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منمنمة من مخطوط »كتاب في معرفة احليل الهندسية« 1315م من مجموعة الصباح العالم الفلكي د.صالح العجيري يقدم هديته للشيخة حصة الصباح

محمد العمر

جانب من املسابقة

)أسامة البطراوي(عبداهلل البراك مكرما أحد األطفال

شيخة الغانم: ال حقوق لدخالء تسللوا
إلى ديرتنا وعمدوا إلى تشويه سمعتها

دعت الناشطة السياسية شيخة 
الغامن جلان حقوق اإلنسان الى 
وجوب حتري الدقة واملصداقية 
قبل ان تخوض في امور تخص 
س���يادة الكويت متهمة الكويت 
بانتهاك حقوق اإلنسان دون ان 
يكون لدى ه���ذه الهيئات األدلة 
الدامغة على صحة ما تقول وما 
تدعي، مؤكدة ان قوانني حقوق 
اإلنس���ان ال تنطبق مطلقا على 
قضية البدون املتسللني وإذا كانت 
تنطبق عليه���م فاألولى بهم ان 
يغيروا هذه القوانني التي تنصف 
الظالم وتذبح املظلوم بسكني بارد، 
متسائلة عن سبب عدم تدخل هذه 
اللجان حلماية الشعب الفلسطيني 
األعزل الذي يتعرض لشتى أنواع 
العذاب واالضطهاد منذ أكثر من 60 
عاما مكتفني فقط بالتقرير الشجاع 
الذي أطلقه »غولد ستون« وأدان 

فيه مجازر غزة.
وأضافت انها ال تعتبر قضية 
الذي���ن اعتبرتهم   � املتس���للني 
»حقوق اإلنسان« معانني احلرمان 
بشتى أنواعه � من أهم القضايا 
املنوطة بهذه املنظمة احلقوقية، 
موضحة ان التعامل معهم يكون 
من خالل تطبيق القانون ليشمل 
جميع نزالء السجون حتى ينالوا 
حقوقهم اإلنسانية، مستغربة من 
جحود هؤالء املتس���للني الفتة 
الى انهم يعيشون على أراضينا 
باملجان في حني ان قانون الهجرة 
الكويتي ينص على تغرمي املخالف 
دينارين عن كل يوم اضافة الى 

املساءلة القانونية ايضا.
وتابعت ان وضع الكويت مع 
املتسللني يعد وضعا غريبا من 
املس���تحيل ان يكون مر من قبل 
بحقوق اإلنس���ان ف���ي اي دولة 
من الدول وإذا كانت هناك دولة 
التي  تعاني مثل هذه املش���كلة 
تعانيها الكوي���ت فلتعلن عنها 
حقوق اإلنسان حتى نرسل لها 
هؤالء املتسللني البدون، مبينة ان 
الكويت دولة صغيرة وان الغزو 
قد علمنا درسا ال ميكن ان ينسى، 
الفتة الى ان هذه احملنة زادتنا قوة 
وتالحما وتكاتفا، داعية حقوق 

اإلنسان الى عدم تشويه رسالتها 
النبيلة عن طريق تدخلهم في مثل 
هذه األمور السيادية، مؤكدة ان 
قوانني حقوق اإلنسان لم توضع 

من اجل متسللني.
الغامن  الناشطة  انتقدت  كما 
التصريحات التي أدلى بها رئيس 
جتمع ما يس���مى ب� »الكويتيني 
البدون« الذي أوضح من خاللها 
تعلي���ق االعتص���ام ال���ذي كان 
مزمعا عقده ف���ي اليوم العاملي 
حلقوق اإلنسان بساحة اإلرادة 
أمام مجلس األم���ة رغبة منه � 
كما يدعي � في إعطاء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية الفرصة 
للخ���روج مبش���روع احلقوق 
املدنية والقانونية الى بر األمان، 
مستنكرة من األساس هذا االسم، 
الفتة الى ان الكويتيني ليست لهم 
أدنى صلة بهذا املسمى وبهؤالء 

املتسللني.
وأكد الغامن ان هذا التصريح 
الذي نش���ر ببعض الصحف مت 
من خالله دس السم في العسل، 
حيث ق���ال املتحدث نيابة عنهم 
بوقف االعتصام رغبة في إعطاء 
السلطتني الفرصة لكنه في الوقت 
ذاته اس���تخدم »كارت التهديد« 
مبداراة لم تغب عن الفطناء الذين 
فهموا مقصده وذلك عندما أشار 
الى ان أعدادهم ستكون باآلالف وان 
املكان قد ال يتسع لهم، موضحة 
ان هذا األمر يعد تهديدا صريحا 
البالد وس���يادتها. مشددا  ألمن 
عل���ى تفعيل اجراءات حاس���مة 

لوقف مثل هذه التهديدات وردع 
كل من تس���ول له نفسه العبث 
بأمن ديرتن���ا احلبيبة، وارتأت 
وجوب اتخاذ اجراءات أكثر شدة 
وصرامة للتعامل مع كل ما من 
ش���أنه النيل من سيادة الكويت 
وسالمتها، خاصة من قبل هؤالء 
الدخالء الذين تسللوا الى أراضينا 
خلسة ولم يكتفوا بذلك فحسب بل 
راحوا يعيثون في الديرة فسادا 
وإفسادا مطالبني بحقوق ليست 

لهم من األساس.
ورأت انه بدال من ان نعطيهم 
مزي���دا م���ن احلق���وق التي ال 
يستحقونها فاألجدر بنا ان نبحث 
عن آلية نكشف بها عن أوطانهم 
األصلية حتى نعيدهم إليها غير 
مأسوف عليهم. مردفة بالقول: 
»أليس هذا هو احلق الذي ينبغي 
أن يفعل؟« مشددة على وجوب 
التخلي عن التعامل مببدأ حسن 
النية مع مثل هؤالء املتس���للني، 
معتبرة ان زمن الطيبة الذي دام 
طويال خ���الل تعاملنا مع هؤالء 
املتسللني آن له ان ينتهي ويسدل 
النهاية دعت  الستار عنه. وفي 
الغامن اجلميع  الناشطة شيخة 
القيام مبسؤولياتهم وعدم  الى 
املراهنة مبصلحة الكويت وأمنها، 
مؤكدة ان إعالن بعض احلقوق 
لهؤالء املتس���للني يع���د اعترافا 
صريحا بشرعيتهم وأحقيتهم في 
البالد، ما قد يشجع الكثيرين على 
التسلل ودخول الكويت وإنكار 
هوياتهم طمعا في احلصول على 
حقوق ليست لهم، ما يضر كثيرا 
بالكويت ويضعف مكانتها ويضر 
التي ينبغي  بأمنها وس���يادتها 
للجميع احلفاظ عليها. مطالبة 
بوجوب سن قوانني جديدة من 
شأنها ان توفر املزيد من احلماية 
للكويتي���ني. متوقعة ان يرتكب 
أنواع  هؤالء املتسللون ش���تى 
اجلرائم وأفظعها ان لم يحصلوا 
على حقوقهم املزعومة التي ليس 
لها اي محل من اإلعراب، مهيبة 
باحلكومة القيام بواجباتها فيما 
يتعل���ق بحماية امن البلد وأمن 

املواطنني.

أكدت رفضها القاطع للتهديدات المبطنة التي أطلقوها

شيخة الغامن

العجيري يهدي حصة الصباح أسطرالبًا نادرًا

ق����ام الفلكي الكبير د.صالح العجي����ري بزيارة خاصة 
ملكتب املش����رف العام على دار اآلثار االس����المية الشيخة 
حصة الصباح في املقر املؤقت للدار باملستشفى األميركي 
املطل على اخلليج. وقدم العالم الكبير العجيري تقديرا منه 
جلهود الشيخة حصة الصباح في البحث والدرس والشرح 
والعرض للفنون االسالمية عبر العصور ومن مختلف مناطق 
العالم االسالمي ومن مختلف انواع هذه الفنون اسطرالبا 
نادرا حتيطه زخارف اسالمية جميلة. ويعد االسطرالب من 
اجنازات العلماء العرب في مجال العلوم فهو االبتكار املهم 
الذي ساهم في حتقيق الكثير من الطموحات الفلكية باالطالع 

والدرس ووضع البحوث حول حركة الترحال والتنقل برا 
وبحرا والتي ساهم الرحالة العرب واملسلمني من خاللها في 
التعرف والكشف عن مناطق جغرافية نائية شرقا وغربا 

وفي فترة مبكرة من تاريخ الكشوف اجلغرافية.
يذكر ان صاحب السمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
افتتح عام 1981 مرصد العجيري، اعترافا بفضل هذا العالم 
اجلليل وتقديرا جلهوده املهمة في مجال الفلك، كما منحته 

كلية العلوم بجامعة الكويت درجة الدكتوراه الفخرية.
كم����ا يذكر ان مجموعة الصباح من الفنون االس����المية 
والتي تقدمها وتعرضها »دار اآلثار االسالمية« تضم بعض 

االجنازات العلمية االس����المية في عصور متعددة. في هذا 
السياق تذكرنا هدية د.العجيري باسطرالب من مجموعة 
الصباح مصبوب ومنقوش من البرونز، صنع في العراق 
عليه تاريخ 315م )928/927م( قطره 17.5س����م، وباالضافة 
ال����ى النقوش العلمية اخلاصة، تظهر عليه اس����م صانعة 
بس����طولس. ومن مجموعة الصباح العلمية ايضا صفحة 
من مخطوط )مناف����ع احليوان( ألبي س����عيد عبداهلل بن 
بختيش����وع يعود لفارس في مطلع القرن ال� 14م. وكذلك 
منمنمة من مخطوط )كتاب في معرفة احليل الهندس����ية( 

للجزري يعود ملصر عام 1315م.

تقديرًا لجهودها في البحث والدرس والعرض للفنون اإلسالمية

»الدراسات اإلسالمية« أعلنت أسماء الفائزين 
بمسابقة الحج اإللكترونية الثانية

البراك: الدعاة شموع  تنير الطريق إلى اهلل

اعلن مدير ادارة الدراس���ات 
االسالمية بوزارة االوقاف محمد 
العمر انه مت اجراء السحب على 
جوائز مسابقة احلج االلكترونية 
الكبرى الثانية ملوسم حج 1430ه� 
التي اقيمت حتت عنوان »لبيك.. 
مكة« ونظمتها ادارة الدراسات 
االس���المية خالل الفترة من 14 
نوفمبر املاضي الى 12 اجلاري، 
على موقع االدارة على ش���بكة 
 ،www.douralquran.com االنترنت
موضحا ان فرز االسماء الفائزة مت 
عن طريق برنامج خاص بإدارة 
الدراسات االسالمية معد ومبرمج 
لفرز وحصر الفائزين والسحب 

عليهم بشكل عشوائي.
وتابع: وأسفر الفرز عن فوز: 
عماد ابراهيم عبدالغفار باجلائزة 
االولى وقدرها 250 دينارا، ورميا 
احم���د علي فرح���ات باجلائزة 
الثانية 200 دينار، وحسني محمد 
فاضل دار باجلائزة الثالثة 150 
ابراهيم  دينارا، وعام���ر حميد 
الرابع���ة 100 دينار،  باجلائزة 
ومحمد ربيع علي عبداللطيف 
باجلائزة اخلامس���ة 50 دينارا، 
وفاز بجائزة قيمتها 40 دينارا 
كل من: خالدي عبدالفتاح حسن، 
احمد عبداحلميد سالمة خضر، 
أريج محم���د فاضل دار، وهبي 
غالب عبده الرعدي، صباح ذياب 
علي، هدى حسني علي العطية، 
محمد أمين السيد عطية، مصباح 

ليلى الشافعي
الوكيل املساعد إلدارة  أكد 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلس���المية عبداهلل البراك ان 
الدعوة الى اهلل هي وسام شرف 
لإلنس���ان في الدنيا واآلخرة، 
وشكر كال من أعضاء مجلس 
إدارة جمعية مشرف التعاونية 
وخطباء مساجد منطقة مشرف 
وضاحية مبارك العبداهلل، وذلك 
خالل حفل تكرمي الفائزين في 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
والذي أقيم حتت رعايته، وقد 
أناب بإلقاء كلمته وكيل مساعد 
الق���رآن الكرمي إبراهيم  إدارة 

البدر.
وقال ان الدعاه الى اهلل هم 
الشموع التي تنير طريق العباد 
الى اهلل لذلك جعل رسول اهلل 
ژ العلماء ورثة األنبياء وجعل 
مقام الدع���وة الى اهلل ومقام 
العلم من أشرف وأسمى املقامات 
وحث على تكرمي وتقدير الدعاه 
والعلماء واالعتراف بحقهم قال 
ژ »ليس منا م���ن لم يرحم 
صغيرن���ا ويحت���رم كبيرنا 

ويعرف قدر عاملنا«.

فؤاد جنا، فاطمة علي سرحان 
الشمري، اسماء ناصر سليمان، 
الس���عيد عبدالصادق محمود 
يوسف، احمد انور احمد دياب، 
وليد حسني طه خميس، أحمد 
حسني سري حسن، عمرو حسن 
محمد، زينب عادل القالف، فاطمة 
حاجي علي بور، محمد روبيل 
مفضل حسني، هدى احمد محمد 
معمار، شريفة سالمة الظفيري، 
خالد نغماش عدان حمد، قناوي 
عبدالشافي صديق، مبارك عوض 

مبارك باعيس���ى، غالم ساروار 
فريق اهلل، ومحمد شاكر السيد. 
وأوضح العمر ان ادارة الدراسات 
االسالمية قامت بالتنسيق مع 
املالية بوزارة  الش���ؤون  ادارة 
االوقاف فيم���ا يتعلق بتوفير 
املالية وجتهيزها  قيم اجلوائز 
لتس���ليمها للفائزين، مش���يرا 
ال���ى انه على الفائزين تس���لم 
جوائزه���م النقدي���ة من وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية في 
مجمع الوزارات، مهنئا اياهم على 

فوزهم في املس���ابقة، ومتمنيا 
ملن لم يحالف���ه احلظ التوفيق 
في املس���ابقات القادمة. وأشار 
العمر الى ان املتس���ابقني الذين 
لم يحالفهم احلظ بالفوز مببالغ 
نقدية مت تخصيص جوائز عينية 
لهم، مبينا انه في حالة عدم تسلم 
املتسابق جلائزته في مدة أقصاها 
15 يوما تعتبر اجلائزة ملغاة، لذا 
يرجى من املشتركني في املسابقة 
 تس���لم جوائزهم خ���الل مدة

ال� 15 يوما.

وتابع بأن رجال الدين لهم 
منزلة كبيرة في نفوس���نا ملا 
يقدمونه من إسهامات ألفراد 
املجتمع بش���كل عام، واشار 
ان االحتفال اس���هام بس���يط 
ومتواض���ع من أهل مش���رف 
العب���داهلل تقديرا  ومب���ارك 
لألعمال واجلهود التي يبذلها 
مشايخ املساجد ورجال الدين 
بشكل عام لالعتراف بقيمة كل 

جهد يبذل من أجل حماية الناس 
م���ن أي ظواه���ر دخيلة على 
املجتمع، وأكد ان مجلس االدارة 
من أول اهتماماته الدور الديني 
واالجتماعي والعلمي والثقافي 

والرياضي في املنطقة.
إم���ام وخطيب  وحت���دث 
مسجد عبدالرحمن البشر حمد 
السنان عن أهمية حفظ القرآن 
ودور أولياء األمور في إحلاق 

أبنائهم بحلقات القرآن وشكر 
احملفظني واملؤذنني الذين قاموا 
على حتفي���ظ األبناء وأخذوا 
من وقتهم لتحفيظ س���فرائنا 
الذين يسيرون بسيرة القرآن 
وذكر بعض اآلي���ات القرآنية 
واألحاديث الشريفة في فضل 
القرآن وتعلمه، مؤكدا  تعليم 
ان أهل القرآن إمنا يكرمهم اهلل 

تعالى.

فوز 30 متسابقًا بجوائز مالية تتراوح قيمتها بين 40 و250 دينارًا

في حفل تكريم الفائزين في حلقات القرآن الكريم في مشرف ومبارك العبداهلل


