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خالل مشاركته في احتفال العيد الوطني ململكة بوتان

منتدى املبادرات الهندسية يواصل فعالياته باستعراض فرص العمل املتاحة أمام الشباب

الرومي ردًا على تصريحات مستشار املرشد اإليراني:
نرفض بشدة التدخل في شؤوننا الداخلية

املنفوحي: املنطقة احلضرية متثل 8% من األراضي املتوافرة

ش���دد مدير ادارة آس���يا في 
السفير محمد  وزارة اخلارجية 
املجرن الرومي على ان العالقات 
بني دول املنطقة يجب ان تكون 
طيبة مشيرا الى انهم يسمعون 
كالما طيبا من قبل املس���ؤولني 

االيرانيني حول تلك العالقات.
وخالل مشاركته في االحتفال 
الذي نظمته سفارة بوتان مساء 
اول من امس ف���ي فندق كراون 
بالزا مبناس���بة عيدها الوطني 
ال� 105 رد الرومي على س���ؤال 
ح���ول التصريح���ات األخيرة 
ملستشار املرش���د االيراني ضد 
حكام اخلليج قائال: »نحن نرفض 
بشدة اي تدخل من قبل أي دولة 
في ش���ؤوننا الداخلية مبينا أن 
السياس���ة اخلارجي���ة لدول���ة 
الكويت تنطلق من عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية ألي دولة 
في العالم وف���ي املقابل ال تريد 
ألي دولة أن تتدخل في شؤونها 

الداخلية واحمللية.

3 حروب في 3 عقود راح ضحيتها 
الكثير من البشر واألموال والتي 
كان لها تأثير واضح على االقتصاد 
والبيئة، ولهذا نريد العيش بسالم 
مع الدول املجاورة مبا فيها ايران«.  
وباحلديث عن العالقات بني الكويت 
وبوتان وصفها الرومي »باجليدة 
والطيب���ة وخصوص���ا أن دولة 
الكويت هي الدولة العربية الوحيدة 
التي لها سفارة في بوتان«مبينا 
ان هذا يعك���س العالقات القوية 
التي تربط احلكومتني والشعبني 

الصديقني.
وم���ن جانبه وصف س���فير 
مملكة بوتان تاش���ي بنس���وج 
العالقات الثنائية بني بالده ودولة 
الكوي���ت »بالقدمية« مؤكدا علة 
وجود عالق���ات عميقة وجيدة 
بني البلدين مبدي���ا امله في أن 
تزدهر ه���ذه العالقات وتتطور 
في املستقبل مبا يخدم مصالح 

البلدين.
بيان عاكوم  ٭

تتواصل أنشطة منتدى املبادرات 
الهندس����ية األول املقام حاليا في 
فندق بلو ساس حتت رعاية سمو 
العهد الشيخ نواف األحمد،  ولي 
حيث ش����هد اليوم األول للمنتدى 
جلستي عمل شارك فيهما عدد من 
املتخصص����ني واملعنيني باحملاور 
الرئيسية للمنتدى، حيث مت التركيز 
عل����ى عرض عدد م����ن املبادرات، 
وحتديد التحديات الفنية في معظم 
املهمة وتطوير األفكار  القطاعات 
وحتويلها ملبادرات ومشروعات 

مدروسة قابلة للتنفيذ.
أدراها مساعد  اجللسة األولى 
املدير العام لشؤون قطاع التطوير 
واملعلوم����ات ببلدي����ة الكوي����ت، 
م.أحم����د املنفوحي، وحتدث فيها 
كل من، وم.موسى الصراف عضو 
املجلس البلدي وم.هاش����م هاشم 
نائب العضو املنتدب لشركة نفط 
الكويت، م.صبحي املال املدير العام 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
وم.س����عد احمليلبي مدي����ر إدارة 
املخطط الهيكلي ببلدية الكويت.

وقد افتتح م.املنفوحي اجللسة 
باإلشارة إلى أن املنطقة احلضرية 
تشكل 8% فقط من األراضي املتوافرة 
النفطي  القطاع  الكويت، وأن  في 
مهتم باأن حقوق االمتياز مسيطرة 

على جميع األراضي.
وأضاف ان شركة النفط تنازلت 
عن 4.677 كم مثل 25% تقريبا من 
مساحة الكويت، ولم تستغل هذه 
املساحات حتى اآلن ومضيفا: ان 
عدد الطلبات املتراكمة لدى املؤسسة 
العامة للرعاية الس����كنية فاق 90 

ألف طلب.
وتس����اءل املنفوح����ي: هل مت 
تخصيص املبالغ اخلاصة باإلنشاء 
والبني����ة التحتية من قبل وزارة 

توفير الطاقة الكهربائية.
وشهدت اجللسة املسائية الثانية 
للمنتدى عرضا لعدد من التجارب 
الشبابية الناجحة في الكويت، حيث 
قدم الرئيس التنفيذي ملؤسس����ة 
البترول الكويتية م.فاروق الزنكي 
عرضا ع����ن الفرص املتاحة لعمل 
الشباب في املؤسسة، والتي ستزيد 
على 5 آالف وظيفة خالل السنوات 

ال� 5 املقبلة.
الزنكي عن مبادرة  وكش����ف 
إلنشاء مركز أبحاث وتكنولوجيا 
متخصص في االستكشاف واإلنتاج 
النفط����ي في الكوي����ت، مؤكدا أن 
العمل يس����ير لرف����ع اإلنتاج من 
النفط الكويتي إلى نحو 4 ماليني 
برميل يومي����ا من مختلف أنواع 

النفوط.
من جهته، عرض رئيس مجلس 
إدارة املركز العلمي م.جبل املطوع 
جتربة املركز في العمل التطوعي 
الكويتي، حيث يتم قبول نحو 80 
متطوع����ا ومتطوعة على فترتني 
سنويا، وأن عمليات القبول تتم 
بعد املقابالت ملئات من املتقدمني 

للتطوع في املركز.
الف����ارس مدير  وقدمت د.رنا 
البرنامج اإلنشائي جلامعة الكويت 
»الشدادية« عرضا تفصيليا عن 
مكونات املش����روع واملراحل التي 
وصل إليها، الفتة إلى أن املشروع 
ميضي بشكل جيد وفقا للجدول 
الزمني على الرغم من الصعوبات 
ال����دورة املس����تندية  ومش����اكل 

للمشروع.
كم����ا قدمت رئيس����ية منظمة 
»مهندسون بال حدود« � م.زينب 
الري شرحا عن عمل املنظمة في 
الكويت والعالم، واعدة بعدد من 

املشاريع واملبادرات املستقبلية.

وعب���ر الرومي ع���ن أمله في 
»ان تترج���م ه���ذه التعليق���ات 
والتصريحات التي يصدرها القادة 
اإليرانيون بش���كل إيجابي على 
مستقبل العالقات مع دول املنطقة، 

وأن تترجم على ارض الواقع مبا 
الثنائية ويخدم  العالقات  يخدم 
السالم في منطقة اخلليج العربي 
حتى تكون بعيدة عن احلروب«. 
واستدرك قائال: »أعتقد أنه يكفي 

)انور الكندري( حضور ديبلوماسي كبير  

م.حسام اخلرافي مع أعضاء اللجنة املنظمة

السفير محمد الرومي مشاركا السفير البوتاني وحرمه قطع كيكة االحتفالالشيخ سلمان احلمود والشيخ علي اجلابر والسفير االماراتي علي بن شكر والسفير العراقي محمد حسني بحر العلوم

التحتية الكبيرة، موضحا أن 
إنشاء ميناء خليفة ومنطقة 
خليفة الصناعية كمش���روع 
عمالق ومتكامل، يس���هم في 
مواكب���ة النم���و االقتصادي 
الذي تش���هده دولة اإلمارات 
العربي���ة املتح���دة. وأكد أن 
ميناء خليفة سيكون ركيزة 
أساس���ية في البنية التحتية 
لقطاع النقل البحري في دولة 
اإلم���ارات، موضحا أن الدول 
التي تواكب التطور في قطاع 
النقل وبنيت���ه التحتية، هي 
وحدها التي ستكون قادرة على 
القيام بدور فاعل في منظومة 

التجارة العاملية.
وأشار العلي إلى أن دولة 
اإلمارات عموما، وليس أبوظبي 
وحدها مازالت تشهد العديد من 
املشاريع العمالقة، مبا في ذلك 
مش���اريع عقارية طموحة مت 
اإلعالن عنها في دبي مؤخرا، 
وذلك عل���ى الرغم من األزمة 
االقتصادية العاملية التي مازال 
العالم تتأثر  الكثير من دول 

بها.
وقال إن اإلمارة قد تطورت 
بشكل كبير في العقود األربعة 
املاضية في ظل قيادة املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، والتي 
حتولت إلى واحدة من املراكز 
االقتصادية الرائدة في املنطقة 

والعالم.

هنأ القيادة السياسية اإلماراتية على افتتاحه

العلي: ميناء خليفة يعزز مكانة اإلمارات 
التنافسية على املستويني اإلقليمي والعاملي

»امللتقى اإلعالمي« و»الكويتية لإلعالم« تكرمان
من أمضى 20 عامًا في العمل من اإلعالميني العرب

إغالق التسجيل في جائزة سالم العلي
للمعلوماتية 31 اجلاري

أعلنت اللجنة املنظمة العليا جلائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية أن باب التسجيل 
للتنافس على اجلائزة املعلوماتية في دورتها 
الثانية عش���رة س���يقفل يوم االثنني املوافق 
2012/12/31 في متام الس���اعة الثانية عش���رة 
مساء، وقد أهابت بالراغبني في التنافس على 
هذه اجلائزة الى اإلسراع بتسجيل مشاريعهم 
االلكترونية قبل املوع���د احملدد اغتناما لهذه 
الفرصة التي تتيح لهم الفوز بإحدى اجلوائز 
املادية أو إحدى اجلوائز العينية القيمة، علما 
أن قيمة اجلوائز تبلغ مائة ألف دينار مبا يعادل 

ثالثمائة وخمسني ألف دوالر.
اجلدير بالذكر أن اجلائزة تأسس���ت بدعم 
ورعاية من س���مو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني � حفظه اهلل � في الكويت عام 
2001، ث���م امتدت فعالياتها الى جميع االقطار 
العربية ع���ام 2007، والى اآلفاق العاملية عام 

.2011
وتعد جهة مس���تقلة غير ربحية، ومنهج 

عمل تنموي في مج���ال املعلوماتية والثقافة 
الرقمية، منطلقة من إميانها بحتمية التكنولوجيا 
في احلاضر واملس���تقبل، ومتخذة من العمل 
التطوعي والتش���اركية املجتمعية سبيال الى 
حتقيق طموحها في رؤية مجتمع معلوماتي 

متكامل ومتطور.
ه���ذا، وتقيم اجلائزة ف���ي كل دورة من 
دوراتها حفال سنويا لتكرمي الفائزين بجوائز 
املعلوماتية برعاية وحضور صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحم���د، ويحضره 
ثلة من الش���يوخ الكرام وكبار املسؤولني 
في املجتم���ع والدولة، وأعضاء في مجلس 
األمة، وس���فراء من الدول العربية، وكذلك 
ممثلو جمعيات النفع العام، واملتطوعون 
في نشاطات اجلائزة، إضافة الى كثير من 
املدعوين من املتخصصني واملهتمني باملشروع 
املعلوماتي، كما يقام في ظل هذا االحتفال 
معرض إلجنازات اجلائزة خالل مسيرتها 

بأحدث املستجدات الذكية.

القيادة  مؤكدا أنه في ظل 
الس���مو  احلكيم���ة لصاحب 
الش���يخ خليفة ب���ن زايد آل 
الدولة، حفظه  نهيان رئيس 
اهلل، واملتابع���ة احلثيثة من 
الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زاي���د آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائ���ب القائد األعلى 
للقوات املسلحة أصبحت إمارة 
أبوظبي تعيش فجرا جديدا من 
التحول سياس���ته الرئيسية 
االنتقال من إمارة تعتمد على 
إمارة تعتمد على  إلى  النفط 
التنويع االقتصادي من خالل 
التوصل إلى اقتصاد املعرفة 
الذي يحقق التنمية املستدامة 
املنافسة  واقتصاد قادر على 

على الصعيد العاملي.

هن���أ مدير عام مؤسس���ة 
املوانئ ورئيس احتاد املوانئ 
البحرية العربية، رئيس قطاع 
النقل العربي الشيخ د.صباح 
جابر العلي احلكومة اإلماراتية 
والشعب اإلماراتي على افتتاح 
ميناء خليفة الذي يعد واحدا 
من أكبر املوانئ بالعالم. والذي 
س���يعمل على تعزيز مكانة 
دولة اإلمارات التنافسية على 
املستويني اإلقليمي والعاملي.

وقال العل���ي في تصريح 
صحاف���ي إن إم���ارة أبوظبي 
أخ���ذت مكانة عالي���ة بدأت 
تتبوأها على خريطة أنشطة 
املوان���ئ العاملية مع امتالكها 
املقومات التي تدعم ذلك السيما 
مع البدء في تنفيذ مش���روع 
مين���اء خليفة ال���ذي يعتبر 
أحد أكبر املوانئ في املنطقة 
وتعقد اآلمال على إجناز حجم 
كبير من األعمال من خالله في 

السنوات املقبلة.
العمراني  وأشاد بالطفرة 
التي تش���هدها  واالقتصادية 
إمارة أبوظب���ي التي جعلتها 
في مصاف الدول املتقدمة من 
خالل اتباعها سياسات محكمة 
جنحت في احلفاظ على معدالت 
النمو اإليجابية في السنوات 
األخيرة حيث جتاوزت معها 
اآلث���ار املترتب���ة على األزمة 
املالية العاملية مركزة في ذلك 
البنية  على تطوير مشاريع 

أعلنت هيئة امللتقى اإلعالمي العربي بالتعاون 
مع اجلمعية الكويتية لإلعالم واالتصال ووزارة 
اإلعالم عن إقامة حفل تكرمي اإلعالميني الذي 
سيقام يوم اخلميس املوافق 27 اجلاري برعاية 
وحضور وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود، وسيقام حفل 
التكرمي في مقر امللتقى اإلعالمي العربي في شارع 

العثمان بحولي )بيت العثمان القدمي(.
وصرح األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ورئيس اجلمعي���ة الكويتية لإلعالم 
واالتصال ماضي عبد اهلل اخلميس بأن فكرة 
هذه اجلائزة تأتي في إطار احلرص على إبراز 
دور اإلعالميني العرب الذين ساهموا في تأسيس 
وتطوير اإلعالم الكويتي، بحيث يشمل التكرمي 
كل من عمل في إعالم الكويت ومضى على عمله 

أكثر من عشرين عاما.
وأكد أن دور اإلعالميني والصحافيني العرب 
الذين ش���اركوا في نهض���ة الكويت اإلعالمية 
والصحافية دور مع���روف، فهناك الكثير من 
رواد العم���ل اإلعالمي والصحافي الذين كانت 
لهم بصمة واضحة ومساهمات جليلة وصاروا 

جزءا من تاريخ الكويت اإلعالمي، مشيرا إلى 
أن تكرمي مثل هؤالء الرواد أمر ايجابي يعكس 
حرص الكويت على االحتفاء بكل من ش���ارك 

في نهضتها.
وأضاف اخلمي���س أن رعاية وزير اإلعالم 
الشيخ س���لمان احلمود أيضا تعكس حرص 
املؤسسة اإلعالمية الرسمية في الكويت على 
االحتفاء بالكوادر العربية والرواد الذين تركوا 
بصم���ة واضحة وقوية على مس���يرة اإلعالم 
الكويتي، كما تعكس كذلك امتنان وشكر الكويت 
لهؤالء الذين أمضوا حياتهم املهنية في خدمة 

إعالم وصحافة الكويت.
وأوض���ح أن هناك الكثير من املؤسس���ات 
اإلعالمية والصحافية في الكويت سوف ترشح 
أسماء العرب العاملني فيها منذ أكثر من عشرين 
عاما ليتم تكرميهم جميعا، ويشمل الترشيح كال 
من صحف الكويت وقنواتها الرسمية واخلاصة 
ووكالة األنب���اء الكويتية واملجالت وجمعية 
الصحافيني وغيرهما من املؤسسات اإلعالمية 
والصحافية التي شهدت مشاركة هؤالء الرواد 

في مسيرتها املهنية.

الشيخ د. صباح جابر العلي

املالي����ة ودور وزارات اخلدم����ات 
األش����غال والكهرباء، وهل احلل 
بالس����كن العم����ودي رغم فش����ل 

التجربة بالصواب؟
وأكد ان املجلس البلدي والبلدية 
خصص����ت أراضي تزيد على 150 
ألف وحدة سكنية خارج املنطقة 

احلضرية.
م����ن جهت����ه، قال م.موس����ى 
الصراف، انه ال ميكن حل مشكلة 
او أزمة بحجم املشكلة اإلسكانية 
في الكويت بعد ان كسرت الطلبات 
حاجز 100 ألف طلب ويتزايد يوميا 
بالتمني والوعود في غياب اجلهة 
املختصة واملس����ؤولة في الدولة 
لوضع خطط وإستراتيجية وفق 
برام����ج زمني����ة واضحة ملعاجلة 

املشكلة.
اإلرادة  ان  الص����راف  وأك����د 
واإلدارة هما الكفيالن بحل املشكلة 
السكانية، واإلرادة تقوم بإصدار 
التشريعات الالزمة من خالل إنشاء 

هيئات مستقلة لكل مدينة، واإلدارة 
حتدد اختصاصات املؤسسة العامة 
ف����ي متابعة  الس����كنية  للرعاية 
الطلب����ات للتخصيص والتوزيع 
للمناطق اإلسكانية داخل وخارج 

املدن اجلديدة.
وطرح الصراف فكرة إنش����اء 
هيئة خاصة ب����كل مدينة جديدة 

مبشاركة من القطاع اخلاص.
وأم����ا نائب العض����و املنتدب 
لشركة نفط الكويت هاشم السيد 
هاشم فرأى ان احلل األمثل للمشكلة 
اإلس����كانية متثل في اإلسراع في 
إجناز الوحدات السكنية في املناطق 
الت����ي تنازلت عنها ش����ركة نفط 
الكويت ضمن املراحل الس����ابقة، 
واإلسراع في إجناز شبكة الطرق 
اإلقليمي����ة لرب����ط الب����الد باملدن 
اجلديدة، كذلك إنشاء مدن متكاملة 
جديدة تش����مل هيئات ووزارات 
الدولة ومواكب����ة النمو املعماري 
لنمو البيئة التحتية األساسية من 


