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 عبدالرحمن كتوعة ومحمد العنجري مع أحمد الشمري وبدور الشخص ونوف الناصر وفهد العجيل

 يقام في مارس المقبل بأرض المعارض برعاية رئيس الوزراء 

 الزيد أكد الحرص على اإلسراع في حل النزاع 

 Deer&Dear وّقع عقد رعاية «كويتي وأفتخر ٢٠١١»

 غرفة الكويت للوساطة في «المهندسين» للتحكيم بقضية قيمتها مليون دينار

 وقعت شركة العنجري والتي متتلك 
ماركـــة Deer&Dear عقـــد رعاية ملتقى 
«كويتي وأفتخر ٢٠١١» والذي سيقام في 
مارس املقبل حتت رعاية ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 

ارض املعارض صالة رقم ٨.
  وتأتي هذه الرعاية في خطوة اثبات 
جريئـــة من قبل هـــذه املاركة الكويتية 
ومببادرة كبيرة لدعم املشاريع الصغيرة 
واالجنازات الكويتية، واملساهمة في حتفيز 

الشباب وتشجيعه املتواصل على االبداع 
واالجناز، وتأتي مشاركة Deer&Dear هذا 
العام داعما ملشـــروع «كويتي وافتخر» 
بعد ان كان مشاركا في السنوات املاضية 

ضمن املشاريع الواعدة.
 Deer&Dear وأعرب املدير العام ملاركة  
محمد العنجري ان رعاية ملتقى «كويتي 
وافتخر ٢٠١١» لعامه الرابع اتت اميانا منا 
بالدور االيجابي والفعال في هذا امللتقى وما 
يعكسه من دعم كبير للشباب الكويتي من 

خالل اقامته للملتقيات السنوية ودعمه 
االعالمي لهم باستمرار.

العنجـــري ان مشـــاركة    واضـــاف 
Deer&Dear في هذا امللتقى كأحد الرعاة 
يعد االنطالقة احلقيقيـــة لهذه املاركة، 
وخصوصـــا اننا كنا باألمـــس القريب 
ضمن املشـــاريع الصغيرة املشاركة في 
امللتقى املاضي ولكن استراتيجية مشروع 
Deer&Dear تطلبت منا دعم ملتقى «كويتي 
وافتخر» هـــذا العام بعد النمو الواضح 

ملشروعنا.
  واثنى العنجري على رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء وعلى القائمني على «كويتي 
وافتخر» من خالل احتضانهم للمشاريع 
الكويتية الصغيرة وعلى االهتمام الكبير 

بهذه املشاريع.
  حضر توقيع العقـــد املدير االقليمي 
لشركة Deer&Dear عبدالرحمن كتوعة 
ومن «كويتي وافتخر» احمد الشمري، بدور 
الشخص ونوف الناصر وفهد العجيل. 

 العدساني بحث مع الزنكي إستراتيجية 
مؤسسة البترول حتى عام ٢٠٢٠ 

 اســـتقبل رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدســـاني الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتيـــة فاروق الزنكـــي والوفد املرافق له، مت 
خالل اللقاء مناقشـــة تطلعات مؤسسة البترول 
الكويتية واستراتيجيتها الى عام ٢٠٢٠ وتكلفة 
برميل النفط وكيفية تطوير العالقة بني مؤسسة 
البترول والشركات التابعة وتفعيل تقارير ديوان 

احملاسبة.
  شارك في اللقاء وكيل ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
الرومي والوكيل املساعد للرقابة على القطاع النفطي 
اسماعيل الغامن ومتت مناقشة بعض مالحظات 
الديوان وذلك من اجل تالفي ما ورد فيها وايجاد 
احللول املالئمة لها ضمانا لعدم تكرارها وحفاظا 

على املال العام. 

 الشمري: وزير الداخلية الجديد 
  قادر على انتشال الوزارة من وحل الفساد 

 ممثالت جمعيات النفع العام بحثن ضرورة 
تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة 

 رندى مرعي
  حتديد سقف القرض االسكاني للمرأة كان 
احلاضر األبرز علـــى طاولة نقاش اجتماع 
ممثالت جمعيات النفع العام واملجتمع املدني 
الذي عقد ظهر امس في مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد بحضور 
الوكيل فواز السمار، حيث لم يتم االتفاق على 
سقف هذا القرض اذ كانت نقطة اخلالف تدور 
حول حتديده بـ ٤٥ ألف دينار او مســـاواته 
بقرض الرجل بـ ٧٠ ألف دينار، وحال حتديد 
السقف كحال جميع النقاط الواردة في قانون 
املرأة االسكاني الذي لم تتوصل املجتمعات 

حوله الى أي نقطة مشتركة.
  فقد انتقدت الناشـــطة السياسية كوثر 
اجلوعان اقرار القانون من قبل مجلس األمة 
دون العودة الى جمعيات النفع العام، مشيدة 
مببادرة الشيخ احمد الفهد بدعوته ممثالت 
جمعيات النفع العام املهتمة بشؤون املرأة 
لوضع الالئحة التنفيذية للقانون الذي تشوبه 

الكثير من النواقص.
  وقالت اجلوعان انـــه خالل االجتماع لم 
يتم التوصل الى أي نقاط محددة وعليه مت 
ارجاء النقاش الى األســـبوع املقبل لوضع 
املالحظات على مســـودة الالئحة التنفيذية 
ليتم رفعها الى الفتوى والتشريع واجلهات 

املختصة للعمل به.
  مـــن جانبهـــا، أشـــارت عضـــو اللجنة 
االستشـــارية لوضع هذه الالئحة الناشطة 
السياسية نبيلة العنجري الى ضرورة عدم 
التمييز بني الرجل واملرأة وحتقيق العدالة 
املضمونة بالدستور وعليه ال ميكن ان تتحقق 

هذه العدالة بحصول الرجل على ٧٠ ألفا كقيمة 
القرض اإلسكاني واملرأة ٤٥ ألف دينار األمر 
الذي حل رئيسيا في االجتماع حيث طالب 
عدد من اجلمعيات بـــأن يكون قرض املرأة 

األرملة واملطلقة أسوة بالرجل.
  وتابعت العنجري الى ان األسبوع املقبل 
ســـيعقد االجتماع األخير جلمعيات النفع 
العام بحضور الشـــيخ أحمد الفهد لبلورة 
جميع االقتراحات واآلراء قبل اعالن اصدار 

الالئحة التنفيذية للقانون اجلديد.
  من جانبها، قالت د.سلمى العجمي ان أغلب 
املقترحات التي مت تقدميها خالل االجتماع 
كانت تصب في مصلحة اعطاء املرأة األرملة 
واملطلقة مبلغ ٧٠ ألف دينار كقرض اسكاني 
أســـوة بالرجل ما يحقق العدالة التي نص 
عليها الدستور وغابت عن القانون احلالي 
الذي خرج دون ان يتم األخذ برأي املجتمع 
املدني فيه، معتبرة ان مشـــاركة الناشطات 
وممثالت املجتمع املدني يجب ان تكون معموال 
بها قبل اي تشـــريع كما هو احلال في دول 
العالم مبا فيها الواليات املتحدة. وقالت انه 
يجب تشكيل جلان نســـائية دائمة لبحث 
القوانني التي تصب في مصلحة املرأة قبل 

تشريعها.
  بدورها أشارت رئيسة الرابطة الوطنية 
لألمن األسري د.خديجة احملميد الى ان البند 
الوحيد الذي ميكن ان يخضع لتعديل اجرائي 
هو الشـــق املتعلق باملواطنة الكويتية غير 
املتزوجة في سن الـ ٤٠، حيث ميكن ان يكون 
التعديل بعدم حصرها بسن الـ ٤٠ إذ ميكن 
ان تكون الكويتية غير املتزوجة قد خسرت 

ذويها والرعاية السكنية قبل سن الـ ٤٠. 

 أشاد الناشط السياسي خليل الشمري باخلطوة الصائبة لرئيس 
مجلس الوزراء بقبول استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر 
اخلالد وتعيني الشـــيخ احمد احلمود خلفـــا له، موضحا ان ملف 

وزارة الداخلية متضخم بالفساد وعناصره.
  وأكد الشمري ان الوزير الشيخ احمد احلمود باستطاعته حل 
القضايا الشائكة واملهمة والقيام بإصالحات شاملة وبالتعاون مع 
القيادات ذات الكفاءة والثقة ومحاسبة عناصر الفساد التي ساهمت 

في انتشار موجة من السخط بني صفوف املواطنني بشكل عام.
  وأثنى الشمري بزيارة وزير الداخلية لديوان النائب الوعالن 
وســـحبه للقوات اخلاصة املتمركزة ووصفها باخلطوة اجلريئة 
في املســـار الصحيح ما يعطي االرتياح بإصالحات جذرية قادمة 
في وزارة الداخلية. ومتنى الشمري حتسن العالقة بني السلطتني 
وذلك عن طريق خروج الوزراء املؤزمني وأصحاب األداء الضعيف 

من احلكومة حتى يتم حتريك عجلة التنمية. 

 أعلنت غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي في جمعية املهندسني 
عن ورود قضية حتكيم بقيمة مليون دينار حول عقد مبرم بني شركتني 

محليتني متخصصتني بإنشاء وتشغيل العقارات.
  وأكد رئيــــس الغرفة د.ناصر الزيــــد ان الغرفة حترص ومن خالل 
التحكيم بهذه القضية على املساهمة في االسراع في حل النزاع احلاصل 
بني الشــــركتني بكل شفافية وحيادية، وانها تلقت تفاصيل القضية من 
الشركتني، موضحا ان اخلالف الواقع بينهما حول عقد مبرم بني الشركتني 
قيمته مليون دينار، حيث تقول الشركة احملتكمة ان احملتكم ضدها اخلت 
ببعض شروط العقد املبرم بخصوص هدم واخالء مجموعة من العقارات 
وازالتها وتسوية االرض، حيث اوكل احملتكم (الطرف املطالب بالتحكيم) 
الشركة العقارية وهي الطرف احملتكم ضده القيام بهدم عقار وتسوية 
االرض وتنظيفهــــا من مخلفات الهدم، وذلك مقابل مليون دينار كويتي 
يتم دفعها على دفعات وفقا لســــريان العمل، ويزعم طالب التحكيم انه 

بالرغم من التزامه بكل التزماته العقدية، اال ان الشركة احملتكم ضدها ـ 
وفقا لزعم طالب التحكيم وبناء على ما جاء بصحيفة التحكيم املقدمة 

منه ـ لم تلتزم بالقيام باالعمال املنوطة بها وفقا للعقد.
  واشاد الزيد بلجوء الشركتني الى التحكيم بينهما، كونه ميتاز بالسرعة 
والشفافية والتواصل املباشــــر بني احملتكمني، وان نتائجه تصدق من 
القضاء وتعد نافذة بعد توقيع املختصمني على مشاركة التحكيم، وأكد 
مجددا ان الغرفة حترص على دعم خطط التنمية احلكومية وتســــهيل 
التعامل بني الشركات املتخصصة وتوفير الكوادر البشرية التي حتتاجها 
املشاريع الكبرى التي تتضمنها هذه اخلطط، مشيرا الى اطالق الغرفة 
ملجموعة من البرامج التدريبية الهادفة الى تلبية احتياجات الســــوق 
احمللي واملجتمع لوجود املزيد مــــن احملكمني املتخصصني في مختلف 
القضايا ذات العالقة بالشــــأن الهندسي حيث يزداد الطلب ويتوقع ان 

تشهد مشاركة الشركات احمللية والعاملية. 

 اعتبر قبول استقالة الخالد توجهاً حقيقياً لوأد الصراع بين السلطتين 

 عبدالعزيز العدساني خالل لقائه فاروق الزنكي بحضور عبدالعزيز الرومي واسماعيل الغامن

 مهلهل اخلالد 

 د.ناصر الزيد خليل الشمري 

 الخالد إلطالق اسم الطواري
  على أحد شوارع منطقة النقرة 

 المفرج غادر إلى 
السعودية ألداء العمرة

 «الموانئ»: ترسية ٣ 
مناقصات جديدة 

لتطوير مرافق المؤسسة 
وخدمة العاملين 

البلدي   غادر عضو املجلس 
محمـــد املفرج البالد الى اململكة 
العربية السعودية ألداء العمرة 
وزيارة املسجد النبوي وسيعود 
يوم األربعـــاء املقبل ان شـــاء 

اهللا.

 اقترح عضو املجلس البلدي مهلهل اخلالد اطالق اســـم عائلة 
الطواري على احد شوارع منطقة النقرة، وقال اخلالد في اقتراحه: 
ان تكرمي العائالت الكويتية االوائل وربط اجيالنا مباضيها املشرف 
ورجال وطننا الغالي الذين قدموا لوطنهم كل التضحيات والبذل 
والعطاء للنهوض بها وبناء مســـتقبلها املشـــرق، وان من هؤالء 
العوائـــل اخالصا لوطنهم هم عائلة الطـــواري الذين هاجروا من 
السعودية الى الكويت في سنة ١٨٨٧، وسكنوا منطقة النقرة وهم 
اآلن يســـكنون في ضاحية عبداهللا السالم ولهم نسب مع عائالت 
البديوي والدعيج والعبيدي والقضيبي والفضلي والعنزي واملشري 
والبدر، واليزال مسجد الطواري شاهدا على هذه العائلة الكرمية، 
ومن البديهي بأن ســـاكني منطقة النقرة فـــي الكويت واحملاذية 
ملنطقة حولي وال يفصل بينهما سوى شارع تونس شمال النقرة 
يســـكنه في السابق عائلة العثمان وجنوب شـــرق النقرة كانت 

تسكن عائلة الطوارئ. 

 أعلنـــت مؤسســـة املوانئ 
الكويتية عن ترسية ٣ مناقصات 
إنشائية جديدة مبرافق املؤسسة 
املناســـبة  لتوفيـــر الظروف 
للعاملني، وذلك في سياق اخلطة 
االستراتيجية لتطوير اعمال 
املؤسســـة وتعظيم االنتاجية 

العامة لها.
  وقال مدير إدارة التخطيط 
واملشاريع في املؤسسة م.علي 
املسيليم في تصريح صحافي 
ان املؤسســـة قامت بترســـية 
٣ مناقصات ومت ارســـال كتب 
الى جلنة  الترسية باملشاريع 
املركزيـــة لتقوم  املناقصـــات 
بدورها بالبـــت فيها واملوافقة 
عليها لتوقيـــع العقود والبدء 

في تنفيذها.
  موضحا ان هناك مناقصة 
بشـــأن تصميم وتنفيذ مبنى 
قائدي القاطرات والبحارة وبرج 
مراقبة مبيناء الشعيبة، وهي 
مناقصـــة متتد مـــدة تنفيذها 
الى ١٨ شهرا، ومناقصة بشأن 
مشروع اجناز وصيانة مبنى 
طاقم القاطرات مبيناء الشويخ 
وذلك خالل ١٢ شـــهرا، مشيرا 
الى ان املناقصة الثالثة إلعادة 
تأهيـــل وجتديد انظمة اإلنارة 
مبيناء الدوحة خالل ٤ شهور 

من تاريخ توقيع العقد. 

 محمد املفرج 


