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المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان ينطلق بالكويت أول ديسمبر المقبل التقى محمد الصباح والفهد والعبداهلل وروضان الروضان وعبداللطيف الروضان

لتوسيع قاعدة االستفادة من دوراته التدريبية

شركات الطيران اتفقت باإلجماع على تخفيض األوزان بنسب تراوحت بين 20 و%40

البدر: سنركز على حاجة شرق السودان للمساعدات 
وفرص العمل واالستثمار واستقطاب األموال

نائب األمير استقبل الخرافي والمحمد والمبارك

الشمري: تطوير الكوادر الوطنية  في »األبحاث« 

»مصر للطيران« تخفض وزن األمتعة
 إلى 20 كيلو للدرجة السياحية

 محمود فاروق
أعلنت شركة مصر للطيران عن تخفيض 
الوزن المسموح به للسفر إلى جميع الوجهات 
العربية إلى 20 كيلو للدرجة السياحية و30 
كيلو لدرجة رجال األعمال و40 كيلو للدرجة 
األولى، مؤكدة ضرورة عدم تعدى وزن الحقيبة 
الواحدة عن أكثر من 32 كيلو تطبيقا لتعليمات 

الطيران المدني.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر في »مصر 
للطيران« بالكويت ان شركات الطيران العربية 
اتفق���ت وباإلجم���اع على تخفي���ض األوزان 
المصاحبة للركاب على رحالتها بنسب تراوحت 
بين 20% و40% بدءا من الشهر الجاري، حيث 
بدأ التطبيق باتفاق شبه إجماع يوم الجمعة 
الماضي، حيث أخطرت شركات الطيران جميع 
شركات ومكاتب السفر باألوزان الجديدة في 
الوقت الذي بدأت تكاليف التشغيل تنخفض 
بعد تراجع أس���عار الوقود عالميا، كما قامت 
شركات الطيران بزيادة سعر شحن الكيلوغرام 
مع الراكب بما يزيد على 25 دينارا، مقابل 15 

دينارا و10دنانير قبل الزيادة.
 وق���د أخطرت »مصر للطي���ران« وغيرها 
من الش���ركات مكاتب السفر ووكاالت السفر 
باألوزان الجديدة بصحب���ة الركاب، مقرونة 
باألوزان الصادرة من منظمة »اياتا« للطيران 

التجاري.
من جانب آخر، شهد مطار الكويت الدولي 

الجمعة والسبت الماضيين اعتصاما من قبل 
ركاب الرحالت المغادرة إلى مصر وذلك احتجاجا 
منه���م على الزيادة المفاجئة التي تم إعالمهم 
بها أثناء وزن أمتعتهم األمر الذي تسبب في 
تجمهر العديد منهم ف���ي المطار وتدخل أمن 

المطار إلنهاء تلك األزمة.
وبسؤال شركات السياحة والسفر بالكويت 
ع���ن الزيادة المفاجئة قالوا ان ش���ركة مصر 
اإلم���ارات قاموا بإخطارنا  للطيران وطيران 
بتطبيق األوزان الجديدة مؤخرا، بهدف توجيه 
الركاب بهذه األوزان وكانت المهلة ضيقة لإلعالن 

عنها.
وأوضح���وا ان حج���م ال���وزن المصاحب 
للراكب كان يمثل ميزة الستقطاب الركاب من 
شركة طيران إلى أخرى، خاصة على الوجهات 
العربية واآلس���يوية، وللركاب من الطبقات 
الدنيا والعمال وصغار الموظفين، مشيرا إلى 
أن األوزان الجديدة تقل عن القديمة بنسب بين 
20% و40%، وتختلف من شركة إلى أخرى، إال 
أن التخفي���ض في األوزان جرى بين مختلف 

الشركات.
وأضافوا أن���ه على الرغم م���ن ذلك إال أن 
التخفيض جاء في وقت مبكر وقبل موس���م 
السفر الرئيس���ي خالل الصيف، الفتا إلى أن 
ش���ركات الطيران لم تبرر هذا التخفيض في 
الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الوقود إلى 

أقل من النصف.

الشليمي: إعادة صياغة
 »زيادات العسكريين« لتضمين المتقاعدين

اكد اخلبير االمني واملتحدث 
االعالمي باس����م ال� 220 ضابطا 
متقاعدا العقيد ركن متقاعد فهد 
الشليمي ان هناك اجتماعا سيعقد 
في مجلس االم����ة اليوم االثنني 
ميثل 220 متقاع����دا مع النواب 
العادة صياغة مرسوم الزيادات 
واملميزات التي حصل عليها بعض 
املتقاعدين مؤخرا والتي حرمت 
منها هذه املجموعة من الضباط 
املتقاعدين والذين كانت لهم جهود 
كبيرة ال تقل عن جهود من تقاعدوا 
بعدهم بفترة قصيرة، مشيرا الى 

انه سيتم تقدمي مشروع قانون في هذا الشأن وسيوقع عليه عدد ال 
بأس به من النواب. وأوضح الشليمي في تصريح صحافي ان ال� 220 
ضابطا قد قابلوا عددا من اعضاء مجلس االمة وتباحثوا معهم حول 
ض����رورة وضع آلية واضحة وصحيحة ومحددة في مجال املميزات 
للمتقاعدين، حتى يعطى كل ذي حق حقه، الفتا الى انه كانت هناك 
الكثير من املباحثات واالجتماعات من قبل ال� 220 ضابطا مع العديد من 
املستشارين والقانونيني واملختصني في هذا اجلانب.وبني الشليمي ان 
الضباط املتقاعدين سيكونون متواجدين في اجللسة اليوم وسيكون 
لهم موقف ثابت وحازم وحرص شديد على ضرورة مساواتهم بإخوانهم 
املتقاعدين، مؤكدا في هذا السياق ان ال� 220 ضابطا سيعملون ضد 
النواب الذين سيقفون ضد هذا املشروع بقانون والذي يخدم بدوره 
220 اسرة كويتية تعاني منذ فترة طويلة، موضحا ان هذه االسر لها 
ثقل انتخابي كبير وستؤثر في العملية االنتخابية بشكل بالغ ما يوجب 
على االعضاء االلتفات الى هذه املشكلة والوقوف جنبا الى جنب مع 
ارباب هذه االسر وهم 220 ضابطا كويتيا متقاعدا. واختتم الشليمي 
تصريحه متمنيا ان تكون هناك نتائج ايجابية لهذه اخلطوات التي 
يقوم بها املتقاعدون مبؤازرة عدد كبير من الباحثني واملستشارين 
القانونيني في هذا املجال، مطالبا اجلهات املعنية بأن تسهل اجراءات 
حصول هذه الفئة على حقوقها في ظل وجود تأييد حكومي ونيابي 
كبير لهذه القضية املدعمة باالثباتات واملستندات، آمال ان حتل هذه 

القضية بأسرع وقت ممكن.

املوارد  إدارة  أوض����ح مدي����ر 
البشرية مبعهد الكويت لألبحاث 
العلمية غامن الش����مري أن املعهد 
الوطنية  يسعى لتطوير كوادره 
لتوسيع قاعدة االستفادة من دوراته 
التدريبية املتطورة لتشمل العاملني 
في جميع وزارات ومؤسسات الدولة 
في القطاعني احلكومي واخلاص.

وذكر ان دائ����رة تنمية القوى 
العاملة في املعهد حترص على اعداد 
وتنظيم دورات تدريبية متنوعة 
تغطي جمي����ع املجاالت العلمية � 
التقنية واالدارية ومجال تقنيات 
نظم املعلومات مع احلرص الشديد 
على اختيار أكفأ احملاضرين وأفضل 
املدربني لالرتقاء مبستوى املتدربني 
وإثراء جتاربهم بأحدث ما توصل 

إليه العلم والتكنولوجيا.
وقال الش����مري ف����ي تصريح 
صحاف����ي: قام����ت دائ����رة تنمية 
القوى العاملة ف����ي املعهد بإعداد 
وتنظيم مجموعة مهمة من الدورات 
التدريبية خالل شهري سبتمبر 
وأكتوبر غطت املجاالت كافة وفي 
مقدمتها: الدورات العلمية التقنية 
وشملت: »السالمة في املختبرات«، 
»حتليل مخاطر التحوير الوراثي«، 
»مب����ادئ االم����ن الصناع����ي في 
املختبرات وآماكن العمل«، »اآلثار 
املياه  التفاعالت بني  الناجمة عن 
اجلوفي����ة والبيئي����ة«، »واالدارة 
الس����ليمة بيئيا للنفايات امللوثة 
العضوية الثابتة وملوثات ثنائي 

الفنيل متعدد الكلور«، »التقنيات 
املتقدم����ة ملعاجلة مي����اه الصرف 
الصحي« و»قياس مكونات اجلسم 
وتقييم السمنة باستخدام تقنية 

النظائر املستقرة«.
اإلدارية وتضمنت:  ال����دورات 
»مهارات احلياة الوجدانية.. طريقك 
نحو السعادة والنجاح«، »أساليب 
االدارة احلديث����ة«، و»قوة الطاقة 

البشرية«.
دورات تقنيات نظم املعلومات 
وركزت على: »برنامج باور بوينت«، 
»مبادئ برنامج اكسل«، »برنامج 
MATLAB«، »مبادئ برنامج أكسس«، 

.»Metadata مبادئ برنامج«
امل����وارد  ادارة  وأف����اد مدي����ر 
البش����رية بأن املعهد استعان في 
هذه الدورات التدريبية مبحاضرين 
م����ن الباحثني العلميني في املعهد 

وكذلك نخبة محاضرين من خارج 
املعهد، وشارك فيها مجموعة من 
موظف����ي املعهد وموظفي اجلهات 
احلكومية وبعض املشاركني من 
دول مجلس التعاون. وأضاف أن 
البرام����ج التدريبية متواصلة في 
هذه املجاالت حيث يتضمن شهر 
املقبل  نوفمبر اجلاري وديسمبر 
العديد من الدورات التدريبية التي 
يبلغ عددها )37( دورة تدريبية 
تنفذ في املج����االت املختلفة ومن 
أبرزه����ا: »تلوث املي����اه اجلوفية 
بفعل األنشطة الزراعية وتقنيات 
معاجلته����ا«، »تقني����ات معاجلة 
الس����ائلة«، »أساسيات  النفايات 
عملية التكسير باحملفزات املسيلة«، 
»كروماتوغرافيا الغاز«، »البرنامج 
االحصائي للعل����وم االجتماعية 
الط����رق  ف����ي  SPSS«، »مقدم����ة 
االحصائية«، »وسائل حتلية مياه 
البحر«، »مقدمة في االستشعار عن 
بعد«، »مقدمة لتكنولوجيا النانو«، 
»برنامج e-QUEST حملاكاة الطاقة 
 ،»LEED في املباني حسب تصنيف
هذا وسوف يتم االعالن عن البرامج 
التدريبية الداخلية لش����هر يناير 

وفبراير ومارس في وقت الحق.
وفي ختام حديثه أكد على سعى 
الدؤوب لتطوير سياسات  املعهد 
وإج����راءات العمل التي تؤدي الى 
حتسني األداء املهني وتساهم في 
رفع الكفاءة وزيادة انتاجية الكوادر 

الوطنية.

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
ن���واف األحمد في ديوانه بقصر الس���يف صباح 
ام���س رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي. كما 
استقبل سموه سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل س���موه بقصر السيف النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
كما اس���تقبل س���مو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد ووزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان وامني عام مجلس 

تنطلق أعمال املؤمتر الدولي الوزراء عبداللطيف الروضان.
للمانحني واملستثمرين لشرق 
الس����ودان الذي تنظمه الكويت 
يومي 1 و2 ديسمبر املقبل حتت 
رعاي����ة صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد وبحضور 
س����مو رئيس مجل����س الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وقال مدير ع����ام الصندوق 
الكويتي للتنمي����ة االقتصادية 
العربي����ة عبدالوهاب البدر في 
تصري����ح صحاف����ي ان املؤمتر 
يكتسب أهمية دولية وإقليمية 
وعربية كون����ه يحظى برعاية 
سامية ويعقد إنفاذا التفاقية سالم 
الشرق التي مت التوقيع عليها في 
أكتوبر 2006 الرامية الى العمل 
على تلبية متطلبات التنمية في 
االقليم، مؤكدا ان دعوة الكويت 
الى تنظيمه وإقامته القت أصداء 

واسعة النطاق في العالم.
وذك����ر الب����در ان مش����اركة 
عدد م����ن املؤسس����ات الدولية 
والعربية تضف����ي أهمية بالغة 
على ه����ذا املؤمتر ودوره حيث 
يعقد بالتنس����يق والتعاون مع 
احلكومة الس����ودانية وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وعدد من 
الصناديق العربية في مقدمتها 
الصن����دوق العرب����ي لإلمن����اء 
االقتصادي واالجتماعي والبنك 
اإلسالمي للتنمية وصندوق إعادة 
بناء وتنمية الشرق باإلضافة الى 
غرفة جتارة وصناعة الكويت.

وبني ان املؤمتر يس����عى الى 
التركي����ز على حاج����ة منطقة 
شرق الس����ودان الى املساعدات 
وف����رص األعمال واالس����تثمار 
ويهدف الى اس����تقطاب األموال 
واالس����تثمارات التي من شأنها 
أن تس����هم في حتقيق املصلحة 
املش����تركة جلميع األطراف في 
إعادة األعمار واالنعاش والتنمية 

في شرق السودان.
وأف����اد الب����در ب����أن املؤمتر 
سيتناول االحتياجات املختلفة 
لإلنعاش وإعادة االعمار والتنمية 
ب����دءا من احتياج����ات احلد من 
مستوى الفقر واخلدمات األساسية 
الى البنية التحتية واالستثمار 

وتنمية املوارد البشرية موضحا 
ان املؤمتر سيدعم تنفيذ اتفاق 
سالم شرق السودان لعام 2006 

الذي يجري تنفيذه.
وأعرب عن اعتزاز الصندوق 
باملشاركة في تنظيم هذا املؤمتر 
ملا ميثله م����ن أهمية اقتصادية 
واستثمارية تهدف الى االهتمام 
بجهود االعمار والتنمية وإبراز 
الفرص االستثمارية الواعدة أمام 
املستثمرين في شرق السودان 
وذلك مبا يعود بالنفع على هذه 
املنطقة الت����ي تتطلع الى إقامة 
البنية  العديد من مش����روعات 
التحتي����ة األساس����ية وتطوير 
البشرية واملساهمة في  املوارد 
تخفيف حدة الفقر واملرض في 
االقليم والعمل على االستفادة من 
الهائلة في هذه املنطقة  املوارد 

الواعدة.
وأك����د البدر أن اس����تضافة 
الكويت ألنشطة املؤمتر تعكس 
إميانها العميق بالتضامن العربي 
والتنموي يؤكد دورها الريادي 

التنموي.
وتطرق الى عالقات التعاون 
الوثيقة التي تربط بني الكويت 
وجمهورية السودان السيما في 
املجاالت اإلمنائية والتي تعود 
الى زمن هيئة اجلنوب واخلليج 
العربي التي أنشأتها الكويت قبل 
االستقالل والتي تنامت واطردت 
مع إنش����اء الصندوق الكويتي 

للتنمية.
م����ن ناحيته أكد مستش����ار 
الرئي����س الس����وداني ورئيس 
التحضيرية للمؤمتر  اللجن����ة 
الدولي للمانحني واملستثمرين 
العمار وتنمية شرق السودان 
د.مصطفى اسماعيل أن املؤمتر 
يعد فرصة استثمارية حقيقية 
أمام القطاع اخلاص للدخول في 
مجاالت التنمية املختلفة كالبنية 
التحتية والطاقة واملياه والصرف 
الصح����ي والزراعة والقطاعات 

االجتماعية والتعليم.
وبني د.اسماعيل ان املؤمتر 
يعد وسيلة الستقطاب املساعدات 
الدولية لتنمية شرق السودان 
متوقعا أن يحظى املؤمتر باهتمام 

العديد من املؤسسات والصناديق 
التمويلي����ة والقط����اع اخلاص 
العديد من  الى مشاركة  مشيرا 
ممثلي الدول املانحة والصناديق 
التمويلي����ة، الس����يما أن تكلفة 
مشروعات التنمية واعمار شرق 
السودان التي ستقدم في املؤمتر 
تقدر بنحو أربعة مليارات ومائتي 
مليون دوالر تقريبا تشمل ثالثة 
محاور ه����ي التنمية واخلدمات 

واالستثمار.
وأعرب عن أمله في أن تساهم 
مثل ه����ذه امللتقيات في تعزيز 
التعاون ما بني القطاع اخلاص 
واملؤسس����ات الدولي����ة املعنية 

بالتنمية.
املدي����ر  أك����د  م����ن جهت����ه 
إعادة بناء  التنفيذي لصندوق 
وتنمية الشرق ورئيس اللجنة 
الفني����ة التحضيري����ة للمؤمتر 
الدولي للمانحني واملستثمرين 
العمار وتنمية شرق السودان 
م.أبوعبيدة محمد أن استضافة 
الكويت للمؤمتر س����تكون من 
ابرز أس����باب جناحه ملا حتظى 
به الكوي����ت من مكانة واحترام 
اقليمي ودولي كبير فضال عن 
خبرة صناديقها ومؤسس����اتها 
التنمية واخلدمات  في مجاالت 

واالستثمار.
وتوقع أن يحدث املؤمتر نقلة 
هائلة في اعمار وتنمية ش����رق 
الس����ودان مؤكدا أنه سيرس����م 
خارط����ة طريق لتنمية ش����رق 

السودان بوالياته الثالث.
وش����دد على أن املشروعات 
املزمع إقامتها في شرق السودان 
ته����دف الى االرتق����اء مبجاالت 
الصحة والتعليم ومياه الشرب 
وكذلك إنشاء بنية حتتية تشمل 
إنشاء طرق وجسور ومحطات 
كهرباء جلب����ا لتنمية صناعية 
غائبة عن املنطقة وفي فترة الحقة 

إلقامة مشروعات استثمارية.
وأضاف ابوعبيدة أن احلكومة 
الس����ودانية تعول كثيرا على 
املؤمتر وتضع عليه آماال كبيرة 
العمار شرق السودان ووضعه 
على الطريق الصحيح بعدما عانى 

طويال من الظروف املتدنية.

م.أبوعبيدة محمد د.مصطفى إسماعيل

سمو الشيخ نواف األحمد لدى استقباله الشيوخ د.محمد الصباح وأحمد الفهد وأحمد العبداهلل والوزير روضان الروضان وعبداللطيف الروضان

سمو نائب األمير مستقبال الشيخ جابر املبارك
عبدالوهاب البدر

غامن الشمري

فهد الشليمي


