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الدعيج تفّقد مكتب »كونا« في سراييڤو

ســــيراييڤو ـ كونا: قام رئيس مجلس االدارة واملدير 
العام لـ »كونا« الشيخ مبارك الدعيج امس برفقة رئيس 
قسم العالقات الدولية في الوكالة عصام الرويح بزيارة 
تفقدية ملكتب »كونا« اطلع من خاللها على نشاطات املكتب 

املهنية وسير العمل فيه.
وناقش الدعيج مع مراسل الوكالة في مكتب سراييڤو 
الوسائل املمكنة لتطوير اداء املكتب مبا يسمح برفع انتاجية 

العمل الصحافي فيه من خالل استخدام الوسائل العصرية 
في احلصول على املادة االعالمية ونقلها بسهولة.

واستمع الى شــــرح مفصل عن ظروف عمل املكتب، 
مشــــيرا الى ضرورة بذل اجلهود وتكريســــها في سبيل 
الرقي باخلدمات االعالمية للوكالة ومواصلة رســــالتها 
الرامية الى حتقيق دور ريادي في املجال االعالمي االقليمي 

والدولي.

نائب رئيس مجلس األمة والنائب والوزير األسبق كان حريصًا على خدمة الجميع

الذكرى األولى لرحيل طالل العيار.. رجل أجمعت الكويت على محبته

 فرج ناصر
قليلون هم مــــن يرحلون عن 
العطرة  دنيانا، وتبقــــى ذكراهم 
بني النــــاس، فيبقون بســــيرتهم 
الطيبة وأفعالهم القيمة وأقوالهم 

السديدة.
اليوم متر الذكرى األولى لرجل 
رحل عن هذه الدنيا الفانية، إال 
انه مازال باقيا في عقول وقلوب 
أهل الكويت، رجل حرص على 
العطاء واإلخـــالص واالجتهاد 
ليخدم أبناء وطنه في كل منصب 
تواله، إنه الوزير األسبق والنائب 
األســـبق ونائب رئيس مجلس 
األمة األسبق الراحل طالل العيار، 
ابن الكويت البار، وابن اجلهراء 
املخلص، الذي لم يتوان في العمل 
خلدمة أهالي اجلهراء والكويت 
املقيمـــون على أرضها  وكذلك 

الطيبة بكل ما أوتي من قوة.
خالل عضويته في مجلس األمة 
جســــد طالل العيار مهام النائب 
باقتدار، فقد كان نائبا للجميع، لم 
يفرق بني أحد، بل كان يسعى خلدمة 
اجلميع سواء من أبناء دائرته او من 
أي منطقة في الكويت، وكان دائما 
يضع نصب عينيه مصلحة وطنه، 
لذا فإنه، رحمه اهلل، كان حريصا 
على الطرح العقالني، والبعد عن 
التــــأزمي، يبذل كل جهــــده إلقرار 
التي تصب في مصلحة  القوانني 
مستقبل الكويت وأبنائها، يسعى 
الى حل املشاكل بشتى السبل بعيدا 
عن التجريح او الصراخ او التهديد، 
لذا فقد نال محبة اجلميع، نال محبة 
القيادة السياسية، وحظي بثقتها، 
كما نال محبة زمالئه من الوزراء 
والنواب، فضال عن احلب الكبير 

امان في بعض االزمات حيث كان 
يقودهــــا الى بر األمــــان بحنكته 
السياسية، حيث  وديبلوماسيته 

كان يقود كتلة من 19 نائبا.
واضاف يكفينا فخرا ان هناك 
الزعماء على ســــبيل  العديد من 
املثال ال احلصر كانــــوا يقدرون 
ويحترمون الفقيد وقاموا بزيارته 
ومنهم صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وملك اململكة 
العربية السعودية امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، وملك اململكة االردنية 
الهاشمية عبداهلل الثاني، مؤكدا ان 
الراحل كان اخا للشباب وابا لألطفال 
وابنا لكبار السن )الشياب( ولم 
يفرق بني احد من اطياف الشعب 

الكويتي فالكل لديه سواسية.
ان لدينــــا قواعــــد  واضــــاف 

واجلهراء متعطشة لشخص مثل 
الراحل لقيادة مسيرتها ولكل حادث 

حديث.
وكشف ان شــــقيقه الراحل 
كان اخا وصديقا وابا، وزاد: كان 
التوأم الروحي لي حيث عشنا 
طفولتنا وجناحنا معا حتى آخر 
اللحظات كنت معه، وختم مشعل 
العيار حديثه عن الراحل قائال 
انه من املفارقات والدليل على 
حــــب الناس للفقيــــد ليس في 
الكويت وامنا في دول اخرى، هو 
قيام صاحب مكتبة »مغنية« في 
لبنان بطباعة مصاحف القرآن 
الكــــرمي وتوزيعها على الناس 
الفقيد وتقديرا له  ثوابا لروح 
رحمه اهلل  حلرصه على الذهاب 
الى تلك املكتبة واقتناء الكتب 

منها.

الذي ناله من أبناء الكويت الكرام، 
وليس أدل على ذلك من أن الراحل 
طالل العيار هو اول نائب سابق 
ينعاه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــــد خالل افتتاح دور 

انعقاد املجلس.
ومما كان يزيد من مكانة الراحل 
طالل العيار لدى اجلميع انه كان 
رجال مثقفا، ال يتحدث إال عن دراية 
وفهم ووعي ببواطن األمور، حيث 
كان رحمــــه اهلل محبــــا للقراءة، 
حريصا عليها، لــــذا فقد ترك في 
مكتبته ما يزيــــد على أكثر من 5 

آالف كتاب!
الكثير  وفي يومنا هذا اليزال 

من الكويتيني يبكون أملا على فقيد 
الكويت الذي كان عمودا من أعمدتنا 
والذي التزال تبكيه اجلهراء حتى 
يومنا هذا، حيث ان أمثاله قلة في 

هذا الزمان.
»األنباء« التقت شقيق الراحل 
مختار منطقة الواحة مشعل العيار، 
حيث قال ان هناك فراغا كبيرا تركه 
الراحل لدى أهالي اجلهراء، حيث 
كان أبــــا للجميع، خاصة انه قدم 
الكثير والكثير ألهالي املنطقة بشكل 

خاص والكويت بشكل عام. 
الناس  اقرب  انه كان  وأضاف 
للراحل لذا فإنه يشعر بفراغ كبير، 
حيــــث كان نعــــم االخ والصديق 

اليمنى لكن هذه مشيئة  والذراع 
رب العاملني والــــذي خفف علينا 
هو دعوة اهل الكويت له ومحبة 
الناس له، وسؤال بعض االشقاء 

علينا في دول اخلليج.
وقــــال ان الفقيد كانت نظراته 
مســــتقبلية حيــــث كان قد رضي 
فكرة نظام الدوائر اخلمس، حيث 
كانت نظرة ثاقبة وبعيدة مؤكدا 
ان زمالءه نواب املنطقة حصدوا 

ثمارها اخيرا.
واضاف يكفينا فخرا انه اول مرة 
في تاريخ الكويت ينعى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
عضو مجلس أمة سابقا في افتتاح 

دور االنعقاد.
وأشــــار العيار الى انه يحمل 
ارثا كبيرا حيث انه مسؤول عن 
اسرته واســــرة شقيقه، حيث ان 
ابنــــاء املرحوم معه كمــــا ان ابن 
الفقيد مبارك في طريقه للتخرج 
في الثانوية العامة وشقيقه اآلخر 
فيصل اآلن في املرحلة االبتدائية، 
حيث سنواصل نهج وخطى الفقيد 
ولن نغير ذلــــك، مؤكدا ان ديوان 
العيار مفتوح للجميع وليس لفئة 
دون االخرى، مؤكدا أن األمل معقود 
عليه كعميد لألسرة رغم مشاكل 

الناس.
وقــــال إن الفقيــــد كان صمام 

للم�رة األولى في تاري�خ الكويت ينعى صاحب الس�مو فقيدًا في افتت�اح دور االنعق�اد كان الراحل طالل العيار إلخالص�ه وتفانيه في خدم�ة الكويت وأهلها

مش�عل العيار ل�� »األنباء«: الجهراء متعطش�ة لرجل ف�ي صفات الفقيد
مشعل العيار متحدثا إلى الزميل فرج ناصر   )سعود سالم(

فهد املباركي فيصل األنصاري عبدالعزيز العدساني

الراحل طالل العيار في إحدى مداخالته مبجلس األمةصورة أرشيفية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع الفقيد طالل العيار ومشعل العيار

 »المحاسبة« يشارك في اجتماعات »األرابوساي«
يشارك رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدساني على رأس وفد 
رفيع املستوى في أعمال االجتماع 
العاشر للجمعية العامة للمجموعة 
العربية لألجهــــزة العليا للرقابة 
املالية واحملاســــبة )األرابوساي( 
واجتماع املجلس التنفيذي الـ 43 
للمجموعة العربية واملقرر عقده 
في مدينة الرياض باململكة العربية 
السعودية خالل الفترة من 24 الى 

28 اجلاري.
ويضم الوفد في عضويته كال 
من الوكيل املســــاعد للرقابة على 
االســــتثمار ســــليمان البصيري 
ومديــــر إدارة املنظمــــات الدولية 
فيصل األنصــــاري ومدير اإلدارة 
الثانية للرقابة على الشركات فهد 
املباركي، حيث يبحث املجتمعون 
عدة مواضيع ذات صلة بالشــــأن 
الرقابي.يتناول املجلس التنفيذي 
في اجتماعه املقرر عقده يومي 24 
و25 اجلاري عدة تقارير منها تقرير 
عن أنشطة املجلس خالل الفترة 
السابقة، وتقرير األمانة العامة عن 
نشاطها منذ آخر اجتماع، ومنها 

األنشطة املتعلقة بالتدريب والبحث 
العلمي وإصدار العدد األول من مجلة 
الرقابة املالية ومشاركة املجموعة 
في األنشــــطة املتعلقة باملنظمات 
الدوليــــة واإلقليمية.كما ســــيتم 
خالل االجتماع ايضا عرض تقارير 
األجهزة األعضاء عن مشاركاتها في 
أعمال اللجان ومجموعات العمل 
املنبثقة عن منظمة »األنتوساي« 
مثل تقرير رئيس جلنة الشؤون 
املالية واإلدارية وتقرير رئيس جلنة 
بناء القدرات املؤسسية ورئيس 

مجموعة عمل األنتوساي ملكافحة 
الفساد وغسيل األموال.أما اجتماع 
الدورة العاشرة للجمعية العامة 
للمجموعة العربية لألجهزة العليا 
للرقابة املالية واحملاســــبة الذي 
يعقد خالل الفترة من 26 الى 27 
اجلاري فسيبحث عدة مواضيع 
مهمة منها التصديق على مشروع 
جدول األعمال، ومناقشــــة تقرير 
رئيس املجلس التنفيذي عن متابعة 
نشاط املجموعة واإلجراءات التي 
اتخذهــــا لضمان تنفيــــذ برنامج 

العمل الذي أقرته اجلمعية العامة 
في الدورة السابقة، وتقرير رئيس 
املجلس التنفيذي عن الوضع املالي 
للمجموعة.وسيتم خالل االجتماع 
اإلعالن عن رئيس اجلمعية العامة 
ونائبيــــه األول والثاني، وحتديد 
مــــكان الــــدورة احلادية عشــــرة 
للجمعية العامة، ومن اجلدير بالذكر 
ان ديوان احملاسبة قد تقدم بطلب 
استضافة الدورة احلادية عشرة 
للجمعية العامة في الكويت خالل 

عام 2013.

»اإلصالح« تنّظم »مالمح مشروع تهويد القدس«
تنظم جمعية اإلصالح االجتماعي ملتقى 
القدس الثاني عشر برعاية رئيس مجلس إدارة 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية د.عبداهلل 

املعتوق خالل الفترة من 26 إلى 28 اجلاري 
حتت عنوان »مالمح مشـــروع التهويد في 
القدس« على مسرح اجلمعية في الروضة.

التفصيلالبندالوقت
يوم الثالثاء 2010/10/26م

القارئ/ حمد الشرهانالقرآن الكرمي5.30
أوبريت »القدس لنا«االفتتاح5.35
رئيس الهيئة اخليرية د.عبداهلل املعتوقكلمة راعي احلفل5.40
خطيب منبر الدفاع عن األقصى أحمد القطانكلمة جمعية اإلصالح5.50
إمام املسجد األقصى الشيخ/ عكرمة صبريكلمة األقصى6.00
الرعاة والضيوفتكرمي6.15

الندوة الرئيسية األولى: القدس بين التهويد والتثبيت يوم الثالثاء 2010/10/26م

7.15
مالمح مشروع التهويد في القدسرئيس مركز الزيتونة للدراسات د.محسن صالح
مالمح مشروع التثبيت في القدساملدير التنفيذي ملؤسسة القدس الدولية زياد احلسن
رئيس اجللسةرئيس رابطة شباب ألجل القدس طارق الشايع

الندوة الثانية: القدس.. رأي العين يوم األربعاء: 2010/10/27

7.15
القدس.. احلاضر واملستقبلإمام املسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري

إحياء القدس بالتنمية واالستثماراملهندس درويش حجازي
رئيس اجللسةعضو رابطة علماء فلسطني د.إبراهيم املهنا

المهرجان اإلنشادي: »القدس.. لنا« - يوم الخميس: 2010/10/28
منشد األقصى عبد الفتاح عوينات ـ فرقة العودة ـ منشد الشارقة إبراهيم7.15

باكستان تشكر الكويت 
على مساعدتها لضحايا الفيضانات

إســــالم آباد ـ كونا: وجهت باكســــتان 
الشكر للكويت على تقدمي مساعدات مباليني 
الدوالرات في الوقت املناسب إلغاثة ضحايا 
الفيضانات التي ضربت البالد.كما وجهت 
باكستان الشكر للكويت بشكل خاص على 
ارسال 20 طنا من االدوية التي تشتد حاجة 
الناس اليها إلنقاذهم من شرك االوبئة التي 
تنشرها الفيضانات. واستضاف سفيرنا لدى 
اسالم اباد نواف العنزي مأدبة عشاء على 
شرف وزير الصحة الفيدرالي مخدوم شهاب 
الدين امس االول بحضور وفد من جمعية 
الهالل االحمر ومبعوثني من الســــعودية 
وفلسطني ومصر.وأشاد شهاب الدين بجهود 
احلكومة الكويتية والشعب الكويتي لتقدمي 
مساعدات االغاثة بشكل عاجل وفي الوقت 
املناسب، فيما أعرب ايضا عن امتنانه للتبرع 
بعشــــرين طنا من االدوية كانت باكستان 
في حاجة ماسة لها للسيطرة على انتشار 
االمراض وتقدمي مساعدات طبية للجرحى 
واملصابني من ضحايا الفيضانات.وأشار أيضا 
الى ان السفير العنزي يبذل جهودا كبيرة 
في توزيع مساعدات االغاثة على الضحايا.

من جهته، اكد السفير العنزي خالل اللقاء ان 
الكويت ستواصل تقدمي املساعدات، مشيرا 
الى ان املزيد من مواد االغاثة ســــيصل في 
االشهر املقبلة وفقا لتعليمات صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.


