأين املشكلة؟ مبينا انها تكمن في 
ضمائر البعض، مستغربا التذرع باألزمة االقتصادية 
في ارتفاع األسعار، وموضحا انه يجب في ظل األزمة 
االقتصادية ان تنخفض األسعار خاصة ان الناس ال 
متلك املال للشراء، لكن في الكويت اختلف األمر وكأننا 
في كوكب آخر، مطالبا بعقد جلســــة خاصة ملناقشة 

هذه القضية.
من جهته قال صاحب احدى شركات املواشي سابقا 
م.نايف العنزي ان مشــــاكل املواشي واللحوم كانت 
مازمة لي منذ سنوات طويلة خاصة اننا قمنا باستيراد 
األغنام من عدة دول مختلفة عبر اتفاقيات مع ماك 

البواخر حتى انتقلنا الى تشكيل حتالفات مع بعض 
جتار املواشي لتأسيس شركة معلنة في الكويت وكان 
لديها بواخر تقوم بجلب واستيراد األغنام العربية وما 
شابهها، معربا عن أسفه ان هذه الفترة كانت تعيش 
جتربة استيراد األغنام األسترالية، وشهدنا مدى العنف 
واحملاربة بيننا وبني شركة يفترض ان تكون عاما 
مساعدا لكل من يحاول ان يكون مساندا لها في السوق 
احمللي. وأشــــار العنزي الى ان األغنام لم تنقطع عن 
الكويت اال انها وصلت الى أســــعار خيالية حتى بلغ 
سعر اخلروف األسترالي 55 دينارا، والعربي الى 100 
دينار، وهذا بسبب الندرة التي طالت السوق احمللي 
ولهذا كانت لدينا أطروحات عديدة نعمل من خالها 
على توفير الكميات الكافية في السوق احمللي، اال ان 
انفراد احدى الشركات بالسوق هو السبب الرئيسي 

لهذه األزمة.
من جانبه، وصف األمني العام لتحالف قوى 11/11 
ناصر الشليمي ان ما يعمل به من قبل شركة مملوكة 
بنسبة كبيرة للحكومة جتاه األمن الغذائي وحربها 
جتاه احدى الشــــركات التي أسســــها مواطن كويتي 
يهدف من ورائها الى الربح وخدمة املجتمع، هو أمر 
مخجل وجرمية في حق الوطن، الفتا الى ان الشركة 
اململوكة للحكومة لم تقدم شيئا يذكر، رافضا ان يصل 
الفساد الى األمن الغذائي. وقال الشليمي اننا في رخاء 
واألسعار مرتفعة فكيف هي األمور اذا اندلعت حروب 
في املنطقــــة؟ مطالبا وزير التجارة باتخاذ قرار وإذا 
لم يستطع فعليه نقل األمر الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء، معربا عن استغرابه ان يصل سعر اخلروف 
الى 100 دينار وهو أعلى من سعر برميل النفط، مشددا 
على أنه سيكون لهم حترك جاد وفعلي إذا »طاحت« 
بأيديهم أوراق تثبــــت ان هناك جتاوزا وتاعبا فلن 
يتوانوا في اللجوء الى النيابة، معربا عن أمنياته اال 

يكون هناك جتاوز.

أكدوا أن السكوت عن هذه القضية سيتسبب في ارتفاع أسعار سلع أخرى

السفيرة األميركية: نقدم الدعم اإلداري والتشغيلي للشباب 
باعتبارهم أمل الكويت في تحقيق التنمية المستدامة

نحن نعتقد أن التنمية املســــتدامة والرخــــاء في الكويت 
والشــــرق األوسط على نطاق واسع يعتمدان على التعليم 
ومتكني الشباب بحيث ميكنهم من املشاركة بشكل كامل في 

القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
وأوضحت جونز أن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ركزت 
في الدعم اإلداري والتشغيلي واملشاركة في العملية السياسية 
من خال توفير احلصول على فرص تعليمية إضافية ورفع 

دورها وصورتها في القطاعني العام واخلاص.
من جانبه قال ممثل محافظ اجلهراء مدير أمن محافظة 
اجلهراء محمد العنزي نتمنى أن تشــــكل ورش العمل التي 
نحضرها اليوم عامة متميزة في تطوير وتعزيز الثقافة 
السياســــية لدى أبناء اجلهــــراء وأن تخدم مجموعة ورش 
العمل الشباب الكويتي من خال تعزيز املفاهيم السياسية 
لديه عبر شرح معاني الدستور الكويتي وما يحتويه من 
مواد، مشــــيرا إلى أن الكويت من أوليات الدول في املنطقة 

التي ارتضت لنفسها سياسة واضحة وشفافة مبنية على 
الفهم الواضح ملبادئ الدســــتور الــــذي هو أكبر من معالم 
احلياة السياســــية احلديثة للكويت والتي تعتبر با شك 

مفخرة لنا.
بدوره قال مدير املشــــروع د.خالد العنزي إن العلم هو 
مقياس احلضارة والتطور، والتفقه فيه أصبح ضرورة البد 
منها، خاصة في عالم تتصارع فيه الدول كي حتتل مكانة 
مرموقة تعكس قوتها في جميع املجاالت السيما التعليمية 
منها، كما أن املفهوم الثقافي البد أن يكون نابعا من مخرجات 
علمية سليمة مبنية على األساس القومي الذي يشكل بؤرة 
التطور واالنفتاح نحو اآلخــــر، وأن الدول املتقدمة تقاس 
مبدى ما حققته من منجزات تســــجل ألبنائها وبناتها كما 
أن الفهم السياســــي لواقع األمور ينعكس بقوة على األداء 
العام وال يوجد في العالم دميوقراطية دون ثقافة سياسية 
واعية تخــــدم الوطن وتقوي من عزائمه ليحقق ما يصبو 
إليه من إجنازات ديدنهــــا أبناؤه املتعلمون الذين ميلكون 
نظرة واســــعة حتقق طموحاتهم ورغباتهم بحيث تكون 

املواطنة هي األساس.
وذكر أنه من خال البرنامج الذي نقوم بإعداده سنركز 
على عدة محاور رئيسية منها نبذ الطائفية والقبلية واملواطنة 
في الدستور الكويتي وحقوق وواجبات املواطن واملواطنة 
وسلوكيات املواطن، إضافة إلى شرح الدستور ومحتوياته 
وتعزيز العمل املؤسسي وحقوق الشباب إضافة إلى بعض 

األمور األخرى التي تصب في صالح الشباب.
وأوضح أن في هذا البرنامج الذي أعده شباب وفتيات 
اجلهراء ليكون داعما رئيسيا لهم ولغيرهم لتعزيز املفاهيم 
السياســــية واالجتماعية التي نحتاج إليها لتطوير ذاتنا 
وقدراتنا لنكون عناصر فعالة في املجتمع تخدم تراب الوطن 
من خال العلم والعمل والتركيز على مخرجات سياســــية 

مبنية على ما رسمه لنا أولياء األمر في الباد. 

حمد العنزي
أكدت الســــفيرة األميركية لــــدى الكويت ديبورا جونز 
أهمية تفعيل مبادرة الشــــراكة األميركية الشرق أوسطية 
والعمل معا كشــــركاء لدعمها وتطويرها، مشــــيرة إلى أن 
هذه املبادرة تركز على توسيع الدعم اإلداري والتشغيلي 
للشباب واملشاركة في العملية السياسية من خال توفير 
احلصول على فرص تعليمية أفضل سواء في القطاع العام 

أو اخلاص.
حديث السفيرة جونز جاء خال مشاركتها في مشروع 
ورش العمل الذي عقد مســــاء أمس األول في فندق سليل 
اجلهراء حتت عنوان فن القيادة، بحضور محافظ اجلهراء 
والــــذي أناب عنه مدير امن اجلهراء العميد محمد العنزي، 

ومدير املشروع خالد مرضي العنزي.
وقالت جونز إن أهدافنا تكمن في املشاركة والتواصل مع 
جميع أطياف املجتمع الكويتي وتقدمي كل الدعم واملساندة 
لهم، ونحن سعداء إلتاحة هذه الفرصة لنعمل معا في مدينة 
اجلهراء التي يزيد عدد ســــكانها على نصف مليون نسمة 
وهي التي لعبت دورا مهما وحيويا في الكويت منذ التاريخ 
القدمي، مؤكدة أن املشروع في حد ذاته أمر جديد متاما، وعليه 
فإن الدعم اإلداري والتشغيلي مثير للغاية وسيشتمل على 
احملاضرات التعليمية وجلســــات املناقشة التي تركز على 
دور الشباب في املجتمع املدني والتنمية املدنية والشباب 
واحلريات واملشــــاركة في العملية الدميوقراطية واحمللية 
والسياسية والوطنية، خاصة أن الكويت دولة سباقة في 
هذه األمور في املنطقة. مبينة أن املشــــاركني سيحصلون 
على التدريب في مجال صحافة املواطن كوســــيلة لتعزيز 
التدفق احلر للمعلومات، الفتة إلى أن املشروع سيمكننا من 
إنشاء منظمات املجتمع املدني ومشاريع التربية املدنية في 

املجتمعات احمللية في جميع أنحاء محافظة اجلهراء.
وأكدت جونز األهمية الكبيرة لقيادة الشــــباب، قائلة: 

خالل مشاركتها في افتتاح ورش عمل فن القيادة لشباب وفتيات الجهراء 

العن�زي: البرنامج يركز على نب�ذ الطائفية والقبلية وبيان حق�وق وواجبات المواطن

»زين« تتبرع ب� 50 ألف دينار
لجمعية صندوق إعانة المرضى

أعلنت »زيـــن« لاتصاالت 
عـــن تبرعهـــا مببلـــغ 50 ألف 
دينار لصالح جمعية صندوق 
إعانة املرضى كمســـاهمة منها 
في مساعدة األعمال التي يقوم 
بهـــا الصندوق ملرضـــى القلب 

والسرطان املعسرين. 
وقال الرئيس التنفيذي في 
الشركة م.خالد العمر خال اللقاء 
الذي جمع بني قياديي الشركة 
وممثلـــي الصنـــدوق الكويتي 
إلعانة املرضى: »ان زين حرصت 
على التبرع للسنة الرابعة على 
التوالي بهذا املبلغ لصالح مرضى 
القلب والســـرطان املعســـرين 
الذين تعتبرهم الشـــركة جزءا 
من املجتمـــع الكويتي، على أن 
يتولى الصندوق الكويتي إلعانة 
املرضى التكفل بجميع اإلجراءات 
واملعامات الازمة للمستفيدين 

من مبلغ التبرع«.
وأكد أن »زين« حترص على 
تكريس جزء كبير من برامجها 
االجتماعيـــة لاهتمام بالقطاع 
الصحي، مبينا أن حرص الشركة 
على مســـاهمتها السنوية لهذا 
اجلانب ما هو إال ترجمة حقيقية 
ألهدافها في مساندة ودعم اجلهات 
التـــي تعمل على  واجلمعيات 
تقـــدمي الرعاية الصحية وعلى 
التي ملستها  الناجحة  التجربة 
خال تعاملها األول مع صندوق 
البارز  إعانة املرضى والنشاط 
الذي يقوم به في مساعدة املرضى 

على السواء في مكافحة العديد 
من األمراض.

 وأفـــاد بأن »زين« كانت قد 
أخذت املبادرة األولى في التبرع 
بـــأول مستشـــفى متخصص 
لـــوزارة الصحـــة مـــن قبـــل 
القطاع اخلاص عندما تبرعت 
مبستشفى زين لألنف واألذن 
إلى دعم  واحلنجرة، باإلضافة 
العديد من اجلهات واملؤسسات 
التي خصصت جهدها ملكافحة 
األمـــراض، ومنها حملة »كان« 
الكويتية  الكويتية واجلمعية 
ملعاجلة اآلالم والعاج التلطيفي 
لألطفال في املستشفى )كاتش( 
وبيـــت عبـــداهلل والعديد من 
التـــي تخص املجال  املبادرات 

الصحي.
وأكد العمر أن »زين« ستستمر 
في تطبيق سياستها هذه والتي 
إلى تعزيز مسؤولياتها  تهدف 
االجتماعية، مشيرا إلى أن الشركة 
تقع عليها مسؤولية كبيرة كونها 
واحدة من كبريات الشركات في 
املنطقة، وهـــي تعمل على أداء 
رسالتها االجتماعية على أكمل 
وجه لقناعتها الشديدة بأهمية 
هذا الدور في تعزيز العاقة بني 

الشركة واملجتمع.
ومن ناحيته أشـــاد رئيس 
إدارة جمعية صندوق  مجلس 
إعانة املرضى د. محمد الشرهان 
بالدعم اإلنســـاني الذي قدمته 
شـــركة »زين »ملرضـــى القلب 

ومرضى السرطان الذين تكفلهم 
اجلمعية بقيمة خمســـني ألف 

دينار خال العام 2010 .
وقال: »إن هـــذا الدعم يأتي 
في إطـــار التعـــاون البناء بني 
السامية للجمعية في  األهداف 
تقدمي الدعم واإلعانة للمرضى 
املعسرين ومؤسسات املجتمع 
التي  املدني والقطـــاع اخلاص 
تساهم بفاعلية في سد حاجات 

الفقراء واملعوزين«.
ان ما تقدمه اجلمعية  وبنينّ 
يخدم قطاعا كبيرا من املرضى 
الذين أقعدهم املرض عن طلب 
الـــرزق أو أصحـــاب األمراض 
الذين ال يفي دخلهم مبتطلباتهم 
العاجيـــة، خاصـــة أمـــراض 
الســـرطان الذيـــن تزيد تكلفة 
العاج الشهرية لبعض احلاالت 
منهم علـــى 700 دينار في حني 
ان دخولهم الشهرية ال تتجاوز 

املائتي دينار.
ـــن د.الشـــرهان عطاء  وثمنّ
شـــركة زين وتفاعل احملسنني 
وأهل اخلير من الذين يساهمون 
بصدقاتهم وزكاتهم في مشاريع 
اجلمعية اخليرية واإلنسانية 
والطبية والتوعويـــة، وتقدم 
بالشـــكر لكل من ميد يد العون 
واملساعدة لكل فقير أو محتاج 
أو مريض، داعيا اهلل عز وجل 
أن يتقبل من احملســـنني وأهل 
اخليـــر وان يجعل أعمالهم في 

ميزان حسناتهم.

الشركة تواصل دعمها لمرضى القلب والسرطان المعسرين

داخليــــة وتأثيث وجتهيز مخزن 
رئيسي، ومشروع احلاسب اآللي 
واألنظمة اآللية للجمعية ومشروع 
ربــــط الســــوق املركــــزي باملول 
التجاري الذي بلغ اجمالي مساحة 
احملات االستثمارية فيه 2247م2 
منها محات الدور األرضي 1418م2 
امليزانني 828.5م2 الفتا  ومحات 
الى ان اجمالي اإلنشــــاءات تعدى 

الفترة املاضية عــــددا من األفرع 
املستثمرة وبعض األفرع التي تدار 
مباشرة من اجلمعية ومنها مركز 
خدمة الطالب وفرع اجلملة، مشيرا 
الى ان اجلمعية حققت في السنة 
املالية املاضية ارباحا صافية بلغت 
335 ألفا و178 دينارا رغم العراقيل 

التي واجهها مجلس اإلدارة.
وحول الطموحات املستقبلية 


