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العسعوسي: غرامة 100 دينار على المتخلفين 
عن التسجيل في القيد المدني حتى تاريخ 31 الجاري

جالل: انطالق حملة الصحافيين المصريين 
للمطالبة بعضوية النقابة المصرية اليوم

»الثقافة اإلسالمية«: مسابقة لحفظ سورة الملك لطلبة »الصناعي«
ليلى الشافعي

اكد مدير ادارة الثقافة االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون 
االس����المية بدر السنني سعي االدارة الدائم واحلثيث على 
تطبيق غايتها في صناعة املناخ الثقافي االسالمي وحتقيق 
ش����عارها »نحو ثقافة متميزة ملجتم����ع متميز« من خالل 
االنش����طة والبرامج الثقافية والتوجيهية والتي تناسب 
كل شرائح وفئات املجتمع الكويتي، جاء ذلك عقب اعالن 
الس����نني عن تنظيم االدارة وبالتعاون مع اللجنة الثقافية 

في املعهد الصناعي � الشويخ مسابقة في حفظ سورة امللك 
للطلبة املتدربني باملعهد.

وأوضح السنني ان هذه املسابقة تأتي تفعيال ملبدأ الشراكة 
املجتمعية مع املؤسسات احلكومية واالهلية والذي تنادي 

به استراتيجية وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.
واس����تطرد بأن االدارة ورغبة منها ومنا في تش����جيع 
الطلبة على االقبال على املش����اركة في املسابقة فقد قامت 
برصد جوائز مالية تشجيعية للفائزين باملسابقة وبقيمة 

1000 دينار ومقس����مة كالتالي: 250 دين����ارا للفائز االول، 
200 دين����ار للفائز الثاني، 150 دين����ارا للفائز الثالث، 100 
دينار للفائز الرابع، والفائز اخلامس الى الفائز العاشر 50 
دينارا، وبنينّ السنني ان باب املشاركة في املسابقة مفتوح 
حاليا وملن يرغب في  املشاركة بإمكانه االتصال على رقم 
الهاتف التال����ي 99613982، او من خالل زيارة موقع ادارة 
الثقافة االس����المية على شبكة االنترنت، موضحا ان آخر 

يوم للتسميع يوافق 15 مارس 2010.

واضاف ميك���ن للمعنيني 
باالمر التقدم بالتس���جيل من 
خالل: اوال: مبنى الهيئة الرئيسي 
� جنوب السرة، ثانيا: مكاتب 
خدمة املواطن املنتشرة بجميع 
محافظات الكويت، ثالثا: اجهزة 
املغلف الس���ريع واملنتش���رة 

بجميع اجلمعيات التعاونية.
وش���ددت الهيئة على حث 
املواطن���ني واملقيم���ني بالبالد 
القيد بنظام  واملتخلفني ع���ن 
املعلومات املدنية على ضرورة 
التقدم اليها لتسجيل انفسهم ملا 
للهيئة من دور حيوي في دعم 
اتخاذ القرار وخطط التطوير 
والتنمية بدولتن���ا احلبيبة، 
متمنني التعاون ملا فيه مصلحة 

البالد.

في حكمهم.
علم���ا ان الهيئ���ة العام���ة 
للمعلومات املدنية قامت بتحديد 
اسماء املخالفني وكفالئهم الذين 
قاموا بختم االقامة ولم يقوموا 
بإخطار الهيئة واصدار البطاقة 
املدنية مخالفني بذلك نص مواد 

القانون سالفة الذكر.
وقال بناء على ما تقدم فإن 
الهيئة ستمنح مهلة للمخالفني 
حتى تاريخ 31 يناير اجلاري، 
حيث س���تقبل بالصلح ودفع 
الغرامة بواقع عشرين دينارا 
اليه  التاري���خ املش���ار  قب���ل 
وستطبق على املخالفني احلد 
االقصى للغرامة وهي مائة دينار 
في حالة عدم التقدم بالتسجيل 

خالل املدة املشار اليها.

ذاته »عل���ى ان يعاقب بغرامة 
ال تتج���اوز مائة دينار كل من 
يخالف احكام املواد 7، 12، 15، 
22، 23، 25 من هذا القانون«.

وزاد تتعدد الغرامة بتعدد 
االشخاص الذين وقعت املخالفة 
في شأنهم، ويجوز للهيئة ان 
تتصال���ح م���ع املخالف خالل 
خمسة عشر يوما من حترير 
احملضر عل���ى ان يدفع مبلغ 
عشرين دينارا عن كل مخالفة 
الذين  ولو تعدد االش���خاص 

وقعت في شأنهم.
وال يجوز الصلح اذا لم ينفذ 
املخالف االجراء الذي حتررت في 
شأنه املخالفة خالل املدة املشار 

اليها بالفقرة السابعة.
ويس���ري هذا االلتزام على 

رب االسرة بالنسبة لكل من: 
الوالدين ان وج���دا وزوجته 
القصر وكذلك اوالده  واوالده 
البالغني واقاربه الذين يقيمون 
في معيشة واحدة، واخلدم ومن 

املعقول ان نك���ون أعضاء في 
جمعية الصحافيني الكويتي���ة 
ومنظمة الصحاف���ة العاملية وال 
نتمتع بعضوية نقابة بلدن���ا، 
النقي���ب األس���تاذ  ان  وأعتقد 
الكبير مك���رم محم���د أحم����د 
ال يقبل بذلك ع��ل���ى اإلط��الق 
كم����ا يرفض العقل ذلك أيض����ا، 
وبني انه ومن أوكلوه يعملون 
في احلقل الصحافي منذ سنوات 
طويلة ويحملون شهادات عالية 
ومتخصص���ة ومتفرغني لهذا 
العمل وال ينقصهم أي ش���يء 

أسامة دياب
صرح مدير عام الهيئة العامة 
للمعلوم���ات املدنية مس���اعد 
الهيئة تعلن  العسعوسي بأن 
انه بناء  للمواطنني واملقيمني 
على نص املادة الثانية من قانون 
نظام املعلوم���ات املدنية رقم 
82/32 »ينشأ نظام للمعلومات 
املدنية يحتوي على سجل كامل 
جلميع الكويتيني وكذلك غير 
الكويتيني املتواجدين بالكويت« 
ونص املادة السابعة من قانون 
نظام املعلومات س���الف الذكر 
»وعلى االفراد املشار اليهم في 
الفقرة االولى من املادة الثانية 
من هذا القانون ان يتقدموا لقيد 
أنفس���هم في نظام املعلومات 
املدنية« واملادة 33 من القانون 

وأنهى جالل تصريحه بتهنئة 
نقيب الصحافيني في مصر مكرم 
محمد أحمد بنيل الثقة والفوز 
مبقع���د النقيب في االنتخابات 
األخيرة، متمنيا ان يكون العام 
اجلديد عام الفرح والس���عادة 
على الصحافيني املصريني في 
الكويت مش���يرا إلى أن الباب 
مازال مفتوح���ا ملن يرغب من 
الزمالء في االنضمام لهذا التجمع 
وأن موقع مصريون في الكويت 
www.egkw.com خصص مساحة 
معنية به���ذه القضية فيها كل 
تفاصيل االنضمام للمجموعة، 
كم���ا دعا الزم���الء الصحافيني 
العاملني في اخلارج  املصريني 
التواصل مع  إلى  بش���كل عام 
الكوي���ت لتعميم  صحافي���ي 

املطالبة بهذا احلق األصيل.
واختتم قائال: نقدر للكويت 
وجمعية الصحافيني الكويتية 
ان تك���ون االنطالقة للمطالبة 
بهذا احلق من الكويت، كما نقدر 
الكويتية  جلمعية الصحافيني 
الوافدين  تقديرها للصحافيني 
واحتضانهم على أرض هذا البلد 

الطيب.

لنيل عضوية النقابة أس�����وة 
بزمالئهم في مصر، مشي����را إلى 
أن احملامني واملهندسني واألطباء 
وغيرهم يتمتع���ون بعضوية 
نقاباتهم في مصر فلماذا يحرم 

الصحافيون من هذا احلق؟
وأضاف ج����الل: ال نريد ان 
نزاحم زمالء املهنة في احلصول 
عل����ى أي ممي����زات يحصلون 
عليها من خالل النقابة ولكننا 
نطالب بحقنا الذي ال يختلف 
عليه منصف����ني، كما أننا على 
اس����تع���داد خلوض غمار أي 
مناظ�������رة ومقارع����ة احلجة 
باحلجة ف����ي هذا احلق ال���ذي 
ل����ن نتن����ازل عنه حت����ت أي 
ظرف، ونعتقد ان الصحافيني 
املصريني في الداخل واخل���ارج 
أيضا مشهود لهم بالكفاءة كما 
هو مشهود لهم حرصهم على 
إعطاء احلق ألهل���ه وليس من 
املمكن أن يتنك���ر صحافي���و 
الداخل لصحافي���ي اخل���ارج 
ولي���س من املمكن أن يرف���ض 
الصحاف����ي أن يذه���ب احلق 
ألهله بينم���ا احلقيق���ة ه���ي 
عنوان عمله وحيات���ه كله���ا.

لعضوية احت���اد الصحافيني 
العرب، وذلك من خالل العالقات 
الوثيقة التي تربط بني اجلانبني 
عل���ى مس���توى املؤسس���ات 

واملسؤولني فيهم��ا.
إلى ان عددا  وأش���ار جالل 
من الزم���الء اجتمعوا في وقت 
القضية  سابق ملناقش���ة هذه 
ومن ثم مت االتفاق على املضي 
في هذا الطري���ق حتى النهاية 
وبكل السبل املشروعة للمطالبة 
بحق طاملا استكثره عليهم بعض 
العاملني في الصحافة في مصر، 
مشيرا إلى ان مجلس إدارة نقابة 
الصحافيني في مصر لديه علم 
مبطالبات س���ابقة لصحافيني 
مصري���ني يعملون في اخلارج 
بالعضوية ولكنها كانت بشكل 
فردي ولم حتظ بأي اهتمام في 
السنوات السابقة، موضحا أنه 
يأمل أن يتفه���م مجلس إدارة 
النقاب���ة ونقي���ب الصحافيني 
في مص���ر الزميل مكرم محمد 
أحمد أهمية أن يتمتع الصحافي 
املصري في اخلارج بالعمل حتت 

مظلة وطنية.
وتابع جالل قائال: ليس من 

أكد ممثل الصحافيني املصريني 
العاملني في الكويت واملطالبني 
بعضوية نقابة الصحافيني في 
مصر الزميل أسامة جالل ان عدد 
الزم���الء الصحافيني املصريني 
الذين أوكلوه للتعامل مع هذا 
امللف قد جتاوز ال� 50 صحافيا 
ف���ي الصحف  مصري���ا عامال 
الكويتية وان العدد في ازدياد 
مطرد بعد ان استشعر الزمالء 
اجلدية في املطالبة بهذا احلق 
األصيل لفئة متثل مصر خير 

متثيل في اخلارج.
وقال جالل سيش���هد اليوم 
انطالقة رسمية حلملة الصحافيني 
املصريني في الكويت للمطالبة 
بحقهم في نيل عضوية نقابة 
الصحافي���ني املصريني، حيث 
سيلتقي الصحافيني املصريني 
في الكويت مع أمني السر العام 
الزميل  جلمعية الصحافي���ني 
فيصل القناعي بصفتهم أعضاء 
في اجلمعية لبحث إمكانية قيام 
ب���دور داعم حلقوق  اجلمعية 
الصحافيني املصريني للحصول 
على حقه���م في عضوية نقابة 
الصحافيني املصري���ة إضافة 

القبول بالصلح ودفع غرامة بواقع 20 دينارًا قبل التاريخ المشار إليه

يلتقون القناعي لبحث إمكانية القيام بدور داعم لنيل حقوقهم

رؤساء أجهزة الزكاة في دول التعاون 
يعقدون اجتماعهم السابع في الكويت اليوم

في إط���ار تدعيم العمل املش���ترك 
الزكاة  والتواصل املستمر بني أجهزة 
بدول مجلس التعاون بالتنس���يق مع 
األمانة العام���ة ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية يعقد رؤس���اء أجهزة 
الزكاة بدول املجلس اجتماعهم الدوري 
السنوي الس���ابع حتت مظلة األمانة 
العامة وال���ذي تنظمه الكويت ممثلة 

في بيت الزكاة اليوم.
التطوير  ادارة  صرح بذلك مدي���ر 
االداري والتدريب في بيت الزكاة احمد 
الباطني، مشيرا الى ان ترؤس الكويت 
لالجتماع يأتي تبعا لترؤسها للدورة 

ال� 30 للمجلس األعلى لدول مجلس التعاون.
وبني الباطن���ي ان هدف االجتماع هو بحث القضايا 
واملوضوعات التي تهم اجهزة الزكاة بدول املجلس فيما 
بينها للنهوض بفريضة الزكاة وتفعيل دورها في املجتمع 
من خالل تطبيق معايير اجلودة العاملية واالستفادة من 

التكنولوجيا احلديثة في هذا املجال.
وعن اجلهات املشاركة في االجتماع ذكر الباطني انها 
تش���مل األمانة العامة ملجلس التعاون ممثلة في إدارة 
دواوين احملاسبة في املجلس باالضافة الى اجهزة الزكاة 
بدول املجلس التي تضم كال من مصلحة الزكاة في اململكة 

العربية السعودية وصندوق الزكاة في 
دولة قطر وصندوق الزكاة في اإلمارات 
العربية املتحدة وصندوق الزكاة في 
مملكة البحرين وإدارة الزكاة في سلطنة 

عمان وبيت الزكاة في الكويت.
وبني الباطني ان االجتماع في يومه 
االول س���يفتتح بكلمة مدير عام بيت 
العجيل، ثم يناقش  الزكاة عبدالقادر 
احلضور من خالل اجللس���تني االولى 
والثاني���ة جدول اعمال االجتماع التي 
تش���مل كال من تقري���ر االمانة العامة 
ملجلس التعاون وخطة البناء املشتركة 
الثانية واحلمل���ة االعالمية للتوعية 
بالزكاة والتعاون مع البنك االسالمي للتنمية في مجال 
الزكاة وجائزة اإلب���داع للعاملني في اجهزة الزكاة وما 
يس���تجد من اعمال، باالضافة الى اص���دار التوصيات 

الالزمة.
وحول برنامج عمل االجتماع في يومه الثاني، ذكر 
الباطني ان الوفد س���يقوم بزيارة وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية رئيس مجلس ادارة بيت 
الزكاة في مكتبه كما س���يقوم بزيارة املقر الرئيس���ي 
اجلديد لبيت الزكاة في منطقة جنوب الس���رة لالطالع 

على خطط وبرامج العمل.

بإشراف بيت الزكاة

 »المهندسين« تستضيف 
العدساني في »لقاء األربعاء« غدًا

تطلق جمعية املهندسني اعتبارا من مساء غد 
االربعاء لقاء اسبوعيا بعنوان »لقاء األربعاء« 
تستضيف فيه احد رواد العمل الهندسي في 
الكويت، وسيكون االمني العام املساعد ملنظمة 
املدن العربية م.احمد العدساني الضيف االول 
للقاء حيث س���يلتقي املهندسني واملهندسات 
في الساعة السادسة مساء غد مبقر اجلمعية 

ببنيد القار.
وقال مقرر جلنة العالقات العامة باجلمعية 
م.محمد العرادة: ان اجلمعية تسعى جاهدة الى 
تفعيل التواصل مع الرعيل االول من املهندسني 
واملهندس���ات، الذين ندين لهم بالكثير خالل 
مرحلة تأسيس وتطوير اجلمعية، مضيفا انه: 
ومن هذا املنطلق قررت جلنة العالقات العامة 
في اجلمعية إقامة لقاء شهري يعقد في الساعة 
السابعة والنصف مساء االربعاء االول من كل 
شهر في مقر اجلمعية تستضيف فيه احد رواد 

العمل الهندسي في الكويت.
وزاد مقرر العالق���ات العام����ة باجلمعية 
ان اللجنة ارتأت ان تكون ش���خصي���ة اللقاء 
االول م.احمد عبدالعزيز العدساني ملا له من 
دور في دعم العمل الهندسي بالبالد وخلبرته 
في مختلف املجاالت الهندسية، باالضافة الى 
معاصرته أطال اهلل عمره لكل مراحل العمل 
التطوعي في اجلمعية منذ تأسيسها في العام 

 .1962

حوار شهري مع الرعيل األول من المهندسين

جوائز بقيمة ألف دينار

مساعد العسعوسي

أسامة جالل

أحمد الباطني


