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بعد اختياره سفيراً للسالم ومكافحة اإلرهاب من منظمة الوحدة العربية ـ األفريقية

املديرس لـ »األنباء«: لن يهدأ لنا بال حتى جنفف منابع اإلرهاب
حتدث د.محمد املديرس 
عن جتربة اختياره ســفيرا 
اإلرهاب،  للسالم ومكافحة 
تركيــزه على  الى  مشــيرا 
دعوة الشــباب الــى دعم 
العاملي ومكافحة  الســالم 
الفكر املتطرف، وشدد على 
جناح جتربة توزير الشباب في 
احلكومة األخيرة، مؤكدا ان 
الوزراء المسوا بالفعل جروح 

املواطنني.
وتناول املديرس خالل 
لقائــه مع »األنبــاء« ما اثير 
وتأثر  الوافدين مؤخرا  حول 
التركيبــة الســكانية بالبالد 
بزيادة اعدادهم، اضافة الى 
موضوعات عدة حتدث عنها 
تفاصيل  فإلــى  املديرس، 

اللقاء:

مت اختيارك سفيرا 
للسالم ومكافحة 

اإلرهاب وأمينا عاما 
ملنظمة الوحدة العربية 
اإلفريقية، ما جهودكم 
بعد توليكم املنصب، 

وما مدى تأثيرها على 
مكافحة اإلرهاب؟

٭ أوال، دعنــي أوضح أمرا، 
بفضــل اهلل مت اختيارنــا 
ســفير  كأول  للمنصــب 
للســام ومكافحــة اإلرهاب 
علــى مســتوى الدولة وفي 
أول منظمة بالوطن العربي 
حتمل صفة مكافحة اإلرهاب. 

وهذا فخر لنا وللكويت.
ثانيا، جدوى هذا املنصب 
هي أننا سعينا منذ تولينا له 
منــذ عامني إلى بذل اجلهود 
لتحقيــق أهداف مــن قبلنا 
الكرمي  ومن أوصانا بديننا 
ومن ميزهم اهلل ســبحانه 
وتعالى رسولنا الكرمي محمد 
ژ وصحابته االجاء كانوا 

دائما يدعوننا الى التسامح 
وحب الناس والتمسك بديننا 
الكرمي دين اإلســام وكتاب 
اهلل عز وجل.. وثالثا نقوم 
بأهداف املنظمة ونشر ثقافة 
الســام ومكافحة اإلرهاب، 
وقمنــا بــأول إجــراء وهو 
دعوة الشباب كافة إلى دعم 
السام العاملي ومكافحة الفكر 
املتطرف، إضافة الى اننا قمنا 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
بنشر الثقافة العامة ملكافحة 
اإلرهاب وتغيير نظرة الغرب 
لاســام، ألن اإلســام هو 
دين احملبة والســام، وكان 
رســول اهلل ژ خير مثال 
في احلب والرحمة واألخاق 
وســنحارب  والتســامح، 
اإلرهاب فــي أي مكان وفي 

أي زمان.

باإلضافة إلى عملك 
سفيرا للسالم 

ومكافحة اإلرهاب مت 
اختيارك ايضا مديرا 
ملركز االحتاد العربي 

للتحكيم فرع الكويت، 
حدثنا عن ذلك؟

٭ نعم، بفضل اهلل ثم بفضل 
جهودنــا متــت تزكيتنا من 
قبــل مركز االحتــاد العربي 
للتحكيم والتدريب، ونحن 
بدورنا سنقوم بإنشاء فرع له 
في الكويت، إضافة إلى إعداد 
وتأهيل احملكمني العرب من 
خال هذا املركز، وعمل دورات 
للتحكيــم بحضــور أفضل 
وأمهر األساتذة في التحكيم، 
كما ســيتم تدريب احملكمني 
على صياغة أحكام التحكيم، 
وممارســة التحكيم العملي 
بحضور أساتذة اجلامعات، 
وجميــع هذه اجلهود هدفها 
نشــر الوعــي الثقافي حول 
أهمية التحكيــم خاصة في 
عقــود املقاوالت الهندســية 

والعقود التجارية.

وظروف معيشتهم.

ولكنهم يشكلون 
نسبة كبيرة من 

التركيبة السكانية؟
٭ نعم، وهنا يجب ان نوضح، 
ان االحصائيات تشــير الى 
ان الوافدين يشــكلون نحو 
ثلثي سكان الكويت، ويجب 
االعتــراف بأنهم فئة مؤثرة 
تســتحق االهتمــام بــكل ما 
يشغلهم داخل أرض الكويت، 
ومما ال شــك فيــه فقد أعلن 
الكثير من الوافدين استياءهم 
اثر اإلعان عن نية احلكومة 
زيادة رسوم الضمان الصحي 
من 5٠ الى ١3٠ دينارا سنويا، 
وهو ما اعتبره البعض منهم 
عبئا ماديا وتكليفا مبا ليس 
فــي الســعة، وهــو مــا لزم 
احليلولــة دون ســوء الفهم 
الذي قــد يقع فيــه البعض 
من االخوة الوافدين، وأكرر 
انه لــم تقصــد الدولــة من 
وراء الزيــادة حتميل الوافد 
أعباء اضافيــة، إمنا قصدت 
النهوض باخلدمات الصحية 
التــي تقدمها للوافد والعمل 
على انتفاعه بأحدث وأرقى 
مســتوى طبــي فــي العاج 
لــه  واخلدمــات واألدويــة 
ولكل فرد من أفراد أســرته، 
التقــدم تفــرض  ومواكبــة 
التطور ملســتوى أفضل من 
اخلدمات احلالية، فضا عن 
ان الدولة عازمة على إنشاء 
مشروع ضخم، ببناء ثاثة 
مستشفيات للضمان الصحي 
الفروانيــة  فــي محافظــات 
واجلهراء واألحمدي وإنشاء 
خمسة عشر مستوصفا طبيا 
توزع علــى مختلف مناطق 
الكويت، ومخصصة للوافدين 

والزائرين.

رؤية وحلول
هل لديكم حل أو رؤية 

ضخت احلكومة في 
تشكيلها اجلديد ملجلس 

الوزراء وجوها شابة 
لطرح رؤية جديدة في 

إدارة الوزارة.. ما رأيكم؟
٭ ال شك ان جتربة الوزراء 
الشــباب قد أثبتت جناحها، 
حيــث انهم المســوا جروح 

املواطنني.

الوافدون والضمان الصحي
طرحت احلكومة 

مؤخرا رؤية حول 
زيادة رسوم الضمان 
الصحي على الوافد، 

هل لديكم تعليق؟
٭ أوال يجــب ان نوضح ان 
اعان نية احلكومة في زيادة 
رسوم الضمان الصحي من 
5٠ إلى ١3٠ دينارا سنويا جاء 
بقصد النهــوض باخلدمات 
الصحية التي تقدمها للوافد 
والعمل على انتفاعه بأحدث 
وأرقــى مســتوى طبــي في 
العاج واخلدمات واألدوية 
له ولكل فرد من أفراد أسرته، 
التقــدم تفــرض  ومواكبــة 
التطور ملســتوى أفضل من 
اخلدمــات احلاليــة وليــس 
للعبء املادي والتكليف مبا 

ليس في السعة.

ولكن هناك من يرى 
ان الوافد أصبح عالة 
على امليزانية املالية 

الكويتية؟
٭ االخوة الوافدون شركاء 
احليــاة على أرض الكويت، 
واعتــاد املواطنــون علــى 
التعايــش معهــم مبحبــة 
وســام، جنبــا الــى جنب 
لبناء الوطن واملساهمة في 
تقدمــه، فالوافدون ضيوف 
كــرام أحبونــا فأحببناهم، 
وليســوا عالة، فا مصلحة 
من تعمد جتاهل مشــاكلهم 
وغض الطرف عن أحوالهم 

معينة فيما يخص ذلك 
املوضوع؟

٭ نعــم نقتــرح ان تقــوم 
الدولــة ممثلــة فــي وزارة 
الصحــة بترحيــل رســوم 
املدفوعة  الضمان الصحــي 
من الوافد للعام الذي يليه، 
اذا ثبــت ان هــذا الوافــد لم 
يــزر مستشــفيات الضمان 
الصحي، أو أحد املستوصفات 
املنتشرة بالكويت والتابعة 
لتلــك املستشــفيات وبأنه 
لم يجــن أي منفعة صحية 
أو عاجيــة أو حتــى أدوية 
خــال عــام كامــل وميكــن 
حصر هــؤالء الوافدين عن 
طريق وزارة الصحة، ومن 
ثم تتمكن اجلهــات املعنية 
من عمل حصر شامل لهؤالء 
الوافدين وترحيل الرســوم 
التي دفعت للعام الذي يليه، 
وترحل جميع مبالغ التأمني 
الصحي التــي دفعها الوافد 
سواء عن سنة أو أكثر وذلك 
كونه لم يستفد شيئا وبذلك 
ال يستشعر الوافد بأنه يدفع 
رســوما دون ان يســتفيد 
بخدمــة، ويكــون الوافد قد 
وفــر مبلغ التأمــني الذي قد 
يصل الى مبالغ عالية طبقا 
لعملــة بلده وفروق ســعر 
العملة، ويشمل االقتراح فقط 
الوافدين املقيمني، اما الذين 
قرروا السفر ومغادرة الباد 
فهؤالء ال يحق لهم املطالبة 
برد رســوم الضمــان، حتى 
ولو لم يكن قد حصلوا على 
اي خدمــة أو رعايــة طبية، 
كمــا ان املبلغ الــذي دفعوه 
أنفقته الدولــة بالفعل على 
توفير الرعايــة الطبية لهم 
ولم حتتفظ به، مشيرا الى ان 
الهدف من قصر االستفادة من 
االقتراح على الوافدين الباقني 
بالكويت، هو كــــون هـــذه 
الـفئة باقية للعمل والعطاء 
فكانت استفادتها من االقتراح 

مبنزلة تقدير من الدولة لهم 
على استمرار عطائهم، دون 
الفئــة األخرى التــي قررت 
الســفر واملغادرة، فا مبرر 
في رد رسوم الضمان اليها، 
ونكــون باقتراحنــا هذا قد 
مددنــا يــد العــون لاخوة 
الوافدين، وساهمنا في تقوية 
أواصر الود واحملبة املستمرة 

بيننا منذ سنني.

جذور تاريخية لإلرهاب
ما اإلرهاب في نظر 

السفير د.محمد 
املديرس؟

٭ االرهاب باختصار هو كل 
عمل يهــدف الى ترويع فرد 
أو جماعــة أو دولــة بقصد 
حتقيــق أهــداف ال جتيزها 
القوانــني احمللية والدولية، 
وهــي ظاهرة لم تســتحدث 
قريبا في تاريخنا املعاصر، 
بــل ان جذورها متتد الى ما 
قبــل القرن احلادي عشــر، 
ومن أبرز العمليات اإلرهابية 
التي تأثر بهــا العالم بأثره 
حــادث تفجيــر طائــرة في 
ســماء لوكيربــي وعمليــة 
تفجير املبنى الفيدرالي في 
واليــة اوكاهوما األميركية 
وتفجير فندق امللك داود عن 
طريق عصابات صهيونية، 
ومذابح دير ياسني وتفجيرات 
الرياض عام ١994 وتفجير 
أكثر من سفارة أميركية في 
بلــدان متفرقة مــن العالم، 
وواقعــة تفـــجير برجــي 
التجــارة العامليــني بأميركا 
عــام ٢٠٠١، وغـيـــر ذلك من 
التي  العمليــات اإلرهابيــة 
توالت بعد ذلك الواحدة تلو 
األخرى في كل أرجاء العالم 
وحتــى اآلن مــازال اجلميع 
يعاني مــن ويــات العنف 
واإلرهاب وآثــاره اخلطيرة 
واملدمرة والتي لم يسلم منها 

أحد.

د.محمد املديرس

جتربة توزير الشباب 
أثبتت جناحها.. 
فالوزراء المسوا 

جروح املواطنني

نسعى إلى إنشاء 
فرع ملركز االحتاد 

العربي للتحكيم 
والتدريب

الوافدون شركاؤنا 
وليسوا »عالة« على 

ميزانية الدولة

ننسق مع اجلهات 
املعنية بنشر ثقافة 

مكافحة اإلرهاب 
لتغيير نظرة الغرب 

إلى اإلسالم

اإلرهاب ظاهرة
 متتد جذورها

إلى ما قبل القرن 
احلادي عشر ولم 
تستحدث مؤخراً

نعاني جميعًا من 
ويالت العنف واآلثار 

اخلطيرة لإلرهاب 
التي لن يسلم

منها أحد

أقترح ترحيل رسوم 
التأمني الصحي 

التي دفعها الوافد 
للعام التالي إذا لم 

يستفد منها

25 مليون دينار مبيعات »تعاونية الشامية« 
وتوزيع 10% من األرباح على املساهمني

النادي العلمي يفتتح اليوم معرض الكويت للعلوم والهندسة
أعلن النــادي العلمي انه 
ســيفتتح معرض املشــاريع 
الطابية املشاركة في )مسابقة 
الكويــت للعلوم والهندســة 
اخلامسة ٢٠١٧( اليوم برعاية 
وحضور وكيل وزارة الدولة 
لشؤون الشباب الشيخة الزين 

الصباح.
التنمية  وقال مدير قطاع 
والبرامج التنافسية بالنادي 

د.محمد الصفار: ان املعرض 
املقام على مدار يومني سيشهد 
طرح مجموعة مــن األبحاث 
العلمية والتصاميم الهندسية 
التي أجنزها الطلبة والطالبات.
وأضــاف الصفــار الــذي 
يشغل ايضا منصب الرئيس 
التنفيذي للمسابقة انه سيتم 
اســتقبال اجلمهور في خيمة 
النادي العلمي، وذلك لاطاع 

علــى األبحــاث والتصاميــم 
الهندسية واالبتكارات املشاركة 
فــي املعــرض. وأوضــح انه 
ســيعقب ذلك إعــان نتائج 
املشــاريع الفائــزة باملراكــز 
االولى في املجــاالت العلمية 
والهندســية للمسابقة خال 
احلفل اخلتامي املقرر له نهاية 
أبريل اجلاري برعاية وحضور 
وزيــر التربية وزير التعليم 

العالي د.محمد الفارس. وأفاد 
بأن مســابقة الكويت للعلوم 
والهندســة هي أكبر مسابقة 
علمية على مستوى الكويت 
وتأتي في مسارين هما البحث 
الهندسي  العلمي والتصميم 
وتشمل ٢٢ مجاال علميا تغطي 
كل مجاالت العلوم والهندسة.
وذكر الصفار ان املسابقة 
الهادفة لنشــر ثقافة البحث 

العلمي واالبتكار لدى الطلبة 
املرحلــة  دون  والطالبــات 
اجلامعية تعد تأهيا للمشاركة 
في معــرض )انتــل( الدولي 
للعلوم والهندسة الذي يقام 
ســنويا في الواليات املتحدة 
األميركية ومســابقة )انتل( 
للعلوم والهندسة التي تقام 
ســنويا فــي احــدى الــدول 

العربية.

محمد راتب

عقــدت جمعيــة الشــامية والشــويخ 
التعاونية جمعيتها العمومية الستعراض 
ومناقشــة التقريرين اإلداري واملالي عن 
السنة املالية ٢٠١٦، حيث ترأس االجتماع 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية صاح اللهو، 
وبحضور املراقبني اإلداري واملالي ومندوبي 

وزارة الشؤون.
وخال االجتماع الذي عقد على مسرح 
الشامية متت مناقشة عدد من املاحظات 
التي تقدم بها بعض املساهمني الذين وجهوا 
إلى مجلس اإلدارة تساؤالت عدة قام رئيس 
اجلمعية بالرد عليها، ومتت املصادقة على 
التقريرين اإلداري واملالي بأغلبية أصوات 

املساهمني املسجلني.
وعلى هامش االجتماع، كشــف رئيس 
مجلس اإلدارة صاح اللهو عن أهم إجنازات 
اجلمعية للعام ٢٠١٦ والتي حققت مبيعات 
وصلت إلى ٢5 مليون دينار رغم حجز ١٠٠ 
ألف دينار للمشــروعات املستقبلية و٧5 
ألفا للمهرجانــات و8٦٠٠ دينار لبضاعة 
تالفة، موضحا أنه ســيتم توزيع ١٠% من 
األرباح على املساهمني، حيث بلغ صافي 
الربح القابل للتوزيــع ٢.٠٦4.384 دينار 
بنسبة زيادة ١8% عن العام ٢٠١5، واإليرادات 

3.5٢3.5٢9 دينار بزيادة ١4%.
وحتــدث اللهــو عــن أبــرز االنشــطة 
التســويقية واإلنشــائية ومنها مهرجان 
القرطاسية والعودة للمدارس ومهرجان 
ها فبراير ومهرجان الســلع الرمضانية 
ومهرجان التجميل والعطور، مشيرا إلى 
مشروع املخازن اجلديدة الذي سيوفر ١٢٠ 
الف دينار ســنويا مع اســتثمار الواجهة 
االمامية، باإلضافة إلى سوق غرناطة اجلديد 
الذي اســتطعنا بعد جهد جهيد وانقطاع 

دام ٦ سنوات ان نعيده إلى الواجهة، حيث 
سيرى النور قبل نهاية العام احلالي ٢٠١٧.
وفيمــا يتعلق مبخازن الشــامية التي 
ستكون على مســاحة ٢٠٠٠ م٢ في الري 
بالشــويخ، أوضح أن املخازن القدمية لم 
تعد تلبــي الطموحات، فجــرت مخاطبة 
وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل بهذا 
اخلصوص، فخاطبت البلدية الستخراج 
ترخيص الهدم وإعادة البناء وحصلنا على 
موافقــة الوزارتني وجــرى تكليف مكتب 
استشاري لعمل التصاميم الازمة للتنفيذ 
وفي حال االنتهاء منها ســتوفر ١٢٠ ألف 

دينار قيمة إيجارية.
وأكد أن صيدلية الشــامية تعتبر من 
افضل الصيدليات، حيث تشتمل على جميع 
االدوية ومنتجات التجميل الطبي، وتتم 
إدارتها بصورة مباشرة وهناك توقعات بأن 
تساهم في مضاعفة املبيعات إلى مليوني 
دينار وقد انتهجنا سياسة تسويقية رائدة 
فــي إدارتها، حيث يتم البيع فيها بهامش 
ربح ١٠%، مشيرا إلى أنه مت استحداث ركن 
جديــد ألغذية الريجيــم للدايت واالغذية 
االورجانيك في السوق املركزي. وأضاف 
اللهو أن اجلمعية نظمت الكثير من األنشطة 
والرحات واملسابقات والفعاليات املتنوعة، 
ومنها الرحلة الشتوية لشاليهات ومنتجع 
اخليــران، إضافة إلى رحلــة العمرة التي 
شــارك فيهــا 3٠٠ معتمر ملــدة 3 أيام في 
فندق هيلتون مكة، كما حرصنا على تكرمي 
املتفوقني، وإطاق مسابقات للقرآن الكرمي 
خال شهر رمضان املبارك، وتنظيم املخيم 
الربيعي الترفيهي، وتسيير رحات إليه 
مع انشطة ترفيهية وثقافية، وقمنا كذلك 
بتوزيــع البخــور والعطور علــى بيوت 
الرحمــن، وشــاركنا في إفطــار الصائم، 

ووزعنا ثاجات على املساجد.

جانب من اجلمعية العمومية جلمعية الشامية

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية 
التعاونية صالح اللهو إن اجلمعية 

وفرت سيارة من بنك بيت التمويل 
لعموم مساهميها الكرام بدأوا من 

خاللها بإيداع شيكات األرباح، مشيرا 

إلى أن اخلدمة توفرها اجلمعية ألول 
مرة للتسهيل على املساهيمن خصوصا 

أن السيارة متواجدة بجانب السوق 
املركزي منذ أمس األول.

سيارة من بيت التمويل إليداع شيك األرباح

المركز العلمي احتفل بـ »يوم األرض«: برامج تعليمية وورش عمل للتوعية البيئية

برعاية وحضور الشيخة الزين الصباح

الكويت األولى باملنطقة في استخدام
العرض بالليزر في سينما »آي ماكس«

محمد راتب

نظم املركز العلمي التابع 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
فعالية مبناسبة يوم األرض، 
شــارك فيها عدد من اجلهات 
احلكومية واألهلية منها الهيئة 
العامة للبيئة، وجمعية أصدقاء 
النخلة واجلمعيــة الكويتية 

حلماية احليوان وغيرها.
وفــي تصريح له، كشــف 
التســويق والعاقات  مديــر 
العامة في املركز نواف الرديني 
عن تطوير سينما آي ماكس من 
خال تزويدها بتقنية العرض 
بالليزر وهي احدث نظام عرض 
سينمائي في العالم وستكون 
الكويــت هــي أول دولــة في 
املنطقة تستخدم هذا النظام، 
مشيرا الى أن النظام اجلديد 
يقدم صورة سينمائية بصفاء 
ونقاء غير مسبوق في تاريخ 

صناعة السينما.
وأضاف أن مناســبة يوم 
االرض السنوية تعتبر فعالية 
عاملية تشــارك بها ١٧5 دولة 
من ضمنها الكويت وتشــرف 
عليهــا شــبكة يــوم األرض 
بهدف نشر الوعي واالهتمام 
الطبيعية، مشــيرا  بالبيئــة 
إلى ان املركز العلمي يشــارك 
العالــم بهذه املناســبات عبر 
فعاليات تعليمية هادفة يتم 
املدارس  تخصيصها لطلبــة 
متضمنة مجموعة من ورش 
العمــل والتجــارب العلميــة 
السهلة والبسيطة لدعم البيئة 
وحمايتهــا. وأوضح الرديني 
أن املركــز قام بدعــوة جهات 
حكوميــة وأهليــة وخاصــة 
هــذه  إلحيــاء  وتطوعيــة 
املناســبة والتعاون في نشر 

هذه الرسائل اإليجابية، مبينا 
ان املركز مستمر في االحتفال 
املناســبة حتى السبت  بهذه 
املقبل عبــر طرح تخفيضات 
على تذاكر دخول مرافق املركز 

وعضويته.

وأوضح ان هذه املناســبة 
تزامنت مع مرور ١٧ عاما على 
تأسيس املركز، حيث وصلت 
أعداد زواره الى تسعة مايني 
و٧٠٠ ألــف زائر منذ افتتاحه 
في الـ ١٧ من أبريل عام ٢٠٠٠ 

وحتــى اآلن مــا يؤكــد قيمة 
الرسالة العلمية التي يقدمها 
لزواره والتي جعلته صرحا 

محليا.
مــن جانبــه، اكــد رئيس 
قسم العاقات العامة وخدمة 
املواطــن فــي الهيئــة العامة 
للبيئة احمد دشتي أن كوكب 
األرض يســتحق من اجلميع 
علــى  واحملافظــة  العنايــة 
مــوارده الطبيعية ومكوناته 
وكائناته لضمــان دميومتها 
لاجيال املقبلة، مشــيرا الى 
ان الســلوك البيئي االيجابي 
مطلوب وان التنمية املستدامة 
باتت أمرا البد منه لوطن اكثر 
ازدهارا وتقدما. وبني دشــتي 
حرص الهيئة على مشاركة كل 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
والتطوعيــة فــي اي فعالية 
بيئية بهدف نشر الوعي البيئي 
وزيادته وغرس القيم البيئية 
لدى أفراد املجتمع كون البيئة 

مسؤولية مشتركة.
أما عضو اجلمعية الكويتية 
حلماية احليوان وبيئته بشاير 
الزايــد، فأكدت أن املشــاركة 
فــي الفعاليــة تأتــي لدعــوة 
املواطنــني واملقيمني للتطوع 
في االعمال البيئية الى جانب 
التوعية بأهمية احملافظة على 
احليوانات واالهتمام بها كونها 
جزءا من املنظومــة البيئية، 
الفتة إلى ان اجلمعية حتتضن 
اكثر من 3٠٠ حيوان في امللجأ 
كالكاب والقطــط واحلصن 
والقــردة وهناك محميات لها 
الى جانب أنواع من الساحف 
وغيرهــا، مبينة ان اجلمعية 
تســاهم أيضــا فــي التوعية 
بإعادة تدوير النفايات وإلقائها 
في احلاويات املخصصة لها.

)عادل سالمة( نواف الرديني خالل االحتفال بيوم األرض 

أطفال يشاركون في حفل يوم األرض


