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وأك����د أن العل����م مت اهداؤه 
الى الش����يخة أمثال األحمد وما 
جتسده الفكرة من حلمة وطنية 
خليجية في هذه املعاني السامية 
التي تنسجم مع الدين واملصير 
والروح واألصالة العربية التي 
تعد م����ن أهم صف����ات النخوة 
العربية والتالحم والترابط بني 

أبناء هذه الشعوب اخلليجية.
فرج ناصر  ٭

ب����أن الكوي����ت أرض الصداقة 
والسالم كما ان العلم يعبر عن 
فكرة الكويت بإنش����اء مجلس 
التع����اون اخلليجي وهي فكرة 
املغفور له الشيخ جابر األحمد 

طيب اهلل ثراه.
وأشار العنزي إلى ان العلم 
الذي ابتكره يحمل فكرة رسالة 
شعبية لبث روح األخوة وحسن 

اجلوار بني االشقاء.

قال املخترع الكويتي واحلائز 
امليدالي����ة العبقرية في منظمة 
ايفا لالختراعات عارف العنزي 
إنه مبناس����بة م����رور 30 عاما 
على تأس����يس مجلس التعاون 
ابتكار علم يحمل  اخلليجي مت 
جميع أعالم ال����دول اخلليجية 
الست والتي متثل دول مجلس 
التعاون. وأضاف أنه مت ابتكار 
هذا العلم حسب ترتيب التصميم 
املنضبط مع األلوان لإلعالم لهذه 
الدول واألخذ في عني االعتبار 
املس����احة اللونية التي تناسب 

املوقع في العلم.
وقال العنزي ان معاني العلم 
تتضمن كلمة ال إله إال اهلل على 
أعلى العلم وكذلك اللون األخضر 
الذي يعبر ع����ن مرابع ارضنا 
واللون األبيض الذي يعبر عن 
قلوبنا البيضاء واللون االحمر 
ال����ذي يعبر عن دمن����ا الواحد 
واللون العنابي يعبر عن ان قطر 

في قلوبنا وسط اخلليج.
وأض����اف أن العلم الكويتي 
يتوافق مع جميع االعالم وذلك 

العلم الذي ابتكره العنزيعارف العنزي

العنزي يبتكر علَماً يضم أعالم دول »التعاون«

كتاب أصدره د.عصام الفليج مبناسبة ذكرى االحتفاالت الوطنية

الوحدة الوطنية في كلمات صاحب السمو
دعوة للمّ الشمل ومواجهة محاوالت شق الصف

واخت��ت���م د.عصام الفليج 
كتابه بكل��مات حتمل الكثير من 
القيم والتوج��يه��ات، حيث قال: 
»ان كويت الوطن لم تكن يوما 
جلماعة بذاتها، أو لفريق دون 
آخر، ولم تكن في سماتها أبدا 
قبلي��ة أو ط��ائفية او فئوية، 
وكل م���ا حتقق من مكاس���ب 
وإجنازات إمنا هو بفضل تآلف 
وتك��افل وتالحم أهل الكويت 
جمي��عا، مستك��ملني مسيرة 
اآلب��اء واألج���داد وهم يغالبون 
ش��ظف العيش على صحرائها 
وفي عرض البحار واحمليطات، 
والدمي��وقراطي���ة فيها صوت 
الض��م��ي���ر ل��ديه���م، امتثاال 
لق��وله ت��ع���الى: )وشاورهم في 
األمر(، ووح���دة أه��له��ا ف��ي��ها 
هي اإلرادة امل��شتركة اجلامعة 
لهم عل���ى مواجهة التحديات، 
وهي م���الذنا ومس���ت���قرن��ا 
ما بني امله���د واللحد الى يوم 

الدين«.
وأضاف: »لقد أثبتت التجارب 
مبا ال يدع مجاال للش���ك، اننا 
بحاجة الى استيعاب الدروس 
والعبر في نبذ الفرقة والتباعد، 
والترفع عن التحزب والتعصب، 
وحتكي���م العق���ل واحلكم���ة 
واالرتقاء الى حجم املسؤولية 
الوطنية في تغليب املصلحة 
العامة على سواها، وذلك سبيلنا 
ملرض���اة اهلل في وطننا« )وال 
تنازع���وا فتفش���لوا وتذهب 

ريحكم« ڈ.
وزاد الفليج: لقد عشنا في 
إح���دى ري���اض األدب والقيم 
والكلم���ة واملعن���ى والرؤية 
والرس���الة، تنقلنا خاللها من 
زهرة ال���ى زهرة، تتمايز فيما 
بينها باللون اجلميل والرائحة 
الزكية واملنظر اخلالب، لتشكل 
حديقة غناء، ال ميل الناظر من 

الوقوف عليها طويال.
وفي اخلتام س���أل اهلل عز 
وجل ان يحفظ الكويت وأميرها 
وولي عهدها من كل سوء، وأن 
يسدد على خطى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ملا 

فيه اخلير والصالح.
ليلى الشافعي  ٭

الفليج  أص���در د.عص���ام 
الثالث ضمن سلسلة  إصداره 
»مآثر صباح اخلير« بعنوان 
»الوح���دة الوطنية في كلمات 
سمو أمير دولة الكويت الشيخ 
صباح األحمد« في شكل متميز 
ح���وى مقتطفات م���ن كلمات 
صاحب السمو األمير التي تتكلم 
عن مفهوم »الوحدة الوطنية«، 
ال� 50  وذلك مبناسبة الذكرى 
الس���تقالل الكوي���ت، وال� 20 
للتحرير واخلامسة على تولي 

سموه سدة احلكم.
وبني د.الفليج في مقدمته انه 
حرص على إصدار هذا الكتاب 
في ذلك التوقيت للمناس���بات 
ال���� 3 الغالية على نفوس���نا، 
وملا لهذا املصطل���ح )الوحدة 
الوطنية( من أهمية بالغة في 
ه���ذه املرحلة والدعوة لوحدة 
الصف ولم الشمل ملواجهة جميع 
محاوالت شق الصف الكويتي 

واختراقه.
وكانت هذه الكلمات مبثابة 
توجيهات أبوية ورسائل تربوية 
م���ن األب ألبنائه، من صاحب 
الس���مو األمير ألبناء الشعب 
الكويت���ي، حتى يتجاوزوا كل 
اخلالفات واالختالفات ويتوحدوا 
حول الكويت، فالكويت جتمعنا 
مهما اختلفت طوائفنا وأصولنا 
ومذاهبنا وأفكارنا، فكلنا للكويت 

والكويت لنا.
وقد أشار الى ذلك بتفصيل 
راعي هذا اإلصدار عدنان عبداهلل 
العثمان الذي أكد أهمية الوحدة 
الوطنية في هذه املرحلة احلرجة 
العربية  الب���الد  التي متر بها 

والعالم أجمع.
وقد حوى الكتاب 20 مقتطفا 
من كلمات صاحب السمو األمير 
في ع���دة مناس���بات ودعمها 
د.الفلي���ج بص���ور تاريخية 
وحالية جميل���ة تعكس روح 
الوطن الواحد، وتواضع صاحب 
السمو األمير والتفاف الشعب 
حوله، أما الغالف فكان الصخرة 
وقد لفها عل���م الكويت والتي 
متثل صمود الوحدة الوطنية 
أمام متغيرات  كقوة الصخور 

العالم.

غالف الكتاب

مبناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس مجلس التعاون

د.عصام الفليج

أكد أهمية القطاع اخلاص خالل مشاركته في امللتقى العربي لالتصاالت

املزيدي: الكويت تتجه إلى تخفيض أسعار اإلنترنت
وفتح املجال أمام شركات أخرى لدخول السوق

لتخفيض أس���عار االنترنت 
وفتح املجال لشركات أخرى 
لدخول الس���وق مما يفسح 

املجال أمام التنافس.
وزارة  وكي���ل  ودع���ا 
املواصالت الدول العربية الى 
مواكبة التط���ور العاملي في 
قطاع���ات االتصاالت والنقل 
والبريد وتشريع نقل املكاملات 

عبر االنترنت.
وكان املزي���دي رأس وفد 
الدورة  أعم���ال  الى  الكويت 
ال� 15 ملجلس الوزراء العرب 
لالتصاالت واملعلومات التي 
انعقدت في بيروت يوم أمس 
األول ملتابعة وتنفيذ مقررات 
القمة العربية التنموية الثانية 
االقتصادي���ة واالجتماعية 
والتي رحبت مبشروع ربط 

شبكات االنترنت العربية.

بالكامل »الطرق الرئيس���ية 
واإلقليمية وس���كك احلديد 
واملت���رو« والثانية ش���ركة 
للبريد بنظام جتاري محكم 
باملشاركة مع القطاع اخلاص 
بحيث يواك���ب قطاع البريد 

التطور العاملي.
وانطالقا من ذلك أكد املزيدي 
على جتربة الكويت الرائدة في 
العام  التعاون بني القطاعني 
واخلاص مذكرا في هذا الصدد 
بأن الكويت كانت السباقة في 
نقل قطاع املوبايل من القطاع 
العام الى القطاع اخلاص في 
عام 1983 عند إنشاء شركة 

»ام تي سي«.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
إمكاني���ة تخفيض أس���عار 
أكد  الكويت،  ف���ي  االنترنت 
املزيدي ان هناك توجها حقيقيا 

بيروت � كونا: أكد وكيل 
وزارة املواصالت عبداحملسن 
املزيدي أمس ان رؤية الكويت 
املس���تقبلية هي ان تتحول 
ال���ى مركز جت���اري ومالي 
بناء على توجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
ج���اء ذلك ف���ي تصريح 
للمزيدي ل� »كونا« على هامش 
مشاركته في اجللسة الثانية 
العربي لالتصاالت  للملتقى 
واالنترن���ت بعن���وان »دور 
العام في بناء قطاع  القطاع 
االتصاالت« التي رأسها وزير 
االتصاالت اللبناني د.شربل 

نحاس.
وقال املزي���دي ان »رؤية 
الكويت املس���تقبلية هي ان 
تتح���ول ال���ى مركز جتاري 
ومالي«، مبينا ان هذا التوجه 
»يعتمد بشكل أساسي على 
قطاعي االتصاالت والبريد« 
ويتطلب تعاونا وشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص.
وأشار إلى ان خطة التنمية 
الت���ي وضعته���ا احلكومة 
الكويتي���ة تلحظ »اس���ناد 
معظم اخلدمات التي تقدم عبر 
قطاعات االتصاالت والبريد 
والنقل الى ش���ركات القطاع 
اخلاص للمشاركة بنظام معني 

محدود مشرع بقانون«.
وفي ه���ذا اإلطار اش���ار 
التوجه  إلى ان ذلك  املزيدي 
القط���اع اخلاص  ان  »يؤكد 
هو شريك استراتيجي ميلك 
القدرة واإلمكانيات والكفاءات 
بحيث يكون الرافعة األساسية 
لقطاعات االتصاالت والنقل 
والبريد حت���ى تتميز بنوع 
اخلدم���ة والقدرة على النمو 

والتطور«.
وكشف املزيدي ان التوجه 
اآلني في الكويت هو إلنشاء 
هيئة لالتصاالت واالنترنت 
معنية بكل م���ا يتعلق بهذا 
القطاع احليوي تسمى »هيئة 
االتصاالت وتقنية املعلومات«، 
موضحا ان هذه الهيئة تناقش 
في اللجان املختصة في مجلس 

األمة.
وأوضح انه بعد إنش���اء 
تلك الهيئة س���يتم إنش���اء 
ش���ركتني تعد األولى هيئة 
تنظيمية وإش���رافية لقطاع 
النقل تتولى مسؤولية النقل 

عبداحملسن املزيدي مع بعض احلضور في امللتقى

م.نبيل بن سالمة متوسطا عددا من املكرمني واملشاركني في امللتقى

حتول الكويت 
إلى مركز مالي 
وجتاري يعتمد 

بشكل أساسي 
على قطاعي البريد 

واالتصاالت

املكرمون
كرم امللتقى عددا من املؤسسات والشخصيات التي كان لها تأثير في تطوير قطاع االتصاالت في 

الوطن العربي.
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