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مّثل وزير الشؤون في رعاية اختتام أنشطة جائزة االبن البار

الكندري: افتتاح مجمع ومراكز في القرين والسالمية والظهر لرعاية المسنين

رفعوا اسم الكويت عاليا في كثير 
من احملافل احمللية والدولية.

الى  وتقدم بالشكر والتقدير 
وزارة الشؤون وعلى رأسها الوزير 
الفريق املتقاعد د.محمد العفاسي 
ووكيل الوزارة محمد الكندري، 
وجلمعية الصحافيني على دعمها 
االعالمي الالمحدود، وكذلك جلميع 
وسائل االعالم املرئية واملسموعة 
واملقروءة التي ألقت الضوء على 
خطوات وجهود اجلائزة والشكر 
السياحية  لشركة املش���روعات 
وباألخص منتزه اخليران، والى 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، والى جميع العاملني في 
اللجنة العليا باجلائزة، وكذلك كل 
من تواصل معنا لدعم مشروع 
االب���ن البار والى جميع اجلهات 

التي ساهمت في اجناحه.
ادل���ى رئيس  وم���ن جانبه 
اللجن���ة العليا للجائ���زة مدير 
ادارة رعاية املس���نني في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل علي 
حس���ن بتصريح اعرب فيه عن 
سعادته القامة وتنظيم جائزة 
البغلي لالبن البار للعام الرابع 
على التوالي معربا عن امله في ان 
تستمر هذه اجلائزة التي تهدف 
الى تعزيز التواصل االجتماعي 
وتعزيز البر بالوالدين في املجتمع 

الكويتي.

على فعلهم اخلير ليكونوا قدوة 
حسنة في بر الوالدين واحترام 
حقوق كبار السن، وال يسعنا اال 
ان نولي ما ملس���ناه من جتارب 
املشاركني في اجلائزة كل تقدير 

واحترام.
وذكر ان احلفل ش���هد تكرمي 
كوكبة من ابناء الكويت االفذاذ 
الذي���ن ال ننك���ر عطاءاتهم لهذا 
الكثير من  الوطن، فقد قدم���وا 
االعمال اجلليلة واملواقف العظيمة 
مما اس���توجب علينا تسميتهم 

»ابناء الكويت البررة«.
وان تكرميهم اقل ما ميكن ان 
نقدمه لهم فهم مجموعة من الذين 

كبيرة بينما اسطر هذه الكلمات 
مبناسبة احلفل اخلتامي جلائزة 
االبن البار لعام 2010، والتي من 
خاللها نلتق���ي مجددا مع نخبة 
من ابناء وبن���ات قدموا الكثير 
من التضحيات عن طيب خاطر 
دون انتظار كلمة شكر او مكافأة، 
امنا يدفعهم حسن اخالقهم وجهد 
بذله اهلهم في تربيتهم التربية 
الصاحل���ة، واننا اذ نكرم اليوم 
هؤالء االبن���اء البررة، وال نظن 
ان هذا يوفيه���م حقهم فأجرهم 
على اهلل عز وجل كما قدم رسول 
اهلل ژ بر الوالدين على اجلهاد 
في س���بيله، ونود إلقاء الضوء 

لرد اجلميل لكبار الس���ن الذين 
افنوا اعمارهم في خدمة االبناء 
وغرس االنتماء والوالء لهذا البلد 

املعطاء.
وذكر انه خالل هذه السنوات 
االربع كنا حريصني كل احلرص 
على تسليط الضوء على التجارب 
الرائعة في ميادين البر والتراحم 
والعطاء، لنؤكد على ان سلوك 
البر في مجتمعن���ا هو القاعدة 
وما س���واه من سلوك اجلحود 
والنكران ما هو اال مسلك منبوذ ال 
يتفق مع قيم مجتمعنا واخالقنا 

االسالمية احلميدة.
واض���اف: تغمرني س���عادة 

عدد حاالت املسنني الذين ال يزيد 
عددهم على 40 حالة واغلبها من 
غير الكويتيني ممن ال اسر لهم 
مؤكدا عدم التوسع في احلاالت 
االيوائية، ومشددا على عدم قبول 
اي مسن في دار املسنني اال بعد 

صدور احكام قضائية.
وفي كلمة لراعي جائزة االبن 
البار ابراهيم طاهر البغلي القاها 
نيابة عنه ابنه رائد البغلي قال 
فيها عاما بعد عام يتكرر اللقاء 
ونعود من جديد، للسنة الرابعة 
عل���ى التوالي بدءا م���ن تاريخ 
انطالق مسيرة جائزة االبن البار 
املباركة التي بدأت في العام 2007، 

كبار السن وابنائهم البررة، كما 
تقدم بالش���كر والتقدير الى كل 
من ساهم بجهد او كلمة طيبة في 
اجناح هذه الرعاية متمنيا لهم 
النجاح الدائم، واكد ان ادارة رعاية 
املس���نني في الوزارة هي اجلهة 
املنظمة جلائزة االبن البار بدعم 
من راعي اجلائزة ابراهيم طاهر 
البغلي، مش���يرا الى ان الوزارة 
باركت تأسيس اجلمعية الكويتية 
لرعاية املس���نني وارسلت طلبا 
باشهارها ملجلس الوزراء وننتظر 

اقرار هذا الطلب.
وكشف عن التوجه النشاء دار 
ايوائية جديدة للمسنني رغم قلة 

الفتا الى انه في اطار تنفيذ برنامج 
عمل احلكومة واخلطة السنوية 
للوزارة سيتم افتتاح مجمع جديد 
لرعاية املسنني، اضافة الى مراكز 
جديدة للرعاي���ة املتنقلة، وهي 
مراكز لتقدمي خدم���ات الرعاية 
الصحية والنفس���ية والدينية 
للمسنني في مقار سكنهم، مبناطق 
القرين والساملية، وضاحية الظهر، 
مؤكدا استمرار اجلهود احلكومية 

من اجل مزيد من الرعاية.
الى  الكندري بالشكر  وتقدم 
رائد هذه املسابقة ابراهيم البغلي 
لرعايته الكرمية وهذه املشاركة 
الطيبة لرعاية احبائنا واعزائنا 

بشرى شعبان
اختتمت مس���اء امس االول 
انشطة جائزة البغلي لالبن البار 
الرابع على  والتي اقيمت للعام 
التوالي برعاية وزير الش���ؤون 
د.محم���د العفاس���ي وبدعم من 
رئيس مجل���س ادارة اجلمعية 
الكويتية لرعاية املسنني »حتت 

االشهار« ابراهيم البغلي.
وشهد احلفل اخلتامي حضور 
كوكبة من الفائزين بجائزة االبن 
البار وحشد من اآلباء واالمهات 
فضال عن عدد من الشخصيات 
الكويتي���ة املكرمة ف���ي احلفل 
وممثلي وسائل االعالم مبختلف 
اش���كالها املقروءة واملسموعة 

واملرئية.
وبهذه املناس���بة القى ممثل 
راع���ي احلفل وكيل الش���ؤون 
محمد الكن���دري كلمة قال فيها: 
ان االهتمام باملس���نني من دالئل 
التقدم احلضاري لالمم والشعوب، 
كلما ارتقت الرعاية واالهتمام بهم 
كان ذلك داعيا الحترام وتقدير 
اآلخرين، واشار الى ان الكويت 
على امتداد تاريخها لم تدخر جهدا 
في سبيل تكرمي ورعاية هذه الفئة 
العزيزة علينا، س���واء كان ذلك 
من خالل مؤسساتها احلكومية 
او االهلية، اميان���ا منها بالقيم 
واملبادئ االسالمية واالنسانية، 

نق�ب�ل  ول��ن  اإلي�وائي�ة  الح��االت  ف��ي  نتوس��ع  ل��ن 
قضائي�ة أح�كام  به�ا  الص�ادرة  الح�االت  إال  المس�نين  دار  ف�ي 

إيوائي��ة رغ��م قل��ة ع�دد المس�نين  توج��ه إلنش��اء دار 
الذي��ن ال يتج��اوزون 40 حال��ة أغلب�ه�ا م�ن غي�ر الكويتيي�ن

)قاسم باشا( تكرمي د.عبدالرحمن العوضي  تكرمي وكيل الشؤون 

تكرمي احدى املشاركات الزميل ناصر اخلالدي يتسلم شهادة تقدير درع تذكارية لفيصل القناعي

محمد الكندري ود.عبدالرحمن السميط وإبراهيم البغلي وفيصل القناعي

الجاراهلل التقى مستشار رئيس الوزراء 
اإليطالي للشؤون االقتصادية والمالية

التق���ى وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل امس 
املستشار اخلاص للشؤون االقتصادية واملالية لرئيس 
الوزراء اإليطالي. ومت خالل اللقاء متابعة نتائج زيارة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى ايطاليا 
اضافة الى بحث بعض اوجه العالقات الثنائية السيما 

في املجال االقتصادي وسبل تعزيزها.

مأزق للصحافيين الذين يكتبون عن المنطقة

»الخليج العربي أم الفارسي؟«.. 
جدل ال ينتهي بإسقاط الصفة

إي�اف: على م�دار عق�ود مضت بقيت تس�مية 
لاخت�اف مج�ااًل  وإي�ران  الع�رب  بي�ن  الخلي�ج 

لن���دن: يتجدد اجل���دل بني حني 
وآخر حول تسمية اخلليج فيما 
يرى مراقبون انه تعبير عن وجود 
هوة بعرض اخلليج نفسه في الفهم 
بني دول اخلليج العربية وإيران على 
الشاطئ اآلخر من اخلليج. وفي هذا 
الشأن كتب براين ويتايكر تعليقا في 

صحيفة الغاردينت جاء فيه:
كان اجلغرافيان القدميان سترابو 
وبتوليمي سميا هذه الكتلة من املاء 
»اخلليج الفارسي«، وظل هذا االسم 
مت���داوال في األزمن���ة احلديثة. لك���ن ابتداء من 
الستينيات � وارتباطا بصعود احلركة القومية � 
بدأت دول على الضفة العربية من اخلليج تسميه 

»اخلليج العربي«.
وميثل هذا مأزق���ا للصحافيني الذين يكتبون 
عن املنطقة. ولتفادي االنحياز الى جانب او آخر 
في النزاع على االس���م ف���إن املفضل هو االكتفاء 
بتس���ميته »اخلليج« على افت���راض ان القارئ 
س���يعرف من الس���ياق ان احلديث ال يجري عن 

خليج املكسيك.
ويصح الشيء نفسه على املمر املائي بني اجنلترا 
وفرنسا املعروف رسميا باسم القنال االجنليزي 
على احدى ضفتيه واملانش على الضفة األخرى، 
ويبدو اإلصرار على صفة االجنليزي اس���تفزازا 
ال داعي له. ومن اجل احلفاظ على عالقات املودة 
والوئام مع فرنسا يفضل االكتفاء بتسميته »القنال« 

فحسب.
ولكن اتخاذ موقف احلياد ال يرضي اإليرانيني 
حني يتعلق األمر باخلليج الفارسي/ العربي. فهم 
يتحسسون من املسألة حتى ان نسخا من مجلة 
االيكونومست منعت عام 2006 من التوزيع في 
ايران عندما أس���قطت املجلة صفة الفارسي من 
اخلليج. كما قدمت احتجاجات ديبلوماسية عندما 
شطب متحف اللوڤر في باريس صفة الفارسية 

لدى ذكر اخلليج في دليل املتحف.

رسميا، تعترف األمم املتحدة وهيئات دولية 
مختلفة أخرى بتسمية »اخلليج الفارسي« بوصفها 
التسمية الثابتة واملرغوب فيها � استنادا، على ما 
يفترض، الى االستعمال التاريخي لالسم. وهذا هو 
أيضا املوقف الرسمي للواليات املتحدة، او باألحرى 
ان هذا كان موقفها الرسمي حتى األسبوع املاضي. 
ففي 20 اكتوبر اشار مس���اعد وزيرة اخلارجية 
االميركية اندرو ش���ابيرو خالل إيجاز صحافي 
بشأن صفقة األسلحة مع السعودية، الى »اخلليج 

العربي والشرق األوسط األوسع«.
ميكن النظر الى هذه العبارة منفردة على انها 
زلة لسان رغم ان شابيرو بدا وكأنه يقرأ من نص 
معد س���لفا. ومبا ان مصطلح »الش���رق األوسط 
األوسع« يشمل بداهة الكتلة املائية املتنازع على 
اسمها فأين الضرورة في ذكر اخلليج )الفارسي 

او سواه( أصال؟
ما ان استخدم شابيرو تسمية »اخلليج العربي« 
حتى حترك املجلس األميركي اإليراني الوطني، 
ونظم حملة لكتابة رسائل االحتجاج الى وزيرة 
اخلارجي���ة هي���الري كلينتون. كم���ا كتب مدير 
املجلس لشؤون السياسة جمال عبدي مقاال عن 
املوضوع نش���رته صحيفة »هفنغتون بوست« 

يوم االثنني.
لذا من الصعب تصور ان املساعد اآلخر لوزيرة 
اخلارجية كورت كامبيل كان غافال عن االحتجاج 
على تس���مية »اخلليج العربي« عندما حتدث في 
إيجاز صحافي آخر يوم الثالثاء بل استخدم هو 
أيضا التسمية نفس���ها عندما أشار الى »قضايا 

قرصنة في اخلليج العربي«.
هذا كل���ه ال ميكن ان يكون مجرد مصادفة بل 
يوحي بحدوث تغير في السياسة. فإن »اخلليج 
الفارسي« كان التسمية األميركية الرسمية منذ عام 
1971، وفي غياب اي إيضاح من وزارة اخلارجية ال 
يسعنا اال التكهن بالسبب الذي أصبح معه فجأة 
»اخلليج العربي«، إذ ليس هناك من سبب منطقي 

سوى انه التفاتة محسوبة إلزعاج إيران.
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عضو مجلس إدارة جمعية الفروانية يطالب بدعم السلع في مواسمها

المرشاد لتدخل الجهات المختصة  إليقاف ارتفاع األسعار
أكد عضو مجلس إدارة جمعية الفروانية 
التعاوني���ة فواز س���عد املرش���اد أهمية 
 تدخ���ل وزارة التجارة واحتاد اجلمعيات 
التعاونية للحد من االرتفاع الكبير واملتزايد 
الشعار العديد من السلع، موضحا ان هناك 
مجموعة كبيرة من الس���لع األساسية قد 
تضاعفت أسعارها، بل ان بعضها قد جتاوز 
الثالثة أضعاف، وبنينّ املرش���اد ان القول 
بعدم وجود ارتفاع باألسعار يعتبر نوعا 
من املكابرة ويدل على الغياب عن األسواق، 
وما يعاني���ه املواطنون من صعوبات في 
تأمني مستلزمات احلياة اليومية، فالغالء 
لم يشمل الكماليات فحسب، بل طال السلع 

األساسية التي ال يستطيع الناس االستغناء 
عنها بدءا باملواد الغذائية والتنظيف مرورا 
باألدوية والقرطاسية واألدوات املدرسية 

وغيرها.
وطالب املرشاد بدعم املواد الضرورية 
والالزمة في مواسمها كاألدوات املدرسية 
واملس���تلزمات الدراس���ية عند بدء العام 
الدراس���ي واملواد الرمضانية قبل ش���هر 
رمضان واخلضار والفواكه في مواسمها 
وان يتم استيراد تلك املواد بشكل مباشر 
إللغاء دور الوسيط الذي يسعى للربح قبل 

ان يفكر في مصلحة املستهلكني.
وش���دد املرش���اد على أهمية استمرار 

اجلوالت التفتيش���ية لفرق التجارة وأال 
تكون عند حدوث مشكلة أو ورود شكوى 
من ش���خص ما، وان تكون بشكل مفاجئ 
مع ف���رض عقوبات أش���د وأكثر صرامة 
بحق كل من يتالعب بق���وت الناس ملنع 
الغش واالحتكار ليتمكن الناس من تلبية 
احتياجاتهم ومستلزمات اسرهم في ظل 

تزايد األعباء املادية.
وناشد املرشاد جميع املواطنني واملقيمني 
ابالغ اجلهات املختصة عند تعرضهم ألي 
من حاالت الغش التجاري وعدم التعامل 
مع م���ن يحتكرون س���لعا معينة البتزاز 

فواز املرشاداملستهلكني.

اعتمدت تأهيل شركات متخصصة في الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية

»المناقصات« تؤجل الموافقة على ترسية نظام 
البصمة في »الكهرباء« على ثاني أقل األسعار

دارين العلي
وافق���ت جلنة املناقص���ات املركزية على طلب وزارة الكهرباء واملاء بترس���ية 
مناقص���ة القيام بأعمال االصالح والصيانة والطالء اخلارجي للخزانات االرضية 
واالبراج للمياه العذبة وقليلة امللوحة من اخلرسانات املسلحة في مناطق متفرقة 

من البالد مببلغ اجمالي 1.240 مليون دينار.
كما وافقت على طلب الوزارة بتأهيل ش���ركات متخصصة لالشتراك في أعمال 
الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية وتقطير املياه حيث تعتزم الوزارة إجراء 
عمليات صيانة واس���عة في جميع مرافقها لرفع كف���اءة احملطات وزيادة عمرها 

االفتراضي.
وكش���فت مصادر مطلعة في الوزارة أن جلنة املناقص���ات أجلت الطلب الذي 
تقدمت به الوزارة إلعادة ترسية مناقصة تزويد وتركيب وتشغيل نظام البصمة 
للوزارة على ثاني أقل األس���عار وذل���ك مببلغ إجمالي قدره 867 ألف دينار وبناء 

على مالحظات ديوان احملاسبة.
 وبين���ت املص���ادر ان ال���وزارة طرح���ت عددا م���ن االعمال الفني���ة من خالل 
جلنة املناقصات املركزية التي وافقت عليها ومن ضمنها مناقصة لتزويد وتركيب 
محط���ة اجلامعة بجهد 300 كيلوفولت اضافة الى متديد عقد أعمال تنظيف مبنى 
الوزارة الرئيسي ملدة 3 أشهر اعتبارا من 2010/8/11 حتى 2010/11/11 مببلغ اجمالي 
قدره 79 الف دينار، واملوافقة على استدراج اسعار من الشركات لتحديث املولدات 
والتربين���ات البخارية في محط���ة الزور اجلنوبية للق���وى الكهربائية وتقطير 

املياه.

النادي العلمي والكشافة يضعان
قواعد ونظم الهوايات الجوية

عقدت اللجنة املشتركة بني النادي 
الكويتية  الكش���افة  العلمي وجمعية 
اجتماعه���ا االول مبق���ر النادي، حيث 
تناول اللقاء اوجه التعاون في االنشطة 
الكشفية الفادة ابناء الكويت خاصة في 

جال الكشافة اجلوية.
وتشكلت اللجنة املشتركة برئاسة 
مساعد احلريص )االمني العام املساعد 
بالنادي( ووليد املال مقررا )مدير ادارة 
الكش���افة بالنادي( واالعضاء سلطان 
مفتاح، حس���ن صال���ح البحر، صالح 
االيوب، محم���د بورحمة، وقد حتدث 
احلريص مرحبا باحلض���ور ومؤكدا 
على وضع منهج يتناسب مع الطيران 
الكش���افة وتناول ميزانية اللجنة في 

ضوء االمكانات املتاحة.
من جانبه، اثنى سلطان مفتاح عضو 
جمعية الكشافة على التعاون الفعال بني 
النادي واجلمعية مما اثمر عن تشكيل 
اللجنة املش���تركة، موضحا ان املنهج 
املتكامل س���يتناول امورا ثالثة وهي 

منهج، قائد ومكان.

كما قدم د.حسن صالح عضو اجلمعية 
ورقة عمل تضمنت اساسيات املنهج بحيث 
يتناسب مع املراحل السنية للكشافة وال 
تتعارض مع منهج الطيران، كما اش���ار 
محمد بورحمة الى ان تنس���يق االعمار 

مبنهج الطيران سيكون كالتالي:
6 � 16 سنة: تركيب وتفكيك مناذج 

طائرات.
16 � 18 س���نة: اس���تخدام الطائرة 

بالرميوت.
18 س���نة فما فوق: اسس الطيران 

احلقيقي.
وقد اتفق اعضاء اللجنة على سرعة 
التنظيم والترتيب وبدء مشاركة شباب 
الكش���افة وتدريبه���م على الكش���افة 
اجلوية واالس���تفادة من هذا النشاط 
املهم، وتضم اللجنة: مساعد احلريص 
)رئيس���ا(، وليد احمد امل���ال )مقررا(، 
سلطان املفتاح )عضوا(، حسن صالح 
)عضوا(، صال���ح العوضي )عضوا(، 
صالح االيوب )عضوا( ومحمد بورحمة 

)عضوا(.


