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»البد من اغ����اق هذا امللف 
نهائيا« بهذه الكلمات اس����تنكر 
الناشط احلقوقي رئيس جمعية 
حقوق االنسان د.عادل الدمخي 
عدم حضور النواب واحلكومة 
جلسة مناقش����ة قانون البدون 
في جلسة اخلميس 10 ديسمبر 
الذي وافق � مع األس����ف � اليوم 
العاملي حلقوق االنسان مؤكدا ان 
املماطلة وترك املشكلة تتدحرج 
بهذه الطريقة سيحولها الى كرة 
من النار قد ال تستطيع احلكومة 
تلقفها مستقبا، مطالبا كا من 
مجلس االمة واحلكومة بضرورة 

عقد جلسة خاصة وبأس����رع ما ميكن ملناقشة واقرار قانون احلقوق 
املدنية واالنسانية لعدميي اجلنس����ية متسائا ملاذا تغض احلكومة 
الطرف عن انتهاك احلقوق االساسية لقرابة مئة ألف انسان يعيشون 
على هذه االرض منذ عش����رات السنني؟، مش����ددا على ضرورة سعي 
احلكومة ومجلس االم����ة الى تكريس مبادئ العدل واملس����اواة التي 
اكدت عليها الش����ريعة االسامية والدستور الكويتي وجميع مواثيق 

حقوق االنسان.
وطالب الدمخي احلكومة بان تضع معاناة هذه الفئة ضمن اولوياتها 
خال هذه احلقبة احلساسة من تاريخ الكويت وحتى يتم اغاق هذا امللف 
بصورة نهائية، مستدركا بان حل مشكلة عدميي اجلنسية آت ال محالة 
فليكن بيدنا ال بيد عمرو، وعلى السلطتني ان يتحملوا مسؤولياتهم جتاه 
انتهاكات حقوق االنسان، مطالبا احلكومة بالتحلي بالشجاعة الكافية 

حلل هذا امللف الذي قامت بنسج خيوطه عبر سنوات طويلة.
واوضح اننا قلقون من مماطلة السلطتني بشأن انتهاكات احلقوق 
االساسية لعدميي اجلنسية، مؤكدا انه اذا كانت االنتهاكات الصارخة 
حلقوق البدون االساسية ليس����ت ضمن اولويات احلكومة فهذه هي 
الطامة الكبرى، مشيرا الى ان هذا التغافل يتماشى مع بعض اآلراء التي 
تؤكد ان عدم حل قضية عدميي اجلنسية هي عملية ممنهجة تشترك 
فيها املجالس النيابية واحلكومات املتعاقبة. وذكر الدمخي ان اجلمعية 
طالبت احلكومة في تقريرها السنوي بضرورة االسراع بإقرار قانون 
احلقوق املدنية واالنس����انية كبداية حلل مشكلة عدميي اجلنسية من 

اجل اقرار مبدأ العدالة واملساواة الذي يعد مطلبا انسانيا ملحا.

د.عادل الدمخي

د.عبداهلل املصلح

عبداهلل البراك د.عادل الفالح املستشار راشد احلماد

جانب من املرضى في النيجر

الثقافة اإلسالمية تستضيف المصلح 3 أيام
ليلى الشافعي

أكدت ادارة الثقافة اإلسامية في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية سعيها احلثيث لتحقيق غايتها 
في صناعة املناخ الثقافي اإلس���امي عبر مواكبة 
املواس���م الدينية مبا يتناس���ب معها من أنشطة 
وبرامج ثقافية وتوعوية للجمهور الكرمي، معلنة 
عن استضافتها للداعية د.عبداهلل املصلح من اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وتأتي هذه االستضافة 
ضمن إطار استعدادات اإلدارة ملوسم الهجرة النبوية 
املباركة للعام الهجري 1431، وبينت االدارة انها أعدت 
بهذه املناس���بة برنامجا دعويا لفضيلته يتضمن 
محاضرات ولق���اءات جماهيرية يلتقي من خالها 

بجمهور ادارة الثقافة اإلسامية، وعلى مدى 3 أيام 
متواصلة اعتبارا من األمس الذي ش���هد االنطاقة 
األولى مع محاضرة دعوية في مسجد الفارس في 
منطقة كيفان قطعة 2 قرب اجلمعية الرئيسية بعد 

صاة املغرب مباشرة.
واضافت االدارة ان ثاني األنش���طة سيكون مع 
محاضرة ثقافية وذلك اليوم، ويلقيها فضيلته في 
مس���جد النويشري في منطقة هدية قطعة 4 عقب 
صاة املغرب مباش���رة، ثم ثالث األنشطة مع لقاء 
جماهيري دعوي بطلبة كلية الطب في جامعة الكويت 
في مقر الكلية في منطقة اجلابرية قرب مستشفى 

مبارك، وذلك في متام الساعة ال� 12 ظهر غد.

الدمخي: نطالب بجلسة سريعة
لوقف االنتهاكات اإلنسانية ضد البدون

»إعانة المرضى« افتتحت مستشفى »مكة« للعيون في النيجر
ليلى الشافعي

اللجنة اخلارجية  أشاد مدير 
اعانة املرضى  بجمعية صندوق 
خال����د الهندي بجهود مؤسس����ة 
البصر اخليرية العاملية بالتعاون 
مع منظمة املركز اخليري في تنظيم 
حفل افتتاح مستشفى مكة للعيون 
ف����ي النيجر، وكذلك بتأس����يس 
وتنظيم وجتهيزات املستش����فى 
التي حتت����وي على مجموعة من 
الغرف اخلاصة بالفحص وغرف 
العمليات واالفاقة واالقامة للمرضى 
اضافة للتجهيزات الطبية احلديثة 
في املستشفى. وفي حفل افتتاح 
املستشفى أناب رئيس جمهورية 
النيجر طاجني مامادو عنه حاكم 
مدينة مرادي النيجرية الذي اقيم 
بإش����راف جمعية صندوق اعانة 
املرضى، وقد حضر االفتتاح عدد 
النيجر  الديبلوماس����يني في  من 
ومجموع����ة من كب����ار املتبرعني 
الكويتيني وس����فير النيجر لدى 
الكوي����ت والذين الق����وا ترحيبا 
كبيرا وفرحة غامرة من ابناء مدينة 
مرادي الذين عبروا عن فرحتهم 
بكثير من مشاعر االخوة والشكر 
واالمتنان ألبناء الشعب الكويتي 
عموما وجمعي����ة صندوق اعانة 

املرضى على وجه اخلصوص.
وأشاد الهندي بحرص احلضور 
من ابناء الشعب النيجري الذين 
رفعوا أكف الضراعة الى اهلل عز 
وج����ل ومجازاة احملس����نني خير 
اجلزاء وملن كانوا سببا بعد اهلل في 
انشاء وجتهيز هذا املستشفى الذي 
يخدم عشرات اآلالف من مرضى 
العيون الفقراء في هذا املستشفى 

قال وكي����ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس����امية د.عادل 
الف����اح ان الوزارة بدأت العمل 
الدفع����ة األولى من  لتس����كني 
الوظائف االشرافية التدريسية 

في الوزارة.
واضاف د.الفاح: ان املقبولني 
الدفع����ة األولى بتس����كني  في 
الوظائف االشرافية التدريسية 
بل����غ عدده����م 31 موظف����ا من 

اجلنسني.
وعبر د.الفاح عن ش����كره 
ف����ي وزارة األوقاف  للقياديني 
والشؤون اإلسامية وعلى رأسهم 
الوزراء للشؤون  نائب رئيس 
القانونية ووزير العدل واألوقاف 
والشؤون اإلسامية املستشار 
راشد احلماد ملوافقته الكرمية في 
بداية األمر بعد تذليل الصعاب 
والعقبات الت����ي اعترضت هذا 

املوضوع.
كما عبر عن شكره لكل من 
س����اهم بجهوده في هذا املجال 
خاصة الوكاء املساعدين على ما 
بذلوه من جهد للخروج باملوافقة 

في زمن قياسي.

الذي سيقوم بإجراء عمليات كبيرة 
وبسيطة في العيون مثل ازالة املياه 
البيضاء وزرع العدسات في العيون 

اضافة للعمليات االخرى.
وب����نينّ الهندي انه مت انش����اء 
صيدلي����ة باملستش����فى لتوزيع 
االدوي����ة املجاني����ة على املرضى 
الفقراء من اهالي املدينة والقرى 
املجاورة لها، مش����يرا الى جملة 
من املش����اريع التي أقامتها املبرة 
لصالح املرضى احملتاجني في عدد 
العربية واالس����امية  الدول  من 
واآلس����يوية واالفريقي����ة ومنها 
تنفيذ مشروع مكافحة العمى في 
مدينة غيل با وزير باليمن وفي 
غينيا وسيراليون وبوركينافاسو، 
االبي����ض  وتزوي����د مستش����فى 
بالسودان التابعة للجمعية بوحدة 
عناية مركزة فضا عن تنفيذ عدد 
آخر من املشاريع ملكافحة املاريا 

في مراكز صحية في افريقيا.

وش����كر الهن����دي املتبرع����ني 
واحملسنني وأهل اخلير على تبرعهم 
للمش����روع كما ش����كر احلضور 
ووس����ائل االعام الكويتية التي 

ألقت الضوء على هذا االفتتاح.
وأه����اب الهندي باحملس����نني 
واملتبرعني وحثهم على االستمرار 
في دعم مثل هذه املشاريع الصحية 
التي تقدم خدمات انسانية جليلة 
مل����ا لها من اثر كبير على القضاء 
على االمراض واالوبئة التي تفتك 
بالناس في تلك البلدان الفقيرة.

وأضاف الهندي ان حاكم املدينة 
طاجني مامادو ألقى كلمة اش����اد 
فيها بالكويت حكومة وشعبا على 
املساعدات التي يقدمها ابناء الكويت 
من بناء مستشفيات ومراكز صحية 
وغيره����ا من املس����اعدات املالية 
والعينية، مؤك����دا ان ذلك ليس 
بغريب على الكويت وأهلها. واكد 
حاكم املدينة ان املساعدات الصحية 

التي تنفرد بها جمعية صندوق 
اعانة املرضى الكويتي تعتبر من 
أميز االعمال االنسانية التي تقدم 
ألبناء مدينته، حيث انها تصل الى 
اهالي القرى واملقيمني بالصحراء، 
خاصة في مشروع مكافحة العمى 
الذي تتبناه اجلمعية ويستفيد منه 
عشرات االلوف من املرضى والذي 
يقام بالتعاون مع مؤسسة البصر 
اخليرية العاملية، وقد ألقى مبارك 
الساير كلمة رحب فيها باحلضور 
وأشاد بدور جمعية صندوق اعانة 
املرضى على جهودها املبذولة في 
منطقة القرن االفريقي خاصة دولة 
النيجر، وأثنى على دور مؤسسة 
البصر اخليرية العاملية في تنظيم 
مخيم����ات مكافحة العمى بالدول 
الفقي����رة وجهوده����ا إلجناز هذا 
املستشفى خلدمة اآلالف من أبناء 
هذه املناطق ممن يعانون من املياه 

البيضاء وفقدان البصر.

من جهته هنأ الوكيل املساعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلسامية عبداهلل البراك الدفعة 
األولى م����ن املوظفني الذين مت 
تسكينهم في الوظائف االشرافية 
التدريسية وهم 15 موجها من 
الرجال والنساء وثمانية مشرفني 
على املراكز من اجلنسني ومثلهم 
وكاء مراكز من مختلف ادارات 
قطاع ش����ؤون الق����رآن الكرمي 

والدراسات اإلسامية.
وحث الوكيل املساعد لشؤون 

الق����رآن الك����رمي والدراس����ات 
القرار  اإلسامية من ش����ملهم 
بالدفعة األولى على العمل في 
الوظائف االشرافية التدريسية 
لبذل املزيد من اجلهد واالرتقاء 
بالعمل في وظائفهم ألجل رفعة 
هذا الوطن وتقدمي كل جهودهم من 
اجل حتقيق الغايات والوصول 

الى األهداف املرجوة لهم.
ب����راك حرص����ه على  واكد 
مصلحة املواطنني والعمل على 
تلبية االحتياجات في ظل طاعة 

اهلل سبحانه وتعالى ورسوله 
الدفع����ة  ژ. وع����ن تس����كني 
الثانية من الوظائف االشرافية 
التدريسية قال الوكيل املساعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلسامية ان الوزارة تعمل بكل 
طاقاتها والتدخر جهدا في تنفيذ 
هذا االمر وستأتي املوافقة والقرار 
لتس����كني الدفع����ة الثانية من 
الوظائف االشرافية التدريسية 
القليلة  في غضون األس����ابيع 

القادمة.

الفالح: تسكين 31 موظفًا الدفعة األولى
 من الوظائف اإلشرافية التدريسية في وزارة األوقاف

البراك: حريصون على مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم


