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آل مــــــراد الگرام
لـــوفـاة املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

عميد العائلة

احلاج / علي حيدر مــراد

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل

دعوة للتفكير
بقلم الفريق أول أحمد الرجيب

شهر 6
وتصاريف القدر

تصاريف القدر في شهر 6 عجيبة، وغريبة في ذات 
الوقت، العجيب فيها أن في هذا الشهر سجل التاريخ 

عالمات صنعت تاريخ الكويت املاضي واحلاضر، 
وأقصد هنا استقالل الكويت في 1962/6/19، والذي 

انتقلت بعده الكويت من اإلمارة الى الدولة، دولة 
الدستور واملؤسسات الدستورية، والدميوقراطية، وفي 

يوم 16 /6 ولد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه وألبسه املولى عز وجل 

ثوب الصحة والعافية، األب القائد، ربان السفينة التي 
يقودها الى بر األمان بصبر الرجال وبحكمة احلكماء، 

برغم األنواء والعواصف السياسية الداخلية واخلارجية.
والغريب في تلك التصاريف انه في الشهر نفسه 
يصدر حكم تاريخي من احملكمة الدستورية في 

يوم 2013/6/16، حكم سيفتح وبال أدنى شك صفحة 
جديدة في مسيرة حاضر الكويت ومستقبلها، ألن هذا 

احلكم سيضع وإلى حد كبير للتوترات والتجاذبات 
والصراعات السياسية التي أنهكت الوطن، وأخرت 
مسيرته زمنا طويال، وكيف ال وهو الذي جاء أي 

حكم احملكمة الدستورية، مدويا صادحا باحلق، مؤكدا 
وبشجاعة ومن دون مواربة، على سيادة القانون نصا 
وروحا، واضعا املصلحة العليا للوطن وال غير الوطن 

نصب عينيه، جاء هذا احلكم ليقول وبكل وضوح أنني 
انحاز الى الكويت، وطن اجلميع.

ولقد متنيت في مقالي السابق، أال يشعر أي كان بخيبة 
أمل أو إحباط، فليس هناك منتصر أو مهزوم جراء هذا 

احلكم، ألن الكويت هي املنتصرة.
ومن يريد أن يعمل من اجل الكويت وأهلها، فها هي 

صفحة جديده فتحتها تصاريف القدر، واملطلوب هنا 
ان نصفي النيات، ونغتنم هذه الفرصة التي تهيأت 
لكل مخلص، فلتتوحد اجلهود، وتتعاضد السواعد، 

لصنع مستقبل الكويت، وطن األجداد، حاضر األبناء، 
ومستقبل األحفاد، الكويت التي أتعبها صخب السياسة، 

الكويت التي طال انتظارها وانتظار أبنائها أن يخفت 
ذلك الصخب، وان تبرد أجواؤه، وان يتفرغ اجلميع 

للعمل اجلاد املنتج، وفي ظني أن ذلك لن يتحقق 
بالتمنيات وحسن النوايا وعفا اهلل عما سلف، لن 

يتحقق ما يتمناه كل مواطن مخلص إال مبجلس أمة 
يتفرغ للتشريع الذي ينفع املواطن وليس ملجموعة 

مواطنني، ويتفرغ للرقابة اجلادة واملسؤولة والبعيدة 
عن تصفية احلسابات الشخصية، وبحكومة قوامها 

وزراء أكفاء، يتم اختيارهم بعيدا عن احملاصصة، ذلك 
األسلوب الذي لم يوصلنا إال الى الفشل احلكومي 
املتكرر، وزراء يتحملون املسؤولية وال يخشون 

في احلق لومة الئم، حكومة حتاسب نفسها قبل أن 
يحاسبها مجلس األمة، حكومة تقود وال تقاد، حكومة 
تنصب ميزان العدل بني جميع املواطنني، وتعمل على 

توفير أسس الرفاه لهم.
في اخلتام، أجد لزاما علّي ان أقف اجالال واحتراما 

لقضائنا الكويتي النزيه الشامخ، ولرجاله الذين يثبتون 
يوما بعد يوم أنهم رجال من معدن وطني أصيل، لم 

يعيروا يوما اهتماما للترهيب أو للضجيج اإلعالمي، أو 
لألصوات العالية، كان همهم التأكيد على سيادة القانون 

الذي هو صمام األمان والدرع احلصينة الستقرار 
الوطن وضمانة ألمنه وأمانه.

منطقتا حولي والفروانية اختتمتا 
أنشطة »التجارية« وكرّمتا الفائزين

حتت رعاية مدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
بدرية اخلالدي وبحضور مدير الشؤون التعليمية وليد 
السعيد، أقام التوجيه الفني للمواد التجارية باملنطقة 
امللتقى اخلامس حتت عنوان »التدريب في املؤسسات 
ماذا؟ ملاذا؟ كيف؟«، ماذا نع���رف عن التدريب، وملاذا 
نحتاج التدريب، وكيف نطبق التدريب في املؤسسات؟، 
من إعداد وتنفيذ املوجهة الفنية األولى باملنطقة منى 

غريب.
حضر امللتقى جميع معلمي ومعلمات املواد التجارية، 
وشارك مراقب املرحلة الثانوية سعد الراجحي في تقدمي 
فقرة عن التدريب وإعطاء نبذة عن نشأة فريق التدريب 

والتطوير مبنطقة الفروانية التعليمية ومنجزاته.
واختتم امللتقى بتكرمي ممثل راعي احلفل مدير الشؤون 
التعليمية وليد السعيد، ومعلمة القسم التجاري منيرة 
البصمان على تعاونهما في إجناح امللتقى، وإلدارة ثانوية 

أم احلكم بنت أبي سفيان على استضافة امللتقى.
وفي الس����ياق، اختتم التوجيه الفن����ي العام للمواد 
التجارية في منطقة حولي التعليمية أنشطة العام الدراسي 
2012-2013م بتكرمي الفائزين في مس����ابقة »تعاملي مع 
املؤسس����ات« في ثانوية بيان، وذلك حتت رعاية الوكيل 
املس����اعد للتعليم العام محمد الكندري، وحضور مدير 

منطقة حولي التعليمية عبداهلل احلربي.
وقد توجت بالكأس كل من ثانوية سالم املبارك- بنني، 
على مس����توى جميع مدارس البنني، وثانوية الساملية- 

بنات، على مستوى جميع مدارس البنات. 
محمود الموسوي  ٭

رئيس األركان استقبل قائد البعثة البنغالديشية بالبالد

اخلالد شهد تخريج دورة القيادة واألركان املشتركة رقم 17

رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع بتوزيع اجلوائز والشهادات 
على اخلريجني وتكرمي املتفوقني 
واملتميزين منهم. من جانب اخر 
العامة  استقبل رئيس األركان 
الفري���ق الركن خالد  للجيش 
اجلراح ، رئيس البعثة العسكرية 
البنغالديشية بالكويت العميد 
الركن حميدالرحمن شودري، 
مبناس���بة انتهاء فت���رة عمله 
بالبالد، يرافق���ه العميد الركن 
ش���ميم الزمان رئيس البعثة 
البنغالديش���ية  العس���كرية 

اجلديد.

وهي ثروة ال تعادلها أي ثروة 
فهم عماد املستقبل وأمل الوطن 
وعلى سواعدهم تبنى اإلجنازات 
وحتقق الطموحات وعليهم ان 
يتسلحوا بسالح العلم احلديث«، 
وأشار الى ان وجود عدد كبير 
من الضباط الدارسني من جيوش 
الدول الشقيقة والصديقة يؤكد 
رقي مستوى التعليم األكادميي 
إليه كلية مبارك  الذي وصلت 
 ، العبداهلل للقي���ادة واألركان 
ومتنى للخريجني كل التوفيق 
والنجاح ف���ي حياتهم العلمية 
والعملي���ة.  بعد ذلك قام نائب 

الدارسني.  وقد أعرب نائب رئيس 
الدفاع  مجلس الوزراء ووزير 
الشيخ أحمد اخلالد عن فخره 
واعتزازه مبا وصلت اليه كلية 
مبارك العبداهلل للقيادة واألركان 
املشتركة يضاهي أرقى الكليات 
األكادميية للعلوم العس���كرية 
في العالم، وأكد حرص القيادة 
العسكرية على مواصلة تطوير 
الكلية ودعمها ترجمة للنطق 
السامي لصاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد بقوله: »ان 
ثروة الكويت احلقيقية في أبنائها 

الركن نضال حسني بكلمته نيابة 
عن الطلبة اخلريجني بالشكر 
و االمتنان ملعالي نائب رئيس 
الدفاع  مجلس الوزراء ووزير 
على رعايته حلف���ل التخرج، 
كما شكر رئيس األركان العامة 
للجيش، حلرصه ودعمه الدائم 
للكلية مبا يحقق األهداف املرجوة 
ويلبي طموح الطلبة الدارسني 
فيها، وشكر العقيد نضال كذلك 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
والعاملني فيها على عملهم الدائم 
واملتواص���ل وتذليلهم جلميع 
الصعوبات التي تواجه الطلبة 

برعاي���ة وحض���ور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ أحمد اخلالد، أقيم 
صباح امس حفل تخريج دورة 
القيادة واألركان املشتركة رقم 
17، وذلك في كلية علي الصباح 

العسكرية. 
بدأ احلفل بتالوة عطرة من 
آيات الذكر احلكيم، ثم ألقى كبير 
املعلمني بكلية مبارك العبداهلل 
للقيادة واألركان العميد الركن 
بحري عبداهلل دشتي كلمة هنأ 
فيها اخلريجني، وأشار من خاللها 
إلى التطور املس���تمر والعمل 
املؤسس���ي واألكادمي���ي الذي 
وصلت إليه كلية مبارك العبداهلل 
للقي���ادة واألركان، مبا يحقق 
األهداف من خالل تخريج كوكبة 
من الضباط القادة على مستوى 
عال من الكفاءة والقيادة، وأكد 
أن كلية مبارك العبداهلل للقيادة 
واالركان تؤمن بوجوب بذل كل 
اجلهد خلدمة هذا الوطن املعطاء، 
من خالل تأهيل الضباط القادة 
في اجلي���ش الكويتي، ثم ألقى 
كبير املعلمني اإلجنليز بالكلية 
العقيد ديڤيد بنيت وأوضح ان 
الكلية تعمل بش���كل دائم على 
تطوير املناهج الدراس���ية مبا 
يخدم العملية التعليمية بالكلية، 
وأوضح أن أهمية الدراسة بالكلية 
ودوره���ا في تأهي���ل الضباط 
القيادة في  القادة لتسلم زمام 
وحداتهم، وهنأ اخلريجني على 
متيزهم خالل فترة دراس���تهم 
بالكلية، ب���دوره  تقدم العقيد 

الشيخ احمد اخلالد متوسطا خريجي دورة القيادة واألركان املشتركة رقم 17 

السفير التركي أوضح خالل مؤمتر صحافي عقده أمس طبيعة األحداث اجلارية في بالده

تامير: القطاع السياحي في تركيا لم يتأثر بأحداث »تقسيم«
التطور االقتصادي واالجتماعي 
كما انها بتطورها تضاهي اي 
دولة اوروبية«. وعما اذا كانت 
هذه االحداث نتيجة ملوقف تركيا 
من االزمة السورية ووقوفها الى 
جانب بش����ار االسد بني تامير 
ان����ه »ال يوجد راب����ط« ولكنه 
اش����ار الى ان »املوقف التركي 
سيس����تمر كما هو ولن يتغير 
جتاه سورية«. وقال »االحداث 
نش����بت ولكن فيما بعد بدأت 
بع����ض االطراف باس����تغاللها 
لالس����تفادة من الوضع القائم 
لصاحلهم خصوصا من الناحية 
االقتصادية واالس����تثمارية«. 
اتهام املتظاهرين  وبخصوص 
حزب العدالة والتنمية بأسلمة 
تركيا، قال ان »الشعب التركي 
يشكل 98% من املسلمني وبالتالي 
ال ميكننا قول ذلك« رافضا القول 
ان حزب العدالة والتنمية حزب 
الى انه  اسالمي، حيث اش����ار 

»جمهوري محافظ«.
 ٭بيان عاكوم 

استفتاء شعبي بهذا اخلصوص«. 
واشار تامير الى وجود تضخيم 
اعالم����ي ملا يحدث ف����ي بالده، 
مش����يرا الى انها تنحصر فقط 
في ساحة تقسيم وللداللة على 
ذلك التضخيم اشار الى »انه قبل 
وصوله الى الكويت كان يسمع 
عن املظاه����رات واالحتجاجات 
ولكن����ه عندما وص����ل لم يجد 
سوى ان الكويت من افضل بالد 
العالم«. وبني ان هناك من اراد 
اظاهر االحداث ببالده بصورة 
خاطئة مشددا على انها »ال متت 
بصلة ملا حدث في الوطن العربي 
من ثورات كما حدث في ليبيا 
مث����ال«، الفتا الى »انها حتصل 
على الطريقة الغربية حيث انهم 
يعترضون على ممارسات معينة 
بطريق����ة دميوقراطية«. وردا 
على س����ؤال عن اعالن االحتاد 
االوروبي ان االحداث في تركيا 
ستؤثر على املباحثات اجلارية 
معها بخصوص انضمامها الى 
االحتاد، قال ان »تركيا حققت 

احلكومة مع املتظاهرين حيث 
اش����ار الى »انها تعاملت معهم 
بص����ورة دميوقراطية، حيث 
ايق����اف املظاهرات  كان ميكن 
منذ الي����وم االول الذي حدثت 
فيه«. وردا على سؤال عن وصف 
الشرطة االملانية ملا يحدث في 
تركيا بساحة حرب قال»اذا اردنا 
التقاط الصورة من نصف املربع 
وعرضها امام العالم سيتبني انها 
ساحة حرب«، الفتا الى ان »ما 
تقوم به ش����رطة املانيا ال يقل 
عما قامت به الشرطة التركية 
خالل االحداث«. ولكن ذكر تامير 
ف����ي الوقت نفس����ه انه »متت 
معاقبة بعض افراد الش����رطة 
الذين ثبت انهم مارسوا العنف 
خالل االحداث«. وعن خططهم 
حلصر تلك التظاهرات ذكر ان 
هناك »تواص����ال بني احلكومة 
واملتظاهرين حيث يجري لقاءات 
بينهم واحلكومة«، مشيرا الى 
»ان بلدية اسطنبول عدلت عن 
قرارها في ومت االتفاق على اجراء 

الدميوقراطية وهي من ضرورات 
الدميوقراطية «، مشيرا الى ان 
املتظاهرين »يعبرون عن رأيهم 
بصورة دميوقراطية ويحاولون 
االعتراض عل����ى امور معينة 
وكذلك الشرطة متارس حقها 
القانوني ولذلك حصل تضارب 
بني حقوق املتظاهرين وحقوق 
الشرطة«، مؤكدا ان املظاهرات 
جتري بصورة سلمية وبعيده 
ع����ن العنف، مش����يدا بتعامل 

شدد الس����فير التركي لدى 
البالد مراد تامير على استقرار 
بالده متحدثا عن تضخيم اعالمي 
ملا يحدث داخل ساحة تقسيم 
ومؤك����دا على »ثبات االقتصاد 
والتجارة التركية« ومجددا الثقة 
بالسياحة التركية. وبني تامير 
في مؤمتر صحافي عقده ظهر 
امس في مقر السفارة في الدعية 
ان تركيا ال تزال محطة جلذب 
السياح، مشيرا الى انه »ينطلق 
يوميا من الكويت 5 طائرات عبر 
اخلطوط اجلوية التركية بحيث 
تكون ممتلئة بالسياح بنسبة 
80%« كم����ا لفت الى انه »حتى 
اآلن ال يوجد اي مواطن كويتي 
اش����تكى من حصول امر ما له 
نتيجة تلك االحداث«، موضحا 
ان »السياح موجودون في تركيا 
وال يوج����د اي احداث تذكر في 
االماكن السياحية«. واستدرك 
بالقول»املياه ال تزال ساكنة في 
بالدنا«. وق����ال تامير »ان مثل 
هذه االحداث حتصل في الدول 

)قاسم باشا( السفير التركي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي 

»خير أون الين« من أفضل املواقع اإللكترونية وفق املعايير العاملية

»تكنولوجيا املعلومات« تطلق عدداً من اخلدمات بالتنسيق مع »السكنية«

قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بتكرمي الفائزين بجائزة مؤسسة 

التقدم العلمي إلثراء احملتوى اإللكتروني 
وقد حصل موقع »خير أون الين« التابع 

للرحمة العاملية بجمعية اإلصالح االجتماعي 
على املركز الثاني.

وقال عبد الرحمن املطوع األمني املساعد 
لشؤون العالقات العامة واإلعالم بالرحمة 

العاملية والذي قام بتسلم اجلائزة نيابة عن 
الرحمة ان هذا التتويج هو نتاج جهد وعمل 

دؤوب، وهو استمرار ملسيرة العمل الذي 
تقوم عليه املؤسسة وذلك بتقدمي خدمة 

اخلير وفق أرفع أسس اجلودة واملؤسسية 
مبا يتماشى واملعايير العاملية.

وعبر املطوع عن بالغ التقدير للرعاية 
الكرمية من جانب صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، ووزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل على دعمها ورقابتها 
على العمل اخليري ومؤسساته، مضيفا أن 
وزارة اخلارجية الكويتية لها جهد مشكور 

برجالها في دعم مسيرة اخلير خارج 
الكويت. وحتدث املطوع عن جتربة املوقع 

اإللكتروني خير أون الين قائال: بدأت 
التجربة في 2007 وكنا أول موقع عربي 

يقدم خدمة الدفع اإللكتروني وبرعاية 
ورقابة من وزراه الشؤون االجتماعية، 

مضيفا أن العام املاضي شهد املوقع تفاعال 
ايجابيا من متبرعينا فقد بلغ نسبة الزيادة 
في عدد عمليات التبرع على املوقع خالل 

2012 مقارنة بعام 2011 ما نسبته 100% واآلن 
نعمل على دعم التواصل من خالل صفحات 

التواصل االجتماعي )تويتر - فيسبوك - 
يتيوب( كما أن موقع خير اون الين أصبح 
نافذة خيرية للمتبرعني واحملسنني تسهل 

عليهم التبرع ويوما عن يوم ترتفع إيرادات 
املوقع نتيجة االنتشار والثقة بفضل اهلل 
وقد بلغت نسبة الزيادة في إيرادات عام 

2012 عن العام املاضي 97%، وأعلن املطوع 
أنه وفي إطار عملية التطوير والتحديث 

التي تقوم بها الرحمة العاملية فسيتم تدشني 
خدمة االستعالم اخليري باملوقع وستكون 

نقلة نوعية تسهل على املتبرع التعامل 
واالرتباط باملوقع ليكون له حساب خاص 

بكلمة سر واسم تعريفي خاص به.

أطلق اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
عبر موقع البوابة االلكترونية الرسمية 
للكويت عددا من اخلدمات االلكترونية 
بالتعاون والتنسيق مع املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية. 
وقالت نائبة املدير العام لقطاع املشروعات 

الوطنية في اجلهاز ماجدة النقيب في تصريح 
صحافي امس ان اتاحة مجموعة من اخلدمات 

االلكترونية املتعلقة باالسكان يأتي ضمن 
اطار اجلهود التنسيقية والتعاون الفني بني 

اجلهاز ومؤسسة الرعاية السكنية »وفق 
اخلطط التطويرية ملشروعات املؤسسة 

في مجال تكنولوجيا املعلومات واالرتقاء 
مبستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني«. 

واضافت ان املواطنني بامكانهم زيارة املوقع 
الرسمي للبوابة اما عبر شبكة االنترنت أو 
عبر التطبيق اخلاص باملوقع على االجهزة 
الذكية لالستفادة من تلك اخلدمات مؤكدة 

استعداد اجلهاز املركزي لدعم جهود تطوير 
العمل باملؤسسة واالستفادة من اخلبرات 

والتجهيزات الفنية باجلهاز لتقدمي مزيد من 
اخلدمات املعلوماتية وااللكترونية للمواطنني 

في اطار جهود التنمية بالدولة. 
من جهته قال نائب املدير العام لشؤون قطاع 
تنمية املوارد البشرية في »السكنية« م. نبيل 

اخلرافي ان عدد اخلدمات التي مت اطالقها 
خالل هذه املرحلة بلغ 47 خدمة الكترونية 
ومعلوماتية منها على سبيل املثال خدمات 

»االستعالم عن معاملة سكنية« و»طلب فتح 
ملف رعاية سكنية واالستفسار عن تلك 

املعاملة« و»طلب احلصول على بدل ايجار 
واالستفسار عن تلك املعاملة« و»طلب اصدار 

وثيقة ملكية واالستفسار عن تلك املعاملة«. 
واضاف اخلرافي ان من اخلدمات ايضا »طلب 

حتديد موعد للمراجعة واالستفسار عن 
موعد املراجعة« و»طلب اعادة قيد طلب رعاية 
سكنية واالستفسار عن ذلك الطلب« و»طلب 

بيت شعبي واالستفسار عن تلك املعاملة« 
و»طلب تفويض دخول واستالم بطاقة قرعة 

واالستفسار عن ذلك الطلب«. 


