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ارتأت وجوب اإلسراع بتطبيق نظام البصمة على جميع الجوازات

شيخة الغانم: مزدوجو الجنسية خطر 
يهدد وحدتنا الوطنية ونسيجنا الواحد

الناش����طة السياسية  لفتت 
ش����يخة الغ����امن ال����ى ان قضية 
ازدواجية اجلنس����ية من اخطر 
االم����ور التي من ش����أنها تهديد 
الوح����دة الوطنية واصابتها في 
الى ان خطورتها  مقتل، مشيرة 
تكمن في ان مزدوج اجلنس����ية 
يحمل اكث����ر من جواز كما ان له 
اسماء مختلفة يحتمل ان تكون 
ذات االس����ماء او مشابهة لها مما 
يضر بعدة دول من بينها الكويت 
قطعا، مضيفة ان كل شخص منح 
اجلنسية بعد االنتهاء من جلان 
التجنيس الت����ي كونت مبوجب 

قانون اجلنس����ية يجب التدقيق عليها، مرتأية ان 
االفضل ارسال صور من اجلوازات الكويتية وبصمات 
صاحب اجلواز ل����دول اجلوار للتدقيق والربط بني 
منافذ دول مجلس التعاون اخلليجي حتى يتم التأكد 
من اسمه بالكويت اذا ما كان مطابقا السمه باجلواز 
اآلخر كخطوة اول����ى، موضحة ان اخلطوة الثانية 
تكون عن طريق الطلب من دول اجلوار اثبات حالة 
حتى تتمكن الكويت من سحب اجلنسية سواء من 
الذين حصلوا عليها من اجلنسيات العربية واالجنبية 
وايضا من كل شخص منح اجلنسية بعد انتهاء عمل 
جلان التجنيس، السيما ان قانون اجلنسية يقضي 
في مواده بسحب اجلنسية في حالة احلصول على 

جنسية اخرى.
وش����ددت الغامن على عدم الس����ماح بازدواجية 
اجلنس����ية وذلك للمحافظة على املنظومة االمنية 
العاملي����ة، مرتأية ان االمر بالفعل يس����تحق اصدار 
قانون دولي ينظم هذه العملية وال يس����مح مطلقا 
بحمل شخص واحد جوازين او جنسيتني او اكثر، 
مؤكدة ان املش����كلة في الكويت تعد اصعب بكثير، 
مرجعة السبب الى كون الهويات املؤقتة وشهادات 
امليالد والوفاة وغيرها من املستندات لم تستند الى 
وثائق رس����مية للمتسللني البدون وفي ذلك جوهر 
اخلطر، الفتة الى انه مت تدوين اسماء غير حقيقية 
مما يش����كل تهديدا صريحا سواء للكويت او للدول 

االخرى.
ورأت الغامن ان اس����تعمال نظام البصمة اصبح 
ضرورة ملحة للكشف عن حاالت التسلل، مطالبة 
بوجوب طلب كشف بأسماء جميع االخوة السعوديني 
الذين غ����ادروا الكويت اثناء الغ����زو وكذلك جميع 
دول اجلوار اضافة الى تزويد منافذ جوازات جميع 
دول مجلس التعاون اخلليجي بنظام البصمة ايضا 

حتى تتحقق من اجلميع، الفتة 
الى انه في الوقت احلالي ال ميكن 
بأي حال من االحوال الكشف عن 
هوية اي ارهابي النه ميلك جوازين 
واسمني مدونني في جوازات سفر 
صحيحة وكأن هذه الدول تساعد 
االرهابيني واخلارجني على القانون 
التزوير وارت����كاب جرائم  على 
ارهابية او غيرها من دون قصد 
بالطبع، مش����ددة على ضرورة 
تغيير اجلوازات وادخال البصمة 

بأسرع وقت ممكن.
واضافت ان ما نراه من اجراءات 
امنية مشددة في اميركا واوروبا 
س����ببه الرئيس����ي مواجهة االرهاب واجلرائم التي 
خلفها والتي كلفتهم املليارات رغم ان اخللل يكمن 
في ازدواجية اجلنسية كما اشرنا، موضحة ان مهمة 
مالحق����ة االرهابيني تعد امرا صعب املنال النهم في 
كثير من االحيان يحملون جوازات مختلفة باسماء 

مختلفة او حتى متشابهة.
محملة هيئات حقوق االنس����ان مسؤولية ارباك 
الكويت والضغط عليها بدال من مس����اعدتها اليجاد 
آلية متكنها من معرفة اصول هؤالء املتسللني، مؤكدة 
انها تشجعهم بذلك على تغيير اسمائهم مما يترتب 

عليه االضرار باملنظومة االمنية العاملية.
واستنكرت الغامن الطريقة التي تعاملت بها وزارة 
الداخلية مع اجلويهل واصفة اياها بالتعسفية، مؤكدة 
ان الذي يشاهد مشهد اجلويهل على شاشات التلفاز 
يظن انه عضو فاعل في تنظيم القاعدة، مطالبة وزير 
الداخلية بوضع االصفاد في يد مائة الف متسلل كما 

وضعها في يد اجلويهل.
الفتة الى انه اذا ما اردنا ان نحافظ على وحدتنا 
الوطنية فعلينا ان نوقف التجنيس في الوقت احلالي 
حتى يت����م التدقيق على جميع ملف����ات الكويتيني 
املتجنسني ومن ثم تعديل قانون اجلنسية، مؤكدة 
ان املنطق يقول بعدم اعط����اء املتجنس او مزدوج 
اجلنسية حق متثيل االمة حتت قبة عبداهلل السالم 

النه يجب ان يكون كويتيا بالتأسيس.
واوضح����ت الغامن انه في حقبة الس����بعينيات 
والثمانينيات من القرن املاضي دارت دعاوى تغيير 
االسماء وامتألت بهذه الدعاوى اروقة احملاكم وكذلك 
طلب اثبات الزيجات مما حدا بالسلطة املعنية حينما 
استشرت هذه الظاهرة ان تعهد الى النيابة العامة 
مهمة تغيير االسماء واثبات النسب واصدرت القوانني 

الفاعلة بذلك.

أرشيد الهاجري رئيسًا بالتزكية 
لنقابة العاملين بشركة إيكويت

اصدرت نقابة العاملني بشركة 
ايكويت للبتروكيماويات بيانا 
جاء فيه: على اث���ر االنتخابات 
التي جرت االربعاء املاضي فقد 
مت تشكيل مجلس إدارة النقابة 
لل���دورة 2012/2010 على النحو 
التالي: ارشيد محمد الهاجري � 

رئيسا بالتزكية، جلوي محمد 
العجمي � نائبا للرئيس بالتزكية، 
صالح عبداهلل بستكي، أمينا للسر 
بالتزكية، يوسف محمد اجلسمي � 
مساعد أمني السر بالتزكية، احمد 
عبداهلل عوض � امني الصندوق 
بالتزكية وعضوية كل من: خالد 

ش���ريف الكن���دري، علي ناصر 
العنزي،  العدواني، الفي محمد 
حمد نافع الدملاني، محمد حسن 
العجمي، بش���ار احمد الشراح، 
فواز علي البليس، فراج ناصر 
الفراج، عادل ابورقبة العتيبي، 

محمد عبداهلل الكندري.

شيخة الغامن

ترقية 47 موظفًا في »المعلومات المدنية«

الحرس الوطني: تخريج دورة التأهيل اإلعالمي للقادة رقم 11

رمي عساف عقيل العنزي  ٭
حصة حمد عبداهلل السريع  ٭
رمي سعود عثمان البديوي  ٭

عماد مطلق فالح امليع  ٭
زيد عبيد الفي الشمري  ٭

عبيد حميد حوميد املطيري  ٭
وضحة زايد فرحان احلنيف  ٭

إلى الدرجة السادسة

منال سالم محمد الذياب  ٭
نوف غازي سالم العتيبي  ٭

ش���يماء عبداللطيف ابراهيم   ٭
الدويسان

احم���د  عب���داهلل  ن���ور   ٭
العبدالهادي

نادية نايف مهنا الغربة  ٭
شيماء خالد محمود مال اهلل  ٭
ب���راك عبدالرحم���ن س���عد   ٭

العبيد

أحمد عبدالرض����ا عبدالواحد   ٭
زيدان

ماجدة جنم عبداهلل العبداهلل  ٭
يوس����ف  محم����د  جاس����م   ٭

الشرقاوي
عبدالعزيز عبدالس����الم محمد   ٭

القصار
حس����ني عب����داهلل عبدالهادي   ٭

النجار
خالد مشعان حمد املشعان  ٭

دع����اء عبدالس����تار اس����طى   ٭
بهبهاني

بشار محمد علي الرشيدي  ٭
ناصر زايد فرحان احلنيف  ٭

فهد عبدالرحمن محمد سعيد  ٭
أسامة مساعد احمد العبيدان  ٭

إلى الدرجة الخامسة

فريدة محمد علي جراح  ٭

ابراهي����م س����ليمان ابراهي����م   ٭
العبيد

إلى الدرجة الرابعة

منار خالد ناصر الصليهم  ٭

حمود عبداهلل احمد الفرحان  ٭
مياس فالح فرحان املياس  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل  ٭
محمد يوسف عبدالرحمن  ٭

هدى عبداهلل حمد الشايجي  ٭
وداد سالم جاسم اخلليفة  ٭

خولة ابراهيم مزعل الصالل  ٭
حنان حسن عبداهلل اخلضير  ٭
نورة عبداهلل غنيم املطيري  ٭

خليل فهد عطية اخلشتي  ٭

إلى الدرجة الثالثة

عيسى سالم محمود احملمود  ٭
صاحلة جاسم تركي امان  ٭
نبيلة محمد احمد الهذلول  ٭
ليلى احمد عبداهلل دشتي  ٭

عبدالكرمي يوسف عبدالكرمي  ٭
رشيد عبداحلميد مال عابدين   ٭

الشاعر

أسامة دياب
أصدر مدير عام الهيئة العامة 
املدني����ة مس����اعد  للمعلوم����ات 
العسعوس����ي ق����رارا يحمل رقم 
2009/466 بشأن ترقية 47 موظفا 
بالهيئ����ة لدرجات مالية أعلى مما 
يتيح الفرصة ملجموعة كبيرة من 
املوظفني للتمتع مبميزات الدرجة 
املرقي����ة لها، متمنيا التوفيق لكل 
العاملني ومزيدا من التقدم، وفيما 
يلي أس����ماء املوظفني الذين متت 

ترقيتهم:

إلى الدرجة األولى

هاني محمد تقي معرفي  ٭

إلى الدرجة الثانية

سهام حمد ابراهيم الوحير  ٭
الهام فرحان راشد الفرحان  ٭

ش����هد العقيد محمد عبداهلل عن مدي����ر مديرية التوجيه 
املعنوي باحلرس الوطني حفل تخريج دورة التأهيل االعالمي 
رقم 11 للقادة وكبار الضباط، وذلك في نادي ضباط احلرس 
الوطني مبشاركة ضباط من اجليش الكويتي واململكة االردنية 

الهاشمية الشقيقة.
وهنأ العقيد محمد عبداهلل جميع اخلريجني بالدورة على 
أدائهم الراقي خالل فترة التدري����ب وتفاعلهم مع البرنامج 
االعالمي املتخصص الذي وضعته مديرية التوجيه املعنوي 
باحلرس الوطني مبا يواكب الوسائل واالساليب احلديثة في 
صناعة االعالم، باالضافة الى الزيارة امليدانية ملبنى تلفزيون 
الكويت والتدريبات العملية، مش����يرا الى ان دورة التأهيل 
االعالمي تواصل جناحها عاما تلو اآلخر بتوجيهات القيادة 
العليا للحرس الوطني ممثلة برئيس احلرس الوطني سمو 
الشيخ س����الم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 

مشعل االحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي.
وأش����اد العقيد عبداهلل مبش����اركة عدد من الضباط في 
اجليش الكويتي واململكة االردنية الهاش����مية الشقيقة في 
أنشطة الدورة، مؤكدا ان هذه املشاركات تعزز أوجه التعاون 
املشترك وتبادل اخلبرات بني احلرس الوطني واملؤسسات 

العسكرية في شتى نواحي التدريب.
وفي ختام احلفل، قام العقيد عبداهلل بتوزيع ش����هادات 
التخرج على الدارس����ني بال����دورة، ودعاهم ملواصلة البحث 
العلم����ي لرفع اس����م الكويت الغالية عاليا ف����ي ظل القيادة 

الرشيدة للبالد.

مساعد العسعوسي

لقطة جماعية للخريجني

»السكنية«: استدعاء 244 مواطنًا مخصصة 
لهم قسائم في مدينة صباح األحمد

محمد مناحي بنيه العازمي   ٭
منير حسني مهدي عباس   ٭

محمد عوض مشخص العتيبي   ٭
خالد سالم فرج مديد   ٭

جاسم محمد سعود ريحان   ٭
راشد محمد ناصر املري   ٭

نايف حمد صالح علي املري  ٭
عبداحملسن حمد محسن  املري  ٭

ابراهيم حسن عبداهلل بوصخر   ٭
مبخوت فرج سالم املري   ٭

عبدالعزي���ز عبدالس���الم محم���د   ٭
القصار 

يوسف سيف سالم  احلريص  ٭
حسني ناصر علي الصالح   ٭
ياسر احمد داود  احلمدان  ٭

خالد جاسم عبدالعزيز  التوره  ٭
علي حسني محمود مندني   ٭

عواض عايض عواض املطيري   ٭
خالد بجاد شافي  الدوسري  ٭
محمد علي محمد العتيبي   ٭

نوري محمد جاسم القناعي   ٭
مسفر ناصر مانع العجمي   ٭

صالح محمد مبارك العجمي   ٭
وائل جمعة محمد الياسني   ٭
احمد خالد صالح  الهاجري  ٭
فهد عبداهلل هادي  العجمي  ٭

حسن علي حسن صادق   ٭
فرج عبدالهادي فرج  العجمي  ٭

حيدر حيدر محمد  رضا  ٭
ماجد عبداحلميد صالح فرس   ٭

عيد علي مشعان العتيبي   ٭
هش����ام عب����داهلل عبدالرحم����ن   ٭

الرويح 
خالد مبارك علي العازمي   ٭

محمد مساعد عبدالرحمن البناي   ٭
عبدالعزي���ز عبدالك���رمي س���عدون   ٭

هندال 
فيصل علي محمد املال   ٭

عبدالعزيز حشان مانع  العجمي  ٭
حمد علي حمد  العجمي  ٭

فيصل عبيد عبداهلل  العازمي  ٭
عبداهلل محمد عبداهلل الدوسري   ٭
عبداهلل ابراهيم محمد الفرحان   ٭
عادل محمد عبدالرحمن  الراشد  ٭

شبيب سعود سالم العازمي   ٭
سعد ناصر سعد الويف   ٭

راشد عبداحملسن سعد  املري  ٭
مساعد عوض حويل املطيري   ٭

فه���د عبدالرحم���ن الس���يد محم���د   ٭
الرفاعي

عبدالناصر محمد عبداهلل  الورع  ٭
دخيل جايز صالح الهاجري   ٭
حسني غلوم عباس عبداهلل   ٭

فهد عبداهلل عبدالرحمن العجمي   ٭
محمد عبداهلل سفير العتيبي   ٭
عبداهلل ناصر بجاد  العتيبي  ٭

نواف علي بخيت املري   ٭
يحيى رضا عبداهلل العلي   ٭
احمد صالح احمد  بوناشي  ٭
خالد محمد تركي الهاجري   ٭

بالل سعد بالل عبداهلل   ٭
جابر حسني عبداهلل  العلي  ٭

حسني علي عاشور  االبراهيم  ٭
ناصر احمد راشد العليمي   ٭

محمد كنعان محمد العتيبي   ٭
خالد محمد فاضل  املري  ٭

محمد خالد محمد احلجاج   ٭
مطر ضيف اهلل دعيبل العازمي  ٭

عبداللطيف عبداملجيد حمد  السني  ٭
ناصر فدغوش ناصر الهاجري   ٭

مدعث فراج مدعث  العجمي  ٭
بدر سالم احفيظ العجمي  ٭

حسن حماد ثامر املطيري   ٭
محمد ابراهيم محمد شهاب   ٭
يعقوب يوسف احمد حافظ   ٭

سعود رفاعي نايف الدوسري   ٭
عيد محمد سعد العازمي   ٭

جابر عبدالهادي مرزوق العجمي   ٭
محسن طرقي محسن العتيبي   ٭

خليل معيان يالوس العنزي   ٭
حسن سالم حسن القاسمي   ٭
جراح سعد قحيطان املياس   ٭

توفيق محمد صالح تاجا   ٭
محسن محمد محسن  العازمي  ٭

عبدالرحمن صالح محمد الشعيب   ٭
عواض عايض سعود  العتيبي  ٭

محمد بدر عبد علي فرحان  ٭
مرزوق مبارك غريب  العجمي  ٭

سعد نوري راضي  مشاري  ٭
فيصل سلطان محمد  العجمي  ٭
خالد فيصل عبداهلل الهاجري   ٭

سعود عبدالعزيز حسن العلي   ٭
علي غلوم قاسم جمشير   ٭

مجدي عادل ياسني الرديني   ٭
علي خالد يوسف  الشايجي  ٭
يعقوب يوسف محمد غلوم   ٭

يوس���ف عبدالرحم���ن احم���د علي   ٭
محمد

خلف سعد خلف العتيبي   ٭
يونس علي احمد  علي  ٭

ماضي نصار ماضي العازمي   ٭
علي نافع رجا الرشيدي   ٭

عادل حمد سالم حمد السبع  ٭
وليد عثمان عبداهلل الفريح   ٭

محمد عبداهلل محمد العدواني   ٭
حسني عباس غلوم عباس محمد   ٭

مطلق راجح حميدي  الهاجري  ٭
سعد حمد سعد اخلضر   ٭
حمد بدر حمد  اجليران  ٭

منص���ور صال���ح حاجي���ة محم���د   ٭
محيسن

خضر راشد خضير الفضلي   ٭
فالح صقير صنهات  الشقفي  ٭

معجب نايف معجب  الدوسري  ٭
حسني عبداهلل غلوم رضا تقي  ٭

محم���د عبداحملس���ن الس���يد احمد   ٭
الرفاعي

ذياب فرج سالم املري   ٭
طالل اسماعيل علي احمد كرم  ٭

خالد ابراهيم شايع املاجد   ٭
سليمان عبداللطيف احمد املقيط   ٭

مشعل محمد حسن  الشراح  ٭
محمد فهد فهيد زايد العمار  ٭

محمد عود علي الفزيع   ٭
سامي محمد خالد احمد العبود  ٭

ماجد سلطان علي  املاجد  ٭

حمد العنزي
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم 
بتوزيع الدفعة الثانية من القسائم احلكومية التي أجنزتها 
في مدينة صباح األحمد والتي تشتمل على 244 قسيمة 
للمخصص لهم حتى تاري��خ 1996/7/14م وذلك وفقا 
للمواعي��د التالية: أوال 13 و14 اجلاري توزيع بطاقات 
القرعة، 17 اجلاري توزيع بطاقات االحتياط، 19 اجلاري 
الجراء عملية القرعة. ودعت املواطنني املخصصة لهم 
قسائم حكومية في هذه املنطقة واملدرجة أسماؤهم الى 
احلضور شخصيا الى مبنى املؤسسة العامة للرعاية 
الس��كنية في منطقة )جنوب السرة( الساعة التاسعة 
صباحا في املواعيد املبين��ة أعاله، مصطحبني معهم 
البطاقة املدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة 

القرعة خ��الل أوقات الدوام الرس��مي، علما بأن من 
يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األيام 
احملددة بهذا اإلعالن، فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد 
اسمه وادخال األسماء التي تليهم في التخصيص، ولن 
يدرجوا في الدفعات القادمة إال بعد بيان سبب التخلف 

عن تسلم بطاقة القرعة.
ودع��ت املخصصة لهم قس��ائم حكومية في هذه 
املنطقة ولم ترد أس��ماؤهم ضمن هذا الكش��ف الى 
احلضور الى مبنى املؤسس��ة العامة للرعاية السكنية 
في منطقة )جنوب الس��رة( )املسرح( في متام الساعة 
التاس��عة صباح 17 اجلاري مصطحب��ني معهم قرار 
التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط، 

وفيما يلي األسماء:

فاضل يوسف جابر حسن   ٭
ناصر فريح فالح السبيعي   ٭

 ٭ خالد سعود عبدالعزيز الفودري
خالد صياح سيف العازمي   ٭

فهاد مطلق عبداهلل العازمي   ٭
مسرع مسفر علي مسرع العجمي  ٭

حمود عبداهلل حمد الدوسري  ٭
محمد حسن ناصر الدورقي  ٭
بدر منصور يحيى العازمي   ٭

احمد علي خميس السعد   ٭
بدر سالم عايش الرشيدي   ٭

خالد مناحي مفرح شارع السبيعي   ٭
فهد مفلح محمد  العازمي  ٭
مساعد علي محمد  املري  ٭

جاسم عبداهلل عيسى  البلوشي  ٭
وليد خالد خليفه الربان   ٭

بدر ناصر سالم  الدوسري  ٭
حمد محمد بخيت العويدي   ٭
ناصر مسفر حسن العجمي   ٭
عادل محمود مندني ناصر   ٭

هشام احمد حسني اخلضيري   ٭
بدر اسماعيل عبداهلل جاسم   ٭
سعيد ناصر محمد العجمي   ٭
ناصر محمد ثامر  املطيري  ٭

عبدالرحمن مبارك سعود الدليمي   ٭
حفيظ محمد حفيظ علي العجمي  ٭

ص���الح خضي���ر محم���د عب���داهلل   ٭
العطية

حمد حمدان حمود  الهدية  ٭
طارق علي عبدالرسول ابراهيم   ٭
عبدالعزيز عبداهلل احمد احلي   ٭

طالل عوض ساري املطيري   ٭
عقيل احمد نوري عطية   ٭

خال���د حس���ني عبداجللي���ل عل���ي   ٭
ابراهيم

ناصر ابراهيم محمد العجمي   ٭
علي اسماعيل السيد حسني هاشم  ٭

علي مرزوق بنيه مرزوق   ٭
عادل طه ياسني عبداهلل   ٭

جاسم محمد سلمان عبدالرحمن مال   ٭
علي

سالم احمد عبداهلل القطان  ٭
عمر محمد احمد عبداهلل  ٭

عبدالقادر عدنان عبدالقادر الصانع   ٭
محم���د حم���ود مطل���ق حمي���دان   ٭

املطيري
عبدالعزيز محمد علي شمس الدين  ٭

 ٭ حسام غامن راشد الهزمي 
 ٭ سعود عبداهلل محمد الشعيب 

ماجد ابراهيم صالح املطوع  ٭
رضا ابراهيم صالح املطوع  ٭

مخلد بدر جنم العتيبي  ٭
خالد بدر جنم العتيبي  ٭

راشد رجا عبدالهادي الهاجري  ٭
علي احمد عبداهلل النوح   ٭

فهاد حسني محسن ناجي العجمي  ٭
محمد حسني جمعه ميرزا   ٭

باذر مشعان فازع الرشيدي   ٭
جار اهلل فالح تني الدوسري   ٭
سعد فالج عبداهلل الهاجري   ٭

علي غلوم عباس عبداهلل  ٭
عادل راكان عبيسان احلربي  ٭
سليمان محمد داود عبداهلل  ٭

حسني حمد حسني الدوسري   ٭
فواز عبداهلل ظاهر الشمري  ٭
ناصر نايف مطلق العتيبي   ٭

محمد عبداهلل محمد احلربي   ٭
محمد هابس غزاي العتيبي   ٭

محمد صفر عبداهلل عباس  ٭
حمود عبداهلل محمد السنعوسي   ٭

خالد صالح سعود احلوال   ٭
جاسم احمد علي العبيدلي  ٭

خلف محمد حسني املطيري  ٭
سعد ناصر راشد الهاجري   ٭

ناصر حمد ناصر العجمي  ٭
وليد اسماعيل قنبر احلسني   ٭

ناصر الفي ظاهر العازمي   ٭
محمد عبداهلل محمد العجمي  ٭
خليفة محمد خليفة خليفوه   ٭

فالح محمد مسفر الهاجري   ٭
بدر عبدالهادي مدغم العازمي   ٭

مشعل جنم عبداهلل الرامزي  ٭
خالد محمد احمد حبيب   ٭

مجيد حميد يعقوب العيدان   ٭
محمد عبداهلل محمد العتيبي   ٭

محمد مكي عباس الشواف   ٭
عقيل مجيبل ليلى العنزي  ٭

عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم   ٭
محمد راشد حسني العميري   ٭

علي محمد حفيظ علي   ٭
عبداهلل عبدالرحمن محمد الكندري   ٭

فالح عبداهلل فالح الدوسري   ٭
عيد حزام عيد الفويه  ٭

نايف احمد اسماعيل الكندري  ٭
سلطان فالح شبيب السهلي   ٭

 ٭ فيصل سعود سالم براك العازمي
علي شهاب احمد صالح   ٭

 ٭ حمد مسفر صقر املطيري 
فهد سالم محمد الدوسري   ٭

جمعة سلطان ظاهر الشمري   ٭
خالد فرج صالح فرج   ٭

سليمان مرزوق خميس احلدان  ٭
طارق عدنان علي محمد   ٭
فهد حماد شافي العجمي   ٭
خالد احمد فهد املضحي   ٭

عبداهلل سعد صالح الهاجري   ٭
عبداهلل فاضل قطيمان السبيعي   ٭

مقحم مبارك عبداهلل السهلي   ٭
محمد ناصر سعد العجمي   ٭

سعد حسني خلف عواد العنزي  ٭
عبداللطيف حسني خلف العنزي   ٭

فيصل احمد عبداهلل محمد   ٭
محمد عبداهلل محمد شايع   ٭

محمد خرصان محمد العجمي   ٭
جابر باقر محمد احلسيني   ٭

رجا فدغوش ابداح الهاجري  ٭
جمال حسني شاه صوار محمد  ٭

منصور عبدالرزاق يوسف غلوم   ٭
فالح خزعل علي القالف   ٭

جاسم محمد عبدالصمد احمد   ٭
صفية ناصر وأبنيها   ٭

احمد سليمان احمد الرضوان  ٭
هاشم شرف سيد نور احلداد  ٭

يوسف احمد محمد بودي  ٭
بدر ذياب جنر العازمي  ٭

رائد يحيى عبداللطيف اجلنابي   ٭
سامي محماس عايض العتيبي   ٭

عمر داود حسني عبدالسالم   ٭
محمد علي حسني عباس   ٭

توزيع بطاقات االحتياط لقسائم الدفعة الثانية 
من مدينة شمال غرب الصليبخات

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
صباح أمس بتوزيع بطاقات االحتياط لدخول 
قرعة توزيع الدفعة الثانية من قسائم مدينة 
شمال غرب الصليبخات والتي تشتمل على 

236 قسيمة مبساحة 400م2.

وأكدت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ان غدا في متام الساعة التاسعة صباحا 
س���يكون موعدا إلجراء القرعة على هذه 
القس���ائم في مس���رح املؤسسة بجنوب 

السرة.

الخالدي: السمنة والتدخين واألكل 
غير الصحي من أسباب انتشار السرطان

ف���ي العموم، بني ان الس���منة 
والتدخني واالكل غير الصحي 
وكثرة اللحوم احلمراء والدهون 
الفواك���ه  احليواني���ة وقل���ة 
واخلض���ار والزيوت النباتية 
هي في مجملها اهم االسباب، 
وان للوقاي���ة منه يجب اتباع 
هدي املصطف���ى ژ في االكل 
والنشاط احلركي واالستقرار 
النفس���ي والرضا بقضاء اهلل 
التوتر  وق���دره والبعد ع���ن 
الدنيا والرضا  والله���ث وراء 
مبا قس���م اهلل، فإن أمره كله 
خير، وبالنسبة للعالج فإما ان 
أو كيميائيا أو  يكون جراحيا 
اشعاعيا او هرمونيا او مناعيا، 
وفي نهاية احملاضرة اس���تمع 
الدكتور الى اس���ئلة احلضور 
وأجاب عنها، واختتم محاضرته 
اعانة  بالثناء على صن���دوق 
املرضى مكتب اجلهراء وعلى 
التوعية الصحية  جهوده في 

في املنطقة.

من الواجب على كل ش���خص 
ان يستشير الطبيب اذا ظهرت 
لديه أي أورام غير طبيعية أو 
كتل قدمي���ة زادت في حجمها 
أو ش���كلها أو خ���رج الدم من 
البلعوم أو السبيلني أو تغير 
في الصوت أو بحة في الصوت 

تكون جديدة.
وع���ن أهم أس���باب املرض 

ليلى الشافعي
أقام مكتب اجلهراء بجمعية 
صندوق اعانة املرضى محاضرة 
طبي���ة حتت عن���وان »مرض 
السرطان أس���بابه وعالجه« 
حتدث فيها د.خالد اخلالدي الذي 
اكد في بداية حديثه ان املسلم 
بجميع أحواله من خير وشر 
ينبغي عليه ان يحمد اهلل وان 
يرضى بقضائه وبقدره، وبني 
ان مرض السرطان من االمراض 
املنتشرة في هذا العصر ويظهر 
على هيئة أورام في اجلس���د، 
مش���يرا الى وجود عدة فروق 
بينه وبني االورام احلميدة ومنها 
على س���بيل املثال ان االورام 
احلميدة ال تهاجم اخلاليا التي 
بجانبها، بينما السرطان يهاجم 
اخلاليا االخرى ويدمرها، كما 
بني ان معظم االورام السرطانية 
ال يوجد لها اعراض، فبالتالي 
يأتي دور الفحص املبكر واملسح 
الطب���ي للمجتمع، موضحا ان 

خالد اخلالدي متحدثا

القحطاني: دورة ثقافية في المعهد الصناعي
ليلى الشافعي

ثّمن مدي����ر املعهد الصناعي التابع للهيئة العامة 
للتعليم التطبيق����ي والتدريب م.صبحي القحطاني 
الدور الذي تقوم به وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
واملتمثل في التعاون الثقافي املثمر والبناء بني اللجنة 
الثقافية في املعهد وبني ادارة الثقافة االسالمية، والذي 
قام على تفعيل مبدأ الشراكة املجتمعية من خالل تبني 
االنشطة الثقافية والتوعوية التي تخدم شريحة متدربي 
املعه����د الصناعي، اعالن القحطاني عن تنظيم دورة 
ثقافية بالتعاون مع ادارة الثقافة االسالمية. وأوضح 
ان هذه الدورة جاءت انطالقا من حرص القائمني على 
اللجن����ة الثقافية باملعهد عل����ى التواصل مع الطلبة 
في كل املجاالت والتي من اهمها تعريفهم بس����ماحة 
ووسطية االسالم وتعاليمه، وتبيان فضائل االعمال 
التي أوصى بها النبي ژ، وبني القحطاني ان الدورة 

الثقافية تتضمن مسابقة حلفظ سورة )امللك(.
واستطرد القحطاني بأنه رغبة من اجلهات املنظمة 
للدورة في تشجيع املتدربني على االقبال واملشاركة في 
املسابقة قامت برصد جوائز مالية تشجيعية للفائزين 
باملسابقة وبقيمة 1000 دينار ومقسمة كالتالي: 250 
دينارا للفائز االول، 200 دين����ار للفائز الثاني، 150 
دينارا للفائز الثالث، 100 دينار للفائز الرابع، والفائز 

اخلامس الى الفائز العاشر 50 دينارا.
وبني القحطاني في ختام بيانه الصحافي ان باب 
املش����اركة في املسابقة مفتوح حاليا وملن يرغب في 
املش����اركة بإمكانه االتصال على رقم الهاتف التالي 
99613982، أو من خالل زي����ارة موقع ادارة الثقافة 
www.islam.gov.kw/ االسالمية على شبكة االنترنت
thaqafa منبها الى ان آخر يوم للتس����ميع 15 مارس 

املقبل.


