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المضحي: رفع تقارير البيئة حول مخالفات مصانع 
الشعيبة إلى رئاسة الوزراء منتصف ديسمبر المقبل

ميمونة الصباح: المزايدة في قضية البدون تؤثر سلباً على حقوقهم

دارين العلي
طالب����ت عميدة كلية اآلداب الش����يخة 
د.ميمونة الصباح بعدم املزايدة في قضية 
البدون الن ذلك سيؤثر سلبيا على منحهم 
احلقوق س����واء االنسانية او القانونية او 
التشريعية ولن يفيد مطالباتهم مؤكدة ان 
الكويت قد اعطت هذه الفئة الكثير سواء 
كان بالس����ماح لهم باالقام����ة على أرضها 
او منحهم احلقوق االنس����انية االخرى في 
الفترات السابقة، وقالت في مداخلة لها خالل 
الندوة التي نظمها جتمع الكويتيني البدون 
حتت شعار »حقوق البدون االنسانية بني 
التشريعات احمللية والدولية« في جمعية 
املهندسني مس����اء امس االول ان ذلك دليل 
على انسانية الكويت وامنها واستقرارها، 
مش����يرة الى انها متنح جمي����ع اخلدمات 
واحلقوق االنسانية ملواطنيها وملن يعيش 
على ارضها الطيبة وذل����ك قبل تصديقها 
على املواثيق واالتفاقيات الدولية اخلاصة 
بحقوق االنسان. واشارت الى انه وفي فترة 

العدوان واالحتالل الصدامي الغاش����م كان 
الدرس كبيرا وكان الفصل بني من يستحق 
املواطنة والشخصية القانونية والبقاء في 
الكويت وبني من اساء للكويت ممن ادعوا 
انهم كويتيون من االجانب والبدون الذين 

انتموا الى اجليش الشعبي وغيره.
وشددت على ان السلطة التنفيذية اتاحت 
للبدون فرصا كبيرة مؤكدة ان تسمية هذه 
الفئة باملقيمني بصورة غير ش����رعية فيها 
مساس للكويت اذ كيف تسمح بان يعيش 
على ارضها من هم غير شرعيني لذلك كان 
من االجدر تس����ميتهم »باملقيمني بصورة 
انسانية« مؤكدة انه يجب منحهم احلقوق 
املدنية طاملا متت املوافقة على إقامتهم على 
ارض الكويت. ولفتت الى ان اجلنسية لها 
شروطها وتش����ريعاتها وال يجوز املزايدة 
بني الس����لطتني في هذا االمر الن كال منهما 

مسؤولة عن توجهها وما تطرحه.
وحتدث اس����تاذ القانون الدولي د.ثقل 
العجمي ع����ن جميع املواثيق الدولية التي 

تكفل حق االنسان في احلصول على اجلنسية 
وعلى ابسط احلقوق املدنية واللجوء الى 
القضاء، مش����يرا الى ان االع����الن العاملي 
حلقوق االنسان قد ذكر عبارة انسان وهي 
ال تقتصر على املواطن بل على كل من يقيم 

في دولة ما.
وعن اجلنسية انتقد العجمي من يقول 
ان اجلنسية حق سيادي حيث وصل بعض 
املشرعني الى القول انها تخرج عن اختصاص 
املشرع الوطني، الفتا الى ان قانون اجلنسية 
مت تعديله 14 مرة عن طريق املشرع وكذلك 
مت استشارة الفتوى والتشريع بشأنه في 
أكثر من 100 مناس����بة، مؤكدا ان احلق في 
اجلنس����ية من احلقوق التي كفلها االعالن 
العاملي حلقوق االنسان، ومشيرا الى انه في 
القانون الداخلي ينظم بقانون وال تسحب 
اال مبوجبه وهذا وفقا للدستور وتطرق الى 

قضية االبعاد التي يعاني منها البدون.
بدوره، سرد احملامي محمد املطيري تاريخ 
البدون ف����ي البالد والذين كانوا يتمتعون 

بحقوق وحريات ش����به كاملة وكانوا في 
الشرطة واجليش ولهم احلق في التعليم 
واالبتعاث الى اخلارج، ولكن االمر اختلف 
بعد ان ب����دأت الدولة بتغيير سياس����اتها 
تزامنا م����ع توقيعها على املواثيق الدولية 
اخلاصة باحلق����وق واحلريات، ولفت الى 
املادة 29 من الدستور التي ذكرت »الناس 
سواس����ية« ولم تقل املواطنني، أي ان ذلك 
يؤمن احلماية جلميع الناس باملساواة في 
الكرامة االنس����انية، وكذلك املادة 106 التي 
تقول ان »ح����ق التقاضي مكفول للناس«، 
مشيرا الى ان كل تشريع يخالف هذه املبادئ 
الدس����تورية ومييز بني الناس هو قانون 
غير دس����توري. من جهته، اعتبر احملامي 
نواف الفزيع ان قانون التجنيس جاء لتأكيد 
ال����والء للدولة وليس للعطايا واملزايا، بل 
لتأكيد املواطنة ووضع حب الوطن في االطار 
القانوني، مشددا على ان قضية البدون ال 
تقتصر على رخصة قيادة أو عقد زواج أو 

رعاية صحية.

واال استعان برجال الشرطة على ذلك وهذا 
ما حصل فعال في ثالثة مصانع من منشآت 
املنطقة اجلنوبية، مؤكدا ان جهل صاحب 

املنشأة بالقانون ال يعفيه من العقوبة.
ولفت الى خطة طموح لدى الهيئة للقضاء 
على امللوث����ات الناجتة عن الصناعات في 
منطقة أم الهيمان، واملنطقة اجلنوبية بشكل 
خاص والكويت بش����كل عام عدا التقارير 
والتوصي����ات التي س����ترفع إلى املجلس 
بش����أن املصانع املخالفة فإن هناك مطالبة 
من وزير الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان بإقرار ميزانية لتزويد 
الهيئة بأجه����زة Opsis تربط مع املصانع 
عبر نظام يظهر من خالله جميع امللوثات 
التي تصدرها املصانع باإلضافة إلى تقدمي 
التس����هيالت لهذه املصان����ع بهدف تركيب 
هذه االجهزة، مشيرا الى أن االجهزة التي 
حتتاجها الهيئة بهذا اخلصوص قد تكلف 

حوالي مليون دينار.
وقال املضحي ان هذه اخلطة تشمل جميع 
املصانع املوجودة حاليا مع منع توطني أي 
مصنع جدي����د دون هذه التقنية، الفتا الى 
ان مركز  املراقبة البيئية مت انشاؤه داخل 
الهيئة وفي غضون عامني سيصبح جاهزا 
لتحديد موقع التلوث وفقا خلطوط الطول 
والعرض ونوعية امللوثات املوجودة، الفتا 
الى ان هذه اخلطة ستتم على ثالث مراحل 
كلفت املرحلة األولى منها مليون و200 ألف 
دينار. بدوره توقع رئيس فرق التفتيش 
م.محمد العن����زي ان تتعرض هذه الفرق 
بعد صدور التقاري����ر الى حمالت إعالمية 
واسعة بسبب آرائها، الفتا الى أنها تعمل بكل 
شفافية ولن تكون هناك محاباة ألي طرف 
ما سواء الصناعيون أو أصحاب االجندات 
اخلاصة، وأكد ان الفرق ال� 5 مش����كلة من 
مهندس����ني ومهندس����ات بعضهم يحملون 
الصفات اإلشرافية في الهيئة كرؤساء اقسام 
او مديري ادارات ويحملون صفة الضبطية 
القضائية ولديهم خبرة تفوق ال� 6 سنوات 
في هذا العمل. الفتا الى ان الفرق تضم جميع 
التخصصات سواء في رصد تلوث الهواء 
أو املياه أو بنية العمل الداخلية والتخطيط 

واملردود البيئي.

املنطقة وستساهم بخفض احلمل البيئي، 
مشيرا الى انه في حال مت األخذ  بالتوصية 
فإن احلكومة ستكون جادة بالنظر في تكلفة 
النقل ووضع آلية معين����ة له والنظر في 
أمر التعويضات، مؤك����دا ان ذلك لن يقف 
عائقا أمام التقارير التي س����ترفعها الهيئة 

الى املجلس.
وحتدث املضحي عن تعرض فرق الهيئة 
للمنع من قبل بعض املصانع من التفتيش 
مما يعرض هؤالء إلى املس����اءلة القانونية 
التي قد تصل عقوبته����ا وفقا للقضاء إلى 
اإلغالق أو السحب ملدة سنة وفقا للمادة 13 
من إنشاء الهيئة التي تخول مفتشي الهيئة 
بالدخول الى أي منشأة صناعية أثناء عملها 

مصنع على حدة مع رفع توصية بشأنه او 
بزيادة االشتراطات او االغالق او النقل.

وأكد ان فرق الهيئة ستقوم بعد اجازة 
العيد بترجمة جميع املعلومات واملستندات 
لديها تقارير شاملة ستكون جاهزة لرفعها 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء في االسبوع 
الثاني من ديسمبر املقبل بعد إطالعها على 
املجلس األعلى للبيئة خالل اجتماعه احملدد 

في العاشر منه.
ولفت ال����ى ان لدى الهيئة توجها لرفع 
توصية الى مجلس الوزراء بنقل عدد من 
املصانع بعد إعداد دراسات شاملة ووافية 
عنها، مؤكدا ان هذا اإلجراء من ش����أنه ان 
يخفض من حج����م امللوثات املوجودة في 

دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي ان حترك الهيئة بشأن التفتيش على 
مصانع منطقة الشعيبة الغربية والعمل على 
احلد من التلوث في منطقة علي صباح السالم 
لم يكن ردة فعل على اي حترك سياسي او 
مطالب����ة نيابية بل من حرص الهيئة على 
ايجاد حل ملموس لهذه املشكلة، حيث مت 
االجتماع مع الهيئ����ة العامة للصناعة في 
14 اكتوبر املاضي والطلب منهم ايقاف اي 
توطني صناعي جديد في تلك املنطقة حلني 

دراسة احلمل البيئي فيها.
ولفت املضحي خ����الل مؤمتر صحافي 
عقد امس الى ان اقامة اعمال التفتيش في 
الش����عيبة الغربية جاء بن����اء على الطلب 
والرغبة الصادقة من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد باالضاءة على 
الوضع البيئي في تلك املنطقة اذ طلب من 
الهيئة »تقاري����ر فنية بحتة دون االلتفات 
ألي احد ونقل ما تراه الهيئة مبس����تنداتها 
وأجهزتها لسموه بالكامل«، مشيرا الى ان من 
يحاول الوقوف بوجه الهيئة في حملتها ضده 

سيكون في مواجهة مباشرة مع سموه.
واشار الى ان فرق الهيئة ال� 5 قد فتشت 
45 مصنعا من اصل 156 في منطقة الشعيبة 
الغربية من املصانع ذات الصناعات الثقيلة 
التي ميكن ان تنتج محوالت وحررت معاينة 
)وتنص على ان بعض االشتراطات البيئية 
غير موائمة ف����ي املصنع( والتي ميكن ان 
تتحول الى مخالفة بفعل القياس����ات على 
حوالي 50% من املصانع التي جرى تفتيشها 
خالل مختلف اوقات العمل سواء في الصباح 

او املساء.
ولفت الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد قد طلب من الهيئة رفع 
تقارير شاملة ووافية عن كل مصنع على حدة 
باشتراطاته البيئية وتعامالته مع املخالفات 
السابقة للبيئة والصناعة، مشيرا الى انه 
سيرفع تقارير فنية بحتة موثقة بالصور 
الڤيديو وبقياسات  الفوتوغرافية وصور 
امللوثات سواء الهواء او املاء واشارات عن 
طرق التخزين وتاريخ املصنع مع الهيئة 
ومدى مخالفته لالش����تراطات البيئية لكل 

ستتضمن الصور والمستندات جميع المخالفات وستوصي بنقل بعض منها

ل القضاء يكفل حقوق غير محددي الجنسية المشاركون في ندوة »البدون« في »المهندسين«: تدخُّ

د. صالح املضحي ومحمد العنزي أثناء املؤمتر الصحافي

)محمد ماهر(الشيخة د.ميمونة الصباح في مقدمة احلضور د.ثقل العجمي ومحمد املطيري ونواف الفزيع خالل ندوة »حقوق البدون اإلنسانية«

الذكير: لنجعل العيد مدرسة 
لالرتقاء بالسلوك االجتماعي

دعت املبرة الكويتية حلماية االس����رة اولياء االمور الى االستفادة 
من مناس����بة عيد االضحى املبارك وااليام الس����ابقة له لتعزيز القيم 
االجتماعية والدينية لدى االبناء، مناشدة اجهزة الدولة تقدمي افضل 
خدماتها لالسر في العيد حلمايتهم من االستغالل واالخطار االمنية.

وقال رئيس مجلس ادارة املبرة الكويتية حلماية االسرة عادل 
الذكير ان التعليم بالقدوة احلسنة هو افضل طرق التعليم لالبناء 
واكثرها تأثيرا في نقل القيم اجلميلة لهم وجعلها محفورة بذاكرتهم 
لتبقى اطول فترة ممكنة، فما يش���اهده االبناء من سلوك البنائهم 
وامهاتهم خالل العيد واملناس���بات الديني���ة واالعياد يظل محفورا 
في اذهانهم ويؤثر في س���لوكهم طوال العم���ر، واضاف الذكير ان 
على اآلباء ان يدركوا ان اهلل اخلالق س���بحانه وتعالى وهب االبناء 
ذكاء فطريا يجعلهم يتعلمون م���ن طرق عديدة من اهمها التعليم 
بالقدوة، فما يرونه من ممارس���ة وس���لوك للوالدين في هذه االيام 
يتغلغل ويتخزن في عقولهم الباطنة ويكون حاضرا معهم في كل 

مناسبة مشابهة.

انطالق رحلة الحج الـ 16 للمهتدين الجدد
انطالق الرحلة الى حلظة العودة 
الى الكويت من اجل توفير كل 
سبل الراحة للمهتدين مما ينمي 
ويزيد من يقينهم ويثبتهم على 

دين االسالم.
واوض���ح العجمي ان رحلة 
احلج لها دورها احليوي والبارز 
في تنمية الوازع الديني للمهتدين 
اجلدد وتس���اهم بقدر كبير في 
تقوية رابطتهم بهذه الشريعة 
الغراء ليغدوا دعاة لالسالم بني 

غير املسلمني.
وتوجه العجمي بالشكر إلى 
أصحاب األي���ادي البيضاء من 
أهل الكويت واملقيمني حلرصهم 
على التواصل واملشاركة بتسيير 

هذه الرحلة.

سواء من حيث اجلانب الدعوي 
واالداري، فت���م جتهيز برنامج 
يضم كل اجلوانب والتي تبدأ منذ 

ليلى الشافعي
اعل���ن مدير ادارة ش���ؤون 
احلج والعمرة بلجنة التعريف 
باالسالم احملامي منيف العجمي 
ان اللجن���ة اطلقت رحلة احلج 
ال� 16 للمهتدين اجلدد من فرع 
املنقف حتت ش���عار )ربنا اننا 
س���معنا مناديا ينادي لالميان 
ان آمنوا بربك���م فآمنا(، وعلى 
متنها 58 مهتدي���ا من مختلف 
اجلنس���يات والذين لم يسبق 
لهم قض���اء الركن اخلامس من 
اركان االسالم وبرفقتهم طاقم 
دعوي واداري يس���اعدهم في 

قضاء املناسك.
وبني العجمي ان رحلة احلج 
لهذا العام مت االعداد والتنظيم لها، 

منيف العجمي

بيت الزكاة: توزيع 2900 أضحية على األسر المحتاجة 
و17 مركزًا الستقبال التبرعات من لحوم األضاحي

األسماك الكويتية.
وعب���ر العجمي في اخلتام عن 
خالص شكره وتقديره لكل متبرعي 
ومتبرعات صندوق الصدقة اجلارية 
في بيت الزكاة ومن األمانة العامة 

لألوقاف على دعمهم للمشروع.
ووجه الشكر كذلك للمحسنني 
الكرام في الكوي���ت الذين اعتادوا 
على تزويد »البيت« بأضحياتهم 
او جزء منها إليصالها للمستحقني 
واحملتاج���ني في كل م���ن جمعية 
الب���ر »فائض  املعاق���ني ومب���رة 
األطعمة« وجمعية صندوق رعاية 
املرضى وإدارة التوعية واالرشاد في 
وزارة الشؤون وجمعية التعريف 

باإلسالم.

تتبع فروع���ه القائمة في مختلف 
مناطق الكويت.

وذك���ر العجمي ان عمل املراكز 
يبدأ من بداية اول ايام العيد حتى 
الساعة الثانية بعد الظهر باستثناء 
املركز املقام في الساملية الذي يقوم 
باستقبال األضاحي في اليوم األول 
الثاني  صباحا ومساء وفي اليوم 

صباحا فقط.
وبني ان املراكز ستزود بسيارات 
مبردة حلفظ اللحوم حيث تبرعت 
مشكورة بتوفيرها كل من شركة 
نقل وجتارة املواشي وشركة اليقني 
لالستيراد والتصدير وشركة لؤلؤة 
البيداء وشركة أوالد جاسم الوزان 
وشركة املنتجات الزراعية وشركة 

يس���تعد بيت ال���زكاة لتنفيذ 
مش���روع األضاحي داخل الكويت 
مبناسبة قرب حلول عيد األضحى 
املب���ارك، وقد مت في ه���ذا االطار 
توقيع عقد مع احدى شركات توريد 
املواشي لتزويد البيت مبا يقارب 
2900 أضحية لتوزيعها على األسر 
احملتاجة، كما مت االعالن عن اقامة 
17 مركزا الس���تقبال التبرعات من 
حلوم األضاحي في مختلف مناطق 

الكويت.
صرح بذل���ك مدير مش���روع 
ال���زكاة محمد  األضاحي في بيت 
العجمي، مش���يرا الى ان الشركة 
املتعاقد معها ستقوم مبوجب العقد 
بذبح األضاحي وتغليفها وتسليمها 
لبيت ال���زكاة ليتم توزيعها تباعا 
على األسر احملتاجة املسجلة لديه 
والبالغ عددها ما يقارب 2900 أسرة 

بواقع أضحية لكل أسرة.
العجمي ان مش���روع  وذك���ر 
األضاحي يعد واحدا من املشاريع 
اخليرية احمللية العديدة التي ينفذها 
بيت الزكاة داخ���ل الكويت بهدف 
رعاية األس���ر احملتاج���ة وتوفير 
عوامل األمن واالستقرار املعيشي 
لها، واضاف ان هدف املشروع الذي 
بدأ بيت الزكاة تنفيذه منذ عام 1983 
هو توفير حلوم األضاحي لألسر 
احملتاجة لتشعر بالبهجة والسرور 
في ايام العيد مثل سائر االسر في 
املجتمع مما يؤدي الى اشاعة روح 
احملبة واأللفة ب���ني ابناء املجتمع 
الواحد وهي قيم رفيعة يعمل بيت 
الزكاة على ترسيخها وارسائها من 
خالل مشاريعه املتعددة التي ينفذها. 
وبني العجمي ان تكلفة املشروع لهذا 

العام تبلغ نحو 115 ألف دينار.
وس���يقوم صن���دوق الصدقة 
اجلارية في بي���ت الزكاة واألمانة 
املبلغ  العام���ة لألوقاف بتوفي���ر 
املطلوب، مش���يرا ال���ى ان تكلفة 
املش���روع في العام املاضي بلغت 
78833 دينارا استفادت منه 2919 
أسرة. من ناحية اخرى حث مدير 
املشروع املواطنني الكرام على التبرع 
بجزء من اضحيتهم لألسر احملتاجة 
داخل الكويت اتباعا للسنة املؤكدة، 
وقال ان بيت الزكاة أقام 17 مركزا 

مبرة اآلل واألصحاب تجسّد الوحدة الوطنية

القراوي: 63 حملة كويتية مرّخصة لهذا العام

الوطنية. وأبدى م.احمد  الوحدة 
املرشد إعجابه بفكرة املبرة وأهدافها 
وأكد على حاجة املسلمني جميعا 
لهذه الرسالة السامية التي تعمل 
على توحيد صفوف املسلمني من 
خالل إبراز تاريخ اآلل واألصحاب، 
وحث عل����ي الريس على ضرورة 
إع����داد برامج إعالمي����ة للتوعية 
بت����راث اآلل واألصحاب لعرضها 
في وسائل اإلعالم املختلفة لنشر 
ثقافة األمة الواحدة بإبراز عالقة اآلل 
واألصحاب في الوسائل اإلعالمية 
وبث فضائلهم وأثرهم الكرمي في 

حفظ اإلسالم واملسلمني.
كما اكد كل من د.عصام الفليج 
ومحمد القالف الدور الريادي للجنة 

الشريعة في هذا املجال.
وقد استعرض اخلرافي بعضا 
من اإلصدارات خالل جولة الضيوف 
باملبرة تضمنت ش����رحا لعدد من 
املعلقات )البوسترات( التي توضح 
بانوراما األسماء واملصاهرات بني 
اآلل واألصحاب رضي اهلل عنهم، 
الت����ي تؤكد مدى الثن����اء املتبادل 
وحج����م املصاهرات واألنس����اب 
فيما بينهم، كما تضمنت اجلولة 
زيارة ملكتبة املبرة، حيث قدم أمني 
املكتبة ش����رحا موجزا عن أقسام 
التي تضم عددا  املتنوعة  املكتبة 
كبيرا من الكتب االسالمية السنية 
والشيعية على السواء فيما يزيد 
على 8 آالف كتاب ومرجع، والتي 
تسهم في توفير املعلومات الالزمة 

للباحثني.

الالزم  الترخيص اخل����اص  على 
لدخولها. وحول دور وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية فيما يتعلق 
بشؤون احلج قال د.القراوي: تقوم 
اللجنة بوضع االنظمة التي تنظم 
عمل حمالت احلج الكويتية، مؤكدا 
ان مكتب احلج في وزارة االوقاف 
يلعب دورا مهما في متابعة حمالت 
احلج واالش����راف على ش����ؤونها 
والتنسيق مع السلطات السعودية 
املناط بها كل ما يتصل بتس����هيل 
احلج لهذا العام. وثمن د.القراوي 
جهود اململكة العربية السعودية 
متمثلة ف����ي قيادة خادم احلرمني 
الش����ريفني حيث ال تألو جهدا في 
العمل على أم����ن وراحة ضيوف 
الرحمن، كما أشاد بجهود اإلخوة 
في بعث����ة احلج الكويتية لتذليل 
الصعاب التي قد تطرأ خالل هذا 

املوسم.

اإلسالم في أذهانهم ورؤوسهم. وقد 
أعرب رئيس املبرة د.عبداحملسن 
اخلرافي عن سعادته قائال: يشرفنا 
اليوم استضافة عددا من القياديني 
في العم����ل االجتماعي والتربوي 
واإلعالمي الذين تشهد لهم الكويت 
مب����ا يقدمونه من عم����ل تطوعي 
لتدعي����م الوح����دة الوطنية فلهم 
منا جزيل الش����كر على ما ملسناه 
منهم من شعور نابض باملسؤولية 
جتاه الكويت والكويتيني والسعي 
لزيادة التقارب بني شرائح املجتمع، 
وهانحن اليوم نؤكد هذه املعاني 
من خالل جتلي����ة بعض املفاهيم 
اخلاطئة التي رسخت في نفوس 
البيت  بعض املس����لمني عن اهل 
والصحابة األطهار األخيار رضي 
اهلل عنهم جميعا ومن شأن مثل 
هذا التصحي����ح ان يزيد اللحمة 
ويقرب القلوب، ويسهم بتجسيد 

احلمالت وقد بدأت احلمالت على 
الفور بتجهيز مخيماتها استعدادا 
ان  الس����تقبال احلجاج، واضاف 
السلطات الس����عودية لن تسمح 
بدخ����ول أي مركبة ال����ى منطقة 
املش����اعر املقدس����ة ما لم حتصل 

ليلى الشافعي
العمل  أعربت رئيس����ة مركز 
التطوعي الش����يخة أمثال األحمد 
عن إعجابها مبا رأته في مبرة اآلل 
واألصحاب كنموذج للعمل اخليري 
املؤسسي املتمثل في فكرة املبرة 
وأهدافه����ا وقالت خ����الل زيارتها 
ملبرة اآلل واألصحاب برفقة وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي، 
ووكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس 
األمة م.احمد املرش����د ومدير عام 
القناة االول����ى لتلفزيون الكويت 
علي الريس ومدير ادارة العالقات 
اللجنة االستش����ارية  العامة في 
العليا للعمل على استكمال تطبيق 
احكام الشريعة االسالمية د.عصام 
الفلي����ج ومدير ادارة الدراس����ات 
والبحوث بلجنة الشريعة محمد 
القالف تشرفت بزيارة هذا الصرح 
الوطني الذي يعمل على نشر روح 
احملبة واأللفة بني أفراد الش����عب 
بكل طوائفه، وملسنا مدى اجلهد 
العظيم املبذول لبث روح احملبة 
والود والتواصل املطلوب بني افراد 

هذا املجتمع.
وأكدت وكيل����ة وزارة التربية 
متاضر الس����ديراوي اننا بحاجة 
ماسة الى تشجيع اقامة مؤسسات 
تعنى بتراث اآلل واألصحاب في 
البالد االس����المية واإلف����ادة من 
القائمة وم����ن ابرزها  التج����ارب 
مبرة اآلل واألصحاب التي تصحح 
صورة اإلس����الم في أذهان الكثير 
من الناس الذين ش����وهت حقيقة 

ليلى الشافعي
أعلن الوكيل املساعد للعالقات 
اخلارجية واحلج د.مطلق القراوي 
ان حمالت احلج الكويتية لهذا العام 
يبل����غ عددها 63 حمل����ة كويتية 
مرخصة ملوس����م احل����ج 1430ه� 
ويتراوح متوس����ط حجمها 250 
حاجا، مشيرا الى ان قسما من هذه 
احلمالت خ����اص باألخوة العرب 
واألجانب وتتفاوت مستوياتها من 

حيث اخلدمة املقدمة.
اللجنة  ان  وأضاف د.القراوي 
املكلفة بتوزيع أراضي املش����اعر 
املقدس����ة قد انتهت م����ن توزيع 
األراضي املخصص����ة في عرفات 
بني احلمالت الكويتية ومت العمل 

بكل سالسة وتنظيم.
مشيرا الى انه مت توزيع األراضي 
املخصص����ة للحم����الت الكويتية 
في منطقة »من����ى« على أصحاب 

عبدالمحسن الخرافي أكد أهمية إزالة بعض المفاهيم الخاطئة

ثّمن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن

د. عبداحملسن اخلرافي

د.مطلق القراوي

مراكز مشروع األضاحي لعام 1430هـ 
المركز العنوان

الساملية
بيت الزكاة الرئيسي

)أول أيام العيد صباحا ومساء وثاني أيام العيد 
صباحا فقط(

الفحيحيل بيت الزكاة بجوار اجلمعية
العمرية بيت الزكاة خلف اجلمعية بقرب املخفر
كيفان بيت الزكاة بالقرب من اجلمعية وشركة املخابز

اجلهراء بيت الزكاة باجلهراء
مشرف بيت الزكاة بجوار اجلمعية

عبداهلل 
السالم بيت الزكاة بجوار اجلمعية

اليرموك بيت الزكاة بجوار اجلمعية
صباح السالم بيت الزكاة بجوار اجلمعية رقم 2 واملخفر

الروضة بيت الزكاة بجوار اجلمعية
السرة بيت الزكاة بجوار اجلمعية

ضاحية فهد 
األحمد بيت الزكاة بجوار فرع بيت التمويل

القرين بيت الزكاة بجوار السوق املركزي رقم 3 
والكترونيات الغامن

األندلس بيت الزكاة بجوار اجلمعية
القادسية بيت الزكاة بجوار اجلمعية
اخلالدية بيت الزكاة بجوار اجلمعية

السالم بيت الزكاة بجوار اجلمعية مقابل مطعم 
ماكدونالد

كتاب للعجمي حول تلوث الهواء
أعل��ن الباحث واالكادميي في علوم البيئة د.مبارك العجمي عن انتهائه من 

دراسة علمية عن تلوث الهواء في الكويت.
والكتاب بعن��وان »طريق أم الهيمان وتلوث الهواء« وتهدف الدراس��ة الى 
معرفة مدى تأثير امللوثات الهوائية على الضواحي السكنية الكائنة في محافظة 
األحم��دي وحتدي��د التأثيرات البيئي��ة والصحية للملوث��ات الهوائية وايجاد 

استراتيجية فعالة للحد من تلوث الهواء واقتراح احللول العلمية املناسبة.


