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االيران���ي اجلديد في الكويت 
روح اهلل قهرماني وصل الى 
الكويت االثنني املاضي ملباشرة 

مهام عمله.
وكانت العالقات بني ايران 
والكويت قد ش���هدت توترا 
بعدما قضت محكمة اجلنايات 
في مارس املاضي باعدام ثالثة 
متهم���ني باالنتماء لش���بكة 
جتس���س ايرانية مت ضبطها 
العام  الكوي���ت منتصف  في 
املاضي، ويحمل غالبية املتهمني 

اجلنسية االيرانية.
الش���هر  الكويت  وطردت 
املاضي ثالثة ديبلوماس���يني 
ايراني���ني التهامهم بالضلوع 
في قضية التجس���س وردت 
ايران بطرد ثالثة ديبلوماسيني 

كويتيني.

أبصارهم وبصائرهم وتناسوا 
أن سموه أحد أعمدة ركائز 
بيت احلكم األساسيني وان ما 
اقدموا عليه مخالف للدستور 
والقانون وغير مقبول وغير 
مبرر ويتنافى مع تلك القيم 
واألخالق الكرمية التي تربى 
عليها أبناء الشعب الكويتي 
إرادة اهلل ثم  الكرمي، ولوال 
حرص نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلية 
الثاقبة  ورؤيت���ه األبوي���ة 
النزلق���ت البالد � ال س���مح 
اهلل � الى ما ال حتمد عقباه، 
لذلك اضطر الى إغالق ساحة 
الصف���اة حفاظا على أرواح 

وممتلكات الشعب.
وطال���ب العجرش أبناء 
الكويتي بأن يدعو  الشعب 
اهلل س���بحانه وتعال���ى أن 
يشفي صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وان 
يعيده الى أرض الوطن ساملا 

معافى بإذن اهلل.

الصجري، واشار الى ان هذا 
املش���روع س���يحقق منفعة 
اقتصادية مشتركة للبلدين.

من جانب آخر، قال النائب 
ع���ن تيار »ش���هيد احملراب« 
العراقي فرات الشرع إنه تقع 
على عات���ق وزارة اخلارجية 
العراقي���ة مس���ؤولية إيجاد 
حلول مناسبة ملشروع بناء 
ميناء مبارك الكبير في املوقع 
احملدد من خالل تفعيل دورها 

الديبلوماسي.
وشدد الشرع في تصريح 
صحافي امس على أهمية حل 
موض���وع ميناء مب���ارك من 
خالل القنوات الديبلوماسية 
واملش���تركات الكثي���رة التي 
تربطنا مع الكويت وتوضيح 
املخاطر احلقيقية التي تترتب 

على تنفيذ هذا املشروع.
التداعيات  إل���ى  وأش���ار 
اخلطي���رة لتنفيذ مش���روع 
ميناء مبارك الكبير من حيث 
زيادة نسب الترسبات الرملية 
والتصحر وانخفاض مناسيب 

الظفيري استأنف عمله في طهران

العجرش: كل الشكر والعرفان لوزارة الداخلية
حلماية البالد من االنزالق ملا ال حتمد عقباه

املؤمن: التنسيق مع العراق بشأن
ميناءي الفاو ومبارك دون معاهدات

مياه االهوار وكذلك انخفاض 
املائية، مما  الكتل والتيارات 
يؤدي إلى زيادة الطمي وجفاف 

وتلوث املنطقة.

طهران � د.ب.أ: اس���تأنف 
س���فيرنا لدى اي���ران مجدي 
العاصمة  الظفيري عمله في 

االيرانية طهران امس.
وكان الظفي���ري قد غادر 
الى  ايران قبل شهرين عائدا 
ب���الده وعاد ي���وم اخلميس 
الى طه���ران وذلك  املاض���ي 
حس���بما ذكرت وكالة االنباء 

االيرانية الرسمية )ارنا(.
وج���اءت عودة الس���فير 
الظفيري الى ايران بعد زيارة 
قام بها وزير اخلارجية االيراني 
علي اكبر صاحلي الى الكويت 
مؤخرا، واعلن صاحلي خالل 
زيارته عن توصل اجلانبني 
الى اتفاق بشأن عودة سفيري 

البلدين الى محل عملهما.
وقالت »ارنا« ان الس���فير 

قال حامد تركي العجرش 
الشمري إن الشع��ب الكويتي 
يقدر ويثمن املوقف احلكيم 
الداخلية  والبطولي لرجال 
وعلى رأس���هم نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود 
على قدرته وحنكته في إدارة 
األزمات السياسية وحف����ظ 
األمن والنظ������ام بكل قوة 
واقت���دار في مواجهة بعض 
الن���واب الصانع���ني املهرة 
الت���أزمي والذين  ملش���اريع 
التنموية  تناسوا املشاريع 
التي  الكثيرة  الدعوات  رغم 

أطلقها احلمود.
واضاف انه لألسف لم جتد 
آذانا صاغية  دعوة احلمود 
من قبل بعض النواب الذين 
راحوا يتسابقون الى الشوارع 
والساحات العامة ويرددون 
الهتاف���ات املطالبة برحيل 
سمو الشيخ ناصر احملمد، 
الهتافات  وقد اعمى حماس 

بغداد � أ.ش.أ: ابدت الكويت 
امس استعدادها للتنسيق مع 
العراق بش���أن بناء ميناءي 
الفاو ومب���ارك دون احلاجة 

الى معاهدات.
وقال سفيرنا لدى العراق 
عل���ي املؤم���ن ف���ي تصريح 
صحافي ام���س ان اخلارجية 
العراقي بكل  الوف���د  احاطت 
خلفيات مشروع مبارك الكبير 
وباملعلومات التي كانت غائبة 
عنهم، كما اوضحت للجانب 
العراق���ي ماهي���ة املش���روع 
وكيفيته وكل االجراءات التي 

جترى حاليا.
وكان سفيرنا في بغداد علي 
املؤمن قد ابدى االربعاء املاضي 
الكوي���ت لتوقيع  اس���تعداد 
معاهدة تتضم���ن تطمينات 
للجان���ب العراقي حول عدم 
تأثير مش���روع ميناء مبارك 
الفاو  الكبير على بناء ميناء 
الكبير ومياه العراق االقليمية 
عقب لقائ���ه مع وزير الدولة 
للش���ؤون اخلارجي���ة علي 

السفير مجدي الظفيري

حامد العجرش

السفير علي املؤمن

الكويت وضعت املشكلة أمام املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

املطوع: تعزيز عملية الرصد والتنبؤ
بالعواصف الترابية العنيفة للحد من مخاطرها

جنح وفد الكويت املش���ارك في املؤمتر ال� 
16 للمنظمة العاملي���ة لألرصاد اجلوية امس 
في وضع مشكلة العواصف الترابية العنيفة 
ضم���ن اعمال جلنة احلد م���ن مخاطر كوارث 
الظواهر اجلوية وذلك لالستفادة قدر االمكان 
من اخلدمات التي تقدمها هذه اللجنة. وصرح 
رئيس قسم تنبؤات املالحة اجلوية علي املطوع 
ل� »كونا« انه ورئيس قسم تنبؤات اخلدمات 
العامة اسامة املذن قدما ش���رحا امام اللجنة 
حول العواصف الترابي���ة التي اخذت تنحى 
منحى خطرا في الس���نوات االخيرة من حيث 
زيادة تكرارها وعنفها وتأثيرها على األرواح 

واملمتلكات.
واوضح املطوع ان الوفد الكويتي طالب في 
االجتماع بضرورة تق���دمي جميع انواع الدعم 
الفني والتقني للكوي���ت في هذا الصدد وذلك 
عن طريق تقدمي الدراسات والبحوث اخلاصة 
بهذه الظاهرة وكذلك املساعدة في انشاء قاعدة 
وبيانات تاريخية وآنية عن هذه األخطار. من 
ناحيته، اوضح املذن ان الوفد يسعى الى تعزيز 
عملية الرصد والتنبؤ واالتصال ونشر اإلنذارات 
ووضع اجراءات التشغيل املعيارية بالتعاون 
مع األوس���اط املعنية بادارة مخاطر الكوارث 
في مجال نظم االنذار املبكر باالخطار للحد من 

مخاطر هذه الظاهرة.
واضاف ان الوفد يركز خالل هذا االسبوع على 

االجتماع مع اللجنة املختصة ببرنامج املنظمة 
لتقييم العواصف الترابية واحلد منها اذ سيجعل 
االنضمام الى هذا النظام ادارة األرصاد اجلوية 
طرفا في منظومة شبكة عاملية مهمتها رصد كثافة 
وتركيز العواصف الترابية. واكد أن هذا النظام 
يساعد في رصد سرعة واجتاه انتقال العواصف 
الترابية في الغالف اجلوي وهو من األولويات 
القصوى ملهمة وفد الكوي���ت اثناء املؤمتر ملا 
له من أهمية بالغة في تقليل املخاطر في عدة 
مجاالت خدمية منها املالحة اجلوية والتأثير 

الصحي وحماية األرواح واملمتلكات.
واوضح أن انتشار ظاهرة الغبار )العواصف 
الترابية( بدأت بالتزايد في السنوات االخيرة 
نتيجة للتغيرات املناخي���ة املؤثرة في املناخ 
العاملي حيث كانت مواسم الغبار تزور الكويت 

في اشهر الصيف غالبا.
في الوقت نفس���ه، صرح رئيس مجموعة 
العم���ل مدير ادارة األرصاد اجلوية محمد كرم 
جوهر ل� »كونا« ان الكويت بصدد عمل مؤمتر 
اقليمي قبل نهاية هذا العام يتطرق الى ظاهرة 
انتشار الغبار مبشاركة دول املنطقة واملنظمة 

العاملية لالرصاد اجلوية.
واضاف أن هذا املؤمتر سيطرح اسباب زيادة 
انتشار ظاهرة الغبار ومحاولة ايجاد احللول 
املناسبة للحد من خطورتها وبخاصة تلك املسببة 

للخسائر في االرواح واملمتلكات.

مذكرة تفاهم بني اجلمارك و»البنك الدولي«
لفتح حساب خاص لإلدارة لتحصيل وإيداع مستحقاتها

وق����ع كل م����ن اإلدارة العامة 
الدولي  الكويت  للجمارك وبن����ك 
مذك����رة تفاهم بحضور مدير عام 
اإلدارة العام����ة للجمارك إبراهيم 
الغامن واملدي����ر اإلقليمي باإلدارة 
املصرفية في بنك الكويت الدولي 
ماطر الشمري لفتح حساب خاص 
باسم اإلدارة العامة للجمارك لدى 
البنك، وذلك بهدف حتصيل وإيداع 
مس����تحقات اإلدارة من الضرائب 
والرس����وم واألجور والتأمينات 
اجلمركية وم����ا في حكمها، نيابة 
عن اإلدارة العامة للجمارك، ومن 
ثم حتويل تل����ك املتحصالت الى 
حس����اب اإلدارة املختص املفتوح 
لدى بنك الكويت املركزي أوال بأول 
ووفقا للمواعيد والتعليمات املالية 

الصادرة في هذا الشأن.
يذكر ان اإلدارة العامة للجمارك 
الثمانينيات قامت  ومنذ مطل����ع 
البن����وك احمللية  بالتعاون م����ع 
بفتح حسابات خاصة باسم اإلدارة 
العامة للجمارك لدى تلك البنوك، 
لتحصيل وإيداع مستحقات اإلدارة 

التسهيل على املوردين واملخلصني 
اجلمركيني وجمهور املتعاملني مع 
اإلدارة في سرعة إجناز وتوثيق 
املعامالت اجلمركية، ذلك باإلضافة 
الى سالمة وأمن حتصيل وإيداع 
وحتوي����ل حصيل����ة اإلدارة من 
الضرائ����ب والرس����وم واألجور 

والتأمينات اجلمركية.
ومث����ل جان����ب اإلدارة العامة 
للجمارك كل من إبراهيم الغامن مدير 
اإلدارة العامة للجمارك، ومساعد 
مدير عام أمني املدرس، ومدير املالية 

والفنية يوسف الوهيب.
كما مثل البنك الدولي كل من 
ماطر الش����مري املدي����ر اإلقليمي 
وعف����اف عبدالس����الم مدير فرع 

املوانئ.
ومن جانبه، أكد ابراهيم الغامن 
ب����ذل اجلهد بحي����ث ان الضريبة 
اجلمركية بازدياد من عام الى عام، 
حيث بل����غ مدخول  اجلمارك هذا 
العام من الضريبة اجلمركية 220 
مليونا وم����ن املتوقع ان يتجاوز 

العام املقبل 240 مليونا.

نيابة عن اإلدارة وفق ضوابط 
محددة تتفق مع التعليمات املالية 
الصادرة في هذا الشأن، وذلك بهدف 

من الضرائب والرسوم واألجور 
والتأمين����ات اجلمركي����ة وما في 

حكمها.

إبراهيم الغامن خالل توقيع مذكرة التفاهم مع ماطر الشمري

5 أندية كويتية متخصصة بعلم اخلطابة تشارك في املؤمتر

الكويت تفوز مبنصب محافظ في »التوستماسترز« للمنطقة العربية
عمان � كونا: فاز عضو نادي 
الدروازة للتوستماسترز سعد 
االحمد مبنصب محافظ عن الكويت 
في انتخابات احملافظني عن املنطقة 
العربية التي جرت امس في عمان 
ضمن انش���طة املؤمتر السنوي 
الندي���ة املنطقة العربية ملنظمة 

»التوستماسترز«.
الكوي���ت في املؤمتر  وميثل 
اعضاء خمس���ة اندي���ة كويتية 
متخصصة بعل���م اخلطابة هي 
)الس���ور( وميثله يوسف كاظم 
وجاس���م ابواحلس���ن ون���ادي 

)الليوان( وميثله مشعل الذايدي 
وطالل املغربي وس���مر ابوشكر 
وخالدة العب���كل واروى بدارنة 
ونادي )الراي���ة( وميثله محمد 
بهبهاني ونادي )اجلون( وميثله 
علي س���عيد ون���ادي )القرين( 
النهام  الدكتورة فاطمة  ومتثله 
وفهد النشمي الى جانب ممثلي 
عدد من دول مجل���س التعاون 
اخلليج���ي باالضافة الى االردن 

ولبنان.
وعن املؤمتر قال رئيس نادي 
)السور توستماسترز( يوسف 

كاظم ف���ي تصريح ل� »كونا« ان 
املشاركني في املؤمتر الذين مثلوا 
عددا م���ن دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي باالضافة الى االردن 
ولبن���ان انتخبوا االحمد بعد ان 
فاز بانتخاب���ات القطاع العربي 

في املنظمة الدولية.
ووص���ف كاظ���م املش���اركة 
الكويتية في املؤمتر بأنها متواصلة 
عاما بعد عام اال انها متيزت هذا 
العام بحضور الكويت في جميع 
املسابقات الس���بع التي نظمتها 
املنظمة الدولية مش���يرا الى انه 

مثل نادي السور في ست مسابقات 
منها في حني شارك عضو نادي 
الراية محمد بهبهاني في مسابقة 
اخلطابة الدولية باللغة العربية 
باالضافة الى مشاركة اعضاء الوفد 
سمر ابوشكر وجاسم ابواحلسن 
وعلي س���عيد في جلان حتكيم 

املسابقات.
واضاف ان املؤمتر للعام احلالي 
س���جل تفوقا لالندية الكويتية 
الذي حقق  خاصة نادي السور 
عددا من اجلوائز على مستوى 
املنطقة العربية »بصفته النادي 

االكثر تطورا على مستوى الكويت 
في املنظمة الدولية بتحقيقه 10 

نقاط من اصل 10«.
من جانبه ق���ال عضو نادي 
اللي���وان توستماس���ترز طالل 
ان املشاركني  ل� »كونا«  املغربي 
اعتمدوا مقترحا كويتيا مت مبوجبه 
رفع عدد املناطق االدارية العربية 
في  الكويت الى اربع مناطق تضم 
16 ناديا بعد ان كانت ثالث مناطق 
تضم 14 ناديا مؤكدا اهمية املؤمتر 
للتواصل واالحتكاك واكتساب 

املهارات واخلبرات.

املسباح: أول مطبعة في الكويت استقدمت في أواخر العشرينيات 
والثانية منتصف األربعينيات لكن لم يكتب لهما النجاح

قال الباحث في التراث الكويتي 
صالح املسباح ان اول مطبعة في 
تاريخ الكويت مت اس���تقدامها في 
عهد الراحل الش���يخ أحمد اجلابر 
القرن  الصباح اواخر عشرينيات 
املاضي بينما اس���تقدمت املطبعة 
الثاني���ة منتصف االربعينيات اال 
انه لم يكتب لتجربتيهما النجاح 

واالستمرار.
واضاف املس���باح في لقاء مع 
»كونا« امس ان املؤرخ عبداهلل بن 
خالد احل���امت أورد في كتابه »من 
هنا ب���دأت الكويت« حتت عنوان 
انه  »أول مطبعة« )أي حكومية( 
في العام 1947 رأت ادارة املعارف 
خلو الكويت من املطابع ما يتطلب 
وجود ولو واحدة على االقل فقررت 

االدارة شراء مطبعة.
وأوضح انه في ذلك العام وكما 
يورد الكت���اب فقد وصلت معدات 
املطبعة ومت نصبها واحضر اليها 
كل م���ا يلزم م���ن ورق مبختلف 
انواعه قبل أن يتبني للمسؤولني 
فيم���ا بعد عدم قدرة املطبعة على 
تلبية حاجات دائرة املعارف كلها 
نظرا لصغر حجمها وكثرة تعثرها 
حيث تقرر العام 1948 بيعها وترك 
امر شراء مطبعة اخرى اكثر قدرة 
ومواكبة الى ظروف افضل فاشتراها 

ويشرف على العمل بنفسه.
واس���تذكر املس���باح أيضا ان 
بدر خالد البدر كان مديرا ملطبعة 
احلكومة التابع���ة لوزارة االعالم 
)دائرة املطبوعات والنشر وقتئذ( 
التي افتتحت في اخلامس من اكتوبر 
1956 وهي كما وصفت آنذاك مطبعة 
كبرى م���ن أح���دث آالت الطباعة 
تتولى طباع���ة جميع مطبوعات 
الى جانب مجلة )الكويت  الدولة 
اليوم( األسبوعية ومجلة )العربي( 
الشهرية ومجلة )الكويت( نصف 
الشهرية وطباعة الكتب للمؤلفني 
واألدباء الكويتيني كما تتولى طبع 
القرآن الكرمي وكتب التفسير وكتب 
التراث العربي. وذكر ان هذه املطبعة 
انتقلت الى منطقة دسمان في بناء 
من طابق ارضي تعود ملكيته آلل 
العوض���ي وعندما ج���رت عملية 
التحديث االولى جرى بناء شبرة 
خلفية لتستوعب املكائن اجلديدة 

وبقي املبنى لالدارة.
وب���ني ان مطبع���ة احلكوم���ة 
استمرت في منطقة دسمان حتى 
الع���ام 1962 حيث مت االنتقال إلى 
املبن���ى اجلديد لوزارة االعالم في 
الصوابر وذلك وس���ط احتفالية 
خاصة صادفت انعقاد مؤمتر وزراء 

االعالم العرب في الكويت.

العمل لتأسيس املطبعة احلكومية 
ومت ش���راء مجموعة صناديق من 
االحرف النحاسية لصف االحرف 
وجمع الصفحات لترسل بعد ذلك 
الى املطبعة اخلاصة لطباعتها ومت 
ذلك في مكان ال تتعدى مس���احته 
الش���قة الواحدة في مكان مجاور 
ملكاتب اجلريدة الرسمية في الشارع 
اجلديد فوق البنك الوطني كما جرى 
تعيني أحمد منيمن���ة كأول مدير 
للمطبعة وهو من لبنان الشقيق.

وذكر ان���ه بعد ق���رار اللجنة 
التنفيذية باملوافقة على مشروع 
املطبعة أعلنت دائرة املطبوعات 
والنشر عبر اعالن رسمي نشر في 
اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( 
في العدد 70 الصادر في 21 ابريل 
العام 1956 عن حاجتها الى مجموعة 
من الش���باب الكويتيني الرسالهم 
التدرب على فنون  للخارج بغية 
الطباعة من اج���ل توظيفهم بعد 

التخرج في مطبعة احلكومة.
وق���ال ان بعضا ممن عاصروا 
تأسيس املطبعة احلكومية حتدثوا 
كيف كان رئيس دائرة املطبوعات 
والنشر آنذاك الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصب���اح مير على العمال 
يوميا ليطلع على سير العمل في 
تركيب آالت الطباعة وكان يباشر 

احمد هاش���م الغربللي ب� 15 ألف 
روبية واس���تمرت ه���ذه املطبعة 
حتمل نفس اس���مها القدمي. وذكر 
املس���باح انه وكما نقل عن أحمد 
السقاف فقد استقدم احمد البشر 
الرومي وحمود املقهوي في ربيع 
العام 1948 مبشاركة ادارة املعارف 
مطبع���ة صغيرة مس���تهلكة من 
البصرة لطباعة مستلزمات التجار 
وحاجات املدارس من القرطاسية 
مببلغ 600 دين���ار آنذاك )ثمانية 
آالف روبية(. وبنينّ ان مجلة كاظمة 
كانت أول مطبوعة صدرت وطبعت 
في الكويت وصدر العدد األول منها 
في يوليو العام 1948 وهي صحيفة 
أدبية اجتماعية تصدر مرة كل شهر 
اسسها املرحوم االديب عبداحلميد 
الصانع وعاونه عبدالصمد التركي 
الس���قاف واش���رف على  وأحمد 
حتريرها بعض الشباب من أبناء 

الكويت.
واشار الى انه مع بداية صدور 
اجلريدة الرسمية بدت احلاجة كبيرة 
النشاء مطبعة تؤمن اصدار اجلريدة 
الى احتياجات  الرس���مية اضافة 
االدارات احلكومية من مطبوعات 
حيث كان يتم ارسال العديد منها في 
حينها الى لبنان والعراق لطباعتها. 
وقال املسباح انه في العام 1955 بدأ 

صالح املسباح

الشيخ مشعل األحمد خالل لقائه الرائد انور اخلرينج والرائد محمد الديحاني

اكد نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد اهمية 
مواصلة التحصيل العلمي ملنتسبي احلرس الوطني في 

تخصصاتهم املختلفة مبا يعود بالنفع على الكويت واحلرس 
الوطني.

واوضح خالل استقباله لركن أول تأمينات الرائد أنور خالد 
اخلرينج وركن اول شؤون ضباط الرائد محمد شباب الديحاني 
من مرتب مديرية القوى البشرية مبناسبة حصولهما على درجة 
املاجستير من جامعة آل البيت في اململكة االردنية الهاشمية، ان 

احلرس الوطني يحرص على تذليل كل العقبات امام منتسبيه 
الستكمال املسيرة التعليمية، مشيدا مبا بذله الضابطان من جهد 

في رسالتي املاجستير وحرصهما على التطبيق العملي على 
احلرس الوطني، ومتمنيا لهما التوفيق والنجاح.

جتدر االشارة الى ان رسالة الرائد اخلرينج حملت عنوان »اثر 
ممارسات ادارة املوارد البشرية على اداء العاملني، دراسة ميدانية 

على احلرس الوطني الكويتي«، فيما تناول الرائد الديحاني في 
رسالته اثر فاعلية تطبيق البرامج التدريبية في اداء العاملني، دراسة 

ميدانية على احلرس الوطني. حضر املقابلة مدير مديرية القوى 
البشرية املقدم الركن فيصل عبداهلل اجلريد.

مشعل األحمد: احلرس يذلل 
كل العقبات أمام منتسبيه 

الستكمال املسيرة التعليمية


