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الهيئة الخيرية: حفرنا 320 بئرًا في باكستان
كل منها يخدم 150 أسرة تضررت من الفيضانات

عادت بعثة الهيئة اخليرية االسالمية العاملية من 
باكستان بعد اطالعها واشرافها على مشاريع الهيئة 
االغاثية في االقاليم املتضررة، وبلورة برامج املرحلة 
املقبلة اخلاصة بحملة »الكويت معكم« إلغاثة باكستان 
وضمت البعثة في عضويتها أمني سر الهيئة وعضو 
مجلس اإلدارة الش����يخ عبدالرحمن بن عقيل ومدير 
عام الهيئة د.سليمان شمس الدين ومراقب الشؤون 

الهندسية م.طالل العتيبي.
وكان رئيس الهيئة د.عبداهلل املعتوق قد انضم 
الحق����ا الى وفد الهيئة ملتابعة تنفيذ املش����اريع عن 
كث����ب، وثمن د.املعتوق عق����ب عودته اجلهود التي 
تبذلها الهيئة من أج����ل تخفيف معاناة املتضررين 
جراء فيضانات باكستان، مشيرا الى ان الهيئة تولي 
هذه القضية اإلنسانية اهتماما خاصا، وتعمل جاهدة 
على تنفيذ برامج ومشاريع تلبي احتياجات املنكوبني 

ومتس صميم حياتهم.
وبشأن نشاطها خالل املرحلة املقبلة وبعد حصولها 
على معلومات حديثة، اقرت الهيئة العديد من البرامج 
واملشاريع من بينها االستمرار في حمالت الوحدات 
الطبية املتنقلة وتغطية مناطق جديدة، والبدء في 
تنفيذ برامج توفير املاعز والش����ياه لألسر الفقيرة 
املتضررة ودراسة تكلفة اعادة اعمار وتشغيل عدد 
من املراكز الطبية وبلورة برامج تأهيل سكان القرى 
املعرضة للفيضانات بشكل دوري في مجال االغاثة 

واالسعافات االولية.
وحرص����ت بعثة الهيئة خ����الل اجلولة االغاثية 
عل����ى التواصل مع عدد من الش����خصيات واجلهات 
واملؤسسات املعنية ببرامج ومشاريع احلملة وزيارة 
عدد من املشاريع، ومن بينها اركان سفارة الكويت 
وفي مقدمتهم السفير نواف عبدالعزيز العنزي الذي 
اكد حرص السفارة على التواصل مع الهيئة وتقدمي 
املساعدات الالزمة إلجناز مهمة الوفد االنسانية ودعم 

جهود مكتب الهيئة.
كما التقى وفد الهيئة مسؤولي بنك البركة � فرع 

اسالم آباد وبحث معهم سبل دعم العمل املشترك على 
صعيد حتويل االموال الى حساب الهيئة في البنك 
وسبل تطوير انش����طة الهيئة الرامية الى مساعدة 

احملتاجني وتقدمي العون لهم.
وكانت وزارة الزراعة الباكستانية احدى محطات 
الوفد الذي سعى من خاللها الى الوقوف على التحديات 
التي تواجه املزارعني املتضررين والعمل على دعم 
برنامج توزيع البذور الذي تتبناه الهيئة لتخفيف 

معاناة الذين تعرضت مزارعهم للدمار.
وزارت بعث����ة الهيئة منظمة االغاثة االس����المية 
العامل����ة في ميادين اخلدمات الطبي����ة وإعادة بناء 
املنازل املدمرة وإقامة مش����اريع التنمية وفق نظام 
البيع باألجل، وبحثت س����بل التعاون معها وتعزيز 

تبادل اخلبرات.
إلى ذلك تفقدت بعثة الهيئة برنامج القوافل الطبية 
املتنقلة الذي تنفذه الهيئة ويتألف من 10 قوافل تقدم 
خدمات طبية في الق����رى املتضررة، وتقوم القافلة 
الواحدة بتشخيص ومعاجلة 150 مريضا من الرجال 
والنس����اء واألطفال يوميا، وتض����م كل قافلة طبيبا 

وطبيبة وممرضا وممرضة وصيدالنيا.
وقطعت الهيئة شوطا في برنامج حفر اآلبار فقد 
اجنزت حفر 320 بئرا وتخدم البئر الواحدة 150 اسرة 
متضررة وقد زارت البعثة بعض هذه اآلبار وتأكدت من 
سالمة إنشائها وفق املعايير املتفق عليها مع اجلهات 
املنفذة كم����ا اجنزت الهيئة بعض مراحل اعادة بناء 
احد املساجد. وتفقدت بعثة الهيئة دار حراء لألجنال 
التي تش����رف على 1000 يتي����م، وتقدم لهم مختلف 
اخلدمات الصحية والتعليمية ومسجد الكويت الذي 
بناه احد احملسنني الكويتيني في احلي الديبلوماسي 
الذي يضم السفارات ومساكن الديبلوماسيني، ونظرا 
ألهمية املسجد وحاجته الى استكمال بعض مرافقه 
فقد وعدت الهيئة اخليرية بالعمل على توفير الدعم 
املالي لبناء دور علوي باملسجد وإجراء توسعة شاملة 

وحفر بئر لتغذية املسجد باملياه.

المطر: تركيا ليست لها أطماع
في العالم العربي والتعاون معها مفيد

وصف رئيس اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية د.بدر املطر 
جمهورية تركيا بأنها جارة نزيهة وليس��ت له��ا اطماع في العالم 
العربي، مش��يرا الى ان االنفتاح العربي � التركي س��يعود باخلير 
الكثير على اجلانب��ن نظرا ملا حتققه تركيا حاليا من معدالت منو 
مرتفعة اضافة الى ازلية العالقة بن اجلانبن. واش��اد د.بدر املطر 
بحفل التكرمي اخليري لتكرمي املتطوعن في املنظمات املدنية الذي 
نظمته جائزة الش��هيد فهد االحمد بحضور رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان، مش��يرا الى ان تك��رمي هذا الرجل دليل بالغ 

على اهتمام الدولة باالعمال التطوعية واخليرية.

وغيره من أمور ادارية وقانونية 
ال مفر م����ن االلتزام بها، وألمح 
البدر في رده ان هناك كفاءات 
س����ابقة لس����يدات فافضليات 
سبق ان شغلن منصب السقاف 
باقتدار ونجاح واسع ولفترات 

طويلة.
وقد أحيل هؤالء الس����يدات 
للت��قاعد وفقا لقوانين ولوائح 
الدولة المتبعة ولم يعتبرن ذلك 
إقالال لهن أو تحقيرا لخبرتهن 

أو علمهن، كما أش����ار البدر في 
تعليقه الصحافي المذكور انه 
وبصفة عامة ال يشترط أن تقترن 
الخبرة والعلم باالدارة المثلى 
وحسن تس����يير العمل وقيادة 

االفراد.
ولفت الى ان البدر قد أشار 
في أحاديث سابقة له الى ثقته 
باقتدار القضاء الكويتي ونزاهته، 
وان حكم المح�كمة في درجتيها 
االولى واالستئناف جاء بمنزلة 

تأييد لما ذه����ب اليه البدر من 
ب����أن حديثه جاء  آراء وإقرارا 
خاليا من أي إس����اءة أو تقليال 
من ق����در المذكورة أو مكانتها، 
كما اكد البدر انه يسعى دائ ما 
اتس����ام جميع االحاديث  نحو 
الصحافية وردود هيئة الزراعة 
بالموضوع�ية بعيدا عن االس�اءة 
أو التجريح ألي من كان، حتى ان 
كانت ردا على تصريحات تشوبها 

االساءة أو النقد الهدام.

هيئ���ة الزراعة خالل رده على 
الشكوى االعالمية التي تقدمت 
المذكورة ونشرتها إحدى  بها 
وس���ائل االعالم ض���د جهات 
اتهمتها السقاف  ديبلوماسية 
بأنها تقف وراء التعس���ف في 
اتخاذ قرار نفذته هيئة الزراعة 
بإحالتها الى التقاعد، فما كان 
من البدر اال ان رد اعالميا على 
اتهامات المذكورة، مشيرا الى 
ان قرار التقاعد صادر عن هيئة 
الزراعة، وال دخل لجهات اخرى 
في���ه، وانه جاء تنفيذا لقواعد 
اداري���ة وقانونية بحتة بعيدا 
عما ادعته من تصفية حسابات 
أو تعس���ف من قب���ل أي جهة 

أخرى.
وأضاف ان البدر قد اش����ار 
في رده االعالمي على اتهامات 
المذكورة � التي كانت موضوعا 
لدعواه����ا القضائية ضده � الى 
ما تتميز به الس�قاف من ثقافة 
وخبرة واسعة، مؤكدا انه يدعم 
عمل الم����رأة ويؤي����د تمثيلها 
لدولتها، بيد ان للعمل االداري 
قواعد ولوائح تتعلق بالتقاعد 

محمد راتب
كشف مدير العالقات العامة 
واالعالم ف���ي الهيئة العامة 
لش���ؤون الزراع���ة والثروة 
الس���مكية، شاكر عوض، ان 
محكمة االستئناف أصدرت 
حكمها أول من أمس برفض 
دعوى االستئناف المقامة من 
مندوب الكويت س���ابقا لدى 
الفاو لمياء السقاف ضد رئيس 
هيئة الزراعة بصفته وشخصه 
على خلفية اتهامها له باالساءة 
اليها من خالل حديث صحافي 
أدلى به رئيس الهيئة، حيث 
قضت محكمة االس���تئناف 
برفض الدعوى وتأييد حكم 
أول درج���ة الق�اضي برفض 
الدعوى ض���د رئيس الهيئة 
وإلزام المستأنفة بمصروفات 

التقاضي.
وذكر ع���وض ان  الحكم 
برفض االستئناف االخير قد 
أسدل الستار أخيرا وبصفة 
نهائية على الجدل الذي دار 
ف���ي أروق���ة المحاكم حول 
اتهام���ات الس���قاف لرئيس 

»الزراعة«: إلغاء اعتماد شهادات 
التحصين الصادرة من السعودية

محمد راتب
اصدر رئيس م.جاس��م البدر قرارا يقضي بالغاء البند اخلاص 
باعتماد ش��هادات التحصن الصادرة من الس��عودية من الشروط 
الواجب توافرها لتخصيص قسائم حظائر املاشية )األغنام واالبقار 
واإلبل( مبشاريع االنتاج احليواني في كل من كبد والوفرة واجلهراء 
والوارد بقرار الهيئة رقم 911 لس��نة 2010 بشأن تنظيم العالقة بن 
الهيئة وحائزي القسائم الزراعية، واشار القرار الى ان هذا التعديل 

يسري اعتبارا من تاريخ صدوره في 9 اجلاري.

الى »مركز«، مرورا بسياسة 
»تصفير املشكالت« وانتهاء 
ب� »مكانة العالم االسالمي في 
التحوالت احلضارية«  مهب 
العاملية، اس����تحقت بجدارة 
مكانة اول دولة اسالمية تقدم 
اطروحة شاملة، معززة بإرث 
تاريخي وحضاري ضخم، ترد 
فيها عل����ى نظرية »النهايات 
األميركية« خاصة بعد انهيار 
الس����وڤييتي وزوال  االحتاد 
احل����رب الب����اردة، قيمة هذا 
االس����تحقاق انه بات يشكل 
امتيازا غير مس����بوق لالمة 
خاصة انه يتوجه نحو املنطقة 
العربية بشكل خاص باعتبارها 
قلب العالم االسالمي ومصدر 

حضارته.

باقة مقترحات

ف����ي ختام الن����دوة طرح 
د.فواز دحواس جتربة ناجحة 
ملجلة حراء التركية، كما عرض 
مجموعة من املقترحات، أوضح 
فيها ان مشكلة اللغة ستحل 
حتم����ا في املدى املتوس����ط، 
املفاهيم اخلاطئة  وتصحيح 
لدى الطرفني وتنقية املقررات 
املواد اجلارحة، واصدار  من 
اعالمي����ات باللغتني، اضافة 
الى تشجيع التبادل الطالبي 
والدراسة في تركيا، وفي العالم 
العربي، مشيرا الى ان مواكبة 
النقلة النوعية التي حصلت 
في العالقات السياسية على 
جميع املستويات حتتاج الى 
وضع اهداف مشتركة، وال بد 
ان تكون هذه االهداف نبيلة 
وسامية وتس����عى الى بعث 
اخلير بكل اصنافه وتنميته 
الى  وتطوي����ره وتصدي����ره 
العالم، واالنطالق من القواسم 
املشتركة، وترك نقاط اخلالف 
جانبا مؤقتا، واالرض الصلبة 
التي ننطلق منها هي القواسم 

املشتركة.

بشرى الزين
العالقات  أوص����ى مؤمت����ر 
العربية � التركية في جلس����ته 
اخلتامية مس����اء اول من امس 
بضرورة ايجاد منظومة مجتمع 
� تركية مشتركة  مدني عربية 
تتحرك على مس����رح املجتمع 
املدن����ي الدول����ي لتمثيل االمة 

وعرض قضاياها العامة.
البيان اخلتامي  كما جاء في 
الذي تاله املنسق العام للمؤمتر 
الى  الدع���وة  الديحاني  محم���د 
تكوين فرق عمل تنسق املواضيع 
املختلفة لرفعها الى مراكز القرار 
والتعاون بني منظومة املجتمع 
املدني واالعالمي العربي والتركي 
الس���يما القناة التركية الناطقة 
بالعربية ومخاطبة اجلمهور بلغة 
جدي���دة تصحح االخطاء وتبدد 
االوهام وتزيل املخاوف وتعزز 

اللحمة.
وأشار املشاركون في املؤمتر 
ال���ى اهمية تيس���ير البحث في 
العثماني واستخراج  االرشيف 
وثائق���ه التي تخص الهندس���ة 
العثمانية والبناء  االجتماعي���ة 
االجتماعي االقليمي ونظم حماية 
االقليات وعرضها في كتاب سيكون 
القاموس االجتماعي للمنطقة على 
غرار قاموس االحتاد االوروبي، 
مؤكدي���ن على دعم الش���راكات 
االقتصادي���ة عل���ى مس���توى 
املؤسس���ات االهلية واحلكومية 
الفتني الى عقد ورش عمل مصغرة 
عربية � تركية مش���تركة بشكل 
دوري تك���ون مهمته���ا تطوير 
املفهوم االجتماعي االقليمي بناء 
التاريخي واطالق  الرصيد  على 
الفتات ومصطلحات اجتماعية 
جديدة للرأي العام تشعر بوجود 
دعم للنس���يج االقليمي الباعث 

على الطمأنينة.
وكان����ت بداي����ة اجللس����ة 
اخلتامية شهدت مشاركة عدد 
من املتحدثني في ندوة حملت 
عنوان »استش����راف مستقبل 

من القرن العشرين ان تلعب دورا 
قياديا ما ولم تستطع على االقل، 
لبعدها اجلغرافي عن املنطقة، 
ولعدم متتعها بأية مشروعية 
تاريخي����ة او دينية في العالم 
االس����المي عامة وفي املنطقة 
العربية خاصة، فإن تركيا اليوم، 
ابتداء من »العمق االستراتيجي« 
الذي ح����ول تركيا من »طرف« 

اسماع الناس من جميع الشرائح 
العمرية والثقافية واملستويات 
واالقتصادي����ة  السياس����ية 
واالجتماعية، وذكر انه بخالف 
مصر التي فشلت مبكرا في ان 
تقدم منوذجا يحتذى بعد انهيار 
نظام اخلالف����ة وانتهاء احلرب 
العاملي����ة الثانية، وكذا ماليزيا 
التي حاولت مطلع العقد االخير 

التركية«   � العربي����ة  العالقات 
حيث تطرق د.أك����رم حجازي 
في كلمته التي حوت تساؤالت 
حول التاريخ واملصير في ضوء 
وقائع احل����دث التركي، إال انه 
العشر  الس����نوات  امتداد  على 
املاضي����ة فقط احدث احلضور 
الترك����ي في املنطقة ردود فعل 
ايجابي����ة اخترق صداها بعمق 

أقرت مشاريع المرحلة المقبلة إلغاثة المتضررين 

عبدالرحمن بن عقيل وم.طالل العتيبي يزوران احد املستشفيات لتقدمي املساعدة واألدوية الالزمة

الزميل متن غوزال مرحبا برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على هامش زيارته للكويت وحضوره افتتاح املؤمتر

الوفد يتفقد املشاريع التي تقوم ببنائها الهيئة إلغاثة منكوبي باكستان )سعود سالم(جانب من التكرمي املتحدثون خالل املؤمتر

»العالقات العربية ـ التركية«: ضرورة إنشاء منظومة 
مجتمع مدني مشتركة لطرح قضايا األمة دوليًا

المؤتمر أكد في توصياته النهائية على دعم الشراكات االقتصادية

حجـازي: العمق اإلسـتراتيجي واإلقليمي لتركيـا حّولها من دولة »طـرف« إلى »مركز«

د.بدر املطر

عوض: إسدال الستار على اتهامات السقاف ضد البدر
والعمل اإلداري له قواعد ال بد من االلتزام بها

أشار إلى أن تصريحات رئيس »الزراعة« بحقها ال تشوبها أي إساءة

شاكر عوض

سعيد أسيري

أسيري: شاليهات لمساهمي تعاونية الجابرية
في منتجع »رمال« بأسعار رمزية

الزمانان كّرم المشاركين في دورة شبكة »جلين«
قام وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون القانونية 
د.بدر الزمانان بتكرمي املشاركني في الدورة التدريبية 
التي عقدت لوفدي جمهوريتي اليمن والس���ودان 
للتعرف على كيفية اس���تخدام شبكة املعلومات 

القانونية العاملية )جلني(.
وقد أش���اد د.الزمانان أثناء التكرمي بالعالقات 

املش���تركة بني الكويت واجلمهوريت���ني اليمنية 
والس���ودانية الس���يما فيم���ا يتعل���ق بالش���أن 

القانوني.
كما اس���تمع الى مالحظات املشاركني بالدورة 
واقتراحاتهم من أجل تذليل الصعوبات وتطوير 

آلية العمل.

الغذائية، وبني اس���يري ان عدد 
املعتمرين من املساهمني هذا العام 
هو 300 معتمر، ويعتبر هذا العدد 
االكبر منذ قيام اجلمعية بتسيير 
رحالت العمرة للمساهمني، مؤكدا 
ان اسعار هذا العام مميزة جدا، 
كما اشار الى انه سيترأس الوفد 
املشارك في الرحلة والذي سيكون 
معنيا بتس���هيل جميع االمور 
اخلاصة باملعتمرين في الرحلة، 
متمني���ا للجمي���ع التوفيق في 
هذه الرحلة وتقبل اهلل اعمالهم 

وطاعاتهم مقدما.
وفي نهاية حديثه، لفت اسيري 
الى ان اجلمعية قامت بتوقيع عقد 
مع منتجع رمال لتوفير شاليهات 
ملس���اهمي جمعية اجلابرية من 
شهر يناير وحتى يونيو وبأسعار 

رمزية.

اسيري ان االقامة في مكة ستكون 
في فن���دق جراند زمزم في حني 
ستكون االقامة في املدينة املنورة 
بفندق هيلتون املدينة، مشيرا الى 
ان االقامة ستكون شاملة الوجبات 

محمد راتب
صرح رئيس مجلس االدارة 
في جمعية اجلابرية التعاونية 
س���عيد اس���يري بأن اجلمعية 
ستسير رحلة العمرة ملساهمي 
املنطقة ملدة خمسة ايام ابتداء من 
30 اجلاري وستكون العودة 3 
فبراير املقبل، الفتا الى ان هذه 
الرحلة تأتي في سياق االنشطة 
واخلدمات االجتماعية التي يقدمها 
مجلس االدارة ملساهمي جمعية 
اجلابرية، ولفت اسيري الى ان 
اجلمعي���ة ماضية ف���ي حتقيق 
االهداف املنشودة من تأسيسها 
س���عيا الى الوصول الى مرتبة 
التفوق بني اجلمعيات، مشيرا الى 
ان مجلس االدارة يضع تطوير 
االنشطة وتقدمي افضل اخلدمات 
للمساهمني نصب عينيه، واوضح 


