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»العدل« تدعو ورثة متوفين كويتيين وأجانب أو دائنين لمراجعة التنفيذ

دعت وزارة العدل ورثة املتوفني التالية اس����ماؤهم 
كويتيني وغير كويتيني او الدائنني للمتوفني، الى مراجعة 
االدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل، الدور االرضي قسم 
التركات غرفة رقم 149، وذلك لتسلم املبالغ املوجودة لدى 
االدارة اخلاصة بتركة كل من هؤالء املتوفني او من له 
دين عليهم، واهابت الوزارة بالورثة والدائنني الى سرعة 
املبادرة بالتوجه لتسلم تلك املستحقات حتى ال تضطر 

االدارة الى اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيالها، 
وستس����تقبل االدارة املراجعني يوميا خالل ايام الدوام 
الرسمي ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 
الواحدة ظهرا مصطحبني معهم املس����تندات الثبوتية 
اخلاصة بكل منهم، وفيما يلي اسماء املتوفني: محمد زكير 
حسني صديق، زينب محمود بهجت، جاد الكرمي السيد 
توفيق، منيرة يوسف الدويخ، حمود عبداهلل سليمان، 

سعد عبداخلير خالد، سعاد عبدالعزيز احمد، عبداهلل 
احمد الدويس����ان، محمد فمر الشمري، جنوى محمود 
مصطفى، فهد خالد غزاي، فارس كشاش لوكي، احمد 
غلوم حسني، عايد عبداهلل تركي، ادوارد فرانسيس، بدر 
حمد محمد، طاهرة عبداهلل حسن، باتينج هيلوه، شمس 
الدين عبدالعلي، سالم مرزوق سالم، فهد علي ابراهيم، 

بارفيز اسد اهلل كوكشي، احمد حسن سيد.

)أحمد باكير(احملامي عبداهلل األحمد متوسطا املتحدثني خالل املؤمتر الصحافي 

األحمد: تأسيس لجنة للدفاع عن حقوق المسرحين وحشد التأييد لقضيتهم
وتشكيل 5 لجان فرعية لحصر األعداد تستقبل الموظفين ابتداء من اليوم

محمد هالل الخالدي
تفاعل����ت عدة جهات من جمعيات النفع الع����ام الكويتية مع قضية 
املوظفني الكويتيني املس����رحني من القطاع اخلاص حيث مت تأس����يس 
جلنة خاصة ملتابعة هذا امللف بتنسيق من احملامي عبداهلل األحمد، وقد 
عقدت اللجنة مؤمترا صحافيا مس����اء أمس األول في جمعية املهندسني 
أعلن����ت فيه عن انط����الق احلملة اإلعالمية املكثف����ة لدعم توجه بعض 
أعضاء مجلس األمة ملناقش����ة قانون العمل في القطاع اخلاص ووضع 
املس����رحني في اجللس����ة اخلاصة بتاريخ 18 من الشهر اجلاري وحشد 
التأييد الشعبي لهم، وكذلك تنظيم عدة إجراءات عملية تهدف إلى الدفاع 
عن املوظفني الكويتيني املس����رحني من وظائفه����م وتوعيتهم بحقوقهم 
القانونية التي ستس����اهم في رفع الظلم عنهم. في البداية قدم احملامي 
عبداهلل األحمد فكرة حول تأسيس اللجنة قائال انه كمواطن شعر بأن 
عليه واجب التحرك واملساهمة في حماية املواطنني الكويتيني الذين مت 
تس����ريحهم من وظائفهم في القطاع اخلاص فبدأ باالتصال مع عدد من 
جمعيات النفع العام الكويتية والتي رحبت بفكرة تأسيس جلنة للدفاع 
عن حقوقهم وحش����د التأييد الالزم لقضيته����م، وأضاف أنه مت االتفاق 
عل����ى أن يتم التح����رك في اجتاهني األول يتعلق بدع����م وتأييد النواب 
الذين تفاعلوا مع ه����ذه القضية ويعملون على إيجاد احللول املنصفة 
للمس����رحني حيث ستقوم اللجنة بحملة إعالمية مكثفة إلى حني موعد 
جلس����ة 18 اجلاري، واالجتاه الثاني يتعلق بتوعية املوظفني الكويتيني 
بصورة عامة واملسرحني من القطاع اخلاص بصورة خاصة بحقوقهم 
وطرق املطالبة السليمة بهذه احلقوق أمام احملاكم الكويتية. وأكمل: ان 
ذل����ك يتطلب جهودا كبيرة 5 اجلاري وتعاونا من جمعيات النفع العام 
ومؤسس����ات املجتمع املدني واملوظفني أنفس����هم، كما أعلن األحمد عن 
تشكيل خمس جلان فرعية ستتولى مهمة استقبال املوظفني املسرحني 
م����ن القطاع اخلاص ابتداء من اليوم من الس����اعة الثامنة صباحا حتى 
اخلامسة عصرا في مقر جمعية املهندسني الكويتية وذلك بهدف حصر 
أعدادهم وتسجيل بياناتهم والتنسيق معهم حول آلية التحرك في الفترة 
املقبلة، كما س����تقوم اللجان الفرعية بتنظيم ندوات شعبية إلثارة هذه 
القضية وتسليط الضوء عليها نظرا ألهميتها وخطورتها على املجتمع 
والوطن ككل مؤكدا شكره وتقديره لدور وسائل االعالم الكويتية في دعم 
هذه القضية الوطنية، وايضا ستعمل اللجنة على اصدار كتيب يتضمن 
تعريف����ا بأهم احلقوق والواجبات التي البد ان يعرفها كل موظف حتى 

يستطيع ان يدفع الضرر عن نفسه في حال تعرضه للظلم.

الثقة في القطاع الخاص

ووجه األحم����د الدعوة الى بقية جمعيات النفع العام ومؤسس����ات 
املجتمع املدني للمشاركة في هذه احلملة التي تهم املجتمع الكويتي بكل 

شرائحه كونها تتعلق مبصير مئات االسر التي تواجه غالء املعيشة بال 
مصدر للدخل ونحن على ابواب شهر رمضان الكرمي وعيد الفطر السعيد 
وبداية العام الدراس����ي اجلديد، واضاف ان تسريح املوظفني الكويتيني 
بهذه الصورة تسبب في فقدان الثقة بالقطاع اخلاص الذي يعتبر ذراع 
التنمية في اي بلد ومؤكدا ان دع����م املوظفني الكويتيني وانصافهم في 
هذا القطاع سيؤديان بالضرورة الى دعم القطاع اخلاص نفسه واعادة 
الثقة به مرة اخرى. واشار األحمد الى ان هذه القضية لها ابعاد انسانية 
ومخاطر اجتماعية كبيرة حيث صدرت عدة اوامر بالضبط واالحضار 
لعدد كبير من هؤالء املوظفني املسرحني الذين وجدوا انفسهم فجأة بال 
عمل وال مصدر للدخل وعليهم التزامات مالية جتاه البنوك والشركات 
فمن يتحمل هذا الضرر الواقع عليهم؟ وشكك األحمد في صحة املعلومات 
التي أدلت بها احلكوم����ة ممثلة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
فيما يتعلق بعدد الكويتيني املسرحني من القطاع اخلاص حيث قالت انه 
ال يزيد على 900 موظف، وقال ان اللجنة ستثبت ان العدد أكبر من هذا 

بكثير بعد ان تقوم بجمع البيانات الالزمة من املوظفني أنفسهم.
واشار الى ان هناك أكثر من 29 شركة من الشركات التي قامت بتسريح 
الكويتيني مدرجة في س����وق الكويت لالوراق املالية فهل هذه الشركات 
وهمية أو تقوم بتس����جيل املوظفني بصورة وهمي����ة؟ واختتم األحمد 

حديثه بالقول نأمل من الشارع الكويتي ومؤسسات املجتمع املدني ان 
يساهموا في حل هذه املشكلة ودعم اجلهود املخلصة للدفاع عن حقوق 
املوظفني الكويتيني، كما دعا املسرحني الى التفاعل بصورة ايجابية مع 
هذه احلملة واملبادرة الى تسجيل بياناتهم لدى اللجنة اخلاصة في مقر 

جمعية املهندسني الكويتية ابتداء من اليوم.

خدمة المجتمع

من جانبه أشاد مدير جمعية املهندسني الكويتية م.صالح املطيري 
مببادرة احملامي عبداهلل األحمد مؤكدا ان اجلمعية استش����عرت أهمية 
املشاركة في هذه احلملة اميانا منها بدورها الوطني في خدمة املجتمع 
والدفاع عن مصاحله، وأكد املطيري ان جمعية املهندسني فتحت أبوابها 
لدعم جميع اجلهود التي تسعى الى ايجاد حل عادل ومنصف للموظف 
الكويتي، مشيرا الى ان هناك عدة ندوات ستقام في مقر اجلمعية للتوعية 
بحقوق املوظفني وطرق الدفاع القانوني عن قضاياهم وحقوقهم اضافة 
الى فتح مقر اجلمعية الستقبال املوظفني املسرحني وتسجيل بياناتهم 
متمنيا من اجلميع املساهمة في هذه احلملة الوطنية التي تهدف الى حماية 
املجتم����ع بالدرجة االولى. كما حتدث رئيس الهيئة االدارية في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع اجلامعة أوس الش����اهني قائال نتشرف بان 

نساهم في هذه احلملة الوطنية للدفاع عن أخواننا املواطنني املسرحني 
م����ن وظائفهم في القطاع اخلاص نظرا ألهمية هذه القضية وخطورتها 
على املجتمع من الناحية االقتصادية واالجتماعية أيضا، وقال الشاهني 
ان هذه القضية تهم اجلميع ونحن شركاء مع مؤسسات املجتمع املدني 

في تبني القضايا الوطنية التي تتطلب تضافر جميع اجلهود.
ومن جانبه قال منسق جتمع املسرحني الكويتيني من القطاع اخلاص 
خالد الدويس����ان: هذه القضية قضية وطن ومجتمع وحتتاج الى دعم 
وتأييد م����ن جميع أفراد املجتمع ومؤسس����اته الننا نريد حلوال جدية 
تس����اهم في رفع الظلم واملعاناة عن كاهل املوظفني املسرحني وأسرهم، 
وناشد الدويسان جميع املسرحني التفاعل بايجابية مع هذه احلملة النهم 
املعنيون قبل غيرهم بهذه القضية وعليهم مسؤولية كبيرة الجناحها، 
ومن جمعية القانون حتدث رئيس جلنة اخلريجني عبدالعزيز املطوع 
فأوضح أننا تش����رفنا بتلبية هذه الدعوة للمش����اركة في حملة وطنية 
هدفها الدفاع عن حق����وق املوظف الكويتي بصورة عامة والعاملني في 
القطاع اخلاص منهم بصورة خاصة مشيرا الى ان الوقت قد حان اليجاد 
حلول واقعية تس����اهم في رفع املعاناة عن مئات االسر الكويتية التي 
تضررت من اجراءات بعض الش����ركات التي قامت بتسريح املئات من 

الكويتيني بصورة تعسفية.

شكك في صحة معلومات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في عدم زيادة أعدادهم على 900 موظف

الجبير لالبتعاد عما يدنس القلب من المعاصي والفتن
ضاري المطيري

الس���عودي  الداعية  طالب 
د.خالد اجلبير كل من يريد أن 
يكون من السباقني الذين رضي 
اهلل عنهم وعصمهم من الوقوع 
في مس���اخطه وكانت قلوبهم 
بيضاء أن يعملوا على حفظها 
من كل ما يدنس���ها من اآلثام 
واملعاصي والفنت، مشيرا إلى 
أن الفوز بالقلب السليم ال يكون 
الكاذبة واالستسالم  باألماني 
لداعي الهوى والشيطان بالعمل 

الصادق واالخالص فيه.
كان ذل���ك ف���ي محاضرة 
أقامتها  جماهيري���ة كبي���رة 
إدارة الثقافة اإلسالمية بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الهيئة اخليرية  بالتعاون مع 
العاملية في مسرح  اإلسالمية 
الش���هداء،  الهيئة في منطقة 
مس�����اء أم���س األول ، والتي 
حملت عنوان »قلوب وقلوب 
وقل���وب« وتضمنت قصصا 
القلوب  مؤثرة حول أح���وال 
السليمة  وتقاس���يم ألنواعها 

واملريضة وامليتة.
وعالوة على ما في احملاضرة 
من اجلوانب اإلميانية والوعظية 
الكثيرة، فقد اتسمت احملاضرة 
بش���يء من الدعاب���ة الراقية 
ومحاولة احملاضر شد انتباه 
احلاضري���ن بطرح األس���ئلة 
املنوعة عليهم، والدعاء املتكرر 

)أسامة البطراوي(د.خالد اجلبير ويوسف عبدالرحمن خالل احملاضرة 

م.فريد العمادي ووليد الشعيب خالل استقبالهما د.خالد اجلبير

له ولهم أثناء حديثه، في وسط 
حضور رجالي ونسائي كبير 

وتغطية إعالمية مميزة.
أنه  وأوض���ح د.اجلبي���ر 
سيروي وللمرة األولى قصصا 
حقيقية عاشها في غرف عمليات 
اإلنعاش وجراحة القلب، كان 
قد آثر في السابق عدم ذكرها 
حتى ال يكذبها البعض، لكنه 
اآلن يريد كشفها وال يهمه بعد 
ذلك من يصدقه���ا أو يكذبها، 
قصصا يرويها بنفسه ال عن 
غيره، قصصا تكررت معه مرات 
عدة رأى فيها العجائب واآليات 

الباهرة.
ومنها أنه اضطر ذات يوم 
إلجراء عملية جراحية عاجلة 

لقلب رج���ل مري���ض، وقام 
بإبالغ املريض بحقيقة األمر 
وأنه سيستغرق وقتا طويال 
في غرفة العمليات قد يتجاوز 
8 ساعات متواصلة، فما كان 
من الرجل إال ان رضي وتوكل 
على اهلل ووّقع املعاملة، لكن 
د.اجلبير فوجئ مع بدأ العملية 
بالسكينة والراحة النفسية التي 
أحس بها هو وطاقم العمل معه 
بشكل ملحوظ، حتى أن عملية 
التخدي���ر أجريت ف���ي دقائق 
والعملية اجلراحية لم تتجاوز 
نصف الوقت املقرر لها ليخرج 
بعد ذل���ك املريض ويعود إلى 

أهله في أكمل عافية.
وتابع د.اجلبير أنه حني سأل 

عن حقيقة هذا الرجل أخبر أنه 
رجل صالح اعتاد مسابقة املؤذن 
على املسجد، وأنه صاحب خلق 
ودين ال يذكر عنه إال كل خير، 
الفتا إل���ى أن ما رأه في غرفة 
العمليات إمنا هي نتيجة بركة 
إميانه وعمله الصالح، واستذكر 
قول اهلل تعالى )والسابقون 
األولون من املهاجرين واألنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
اهلل عنه���م ورضوا عنه وأعّد 
لهم جنات جتري حتتها األنهار 
خالدين فيها أب���دا ذلك الفوز 
العظي���م( فهؤالء هم أصحاب 

القلوب البيضاء السليمة.
وروى قصة أخرى كانت مع 
مريضة ال ينقطع لسانها عن 
ذكر اهلل، فقد وجد الس���كينة 
والراحة في العملية اجلراحية 
معها بشكل الفت أيضا، حتى أنه 
أنهاها في وقت وجيز، وأوصى 
الطاقم الطبي بأال ينزع عنها 
األجهزة الطبية إال من الغد حني 
يرجع إليهم ويأذن لهم بذلك، 
وعند عودته فوجئ مع دخوله 
غرفة املريض���ة بامرأة أخرى 
تتناول طعام الغداء، فلما سأل 
عن مريضتها مريضة األمس 
أخبر أنها هي نفسها من رأها 
قبل قليل في الغرفة، وأخبروه 
أنها أفاقت بعد خروجه باألمس 
بساعات قليلة مما استدعاهم 

لنزع األجهزة عنها.

روى قصصًا واقعية من غرف العمليات للمرة األولى

العمادي والجبير بحثا سبل النهوض بالعمل الدعوي
ضاري المطيري 

أكدت إدارة الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية سعيها اجلدي في سبيل 
تطوير برامجها وآلياته���ا الثقافية والفكرية 
الدعوي���ة الهادف���ة إلى النهوض بالش���راكة 
املجتمعية مع جميع شرائح املجتمع في رحلة 
البحث عن التميز والريادة، جاء ذلك عقب قيام 
وكيل الوزارة باإلنابة م.فريد العمادي والوكيل 
املساعد للشؤون الثقافية باإلنابة وليد الشعيب 
الداعية اإلسالمي املعروف د.خالد  باستقبال 
اجلبير من اململكة العربية السعودية، والذي 

حل ضيفا على إدارة الثقافة اإلسالمية.
واستعرض اجلميع أنسب السبل للنهوض 
التوعوي  الدعوي واالرتق���اء بالفكر  بالعمل 
ومناقشة مجمل القضايا التي تعرقل انتشاره 
مع تقدمي أنس���ب الطرق في تفعيله وانتشار 

مده.


