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أعرب عن شكره وامتنانه لجهود الكويت في خدمة األمة اإلسالمية

السامرائي: تعاون بين »األوقاف« والوقف السني العراقي لنشر التسامح
اك���د رئي���س دي���وان الوقف 
السني العراقي د.احمد عبدالغفور 
الس���امرائي ان البع���د عن كل ما 
العداوة والبغضاء ويؤجج  يثير 
الف���ن والصراعات ب���ن طوائف 
املسلمن وخاصة املتعلقة بآل بيت 
النبوة الكرام بات من الضرورات 
الت���ي حتتمها الظ���روف الراهنة 
لامة االس���امية وما تواجهه من 

حتديات.
واعرب د.السامرائي الذي شارك 
ف���ي مؤمتر »الس���ابقون األولون 
ومكانته���م لدى املس���لمن« الذي 
اقامته وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسامية في الفترة من 3 وحتى 
4 اجلاري بفندق الشيراتون حتت 
رعاية صاحب السمو االمير، عن 
عظيم الشكر واالمتنان لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
واحلكومة الكويتية لتبنيها قضايا 
االمة مثمن���ا في هذا االطار جهود 

املستشار راشد احلماد ود.أحمد السامرائي ود.عادل الفالح ود.عبداحملسن اخلرافي وبعض املشاركني في مؤمتر »السابقون األولون«

الشيخ جابر املبارك لدى عودته الى البالد وفي استقباله الشيخ أحمد اخلالد وجسار اجلسار وأعضاء مجلس الدفاع العسكري

خليل الشمري: المواطن يعاني تدهور الخدمات

الكويت تدين تسلل مسلحين إلى السعودية 
وتعلن وقوفها إلى جانبها ضد أي عدوان

الرياض � يو.ب���ي.آي: اعلنت الكويت ام���س وقوفها الى جانب 
السعودية في املعركة التي تخوضها ضد املتمردين احلوثين اليمنين 

واعربت عن استعدادها للدفاع عن اراضي اململكة.
ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس( امس عن سفيرنا 
لدى اململكة الشيخ حمد جابر العلي قوله »ان الكويت لن تقبل املس 

او االعتداء على أي شبر من اراضي اململكة«.
واعرب عن استعداد الكويت وابنائها للدفاع والتضحية واملشاركة 
في حماية اململكة العربية السعودية واخوانهم فيها ضد اي اعتداء 
آثم تتعرض له اململكة، مشيرا الى ان اي اعتداء على سيادة اململكة 

هو اعتداء على سيادة الكويت.
وادان عمليات االعتداء التي قام بها مس���لحون تسللوا الى داخل 
االراضي السعودية في منطقة جازان )على احلدود مع اليمن( واسفرت 

عن استشهاد رجل أمن سعودي وجرح آخرين.

أكد الناش����ط السياسي خليل 
الشمري ان املواطن أصبح يعاني 
من تدهور جميع اخلدمات املقدمة 
اليه واحلكومة ال حترك س����اكنا 
وكأنها تعم����ل في كوكب آخر وال 
عاقة لها مبا يحدث للمواطن والذي 
حتاصره املشاكل يوميا في متخلف 

جوانب احلياة.
وقال الشمري ان وزارات الدولة 
دون استثناء غاب عنها التخطيط 
العلم����ي وضاع����ت اولوياتها في 
ظل تراكم املشاكل التي حتدث في 
كل القطاع����ات، وال متلك خططا 
مستقبلية لتحسن االداء، وأصبح 

االهمال والامباالة هو النمط السائد، مشيرا الى ان 
االمثلة ال تعد وال حتصى فيكفي ان وزارة الداخلية 
جتعل املواطن يبدأ رحلت����ه اليومية من خال أزمة 
املرور التي استفحلت منذ سنوات ولم تتطرق احلكومة 
الى دراس����ة أس����بابها وكيفية حلها وكأنها تستمتع 
بعذاب املواطن في رحلته اليومية الى عمله والعودة 
منه وتشاهد هذا الزحام اخلانق دون ان يتحرك لها 
جفن وكأنها في غيبوبة. وأشار الشمري الى تعنت 
وزارة الدفاع وعدم تعاونها مع ديوان احملاسبة في 
عرض عقود مش����ترياتها من االس����لحة، مما يضفي 

الكثي����ر من الغم����وض وعامات 
االستفهام حول السبب احلقيقي 
لهذا االجراء والتمسك به، مضيفا 
ان وزارة االشغال قد تركت احلبل 
على الغ����ارب للمقاولن ومكاتب 
االشراف لينفذوا مشاريعها دون 
متابعة أو رقابة، حتى وقعت كارثة 
مشرف والتي تكفي إلقالة حكومات 
بأكملها في الدول التي تستشعر 
املسؤولية، مما ادى الى اعتصام 
اهالي مشرف، مطالبن بنقل محطة 
الكويتية من مناطقهم  تشرنوبل 
السكنية، وأصاب الصمت مسؤولي 
الوزارة، ولم يخرج علينا أحدهم 
باقتراح حلل هذه املشكلة ومنع وقوعها في املستقبل. 
وشدد الشمري على ان وزارة الصحة مثال حي آخر 
على الفشل الذريع في مواجهة األزمات، وعلى رأسها 
وزير طبيب اكتفت الوزارة بتطعيمه من الوباء امام 
وس����ائل االعام وكأنه رمز لتطعيم باقي املواطنن، 
دون ان تشكل فريقا إلدارة األزمة يتابع املستجدات 
ويضع احللول ويعلنه����ا للمواطن حتى يكون على 
دراية مبا س����يحدث، خاصة اننا مقبلون على كارثة 
صحية مع بدء موسم الشتاء، وتوقع ارتفاع حاالت 

االصابة بهذا الوباء الى اعداد غير مسبوقة.

خليل الشمري

السفير الشيخ حمد جابر العلي

سليمان حبيب

أعلنت مؤسسة املوانئ عن االنتهاء من دورة التدريب النظري 
لعناصر وأفراد احلرس الوطني على قي����ادة الرافع����ات اجلسرية 

واألعم���ال املتعلق���ة مبناول����ة احلاوي��ات. 
وقال مساعد مدير إدارة احلاويات سليمان حبيب ان الدورة 
التدريبية تأتي في إطار اخلطة املش���تركة بن اجلانبن لتدريب 
عناصر احل���رس الوطني على بع���ض التخصصات والوظائف 
احليوية لتشغيل املوانئ ومساعدة املؤسسة على االستمرار في 

إجناز أعمالها في أوق��ات الط���وارئ واألزم��ات. 
وتاب���ع: ان هذه الدورات تأتي وفقا خلطة طوارئ عامة يقوم 
بها احلرس الوطني مع العديد من املؤسس���ات احليوية بالدولة 
وتشمل الوزارات والقطاعات احليوية ذات التأثير املباشر على 

سير األمور في وقت األزمات.
 وأضاف ان عدد األفراد املش���اركن في الدورة 14 عنصرا من 

احلرس الوطني.

ضمن خطة تدريبية لتشغيل الموانئ في أوقات األزمات

»الموانئ« تباشر تدريب الحرس الوطني
على قيادة الرافعات الجسرية ومناولة الحاويات

التويجري: الشائعات قد تهدم المجتمعات
حذر الداعية الس���عودي فه���د التويجري من 
انتشار الش���ائعة في مجتمعاتنا االسامية التي 
قد تتس���بب في هدم البيوت وهي ليست وليدة 
الس���اعة بل حتى في زمن النبي ژ والتي كادت 
أن تؤدي االش���اعة التي نش���رها رأس املنافقن 
عبداهلل بن سلول على أم املؤمنن عائشة رضي 
اهلل عنها والت���ي كادت أن تصل الى طاقها لكن 
اهلل س���بحانه وتعالى أنصفها بآيات من القرآن 
الكرمي وأثبت براءتها. جاء حديث التويجري في 
محاضرة بعنوان »حادث���ة اإلفك دروس وعبر« 
نظمتها جلنة زكاة الفردوس التابعة جلمعية إحياء 
التراث اإلسامي بالتعاون مع وزارة األوقاف في 
مسجد عياد العدواني بالفردوس وأدارها مسؤول 

العاقات العامة باللجنة حسن العنزي. وعرض 
التويجري قصة االفك ابتداء من نزول الس���يدة 
عائشة رضي اهلل عنها من الهودج وذهابها لقضاء 
حاجتها وتأخرها بس���بب بحثها عن العقد الذي 

استعارته من إحدى نساء األنصار.
وناشد التويجري املسؤولن في الدول االسامية 
حماية الشباب من خال حثهم على حفظ القرآن 
والعمل مبا جاء في آياته فهو خير حافظ لهم من 
الس���وء ألن من حكم بكتاب اهلل هو العدل ففي 
قراءته وترتيله شرف كبير وعز ومكانة للمسلم 
في احلياة الدني���ا خاصة واألمة متر مبخططات 
خطي���رة جدا ال نس���تطيع مواجهتها اال بالقرآن 

الكرمي ومتسكنا به.

المبارك عاد إلى البالد بعد تقليده 
الوسام األعلى للشمس الساطعة الياباني

عاد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك إلى الباد مساء أمس 
قادما م����ن اليابان الصديقة بعد أن مت تقليده هناك 
الوس����ام األعلى للشمس الساطعة املمنوحة له من 

قبل إمبراطور اليابان.
ويأتي تقليد الشيخ جابر املبارك هذا الوسام الذي 
يعد أعلى وسام مينح لألجانب في احتفال أقيم في 
القصر اإلمبراطوري تقديرا للعاقة التاريخية املتميزة 
ومسيرة التعاون العس����كري املشترك بن البلدين 
الصديقن وللدور الكبير الذي قامت به الكويت لقوات 
الدفاع الذاتي اليابانية في تسهيل ومساندة العمل 

اإلنساني الذي كانت تقوم به في العراق.
كما جتدر اإلش����ارة إلى أن النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
هو أول عربي يقلد بهذا الوسام الرفيع الذي مينحه 
امبراطور الياب����ان تقديرا لدوره الفاعل في توطيد 

العاقات بن البلدين الصديقن.
وكان في استقبال الشيخ جابر املبارك لدى وصوله 
أرض املطار نائب رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن الشيخ أحمد اخلالد الصباح ووكيل الوزارة 
جسار اجلس����ار وأعضاء مجلس الدفاع العسكري 

والوكاء املساعدين وكبار قادة اجليش.

العفاسي إلى مسقط لحضور
اجتماع وزراء عمل »التعاون«

توجه وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د. محمد العفاس����ي امس 
الى مسقط لترؤس وفد الكويت 
في اجتماع وزراء العمل في دول 
التعاون والذي س����يبدأ  مجلس 
اعماله اليوم. وقال الوزير العفاسي 
املغادرة ان ج����دول اعمال  قبيل 
هذا االجتماع يتضمن العديد من 
البنود من اهمها بحث سبل زيادة 
الوطنية  العمالة  فرص توظيف 
والدليل املوحد للتوصيف املهني 
للعمال����ة وتنظيم دخول العمالة 
الوافدة في دول املجلس ومراجعة 
النظم وتشريعات العمل في ظل 
املتغيرات املوج����ودة. واضاف: 

»كما س����يتم خال هذا االجتماع 
الكويت في  اس����تعراض جتربة 
صرف ب����دل بطالة للباحثن عن 
العمل وكذلك استعراض جتربة 
البحري����ن بش����أن التأم����ن ضد 
البطال����ة«. وكان اجتماع الدورة 
ال�31 لوكاء وزارات العمل بدول 
املجلس قد بدأ اعماله في مسقط 
في وقت سابق حيث سيناقش عددا 
من املواضي����ع املتعلقة مبجاالت 
العمل في دول املجلس كالتدريب 
والتأهيل وتشغيل القوى العاملة 
الوطنية وتنظيم اوضاع س����وق 
العاملة  القوى  العمل واستخدام 

الوافدة.

تتقدم ب�صادق العزاء من

اآل الطخيم واآل الدخيل الكرام
وبراك عبداملح�سن الطخيم

لوفـــــــاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والدته/ لولوه حممد اأحمد الدخيل

اأرملة املرحوم/ عبداملح�سن �سليمان الطخيم

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة
التركي: »إحياء التراث« تعرض اإلسالم 

بعيدًا عن التطرف والغلو
التقى رئيس واعضاء مجلس االدارة بجمعية احياء التراث االسامي 
في لقاء مفتوح مع د.عبداهلل بن عبداحملسن التركي االمن العام لرابطة 
العالم االسامي وعضو هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية، 
حيث اطلع على انشطة اجلمعية وتفقد بعض مشاريعها في املقر الرئيسي 
للجمعي����ة مبنطقة قرطبة، واطلع على العديد من اصداراتها من الكتب 
واملطبوعات املختلفة، حيث رافقه رئيس مجلس االدارة باجلمعية الداعية 
م.طارق العيسى. وبعد اجلولة، حتدث د.عبداهلل التركي الى احلضور، 
حيث شكر جمعية احياء التراث االسامي والقائمن عليها على ما يقومون 
به من جهود في مجال الدعوة الى اهلل ونشر الكتاب االسامي، وكذلك 
جهودها املتميزة في الدعوة الى اهلل، خصوصا العمل على عرض االسام 
بالشكل الصحيح بعيدا عن التطرف والغلو. وفي ختام كلمته، تناقش 
مع احلضور حول عدد من القضايا ومنها جهود رابطة العالم االسامي 
والتي اصبحت تشترك فيها مع العديد من اجلهات االخرى التي برزت 
على الساحة االس����امية. كذلك رد على احد االسئلة بالتأكيد على دور 
الرابطة في الدفع لوحدة املسلمن بعيدا عن اخلافات، وان هذا هو احد 
اهداف ومحاور عمل الرابطة. وفيما يتعلق مبا يسمى ب� »حوار االديان«، 
قال: ان التسمية االدق هي حوار مع اتباع هذه االديان، ألن كل ديانة ترى 
انها هي احلق، اما االتباع فإن عليهم اعمال عقولهم والتفكير للوصول 
الى احلق. ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة د.التركي احلالية الى الكويت، 

والتي تتضمن العديد من االنشطة واملشاركات واللقاءات.

زار مقر الجمعية وتعرّف على أنشطتها

شيخة الغانم: تدويل القدس مطلب ضروري 
انتقدت الناش����طة السياسية 
شيخة الغامن الصواريخ املجهولة 
التي أطلقت من����ذ أيام قائل من 
اللبناني جتاه ش����مال  اجلنوب 
فلسطن، رافضة متاما تسميتها 
بالرسالة، كما أطلقت عليها بعض 
املصادر املطلعة، موضحة ان رأيها 
مغاير متاما ل����رأي هذه املصادر 
التي أوضحت ان هذه الصواريخ 
مبثاب����ة الوجبة اجلدي����دة التي 
متثل رس����الة في وجه التصعيد 
االسرائيلي بالغ السادية في القدس 
احملتلة وعموم فلسطن، الفتة الى 
انها اذا صح إطاق لفظ رس����الة 
عليها فهي رسالة خاطئة، معتبرة 
الفلسطينية جميعها  ان األرض 
أرض مقدسة طاهرة وال ينبغي ان 
تسيل عليها دماء مدنية ايا كانت 
هذه الدماء إسامية او مسيحية 
الغامن:  او إسرائيلية. وتساءلت 
ما ذنب تلك الشعوب اإلسامية 
واملسيحية في ان حترم من زيارة 
القدس مدينة السام؟ موضحة 
النفوس على اختاف  ان جميع 
دياناتها تهفو الى زيارة هذه املدينة 
املقدسة، والتي لها مكانة عظيمة 
في النفوس على مختلف مشاربها 
لقوله تعالى: )سبحان الذي أسرى 
بعبده ليا من املسجد احلرام إلى 
املسجد األقصى الذي باركنا حوله 
لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير(، مردفة القول: ماذا نقول 
لربنا عند لقائه يوم القيامة عندما 
يسألنا عن س����بب عدم زيارتنا 
للمسجد األقصى الذي أمَّ فيه نبينا 
الكرمي ژ األنبياء واملرس����لن؟! 

هل نق����ول له منعتن����ا خافات 
أم  الفلسطينين واإلسرائيلين؟ 
خافات فتح وحماس؟ أم تعنت 
حماس وتنصلها من اي مفاوضات 
من زيارة مسجدك األقصى وجميع 

البقاع املقدسة؟
وأضاف����ت الغ����امن ان تدويل 
القدس مدينة الصاة أصبح اآلن 
ضرورة ملحة اكثر من اي وقت 
مضى ليس بالنس����بة للمسلمن 
وحده����م ب����ل ألتب����اع الديانات 
الس����ماوية األخرى، موضحة ان 
القدس يجب ان تكون في معزل 
متاما عم����ا يدور من خافات بن 
الفلس����طينين واإلس����رائيلين، 
مش����ددة عل����ى ان ه����ذه املدينة 
املقدسة البد ان تكون خارج جميع 
احلسابات ملا لها من شأن عظيم 
في نفوس اجلميع، متسائلة: »هل 
أستطيع ان أزور القدس وأصلي 
في املسجد األقصى أولى القبلتن 

وثالث احلرمن؟!
وأردفت: هل تستطيع صديقتي 
املسيحية ورفيقة دربي ان تصلي 
في كنيسة القيامة؟! مطالبة اجلميع 
بإبع����اد القدس ع����ن اي خافات 
ألنه ال ذنب ملسلم او مسيحي او 
يهودي في ان يح����رم من زيارة 
مقدس����اته، موضحة ان الديانات 
الثاث اإلس����امية واملس����يحية 
واليهودي����ة أديان نزلت من اهلل 
عز وجل وليست من صنع البشر. 
كما انتقدت الغامن بشدة الصراع 
الفلسطيني � الفلسطيني بن كل من 
حركة فتح وحركة حماس، معتبرة 
ان فتح متد يدها دائما بالسام، كما 
أعلن ذلك مرارا وتكرارا الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في أكثر 
من مناسبة. معتبرة ان »حماس« 
ال تسعى سعيا جادا نحو الصلح 
وفتح صفحة جديدة من العاقات 
األخوية الطيبة بينها وبن حركة 

فتح.
الغ����امن املجتمع  وخاطب����ت 
الدولي وحقوق اإلنسان بالسعي 
الى تدويل القدس خاصة الرئيس 
أوباما الذي حصل منذ فترة قصيرة 
على جائزة نوبل للسام والتي با 
شك يستحقها، موجهة له القول: 
»تخي����ل لو انك دولت القدس كم 
جائزة نوبل ستحصل عليها؟«، 
متوقعة انه اذا فعل ذلك سيحصل 
عليها سنويا وسيحفر اسمه في 
التاريخ بحروف من نور ملا لهذا 
القرار من اثر بالغ في نفوس مؤمنة 
عطشى للتزود من كل ما يقوي هذا 

اإلميان والطمأنينة في القلوب.

تمنت أن تصلي في األقصى ورفيقتها المسيحية في كنيسة القيامة

شيخة الغامن

وزير العدل واالوقاف راشد احلماد 
ورابط���ة العالم االس���امي مبكة 
املكرم���ة ومب���رة اآلل واالصحاب 
في الكويت، على حرصهم الشديد 
لتعزي���ز العاق���ات الوطيدة بن 

البلدين الشقيقن.
وأك���د الس���امرائي ان »االهل 

واالصح���اب« م���ن »الس���ابقون 
الى  اليوم  االولون« س���ينظرون 
الش���قيقن وسيثبتون  الشعبن 
ق���ادرون على طي  انهم  للعال���م 
الصفحة التي اراد البعض اشعالها. 
وشارك د.السامرائي بورقة علمية 
ومحاض���رة عنوانها واجب االمة 

الهجمة  ومؤسساتها في مواجهة 
على آل البي���ت والصحابة، حيث 
اكد فيها عل���ى ضرورة البعد عن 
كل ما يثير العداوة والبغض بن 
املسلمن. وفي اجللسة اخلتامية 
كانت كلم���ة الضيوف من نصيب 
د.الس���امرائي التي شكر الكويت 

حكومة وش���عبا كما شكر وزارة 
االوق���اف على جهوده���ا املباركة 
في خدمة قضايا االمة على جميع 

االصعدة احمللية والدولية.
ثم اختتم املؤمتر اعماله بتقدمي 
الدروع من قبل د.السامرائي للقائمن 
على املؤمتر منطلقا من قوله تعالى: 
)هل جزاء االحسان اال االحسان(، 
فكان���ت مبادرة وس���ابقة اضفت 
على القائمن واحلضور نوعا من 
البهجة والسرور، وبن ان الاحقن 
قادرون على اقتفاء اثر االولن، وان 
التي ستكون بن ديوان  الشراكة 
العراق  تراث اآلل واالصحاب في 
وب���ن وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسامية بالكويت ستعمل على 
نش���ر ثقافة التعايش والتسامح 
واملواطنة لتعزيز الوحدة الوطنية 
بن ابناء الش���عب الواحد ليكون 
شعارهم من األولن الى الاحقن 

اخوانا ومواطنن.

العجمي: »اإلعالم« لم تمنع 
أّيًا من مؤلفات العقاد 

أك���دت وزارة اإلعام أم���س أنها حرصت عل���ى وضع جميع 
اإلمكانيات إلجناح معرض الكوي���ت الدولي للكتاب ال� 34 الذي 
اختتم الليلة املاضية في ارض املعارض مبشرف ملا لهذا املعرض 
من دور ايجابي في نش���ر الثقافة والعلم واملعرفة وغرس قيمة 
القراءة لدى النشء والشباب وجميع املواطنن.  وقال مدير إدارة 
الصحافة واملطبوعات في الوزارة فهد العجمي ل� »كونا« إن وزير 
اإلعام الش���يخ احمد العبداهلل يحرص دائما على دعم مثل هذه 
األنشطة والفعاليات ويبدي اهتماما كبيرا بها من خال متابعته 
املستمرة ودعمه الدائم ملختلف األنش���طة والفعاليات الثقافية. 
وذكر العجمي ان الكتب التي نشر مؤخرا انها منعت من العرض 
تضمنت كتبا مج���ازة وموجودة في املعرض وكانت في متناول 
جميع زوار املعرض. وش���دد قائا على »ان الوزارة حريصة كل 
احل���رص على تواجد كتب كبار املفكرين والش���خصيات األدبية 
واملرموقة التي أثرت املكتبة العربية بالكثير من املفاهيم الفكرية 
واألدبية والدينية الصحيح���ة ومنها كتاب عبقرية علي لألديب 

واملفكر الكبير عباس محمود العقاد.
وأوضح أن الوزارة تؤكد انه »لم يتم منع أي من مؤلفات العقاد 
لهذا فانها تناش���د بعض اإلخوة احملررين حتري الدقة في نشر 
املعلومة والتأكد من صحتها من خال مسؤولي الوزارة واملعرض 

قبل نشر املعلومة او اخلبر«.

أكد حرص الوزارة على إنجاح معرض الكويت الدولي للكتاب


