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مشائي: صاحب السمو األمير وعد بزيارة طهران بعد رمضان
المنطق�ة ل�ن تش�هد أي عم�ل عس�كري أميرك�ي ضد إي�ران وإس�رائيل ل�ن تج�رؤ عل�ى فعله وف�ي ح�ال حدوثه س�نرد بيد م�ن حديد

بشرى الزين
اوضح مصدر ديبلوماسي ايراني ان زيارة اسفنديار 
رحيم مشائي رئيس ديوان الرئيس االيراني احمدي 
جناد الى الكويت امس تأتي لتعزيز العالقات الثنائية 
بني الكويت واجلمهورية االسالمية االيرانية وبحث 
القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.

واضاف املصدر في تصريح لـ »األنباء« ان مشائي 
حمل رسالة الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد من الرئيس جناد تتعلق بتطمينات حول محطة 
بوشــــهر النووية، مؤكدا ان احملطة مطابقة الحدث 
املقاييس وضوابط اجلودة املتبعة عاملا، مشيرا الى 
انها مراقبة من طرف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وبكاميرات تعمل على مدار 24 ساعة لرصد 

كل النشاطات والتأكد من سلميتها.
ووصف املصدر لقاء مشائي بصاحب السمو االمير 
بأنه قد طبعته الشــــفافية والصراحة، الفتا الى ان 
الرئيس االيراني بعث برسالة رد على رسالة بعث بها 

صاحب السمو االمير اليه قبل يومني حملها مستشار 
سموه محمد ابواحلسن، مبينا ان سموه وعد بزيارة 
طهران بعد رمضان مباشرة، مشيرا الى تأكيد جناد 
على تكثيف الزيارات املتبادلة بني البلدين، خاصة ان 
آخر زيارة لرئيس ايراني الى الكويت مرت عليها عدة 
ســــنوات، مشيرا الى ان ايران تنتظر زيارة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد لتعزيز العالقات 
بني البلدين اجلارين وتكون فرصة الزالة اي التباس 

وسوء فهم حول قضايا املنطقة.
كما اضاف املصــــدر ان اللقاء تطرق الى الضجة 
االعالمية املصطنعة من قبل االوساط االعالمية الغربية 
والصهيونية حول سعي ايران النتاج قنبلة نووية، 
مؤكدا ان العقيدة العســــكرية االيرانية تنفي بتاتا 
استخدام اســــلحة الدمار الشامل وان انتاج القنبلة 
محرم شرعا من االمام اخلميني واملرشد احلالي آية 

اهلل خامنئي.
وذكر ان ما يجري ليس اال عملية تخويف لدول 

وشعوب املنطقة من التطور التقني والصناعي
في إيــــران، الفتا الى ان اجلمهورية االســــالمية 
االيرانيــــة وطوال تاريخها لم تعتــــد بتاتا على أي 
دولة في املنطقة ولن تعتدي بل تعرضت العتداء من 

جيرانها كما تعرضت الكويت لتلك احملنة.
واضاف ان مشائي دعا الدول اجلارة اليران الى 
أال تســــمح للقوات االجنبية بأن تطلق نيرانها من 
القواعــــد املوجودة على اراضيهــــا نافيا حدوث اي 
ضربة عســــكرية من الواليات املتحدة او اسرائيل 
ضد ايران، موضحا ان النظامني يدركان عواقب مثل 
هذا العمل ونتائجه على املستوى االقليمي والدولي، 
مؤكدا ان اميركا واســــرائيل لو كانتا قادرتني على 
ضرب ايران ملا تأخرتا ساعة واحدة، مشيرا الى ان 
الواليات املتحدة اليوم اضعف من ذلك الزمان الذي 
احتلت فيه العراق وافغانستان وان ايران اقوى من 
تلك احلقبة الزمنية، مضيفا ان الضجة التي تثيرها 
الواليات املتحدة ما هي اال سعي من واشنطن لبيع 

االسلحة وتعزيز اقتصاد السياسيني االميركيني الذين 
لديهم مصانع اسلحة، مؤكدا ان اسرائيل لن جترؤ 
على ضرب ايران لعلمها بقدرتها العسكرية وانه في 
حال اذا تعرضت طهران لذلك فسترد بيد من حديد 
علــــى كل املصالح االميركية فــــي العالم، مجددا في 
الوقت ذاته بأن املنطقة لن تشهد أي اعتداء اميركي 
ضد ايران، مشددا على ان سقف التعاون بني بالده 
والكويــــت ال حدود له وان الرئيــــس احمدي جناد 

اوصى واكد على ذلك.
كما اشاد مشائي مببادرة خادم احلرمني الشريفني 
ولقائه الثالثي بالرئيس الســــوري د.بشــــار االسد 
ورئيس الوزراء اللبناني سعد الدين احلريري في 
بيروت متمنيا ان يشهد املستقبل لقاء مماثال للزعماء 
الثالثة وصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والرئيس احمدي جناد في بيروت، مؤكدا دعم طهران 
الي مبادرة حتمي املقاومــــة ضد العدو الصهيوني 

وتعزز العالقات العربية – االيرانية.

مصدر ديبلوماسي لـ »األنباء«: حمل تطمينات إيرانية حول محطة بوشهر وأكد أن سقف التعاون مع الكويت ال حدود له

25 متسابقًا فازوا بجوائز »زين« لحفظ القرآن الكريم للصم

رندى مرعي 
أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاســـي أن 
اإلنســـان هو محور أي تنمية 
ســـواء كانـــت اقتصاديـــة أو 
أو ثقافيـــة لذلك  اجتماعيـــة 
يجـــب االهتمام به، مشـــيرا 
البشري  إلى االهتمام باملجال 
ومحاولة تطويره بشتى السبل 

والوسائل.
العفاســـي جاء خالل  كالم 
رعايته حفـــل توزيع جوائز 
مسابقة زين األولى حلفظ القرآن 
الكرمي لفئة الصم لدول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث قال 
ان هذه املسابقة أضافت نقلة 
نوعية وحتديًا في مجال حفظ 
القرآن الكرمي خاصة أن القرآن 
الكـــرمي هو رفعتنـــا وعزتنا، 
مؤكدا أن دول مجلس التعاون 
سباقة في مجال األعمال الدينية 

واإلنسانية.
وأشاد العفاسي بدور القطاع 
اخلاص بصفـــة عامة وكل من 
شركة زين االتصاالت واملركز 
الوقفي ألجيـــال القرآن الكرمي 
وشركة الراية العقارية بشكل 
خاص على تنظيم هذه املسابقة 

عامة وأن شـــركة زين تؤصل 
هذا املنهج في التعاون لتنمية 

املجتمع واإلنسان.
وأضاف أنه مع القرآن يحصل 
اإلنســـان على احلياة والنماء 
والسلم والسالم واالخوة واحملبة 
والتآلف والتعارف والتعاون 
واإلنتاج واإلجنـــاز واالعتدال 

والتوسط واالرتقاء.
وتطرق فـــي كلمته إلى ان 
مفهوم الصم والبكم احلقيقي 
هو من أغلق بصره وبصيرته 
ومنطقه عن اإلميان واإلسالم وأن 
من ابتاله ربه في سمعه وبصره 

التـــي تقام للمـــرة األولى في 
الكويت وعلى مســـتوى دول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجي، 
معتبـــرا انها إحـــدى خطوات 
الكويت الواسعة التي تخطوها 
في املجال اإلنساني من حقوق 
اإلنسان وحرياته واالهتمام به 

ورعايته.
ومتنى العفاسي أن تستمر 
هذه املســـابقة لسنوات أخرى 
قادمة وذلك ألن ذوي االحتياجات 
إلى  اخلاصـــة بحاجة ماســـة 
الرعايـــة واالهتمـــام وإعادة 
تأهيلهـــم وجعلهـــم عنصرا 
فعاال اجتماعيا من خالل ســـن 
القوانني اخلاصة لهم والعمل 
على استثنائهم من بعض األمور 
احلياتية والعملية ليشـــعروا 
بأنهم شركاء في مسيرة جناح 

هذا الوطن.
بدوره ألقى الداعية د.يوسف 
ســـند كلمـــة املركـــز الوقفي 
ألجيال القرآن الكرمي كلمة أكد 
فيها أن التعـــاون الوثيق بني 
اجلهات الراعية والداعمة لهذه 
املسابقة يدل على عمق التواصل 
الكويت خاصة  احلضاري في 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 

وكالمه ولكن يشع اإلميان في 
قلبه ويذكر ربه فهو حي ينبض 

باحلياة واحليوية.
مـــن جانبه توجـــه رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة مجموعة الراية عدنان 
احلداد بالشكر للوزير د.محمد 
العفاســـي علـــى رعايته لهذه 
املســـابقة قائال انها نابعة من 
إميانه بأن »فئة املعاقني أولى 
بالرعاية«، كما توجه بالشكر 
إلى كل من شركة زين واملركز 
الوقفـــي ألجيال القرآن الكرمي 
على الدعم الكامل لتحقيق جناح 
املسابقة. وقال انه مت استخدام 
آالت تكنولوجية ألول مرة في 
الكويت وذلك لتطوير مهارات 
ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة 

خاصة فئة الصم منهم. 
وختم احلداد كلمته باإلشارة 
إلى دور املدير التنفيذي لشركة 
الراية صالح العويشير لدوره 
في حتويل هذه املســـابقة من 

فكرة إلى واقع.
النادي  وألقى نائب رئيس 
الكويتي للصم عيدان السهلي 
كلمة الدول املشاركة قال فيها ان 
إقامة هذه املسابقة يشكل واقعا 

ملموسا للرقي بفئة الصم آمال 
إقامة العديد من األنشـــطة في 

هذا اإلطار.
من جانبه أعلن املدير التنفيذي 
لشركة زين عبداهلل اجلدعان أن 
هذه املسابقة لن تكون األخيرة 
في املجـــال االجتماعي خاصة 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وأنه ستكون هناك مسابقة على 

مستوى أكبر من فئة الصم.
وأكـــد اجلدعـــان أن رعاية 
»زين« لهذه املسابقة تأتي من 
صلب اهتمام الشركة بالشؤون 
املجتمعيـــة والتي بدأت العمل 
عليهـــا منـــذ ســـنوات عديدة 
والتـــي تترجمهـــا على أرض 
الواقع بالنشاطات االجتماعية 
واخلدمات التي تقدمها لهذه الفئة 

من املجتمع.
الوزيـــر د.محمد  وقد قدم 
العفاسي اجلوائز للفائزين في 
املسابقة حيث فاز 25 متسابقا 
تباروا على مستويات مختلفة 
تقدمهـــم في املســـتوى األول 

الكويتي راشد خلف العنزي.
كما مت تقدمي دروعا تكرميية 
للوزير العفاســـي ولكل رعاة 

وداعمي املسابقة.

تقام ألول مرة على مستوى دول »التعاون« بالتعاون بين »زين« والمركز الوقفي ألجيال القرآن الكريم و»الراية«

العفاسي: المسابقة إحدى خطوات الكويت الواسعة في مجال حقوق اإلنسان وحرياته 

قيادات »نفط اخلليج« في استقبال املهنئني

فؤاد بوشهري متحدثا علي العبيد يلقي كلمته

الخشتي: رمضان فرصة لتعزيز روح التواصل 
بين العاملين في »نفط الخليج«

أسامة أبوالسعود
هنأ رئيس الشركة الكويتية لنفط اخلليج بدر 
اخلشتي العاملني في الشركة بحلول شهر رمضان 
املبارك، مشيرا الى ان الشهر الكرمي فرصة لتعزيز 
روح التواصل بني العاملني، مثمنا حرص النقابة 
على إقامة غبقتها السنوية من اجل زيادة روابط 

االلفة وااللتقاء بأعضاء اجلمعية العمومية.
جاء ذلك خالل الغبقة الرمضانية التي أقامتها 
نقابة العاملني بالشركة الكويتية لنفط اخلليج مساء 
أول من أمس في هيلتون املنقف بحضور اعضاء 
اجلمعية العمومية وقيادات الشركة والعاملني بها، 
باالضافة الى العاملني في شـــركة أرامكو ألعمال 

اخلليج وشركة شيفرون العربية السعودية.
وبدوره، قال رئيس النقابة فالح سعد العسكر: 
تنظم النقابة مثل هذه املناسبات حرصا منها على 
زيادة روابط االلفـــة وااللتقاء بأعضاء اجلمعية 
العموميـــة، وااللتقاء بالعاملني في مختلف أفرع 
الشركة والتعارف فيما بينهم على طبيعة عملهم 

واالستفادة من خبراتهم، السيما في تواجد عدد 
من القيادات وكبار املوظفني في هذه اللقاءات.

وأشـــار الى ان حضور قيادات النفط في مثل 
هذه املناســـبات له اكبر االثر الطيب في نفوس 
العاملني، باالضافة الى كسر حدة املركزية وخلق 

روح التعاون والزمالة بني املوظفني وقيادتهم.
وأوضـــح ان التواصل من خالل هذه اللقاءات 
واملناسبات بني ممثلي النقابة واملسؤولني والعاملني 
هو أمثل الطرق لتحديد املسارات ورسم االهداف 
وتذليل العقبات من اجل االرتقاء مبستوى العمل 
وحتقيق القيم العليا استجابة الى توقعات حكومتنا 

من اجل اإلسهام في عملية البناء واالجناز.
بدوره، متنـــى رئيس احتاد عمـــال البترول 
وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز العجمي ان 
يعيد اهلل هذه االيام الطيبة باخلير على املسلمني، 
الفتا الى ان مثل هذه املناسبات تعمل على مزيد 
من التواصل والنجاح، متمنيا دوام التقدم والنجاح 

للعاملني في الشركة وألعضاء النقابة.

خالل غبقة أقامتها نقابة الشركة بهيلتون المنقف

العبيد: تعاون ال محدود ل� »الداخلية« مع »القطاع النفطي«
الفارسي: البدء في تنفيذ مشروع مركز اإلسناد الرئيسي

دائرة العالقات العامة في الشركة أقامت غبقتها الرمضانية السنوية

عبدالهادي العجمي
أقامت دائرة العالقات العامة 
واإلعالم بشركة خدمات القطاع 
الرمضانية  النفطـــي غبقتهـــا 
الراية حضرها  السنوية بقاعة 
كبار القياديني بالشركة وحشد 
كبيـــر من املوظفـــني، وقد ألقى 
اإلدارة والعضو  رئيس مجلس 
املنتـــدب )باإلنابة( علي العبيد 
كلمة في بداية احلفل قال فيها: 
صادف اليوم مرور خمس سنوات 
على انشاء شركة خدمات القطاع 
النفطي، وأضاف: لســـنا بصدد 
التحدث اليوم عن االجنازات التي 
متت ولكن أحب أن أشار الى أن 
هناك نبتة مت غرسها في أغسطس 
عام 2005 وهذه النبتة شاركت 
فيها جميع جهات القطاع النفطي 

وجهات اخرى خارج القطاع.
العبيـــد: بدأنا جنني  وتابع 
ثمار هذه النبتة بفضل من اهلل 
ثم بفضل اجلهات التي ساهمت 
بهذه االجنازات وعلى رأسها جلنة 
القرارات األمنية التابعة ملجلس 
الوزراء برئاســـة الفريق محمد 
البدر والعقيد محمد الفارســـي 
على اجلهود التي بذلت في تطبيق 
خطتنا االستراتيجية وخاصة 
فيهـــا يتعلق باجلانـــب األمني 
ودورهـــم الكبير في تنفيذ هذه 
اخلطة ســـواء في بناء املنشآت 

األمنية او توفير املعدات.

وأشاد العبيد بالدور الكبير 
الذي قامت به ادارة أمن املنشآت 
وخفر السواحل واملوانئ واملرور 
الداخلية على  لـــوزارة  التابعة 
تعاونهم الال محدود وتســـهيل 
العقبات وتذليـــل الصعاب في 

سبيل أداء املهمات.
وختم العبيد: »ربع تعاونوا 

في حب الكويت ما ذلوا«.
مـــن جانبـــه أعلـــن رئيس 
اللجنـــة األمنية  التخطيط في 
العقيد  الوزراء  التابعة ملجلس 
محمد الفارسي انه مت البدء في 
تنفيذ مشـــروع مركز اإلســـناد 
الرئيســـي والذي يعتبر األكبر 

في منطقة الشرق األوسط على 
مســـاحة 5000 متر مربع، وقال 
الفارسي انه مت توقيع العقد مع 
أحد االستشاريني، مشيرا الى ان 
املركز سيقدم خدمات للطوارئ 
واإلطفاء واألمن للقطاع النفطي 
ويتضمن مركـــز اطفاء متطورا 
وغرفة عمليات مركزية وورش 
صيانة وميادين تدريب ومركزا 
لوحدة الكالب البوليسية ومهبط 
طائرات مروحية و7000 كاميرا 
مراقبة وأوضح الفارسي ان املركز 
أنشئ وفق أحدث التكنولوجيا 
املتطورة ويأتي ضمن منظومة 
أمنية متكاملة شـــاملة وضعت 

وفق املعايير العاملية املعمول بها 
لتوفير احلماية األمنية الكافية 
للقطاع النفطي علـــى مدار 24 

ساعة.
وقال عريف احلفل ورئيس 
الفريق اإلعالمي بشركة خدمات 
القطاع النفطي الزميل مطيران 
الشامان: ان الشركة لم تنظم 
غبقتها في العام املاضي اقتداء 
مببادرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل 
ورعاه وبتعليمات من رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
علي العبيد وذلك لتزامنها مع 
حادث حريق عرس اجلهراء وما 

نتج عنه من حزن ألم الكويت 
وأهلها، وأكد الشامان ان الغبقات 
الرمضانيـــة تأتي تكريســـا 
لعاداتنا األصيلة وحفاظا على 
تراث اآلباء واألجداد ولتدعيم 
أواصر التواصل االجتماعي بني 
موظفي الشركة ولفت الشامان 
انتبـــاه احلضور الـــى تواجد 
»كورنر« خاص باالخوة الزمالء 
العامة لتسجيل  العالقات  في 
مناذج االســـتقطاع الشـــهري 
ملرة واحدة لصالح اخواننا في 
باكستان املتضررين من جراء 
الفيضانات او التبرع بشـــكل 

مباشر نقديا.

مطيران الشامانالعقيد محمد الفارسي يتحدث للحضور

اسفنديار رحيم مشائي

الواليات المتحدة أضعف من زمن احتالل العراق وأفغانس�تان وتس�عى لتخويف دول المنطقة لبيعها أس�لحتها
نش�يد بمبادرة العاه�ل الس�عودي ولقائه الثالثي ف�ي بيروت ونتمن�ى لقاًء مماث�اًل مع الرئي�س أحمدي نجاد

محمد جمال: جمعية هواة جمع الطوابع
 حققت إنجازات عديدة خالل 6 سنوات

عادل الشنان
أقامــــت الجمعية الكويتيــــــة لهــواة جمع 
الطوابع والعمالت غبقة رمضانية على شرف 
أعضائها باإلضافة الى معرض لعرض صور 
من مقتنيات األعضاء مســــاء أول من امس في 
مقرها الواقع في منطقة الجابرية. وأثنى رئيس 
مجلــــس إدارة الجمعية محمد جمال في بداية 
حديثه على الجهود التي بذلتها اللجنة اإلعالمية 
في الجمعية والتي تتمثل في رفع مســــتوى 
العمل في الجمعية والتي تصبو الى الوصول 
الى مكانة مرموقــــة بين زميالتها في مختلف 

دول العالم.
واشار الى ان الجمعية حققت إنجازات عديدة 
منذ تأسيسها قبل 6 سنوات، منها جمع األعضاء 
وتواصلهم من أجل تبادل المعلومات والكتب 
والمطبوعات النادرة، األمر الذي انعكس ايجابا 

على عمل الجمعية بشــــكل عام، كما تم إصدار 
مجلة البوسطة ربع السنوية والتي ساهمت في 
نشر مقاالت األعضاء ليستفيد منها الجميع من 
أبناء المجتمع الكويتي، باإلضافة الى تنظيم 
المعارض والمشــــاركة فــــي جميع المعارض 

الدولية والمحلية.
وبين جمال ان الجمعية الكويتية أصبحت 
عضوا في االتحادين اآلســــيوي والدولي، كما 
حصدت العديد من الجوائز خالل مشاركاتها، 
وتقدم بالشــــكر الى كل من الوزير الســــابق 
عبدالرحمن الغنيم والســــيد عبداهلل الغنيم 

على مساعدتهما للجمعية.
وعقب كلمة رئيس الجمعية قام الحضور 
بجولة في معرض الصور الذي نظمته الجمعية 
وأشرف األعضاء على شرح تفاصيل الصور 

والعمالت للجميع كال حسب اختصاصه.

)أنور الكندري(محمد جمال مع احلضور في اللقاء


