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خالل األمسية الثقافية للسفارة اإلسبانية باملكتبة

البابطني: مؤسسة البابطني
تشجع على التقارب الثقافي بني الشعوب

مؤمتر صحافي إلطالق جائزة
الكويت ملبادرات الشباب

قال السفير االسباني لدى الكويت انخل لوسادا 
ان السفارة نظمت العديد من األنشطة تزامنا مع 
االحتفال بالعيد الوطني االسباني والتي من شأنها 
أن تع���زز التبادل الثقاف���ي وأواصر التعاون بني 

البلدين.
جاء ذلك خالل األمس���ية الثقافية التي أقيمت 
في مسرح مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي 
مس���اء امس األول والتي جاءت ضمن األنش���طة 
الثقافية للس���فارة اإلسبانية لدى الكويت، والتي 
تضمنت محاض���رة قدمها مدير البيت العربي في 
إسبانيا إدواردو لوبيث بوسكيتس، وأيضا عرض 
فيل���م وثائقي عن »مدينة الزهراء«، وتقدمي كتاب 
جديد »من قرطبة إلى كوردوبة« املطبوع من قبل 

البيت العربي.
من جانبه، قال رئيس مجلس امناء مؤسس���ة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري 
عبدالعزيز البابطني ان منظمة البيت العربي هي 
فكرة رائعة وتعمل على إحياء التراث العربي ومد 
جسور التعاون بني الثقافتني العربية واالسبانية 
اللتني لهما جذور متصلة، مش���يدا بهذه املبادرة 
والفكرة والتي سنعمل معها لتأصيل وتوثيق الدور 

العربي واإلسالمي في احلضارات األوروبية.
وتابع البابط���ني »نحن في مؤسس���ة جائزة 
عبدالعزيز البابطني لإلبداع الش���عري دائما وأبدا 
نشجع أي تقارب ثقافي بني أي شعب وشعب ومن 
هذا املنطلق نس���ير على خطى حوار احلضارات 
ولدينا نشاطات عدة في دول عديدة منها اسبانيا، 
وقمنا بتأسيس مركز البابطني حلوار احلضارات 
مع جامعه قرطبة، وقمنا بتأس���يس كراسي للغة 
العربية في ملقا وغرناطة وقرطبة وفي اشبيلية، 
وقمن���ا بإعطاء جائزة لكل م���ن يكتب عن القرية 

 تقيم هيئة الملتقى االعالمي العربي مؤتمرا 
صحافيا إلطالق جائزة الكويت لمبادرات الشباب 
الساعة السابعة مساء وذلك يوم الخميس الموافق 

11 اكتوبر 2012 في مسرح الدسمة.
وتأتي الدع�وة لجائ����زة الكويت لمبادرات 
الش���باب انطالقا م���ن حرص هيئ����ة الملتقى 
االعالمي العربي على العمل في اطار الت�وجهات 
السامية لصاحب السمو األمير الش�يخ صباح 
االحمد بتمكين الشباب وافس���اح المجال امام 
ابداعات�هم وأفكارهم واستخراج مكنون طاقاتهم 

االبداعية.
وقد لفت االمين العام لهيئة الملتقى االعالمي 
العربي الى ان الدافع القوي إلطالق »جائزة الكويت 

العربية وتأثيرها في تش���كيل احلضارة العربية 
اإلسالمية في أوروبا في تلك القرون وقد جنحت 
الفكرة وكتب بعض املؤرخني عن هذه العالقة و، 
كتبوا أيضا عن العلماء الذين س���اهموا مساهمة 
فعالة في تش���كيل احلضارة العربية اإلسالمية، 
والذين نس���وا ملدة أكثر من 1000 عام ولم يذكروا 
ولكن استطعنا أن نحصل على وثائق في قرطبة 
وفي غرناطة تثبت دور علماء القرية العربية الذين 

لم يظهروا على السطح«.
وأضاف البابطني ان املؤسسة جنحت منذ 2004 
في تعزيز احلوار بني الشرق والغرب منذ أن عقدنا 
دورة »ابن زيدون« حتت رعاية ملك إسبانيا خوان 
كارلوس ولقد دعتنا على إثرها منظمة اليونسكو 
وأخبرونا بأننا نصب نفس الهدف الذين يسعون 
إليه وطلبوا منا إقامة دورة بالتعاون معهم إلقامة 
دورة »شوقي والمارتني« في فرنسا والتي حضرها 
لفيف من الشخصيات املهمة من حول العالم وقام 

برعايتها رئيس فرنسا آنذاك جاك شيراك.
من جانبه، عرف مدير منظمة »البيت العربي« 
ادواردو لوبيز بوسكيتس املنظمة والتي أنشئت عام 

2006 وهي تابعة لوزارة اخلارجية اإلسبانية.
وترتكز خطوط العمل لديها على ثالث أساسيات 
وهي االقتصاد واألعمال والتعليم ويندرج حتتها 
مركز لتعليم اللغة العربية ونش���رها، أما اخلط 
الثاني فهو الثقافة والوسائل اإلعالمية اجلديدة، 
ويركز اخلط الثالث على الشؤون العلمية من حيث 

السياسة والديبلوماسية.
وعن أهدافها لفت ادواردو الى ان املنظمة تركز 
على التواصل الثقافي واحلضاري بني اس���بانيا 

وجميع الدول العربية.
أسامة أبوالسعود  ٭

لمبادرات الشباب« هو العمل على ايجاد مساند 
حقيقي ألفكار الشباب وجعل الكويت بيئة حاضنة 
كبرى لمبادراتهم وانتاجهم الفكري واالبداعي، 
مش���ددا على ان الكويت تمتل���ك من االمكانات 
البش���رية والمادية ما يجعلها كيانا قادرا على 
رعاية االفكار البناءة والم�تميزة وتطويرها السيما 
افكار الش���باب التي تتسم بالحماسة ومواكبة 

التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم.
وس���ي�تم توض�يح اف���رع الج�ائزة وكيفية 
االنضم���ام لها والش���روط الواج���ب توافرها 
لالنضمام خالل المؤتمر الصحافي المزمع عقده 
في السابعة من مس���اء الخميس 11 اكتوبر في 

مسرح الدسمة.

عبدالعزيز البابطني والسفير اإلسباني في مقدمة احلضور

رئيس األركان استقبل
قائد القوة اجلوية األميركية

استقبل رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن 
خالد اجلراح مبكتبه صباح امس، قائد قيادة القوة اجلوية 
االميركية املركزية وجنوب غرب آسيا الفريق دايفد ل. 

غولدفني والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
حيث مت عقد اجتماع بني اجلانبني، ومناقش����ة اهم 
االمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك، السيما املتعلقة 
باجلوانب العسكرية، وسبل تطويرها وتعزيزها بني 
البلدين الصديق����ني. حضر اللقاء نائب رئيس االركان 
العامة للجيش الفريق الركن عبدالرحمن العثمان وآمر 
القوة اجلوية اللواء الركن طيار خميس سلطان الفرحان 
ومعاون رئيس االركان العامة لهيئة العمليات واخلطط 

اللواء الركن عبدالرزاق محمد العضوي.

قهرماني: آسيا بحاجة إلى 
نظام جديد يكرس العدل 

واألخوة واملودة بني الناس

الريس: پولندا دولة صديقة 
كان لها دور بارز ومساهمة 
إيجابية في حترير الكويت

قال الس����فير االيران����ي روح اهلل قهرماني بابك ان 
القارة اآلسيوية هي مهد احلضارات االنسانية اخلالدة 
وان معظم املصلحني واالنبياء والرس����ل انطلقوا من 
هذه املنطقة حاملني رس����الة السالم والتآخي واحملبة 
حيث اختلطت ثقافة الشعوب اآلسيوية مببادئ اخلير 
واالخوة، وحينما نقلب صفحات التاريخ نرى ان معظم 
الصراعات واحلروب التي نشبت في العالم لم تكن ذات 

منشأ ومنطلق آسيوي بل مت فرضها من اخلارج. 
وأضاف في حديث صحافي ان انعقاد مؤمتر القمة 
االول حلوار التعاون اآلس����يوي في الكويت يدل على 
ان آس����يا اليوم بحاجة الى نظ����ام جديد يكرس العدل 
واالخوة واملودة بني الناس ويكفل حقوق الش����عوب 
الطامحة للعزة والكرامة االنسانية، وهذا ال يتحقق اال 
مبشاركة فاعلة من كل الدول والشعوب التي عليها ان 

تساهم برسم مستقبلها املشرق. 
ان حتقيق التعاون اآلسيوي هو هاجسنا لسد الفجوات 
االقتصادية التي تعاني منها شعوبنا وهذا ما يصب في 

صالح شعوب العالم بأسره. 
ان االجتماع التاسع للمنتدى والذي التأم في العاصمة 
االيرانية قبل عامني شهد دراسات مستفيضة ومقترحات 
عملية ح����ول الطاقة، مكافحة الفق����ر، تطوير الزراعة 
واالمن الغذائي، االستثمار التجاري والثقافي، البيئة، 
التجارة االلكترونية، التعليم املجازي، السياحة واملوارد 
البشرية وان مشاركة الوفد االيراني من موقع رئاسة 
ايران ملؤمتر عدم االنحياز سيضفي املزيد من االهمية 
العمال واجنازات هذا امللتقى ويحقق التواصل املنشود 

مع الدول االعضاء في حركة عدم االنحياز. 
ان تفاقم االزمات االقتصادية في معظم الدول الغربية 
يتطلب مناقش����ة وتدارس تعزيز التعاون االقتصادي 
اآلسيوي وسبل مواجهة مثل هذه االزمات واحليلولة 
دون تأثيرها على بلداننا واملساهمة في حتقيق االستقرار 

االقتصادي العاملي. 
ان اللقاءات اآلسيوية السنوية تبرهن على حيوية 
شعوب هذه القارة وحرص قادتها على توثيق اواصر 
العالقات وتعزيز التعاون من خالل االستغالل االمثل 
لالمكانيات الهائلة املتوافرة والوصول الى التقدم والتنمية 

والرخاء املنشود.

أك���د مدير التوجيه املعن���وي والعالقات العامة في 
اجليش الكويتي العميد الركن عبدالعزيز حسن الريس 
أن جمهورية پولندا هي إحدى الدول الصديقة للكويت 
ممن كان لها دور ومواقف ومساهمة إيجابية في حترير 
الكويت م���ن خالل مواقفها الداعمة للحق والش���رعية 

الكويتية إبان الغزو الصدامي عام 1990.
وق���ال الريس خالل تصري���ح صحافي على هامش 
مشاركته ممثال عن رئيس األركان العامة للجيش الكويتي 
الفريق الش���يخ خالد اجلراح في االحتفال الذي نظمته 
س���فارة جمهورية پولندا في البالد مس���اء امس االول 
مبناسبة اليوم الوطني للقوات املسلحة الپولندية انه 
س���عيد ملش���اركة األصدقاء في هذا االحتفال الوطني، 
متمنيا في الوقت نفسه كل التوفيق واالزدهار للشعب 

الپولندي الصديق.
من جانبه، أكد السفير الپولندي ان العالقات بني بالده 
والكويت متينة وقوية، وأنه بالرغم من بعد املس���افة 
اجلغرافية بني البلدين إال أنهما قريبان جدا باملش���اعر 
واحلب والصداقة، معربا في الوقت نفسه عن اعتزازه 
وافتخ���اره لرؤية العلم الپولندي يرفرف بني أعالم كل 
دول العالم التي رفعت أثناء االحتفاالت الوطنية التي 
أقامته���ا الكويت قبل عامني مبناس���بة ذكرى مرور ٥0 
سنة على االستقالل، والذي يدل على قوة العالقات بني 
البلدين. وقال: كان م���ن املفترض ان يتم احياء ذكرى 
اليوم الوطني للقوات املسلحة الپولندية في منتصف 
ش���هر أغسطس املاضي، ولكن بسبب العطلة الصيفية 
والت���ي تزامنت مع حلول ش���هر رمضان املبارك قررنا 
تأجيل هذا االحتفال حتى نتمكن من ان نفرح ونحتفل 
مع األصدقاء الكويتيني بهذه املناسبة، وأنا سعيد جدا 
لتواجد ممثلني من اجليش واملواطنني للمشاركة في هذا 

االحتفال العزيز على قلوب الشعب الپولندي.
وأوضح أن التعاون االقتصادي بني البلدين في كل 
امليادين هو في حتس���ن تدريجي، الفتا إلى أن التبادل 
التج���اري منخفض وال يعكس الق���درات واإلمكانيات 
املوجودة في البلدين، حيث يقدر ذلك التبادل مببلغ 33 
مليونا فقط. وأشار الى انهم يعولون حاليا على قطاع 
السياح الذي هو في ازدياد مستمر، وخصوصا ان پولندا 
تتميز بطبيعة خالبة ومصحات ومراكز للعالج الطبيعي، 
مضيفا في الوقت نفسه أن السفارة قد أصدرت ما يقارب 
800 تأشيرة للمواطنني الكويتيني خالل هذه السنة، وانه 

يأمل ان يرتفع هذا الرقم في املستقبل القريب.
وحول آخر التطورات االقليمية واملتمثلة في االعتداء 
السوري على األراضي التركية، وموقف پولندا من ذلك 
االعتداء على اعتبارها عضوا في الناتو، قال السفير: ال 
ميكن اجلزم حاليا بان االعتداء السوري على األراضي 
تركية كان عش���وائيا ومقص���ودا او ال، ولكن القيادة 
الس���ورية على وعي تام بخطورة ذلك االعتداء ان كان 
فعال مقصودا، وال أتصور أن ترد تركيا بقوة على هذا 
االعتداء ألنها عضو في حلف ش���مال األطلسي وتدرك 
نتائج أي خطوة تصعيدية في هذا اجلانب، وخصوصا 
 أن النتائج س���تكون خطيرة جدا وال ميكن التنبؤ بها.

أسامة دياب  ٭

خالل استضافته في الصالون اإلعالمي

طالل أبوغزالة: أنا مدين للكويت
التي أمضيت فيها أجمل أيام حياتي

ماضي اخلميس مقدما طالل أبوغزالة

البساطة والعدل والدميوقراطية 
في الكويت من أهم مميزات هذا 

املجتمع.
وفيما يتعلق بامللكية الفكرية 
أكد أبوغزالة أنه إذا لم تكن هناك 
الفكرية فلن  حماية للملكي���ة 
يكون هناك تقدم وال استثمار 
ناجح، وكل ما شهده العالم من 
تطور في املجاالت املختلفة هو 
بسبب حماية امللكية الفكرية.

وحول موازين القوى العاملية 
أكد أبوغزالة أن العالم سيشهد 
تغييرا جذريا على املس���توى 
االقتصادي وكذلك فيما يتعلق 
باالحتاد األوروبي، وهناك ثالث 
مناطق للفوائض في العالم هي 
الصني وروسيا واخلليج العربي، 
واضاف أنه خالل عشر سنوات 
الكبرى  الدول السبع  ستكون 
في العالم من املاضي وستتغير 
العال���م االقتصادية  خارط���ة 

والسياسية كذلك.
إل���ى أن الصعود  وأش���ار 
املتوقع على مس���توى مراكز 
القوى في العالم سيكون للدول 
األكثر سكانا، وسيشهد العالم 
أيضا تكتالت جديدة ولنتذكر 
أسماء الصني وروسيا والهند 

والبرازيل.
وقال »حتى ان هناك بعض 
اآلراء الت���ي تق���ول بافتع���ال 
حرب م���ع الص���ني للحد من 
الرهيب  منوه���ا االقتص���ادي 
واحليلولة دون سيطرتها على 
العالم« من ناحية أخرى لفت 
إلى انه مازال حكامنا العرب لم 
يحسموا مواقفهم في أي اجتاه 
س���ينحازون، فالعالم يتغير 
ونحن كع���رب دائما نصل إلى 
احلفالت متأخرين وقدم أبوغزالة 
مثاال لدولة فنلندا مقارنة باألردن 
فالدولتان يش���بهان بعضهما 
البعض في عدد السكان وفقر 
املوارد إال أن فنلندا استطاعت 
أن تصل بالناجت القوي إلى 266 
ملي���ار دوالر بينما األردن 30 
مليار دوالر فقط مشيرا إلى أن 
أكبر شركة في العالم كله هي 
ش���ركة ال تبيع منتجات وإمنا 
تبيع معلومات وهي ش���ركة 

غوغل.
وح���ول رؤيت���ه لالقتصاد 

الكويتي قال أبوغزالة »لس���ت 
متفائ���ال وأقول ذل���ك حملبتي 
للكويت، يجب أن تتغير الثقافة 
من االستهالك إلى االنتاج« وفيما 
يتعلق باملسؤولية االجتماعية 
أكد  للش���ركات واملؤسس���ات 
أبوغزالة أن كل من يعمل في أي 
عمل عليه مسؤولية اجتماعية 
جت���اه مجتمع���ه ألن املجتمع 
شريكه في النجاح الذي حققه، 
وأوضح أن مجموعة أبوغزالة 
قدمت منحة دراسية أللف طالب 
فلسطيني في إطار مسؤولية 

املجموعة االجتماعية.
أبوغزالة  واختتم د.ط���الل 
لقاءه باإلعالن عن إنشاء مركز 
لتعلي���م تقني���ات املعلومات 
واالتص���ال بالتعاون مع هيئة 
العربي في  امللتقى اإلعالم���ي 

الكويت.

استضاف الصالون اإلعالمي 
في ندوت���ه أمس األول د.طالل 
أبوغزال���ة رئيس ومؤس���س 
مجموعة طالل أبوغزالة في لقاء 
جمعه مع عدد من الصحافيني 
واإلعالميني واملهتمني بالشأن 
الع���ام تناول فيه���ا عدة أمور 

وقضايا مختلفة.
البداية حتدث د.طالل  ففي 
أبوغزالة عن عالقته بالكويت 
وبداياته األولى فيها منذ أن قدم 
إليها في العام 1960 مؤكدا أنه 
قضى فيها أس���عد أيام حياته 
وإن كان���ت تغلفها املعاناة في 
بدايتها، »إال أن املعاناة دائما ما 
تخلق حتديا لدى املرء وجتعله 
يكاف���ح من أجل أن يحول هذه 

املعاناة إلى جناحات«.
وقال »كانت رس���التي التي 
أحاول ان أصل بها إلى العالم أن 
الالجئ الفلسطيني يستطيع أن 
يبني حياته ويؤسس جناحه في 
أي مكان، وجتربتي في الكويت 
خلقت لدي حتديا صلبا إلثبات 
ذلك خصوصا أنني كتبت رسائل 
إلى كل الدنيا كي أحصل على 
وظيفة وكلها قوبلت بالرفض، 
الوحيدة  الدولة  والكويت هي 
التي فتحت لي أبوابها« وأضاف 
أبوغزالة أنه وجد حتقيق احللم 
في الكويت سهال خصوصا وأنه 
حصل على ممي���زات أكثر من 
الكويتيني أنفس���هم � على حد 

قوله.
وحول األزمة املالية العاملية 
أش���ار أبوغزالة الى أن السبب 
فيه���ا وفي أزم���ات أخرى هو 
عدم قدرة املجتمع الدولي على 
اتخاذ قرار واحد خصوصا بعد 
صعود الصني وروسيا، وهناك 
تقديرات تقول ان 2013 ستكون 
أسوأ ولكني أري أنه أمامنا عشر 
س���نوات على األق���ل إلصالح 
األوضاع االقتصادية في العالم، 
إذا كان االقتراض مقترنا بوجود 
إنتاج قادر على تسديد القرض 
فهذا أمر مقبول اما اقتراض بال 

إنتاج فهنا اخلطر.
أن  إلى  أبوغزال���ة  وأش���ار 
االنطالق���ة احلقيقية ملجموعة 
أبوغزالة للملكية الفكرية التي 
تعتب���ر األكبر في العالم كانت 
الكويت  عندم���ا قابل س���فير 
في واش���نطن في العام 1974 
الش���يخ صباح الس���الم الذي 
كان له فض���ل كبير حيث قام 
بدعوة كل الشركات وممثليها 
على العش���اء عنده لتعريفهم 
بأبوغزالة وشركته، األمر الذي 
فتح األبواب أمام انطالقة قوية 

للمجموعة.
وأضاف أبوغزالة ان معرفتي 
باملغفور له سمو الشيخ جابر 
األحمد الصب���اح، رحمه اهلل، 
كانت من خ���الل موقف معني 
متعلق بالعالمة التجارية لشركة 
م���ا، إال أن هذا املوقف أثبت أن 

من وزارة الگهرباء واملاء
تعل���ن وزارة الگهرباء واملاء للمواطنني الگرام بأنها س���تقوم 
بإج���راء الص�يان����ة الض�روري���ة حملط���ات التح��وي���ل ال��ث�ان����وي���ة  
ف���ي محافظ���ة األحم���دي، مم���ا س���يترتب علي���ه قط���ع التي���ار 

الگهربائي حسب األيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من أجل املصلحة العامة.
وشــگرا،،

وزارة الگهربــاء واملــــاء
�إعــــــــــالن

الوقترقم حمطة التحويلالقطعةاملنطقةالتاريخاليوم

2012/10/14الأحد
30-الفنطا�س

من ال�صاعة  6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 11.30 �صباحًا
CONCRETE BLDG-املهبولة

2012/10/15الثنني
22-اأبوحليفة

من ال�صاعة  6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 11.30 �صباحًا
102-املهبولة

2012/10/16الثالثاء
36-ميناء عبداهلل

من ال�صاعة  6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 11.30 �صباحًا
103-املهبولة

2012/10/17الأربعاء
PUMPING (N)-ميناء عبداهلل

من ال�صاعة  6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 11.30 �صباحًا
107-املهبولة

2012/10/18اخلمي�س
GULF GLASS-ميناء عبداهلل

من ال�صاعة  6.00 �صباحًا

اإىل ال�صاعة 11.30 �صباحًا
101-املهبولة

العالم سيشهد 
تغييرات جذرية 
على املستويني 

االقتصادي والسياسي 
في السنوات العشر 

القادمة.. وتذكروا 
أسماء الصني وروسيا 

والهند والبرازيل 


