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اصدر المؤلف احمد جاسم كرم 
كتاب���ه األول الذي حمل عنوان: 
»قصص حق��يقي���ة مرعبة من 
الواقع الكوي�تي« الذي يقع في 
40 صفح���ة مليئ���ة بالقص�ص 
الحقيقية المرعبة التي حدثت في 
الكويت حيث يرويها اصح��ابها 
الح�ق�يقيون او اقرباؤهم بأسلوب 
جميل يحمل بين طياته االثارة 
والتشويق حيث تضمنت قصصا 
عدي���دة منها »امي حس���ينة«، 
»شجرة الس���درة والديوانية«، 

»عمارة امريكا المسكونة« وغيرها 
من القصص المرعبة.

الكتاب يتم عرضه في الصالة 
رقم 5 بمعرض الكتاب وتحديدا 
في مكتبت���ي »جري���ر« و»ابن 

النفيس« بس���عر 1.500 دينار 
للنسخة الواحدة.

يذكر ان ه���ذا الكتاب يعتبر 
التجربة االولى لمؤلفه احمد جاسم 

كرم في التأليف والنشر.

اس���تقبل مدير ع���ام بيت 
ال���زكاة عبدالقادر العجيل في 
الجديد في جنوب  البيت  مقر 
الس���رة كال من رئيس مجلس 
ادارة جمعية ضاحية علي صباح 
السالم التعاونية فهد العجمي 
وممث���ل الجمعية لدى االتحاد 
سالمة العنزي، حيث قام الوفد 
العجيل شيكا  الكريم بتسليم 
بمبلغ 12769 دينارا هي قيمة 

زكاة اموال الجمعية.
حضر وقائع تسلم الشيك 
من بيت ال���زكاة كل من نائب 
مدير ادارة تنمية الموارد جاسم 
الكن���دري ونائ���ب مدير ادارة 
الهيئات والمش���اريع المحلية 

محمد العجمي.
وعب���ر العجيل ع���ن بالغ 
الكريم  شكره وتقديره للوفد 
ولجمعية ضاحية علي صباح 
التعاونية على دعمها  السالم 
الدائم لبي���ت الزكاة من خالل 
تقديم زكاتها السنوية له مما 
س���اعده عل���ى أداء دوره في 
خدمة المجتمع ورعاية األسر 
المحتاجة داخل الكويت، متمنيا 

للجمعية والقائمين عليها دوام 
التقدم واالزدهار من جانبه، أعرب 
رئيس مجلس ادارة الجمعية فهد 
العجمي عن سعادته بالتعاون مع 

بيت الزكاة لكونه هيئة رائدة في 
مجال العم���ل الخيري ولخبرته 
العريقة في إنف���اق الزكاة وفق 

مصارفها الشرعية.

وذكر ان دعم الجمعية للبيت 
يأتي في إطار الجهود واألنشطة 
العديدة التي تقدمها الجمعية لخدمة 
الوطن والمواطنين والمساهمة 

في دف�ع مسيرة الخير والت��قدم 
للمجتمع الكويتي تجسيدا ألهدافها 
السامية التي تضمنها قانون العمل 

في الجمعيات التعاونية.

»التعويضات« تصدر نشرة تتضمن أبحاثًا بيئية
أصدرت الهيئة العامة لتقدير التعويضات نش���رة 
علمي���ة جديدة متضمنة أبحاثا متط���ورة عن البيئة 
والتعويضات البيئية. وتضمنت النش���رة لقاءات مع 
مس���ؤولني في جلنة التعويضات ف���ي األمم املتحدة 
والهيئات احلكومية ذات العالقة بالتعويضات ولقاءات 
م���ع مجموعة من اخلبراء في مجال البيئة وقانونيني 

بشأن موضوع التعويضات.

كما تضمنت لقاءات مع مسؤولني في جمعيات النفع 
العام والناشطني في املجال البيئي بالكويت وفي اللجنة 

املركزية لإلشراف على مشاريع إعادة تأهيل البيئة.
وأكدت النش���رة في احد محاوره���ا أهمية التنمية 
ودراس���ات املردود البيئي على املشاريع حيث تطرق 
الى دراسات علمية حول تدهور األراضي في البيئات 

واالتفاقية الدولية بشأن مكافحة التصحر البيئي.

غالف الكتاب
عبدالقادر العجيل يتسلم شيك زكاة »تعاونية ضاحية علي صباح السالم«

جمعية المهندسين دعت العبداهلل لحضور 
مؤتمر تطبيقات الطاقة البديلة أول نوفمبر

قام وفد جمعية الم��هندسين بزيارة لوزير 
النفط ووزير االعالم الش���يخ أحمد الع�بداهلل 
لدعوت���ه لحضور مؤتمر »تطبيق���ات ال��طاقة 
البديل���ة خ��يار ام ضرورة« الذي يع�ق��د بداية 
ش���هر نوفم��بر المقبل تح���ت رعاية صاح��ب 
السمو االمير الش���يخ صباح األحمد وت��رأس 
الوفد م.ح��مود الزغبي ومن اعضائه م.ه��ن��ادي 
ال�ح��اي، م.ف��ؤاد المس��ري، م.ب�شاي�ر ال�ع�واد، 

م.شيماء البشر، وم.دالل العفتان.
وقد قدم م.الزغبي شرحا موجزا عن محاور 
المؤتمر والدول المش���اركة التي تجاوز عددها 
الس���بعين دولة واألوراق العلمية التي ستتم 

مناقشتها بالمؤتمر.
كما س���يتم عقد الجمعية العمومية لالتحاد 
العالمي للمنظمات الهندسية خالل فترة انعقاد 

المؤتمر.

قدمت شرحًا موجزًا عن محاور المؤتمر وعدد الدول المشاركة

الشيخ أحمد العبداهلل مستقبال وفد جمعية املهندسني

»تعاونية ضاحية علي صباح السالم« تقدم لبيت الزكاة 12769 دينارًاكرم يكتب »قصص حقيقية مرعبة من الواقع الكويتي«
العجيل شكرها على تعاونهايتم عرضه في الصالة »5« بمعرض الكتاب

احمد جاسم كرم


