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فهد الرجعان

»لولو« تفتتح المتجر رقم 85

افتتحت سلسلة متاجر لولو هايبر ماركت متجرها الثالث 
في منطقة العني باإلمارات العربية املتحدة، وهو املتجر رقم 
85 في املنطقة بأكملها وس����ط موجة توسعية كبيرة منها، 

ويعد هذا املتجر رقم 9 الذي مت افتتاحه هذا العام.
يقع متجر لولو اجلديد في الفوعة مول اجلديد في منطقة 
العني اإلماراتية، على طريق دبي ويسهل الوصول اليه، كما 
انه يضم موقف س����يارات ضخما. برغم ان متجر لولو قد 
فتح أبوابه لزائريه اال ان االفتتاح الرسمي للفوعة مول الذي 

تديره املجموعة ذاتها يتوقع ان يتم في مرحلة تالية.
ميتد املتجر على مس����احة 140.000 متر مربع، ويعرض 
مجموعة متنوعة من األطعمة مكونة من الفواكه واخلضراوات 
ومنتجات األلبان واللحوم واألس����ماك الس����اخنة والباردة 
اجلاهزة ومساحة كبيرة مخصصة لبيع املنتجات واألجهزة 
اإللكتروني����ة والتكنولوجيا واألجهزة املنزلية والرياضية 
والقرطاس����ية واألثاث وماركات األزياء للنس����اء والرجال 
واألطف����ال. كما يضم 40 كاونترا للدفع لضمان عدم تزاحم 

املتسوقني.
وتعليقا على افتتاح املتجر اجلديد، يقول يوسف علي 
أم إي����ه، املدير اإلداري ملتجر لولو: »تتضمن سياس����تنا ما 
يقربنا قدر اإلمكان من املتس����وقني لهذا نسعى إلى التقليل 
من املسافة التي يس����تغرقها الزبون للوصول إلينا جلعل 

عملية التسوق مريحة وخالية من أي متاعب«.
عالوة على ذلك، وكتقليد متعارف عليه في متاجر لولو في 
اخلليج، سيضم متجر لولو اجلديد مجموعة مختارة وواسعة 
من العالمات التجارية العاملية بأسعار معقولة ويقدم عاملا 
من التسوق واملنتجات حتت سقف واحد. سيتمتع متسوقو 
منطقة العني بالقيمة املضافة والرابحة ملتاجر لولو باحلصول 
على جودة ممتازة مقابل القليل من املال وس���يقدرون هذه 

التجربة والتوفير الذي سيحصلون عليه. 
تعليقا على خطط املجموعة التوس����عية، يقول يوسف 
علي: »سنفتتح 17 متجرا العام املقبل في اإلمارات العربية 

املتحدة وغيرها من دول اخلليج.
إننا نتقدم بهذه املشروعات التي ننشئها مبا فيها متاجر 
في البحرين وصاللة وأبوظبي والرياض ومجمع مش����رف 
في أبوظبي. ويتوق����ع أن تفتتح املجموعة متجرها ال� 100 

بنهاية العام املقبل«.
»وتبني املجموعة في الهن����د واحدا من أكبر مجمعاتها 
في مدينة كوتشي اجلنوبية ومن املتوقع أن يبدأ عمله في 
نهاية العام املقبل. ويعد متج����ر لولو هايبر ماركت ثالث 
متجر في منطقة اخلليج من حيث امتالكه حلصص املساهمة 
التجارية والبيع بالتجزئة إذ يزوره ما يصل إلى 420.000 

شخص يوميا«.

الرجعان: رفع الحد األقصى للمرتب في التأمين 
األساسي إلى 1500 د.ك من 2011/4/1

لم يك���ن ليت���م إال بالدعم الذي 
قدمته احلكومة للصناديق وذلك 
باملوافقة على حتمله���ا بتكلفة 
الرفع، وثمن اجلهود التي بذلها 
وزير املالية مصطفى الش���مالي 
لتحقيق هذا املطلب والدعم الذي 
يقدمه للمؤسسة من أجل حتقيق 

أهدافها.
واضاف ان مجلس االدارة قد 
وافق ايضا في اجتماعه املش���ار 
اليه على اعتبار بعض الوظائف 
مبؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية من االعمال الضارة او 
الش���اقة او اخلطرة التي يسري 
بشأنها حكم البند 8 من املادة 17 
من قانون التأمينات االجتماعية 
الذي يقضي باستحقاق املعاش 
التقاعدي ملن تبلغ مدة اشتراكه 
ف���ي األعمال املذكورة 20 س���نة 
دون اش���تراط بلوغ سن معينة 

للتقاعد.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير 
املواصالت د.محمد البصيري عن توقيع عدة عقود 
لتحديث وتطوير شبكة الكيبل البحرية والبرية 
ملواكبة عصر الس����رعة لالتصاالت واالنترنت، 
مؤكدا ان ذلك يأتي استجابة لتوجيهات صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد بتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري وتنفيذا خلطة 
التنمية. وأضاف البصي����ري عقب توقيع عقد 
تطوير وتوسعة االجهزة الطرفية للكيبل البحري 
اخلليجي fog مع شركة هاواوي الصينية بقيمة 
مليون و61 ألف دوالر، مبينا ان الكيبل fog تشترك 
فيه اربع دول خليجية هي االمارات والبحرين 
وقط����ر والكويت، حيث يخ����دم هذه الدول منذ 
عام 1998. واكد انه وبعد تلك املدة الطويلة من 
خدمة الكيبل اخلليجي لدول اخلليج كان لزاما 
علينا تطوير س����عة هذا الكيبل، لذا مت توقيع 
هذا العقد مع الش����ركة التي تعتبر مختصة في 
هذا املجال، حيث نفذت عدة مشاريع سابقة في 

هذا القطاع.
وبني البصيري ان زيادة الكيبل ستكون من 

STM32 إلى STM252 وذلك حتى ميكن مواكبة 
هذا التطور في قطاع االتصاالت واالنترنت وهذا 
السبب الذي منع الوزارة في الوقت السابق من 
فتح املج����ال لتراخيص جديدة لالنترنت لعدم 
وجود سعة كافية لها، ولكن مع توقيع هذا العقد 
وتنفيذه س����يتم فتح املجال لشركات االنترنت 

وتلبية الطلبات الكثيرة لدى الوزارة.
وكشف البصيري انه مت االخذ بجميع املوافقات 
الرسمية الرقابية مع هذا العقد وهو ما نحرص 
عليه في كل العقود التي نوقعها، مؤكدا ان الوزارة 
بصدد تنفيذ عقد بحري يخدم الكويت والدول 
االقليمية الى ان يصل الى دول شرق اسيا والى 
العراق وتركيا وأوروبا خالل االسابيع املقبلة.

وأك����د ان توجيهات وأمني����ات الوزارة هي 
ان تكون الكويت ه����ي مركز االتصاالت للدول 
االقليمية، وذلك من خالل عدة مشاريع لتوفير 
اخلدمات للمواطن ولش����ركات القطاع اخلاص 
بأسرع وقت وأفضل صورة وأقل سعر لتقدمي 
اخلدمة، وذلك بفتح االجواء وتوسيع السعات 

للكابل البحرية والبرية.

ص���رح مدير عام املؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية فهد 
الرجعان بأن مجلس ادارة املؤسسة 
في اجتماعه املنعقد االحد املاضي 
قرر املوافقة على رفع احلد األقصى 
للمرتب اخلاضع للتأمني األساسي 
من 1250 د.ك إلى 1500 د.ك شهريا، 
على أن يعمل بهذا احلد اعتبارا 
من 2011/4/1 ومن ثم فال يسري 
احلد املذكور إال على املوجودين 
في اخلدم���ة به���ذا التاريخ، فال 
يش���مل من انتهت خدمتهم قبل 
ذلك. وأوض���ح الرجعان ان رفع 
احلد سوف يستفيد منه كل من 
جتاوز مرتبه في التأمني األساسي 
1250 د.ك ف���ي جميع القطاعات 
سواء في القطاع احلكومي املدني 
القطاعني االهلي  او  والعسكري 
والنفطي، وبذل���ك يكون املرتب 
املغط���ى بالتأمني 2750 د.ك منه 
1500 د.ك يغطيه التأمني األساسي 

والباقي يغطيه التأمني التكميلي. 
وبني الرجعان انه بهذا القرار تكون 
املؤسسة قد اتخذت الالزم نحو 
اجناز احد مشروعاتها في خطة 
التنمية للسنة املالية 2012/2011 
وذلك بهدف رفع املستوى املعيشي 

للمواطن الكويتي.
وأش���ار الرجعان الى ان ذلك 

البصيري: تحديث الكيبل الخليجي وزيادة سعة الخدمات
STM252 إلى STM32 الزيادة ستكون من

إنشاء طرق سريعة للمناطق السكنية الجديدة

»األشغال«: 3 مليارات دينار
 لمشاريع الطرق بخطة التنمية

بهما منذ فترة طويلة وهما الدائري 
األول ومش����روع طريق الصبية، 
باإلضافة إلى 6 مش����اريع جديدة 
وهي مش����روع طري����ق اجلهراء 
الس����ريع و5 تقاطعات رئيسية 
لتخفيف االزدحامات على بعض 
الطرق الرئيسية وتسهيل حركة 
املرور ف����ي املناطق اجلديدة مثل 
غرب اجلليب وس����عد العبداهلل 

وغيرهما. 
من جهته قال مدير إدارة تصميم 
الطرق م.مهند اخلياط بأن عمل 
اإلدارة يعنى بتصميم املشاريع 
التي يشرف عليها قطاع الطرق، 
مبينا أن اإلدارة انتهت حاليا من 
تصميم الدائرين الثاني والثالث 
وشارع دمشق والقاهرة وجتزئتها 
إلى ثالثة مشاريع لطرحها خالل 

الربع األول من السنة املقبلة.

التصميم يبلغ عددها 8 مشاريع 
بقيمة 13 مليون دينار، مبينا أن 
املرصود ملشاريع الطرق في خطة 

التنمية 3 مليارات دينار.
ومن جانبه ق����ال مدير إدارة 
تنفيذ الطرق ف����ي قطاع الطرق 
م.حبيب العلي ان الوزارة تعمل 
حاليا على تنفيذ 14 مشروعا في 
القطاع، باإلضافة إلى مشروعني 
جديدين مت طرحهما خالل الشهر 
اجلاري بإجمالي 141 مليون دينار 
بعضها على وشك االنتهاء واآلخر 
في ط����ور التنفي����ذ ومن ضمنها 
مشروع البدع ومشروع مجرور 

الصليبيخات.
بدوره قال مدير إدارة الطرق 
السريعة م.سعود النقي ان قطاع 
الطرق يعمل على تنفيذ 8 مشاريع 
العمل  من ضمنها مشروعان بدأ 

 فرج ناصر
الوكيل املساعد لقطاع  كشف 
هندسة الطرق في وزارة األشغال 
العامة م.حسني ذياب عن وجود 8 
مشاريع طرق سريعة حاليا حتت 
التنفيذ تصل قيمتها اإلجمالية إلى 
420 مليون دينار، مشيرا إلى أن 
إلى  بعض تلك املشاريع وصلت 
نسب إجناز متقدمة واألخرى في 
بداية مرحلة التنفيذ، وكذلك لدينا 
8 مشاريع أخرى لتطوير البنية 
التحتية بقيمة 141 مليون دينار جار 
تنفيذها في بعض املناطق السكنية. 
ولفت ذياب إلى وجود مشاريع في 
قطاع الطرق متر حاليا في الترسية 
في جلن���ة املناقص���ات املركزية 
وديوان احملاسبة بقيمة تصل إلى 
مليار دين���ار تقريبا، مضيفا أنه 
توجد هناك مش���اريع في مرحلة 

جانب من احلضور في املؤمتر   )محمد ماهر(

ضجت مسامعي وضاقت نفسي مما اسمع 
ومم��ا ارى فمللت ص��وت املذياع وكرهت 
مشاهدة التلفاز وكذلك اخبار الصحف والتي 
تعيد نفس االسطوانة املشروخة ذات اصوات 
النش��از عن تناحر ابناء وطني بني مفاهيم 
جديدة لبعض الدخالء على نسيجنا االجتماعي 
املترابط فصرنا نسمع لفظ الطائفية والعرقية 
ولفظ القبلية والطبقية، اس��طوانة ال اسمع 
منها اال صوت التناحر بني حكومة ومجلس 
واشاهد فيها ان حكومتنا قد حلت كل مشاكلها 
السياس��ية مبفهومها القدمي والذي تسبب 
بكوارث تاريخية بقيت جروحها الى يومنا هذا 

أال وهي سياسة الدينار وصارت تعتمد على ان توصل الى املجلس التشريعي 
بعض »االرجوزات« الذين هم اليوم هانت عليهم مبادئهم لكي يأتي لنا املستقبل 
مبن س��يهون عليهم ما هو اكبر، رأيت نفس��ي اليوم في زمن االحرار يتولى 
امرهم اش��باه الرجال رأيت الصادق يحارب وتعلو جتارة الدجال رأيت النفاق 
والشخص األفاق تعلو مراتبه في اآلفاق ورأيت الشهامة وشموخ الهامة تندثر 
في غب��ار الفنت وتاريخ هذا الزمن فأطلقت نظري الى الس��ماء معاتبا وابحث 
عما يفرج هم نفسي من ذكرى الشخاص افتخر بوجودهم في تاريخي ولهم 
االثر العظيم الذي منه نقش��ت قيما احيا بها واورثها الجيال تعشق ان تعيش 

احرارا ومتوت احرارا.
ب���ذل���ة احل������ي������اة  م��������اء  ت���س���ق���ن���ي  ال 

ب�����ل ف���اس���ق���ن���ي ب���ال���ع���ز ك������أس احل��ن��ظ��ل
م����������اء احل�������ي�������اة ب������ذل������ة ك���ج���ه���ن���م

وج�����ه�����ن�����م ب�����ال�����ع�����ز أط������ي������ب م����ن����زل
فرأيت في األفق وجه عادل شميالن العازمي رفيق 
الكفاح والس��الح ايام الغزو االسود وما ان نظر الي 
حتى اختفى فكأنه كره نظرة احلزن في مالمحي وهي 
نظرة لم يعتد عادل على رؤيتها حتى ان كان تعارفنا 
في ايام حزن وغزو لكننا وقتها نعيش حياة س��مو 
وعزة في وق��ت رخصت فيه ارواحنا ودماؤنا فهان 
علينا مصابنا وأخذت ابحث عنه لكي احدثه وافرج عن 
نفس ضاقت مبا تس��مع وترى فرأيت وجه اسرار � 
رحمهما اهلل جميعا � وعزاؤنا فيهما ان الشهيد حياته 

تبدأ يوم مماته فس��ألتها اتذكرين ايتها الشهيدة الشجاعة اول يوم عرفتك 
فيه في اخلفجي حني مت استدعائي مع اخيك البطل ابوسعود حفظه اهلل خالل 

ايام الغزو العراقي الغاشم على بلدنا وكنا 
نحمل على عاتقنا هاجس مقاومة احملتل 
ونحمل ارواحنا بيميننا بكل رخص الجل 
تراب الكوي��ت؟ اتذكرين كيف كانت هي 
امانينا لوطننا سامية وجميلة اتذكرين؟ كيف 
كانت الكويت هي الهواء الذي نتنفسه وهي 
ال��روح التي كنا نحيا بها لكي اراها اليوم 
سلعة في سوق االكتتابات واملناقصات او 

مبا يعرف معناه اليوم باالستجوابات.
اتذكرين.. ح��ني عدنا من اخلفجي الى 
الكويت ونحن نق��ف على مركز احلدود 
البري كيف كانت ثقتك بنفس��ك شامخة 
ح��ني قلت: »حني يتم القبض علينا من العراقي��ني قول لهم انني اختك من 
امك وانني مجنونة مو صاحية وخل الباقي علي« فأدرك منها قيم الشجاعة 
وكيف هو معنى الثقة في النفس، فنعم االخت كنت فأنت حقا � رحمك اهلل 
� كن��ت أخت رجال، هذه الكلمة التي يج��ب ان تبقى خالدة تدرس الجيال 
عن معنى الوالء للوطن مبعنى يختلف عما نعايشه اليوم وتدرس عن معان 
س��امية عن الثقة بالنفس والش��جاعة، اتذكرين.. حني اشتد وابل الرصاص 
علينا وكنا فرحني ونحن ننش��د قصيدة »تل قلبي منك يا صافي الثنية..« 
وكنا فرحني ونحن نلعب مع املوت وكانت االمور كلها هينة الجل تراب هذا 
الوطن لكي ارى اليوم من يبيع الوطن الجل كرسي ومنصب والجل معاملة 

ناخب او مناقصة باطل.
اسألك باهلل ونحن من نحيا اليوم على تراب هذه االرض التي تعطرت بدمك 
الطاه��ر ان جتيبيني اين الكويت.. اليوم.. فكان جوابها الصمت ودمعة نزلت 
عل��ى خدها تبعتها دموع من عيني جمعتها وكتبت بها هذه االس��طر التي لم 
اكتبها بحبري بل بدمعي حني رأيت دمعة أس��رار على 
كوي��ت اليوم، نحيا اليوم في وطن اصبح االحرار فيه 
يعيش��ون عيش��ة الغرباء واصبح من ينادي باملبادئ 
ملصلحة الوطن اناسا معقدين او اناسا غير ديبلوماسيني 
او اناس��ا متهورين النهم ال يجاملون معالي السعادة 
او من يرتدي بش��ت الوجاهة.. أخي��را.. لكل االحرار 
هذه قصة وعبرة حني استقر خالد بن الوليد ÿ في 
حمص � من بالد الشام � فلما جاءه املوت، وشعر بدنو 
أجله، قال: »لقد شهدت مائة معركة او زهاءها، وما في 
جس��دي شبر اال وفيه ضربة بسيف او رمية بسهم، او طعنة برمح، وها انذا 

أموت على فراشي كما ميوت البعير، اال فال نامت أعني اجلبناء«.

استجواب 
أسرار

 القبندي
بقلم: 

 م.أحمد الشريع

)فريال حماد(د.محمد البصيري يوقع اتفاقية حتديث وتطوير شبكة الكيبل اخلليجي

الشهيد عادل العازمي الشهيدة اسرار القبندي


