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تقدم نائب رئيس مجلس 
النائب فهد  الســـابق  االمـــة 
اللميع بأحر التعازي القلبية 
واملواساة السرة املرزوق وعلى 
وجه اخلصـــوص العم خالد 
املرزوق وجريـــدة «األنباء» 
لوفاة املغفور لـــه باذن اهللا 
تعالى االخ العزيز وليد خالد 
املرزوق، سائال املولى جل وعال 
ان يتغمد فقيد الوطن بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وان يلهم اهله وذويه الصبر 

والسلوان.
وقال اللميع: لقد فجعت بخبر وفاة االخ العزيز 
وليد املرزوق وانا خارج البالد، وكان وقعه ثقيال 
علينا جميعا ملا نعرفه عن الفقيد من دماثة اخللق 
وصاحب التواضع الكبير، ناهيك عن انه جسد 
الدميوقراطية احلقة مـــن خالل تبؤوه منصب 

رئيس حترير جريدة «األنباء» 
فكان يؤمن بالرأي والرأي اآلخر 
ومنصفا بذلك كثيرا، حيث كان 
رحمه اهللا يعطي كل ذي حق حقه 
في املساحات داخل الصحيفة، 
كما انه كان قد بـــرز ايضا في 
املجاالت االقتصادية من خالل 
ترؤسه ملجالس ادارات العديد من 
الشركات التي ظل جنمها المعا 
في عالم االقتصاد بفضل جهوده 
الى ان  الدؤوب، مشيرا  وعمله 
الكويت فقدت برحيله رجال له 

بصمة في كل املجاالت.
ودعا اللميع الباري عز وجل ان يرحم الفقيد 
بواســـع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، فهذا 
الرجل لن ينساه الكويتيون ألنه صاحب مواقف ال 
تنسى وصاحب بصمات انسانية ستظل محفورة 

في تاريخ الكويت واهلها.

نعى مدير عام مؤسســـة 
املوانئ الكويتية الشيخ د.صباح 
جابر العلي فقيد الكويت صالح 
فهد املرزوق الذي وافته املنية 
تاركا وراءه تاريخا كبيرا من 
العطاء والبذل االقتصادي في 

خدمة الكويت.
وقال العلي ان الفقيد الراحل 
له بصمات وإسهامات كبيرة 
في االقتصاد الوطني والقطاع 
اخلاص من خالل تبوئه ملواقع 
ومناصب اقتصادية كثيرة منها 
عضويتـــه في غرفـــة جتارة 
وصناعة الكويت وجلنة سوق 

الكويت لألوراق املالية ورئاسة مجلس إدارة الشركة 
الكويتية للمقاصة وعضويته في جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية وعضويته في اللجنة الفنية 

الراسخة لوضع القواعد احملاسبية.
واضاف العلـــي ان الفقيد عمـــل خالل فترة 

عطائه الطويلة على دعم وتطوير 
القطاع اخلاص وتنظيم أنشطته 
خصوصا في ظل تقلده ملنصب 
أمني الصنـــدوق الفخري لغرفة 
جتارة وصناعة الكويت منذ عام 
١٩٨٢ كما عمل على تعزيز العالقات 
االقتصادية العربية األميركية من 
خالل عضويته في الغرفة العربية 
األميركية منذ عام ١٩٨٨. واشار 
العلي الى ان اعمال املرزوق لم 
تقتصر على الشأن االقتصادي 
فقـــط ولكنها امتـــدت إلى دعم 
التعليم من خالل عضويته في 
املجلس األعلى للتعليم وعضوية 
اللجنة الوطنية لدعم التعليم، كما لعب املرزوق 
رحمه اهللا دورا بارزا في فض املنازعات الثنائية 
التابعة لتعويضات األمم املتحدة وذلك من خالل 
عضويته في اللجنة املعنية باألسر وكذلك دوره 

كعضو جلنة الوفاق الوطني.

«المسار» تفوز بجميع مقاعد نقابة «البترول الوطنية»

احلضارية في املجتمعات العربية 
واالسالمية ورسالة نشر الثقافة 
واملعرفـــة فـــي مجـــال العلوم 
االنسانية واملساهمة في صياغة 
اخلطاب الفكري وترشيده ليتواءم 
مع مستجدات العصر ومتطلباته 
مبا ال يتعارض مع الثوابت لهذا 
الدين. وقال ان من اهداف املركز 
ترسيخ القيم على مستوى الفرد 
واالســـرة واملجتمع وتوســـيع 
دائرة التعريف وابراز شموليته 
الى حتليل  وتكامله باالضافـــة 
االهداف السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية وفق رؤية منهجية 
متوازنة ومن منظور اســـالمي 
يعتز باملاضي ويفهم ويستشرف 
التنسيق  املستقبل ويعمل على 
والتعاون مع املراكز ذات الصلة 
محليا وعامليا واالســـتفادة من 

خبراتها.

ان تتجمع هذه العقول الكبيرة من 
شــــتى بقاع الدنيا ويلتفوا حول 
رؤية موحدة شاملة في شمولية 
هذا الدين وتساهم في بناء الركب 
احلضاري العام والشامل لهذه االمة 
العظيمة. وحول املرجعية الفكرية 
ملنتدى املفكرين املسلمني، اوضح 
د.اجلميعــــان ان املرجعيــــة لهذا 
املنتدى مستمدة من وحي الكتاب 
والسنة وفهم سلف االمة، حيث 
يعتز بهويته االسالمية ويستفيد 
من العقل البشري من افكار وآراء 

االنسان جسما وروحا.
وذكر د.اجلميعـــان ان مركز 
«ابعاد» املشرف على هذا املنتدى 
مستقل ويهدف الى ترقية املعرفة 
العلمية فـــي الكويت واجلزيرة 
العربيـــة والبلدان االســـالمية، 
خاصة في مجاالت الفكر والسياسة 
واالقتصاد، واالسهام في النهضة 

تبدو كبيرة جــــدا ونحن نعيش 
في هذه االزمة املتفاقمة التي شتتت 
االمة االسالمية وفتتت اصولها، 
واضاف: اننا ندرك ان املفكرين في 
االمة كثر وهم قادرون على ادارة 
االزمة فكريا ويضعون لها اعالما 
يهتدى به، ومن اجل كل هذا اردنا 

ليلى الشافعي
صــــرح االمني العــــام ملنتدى 
املفكرين املسلمني د.عبدالرحمن 
اجلميعان عن انطالق اول انشطة 
مركز «ابعاد» للدراسات والتدريب، 
انشــــطة  حيث بدأت ١٩ اجلاري 
منتدى املفكرين املســــلمني وهو 
منتدى حواري مخصص للمفكرين 
املســــلمني من جميع دول العالم 
والذي يقام في الكويت مبشاركة 
اكثر من ٣٠ مفكرا وكاتبا اسالميا 

بارزا من شتى بقاع العالم.
وقــــال د.اجلميعان ان منتدى 
الى  املفكرين املســــلمني يهــــدف 
العنايــــة بالدراســــات والبحوث 
الفكريــــة ذات الصلة باالســــالم، 
وانه سيســــاهم في اثراء املكتبة 
العربية بالدراســــات والبحوث 

املتعلقة بالفكر االسالمي.
واكــــد ان حاجة االمــــة اليوم 

الهمالن أوًال بـ ١٠٦٩ صوتًا

مساعد ثانيًا بـ ٩٧٧ فالدوسري بـ ٩٦٨ ثم شماخ بـ ٩٣٠ فالعنزي بـ ٩٢٩ صوتًا

محمد الهمالن

فهد اللميع

د.صباح جابر العلي

د.عبدالرحمن اجلميعان

الجميعان: منتدى المفكرين المسلمين يساهم 
في إثراء المكتبة العربية بالدراسات والبحوث

اللميع: الراحل وليد المرزوق جّسد 
الديموقراطية خالل ترؤسه رئاسة تحرير «األنباء»

أكد أنه كان يؤمن بالرأي والرأي اآلخر

بصمات وإسهامات كبيرة في االقتصاد الوطني والقطاع الخاص

صباح جابر العلي: الكويت فقدت مرجعًا
اقتصاديًا كبيرًا بوفاة صالح المرزوق

«الدراسات اإلسالمية» تقيم حفل توزيع 
جائزة التميز السادسة لمراكز دور القرآن غدًا

الغريب لـ «األنباء»: «التطوير اإلداري والتدريب» 
تدرس متطلبات «التجارة» لالرتقاء بمستوى الخدمة

الفهد: استمرار إزالة اإلعالنات االستداللية غير المرخصة
صــــرح مديــــر فــــرع بلدية 
الفهد  محافظة األحمدي م.فهد 
باستمرار حملة ازالة االعالنات 
االستداللية غير املرخصة التي 
توضع على الطرق السريعة حيث 
متت ازالة االعالنات احلكومية 
واألهلية والعسكرية واخلاصة 
ببناء على الئحة االعالنات رقم 

٢٠٠٦/١٧٢ والتي تنص على ان 
االعالنات االستداللية تقتصر 
علــــى االعالنــــات احلكوميــــة 
وجمعيات النفع العام وما في 
التعاونية  حكمها واجلمعيات 
واملنتجعات السياحية اخلارجية 
(خارج خط التنظيم) واملصارف 
التجارية واملستشفيات اخلاصة 

على ان ترخص من قبل بلدية 
العامة  الكويت وفقا للشروط 
واخلاصــــة لها وهــــي تقام في 
مداخل املنطقــــة وعلى اجلزر 
الوســــطى بواقع لوحة واحدة 
في كل مدخل شــــريطة ان تقام 
على بعــــد ٥٠ مترا بعد املدخل 

كحد أدنى.

من جهته، افاد مراقب احملالت 
واالعالنــــات فــــي ادارة تدقيق 
البلدية  ومتابعــــة اخلدمــــات 
فــــي بلدية محافظــــة األحمدي 
عبداللطيف املليفي بأن احلملة 
اسفرت عن ازالة عدد ٩٤ اعالنا 
اكتوبر  وذلك خــــالل شــــهري 

ونوفمبر املاضيني.

عاطف رمضان
اكدت مديرة ادارة التطوير االداري والتدريب 
في وزارة التجارة والصناعة سميرة الغـريب 
لـ «األنباء» ان ادارة التطوير االداري والتدريب 
واملتمثلة بقسم اساليب العمل وتطوير اخلدمة 
تسعى الى دراسة وتنفيذ متطلبات وحاجات كل 
ادارات الوزارة وباالخص االدارات ذات الطابع 
اخلدمي، مشيرة الى ان ذلك من مبدأ االرتقاء 
مبستوى تقدمي اخلدمة في هذه االدارات ورفع 
كفاءة العاملني فيها. واضافت الغريب ان هذا 
التوجه من شــــأنه ان ينعكس على املستوى 

اخلدمي العام في «التجارة» وحتديد املشاكل 
االدارية او اي مشــــاكل اخرى خاصة بالقوى 
العاملة في اي ادارة خدمية تنعكس بشــــكل 
سلبي على مستوى تقدمي اخلدمة في االدارة. 
من جهة اخرى ومع دخول العام اجلديد ٢٠١٠، 
اعربت الغريب عن املها ان تعيش الكويت في 
جو من االستقرار االقتصادي والسياسي وان 

حتل جميع املشكالت.
واســــتطردت قائلة: حان الوقت ألن نرى 
تعاونــــا بني مختلــــف الطوائــــف واال ننظر 

للمشكالت الهامشية او االمور القبلية.

وزادت قائلة: نتمنى ان يكون العام ٢٠١٠ 
عام الترابط وان تعود الكويت ملا كانت عليه 

في السابق عروس او درة اخلليج.
ولفتت الغريب الى ان العنصر البشــــري 
يعتبر ثروة غالية الى جانب النفط، موضحة ان 
املجتمعات الراقية والدول املتقدمة تنظر بعني 
االعتبار واالهتمام الى هذه الثروة البشرية.

ودعت الغريب اجلهات املعنية والقياديني 
الــــى ان ينظروا بعني االهتمام الى كل مواطن 
قادر على التنمية والتطوير وان تزاح الواسطة 

من مجتمعاتنا.

حتت رعاية نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون االســـالمية املستشار راشد احلماد 
تقيم إدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية حفل توزيع جائزة التميز 
السادســـة ملراكز دور القرآن الكرمي واالترجة 
٢٠٠٩/٢٠٠٨، والتي تقام نهاية كل عام دراسي، 
وذلـــك غدا في متام الســـاعة الثالثة والنصف 
عصرا على مسرح صباح السالم بجامعة الكويت 

(اخلالدية).
وصرح مدير ادارة الدراســـات االســـالمية 
بوزارة االوقاف والشـــؤون االســـالمية محمد 
العمر بأن مشـــروع جائـــزة التميز بني مراكز 
دور القرآن الكرمي جاء انطالقا من حرص ادارة 

الدراســـات االســـالمية على توفير كل عناصر النجاح وعوامل 
التفوق والتطـــور لدور القرآن الكرمي، وكذلك حرصا منها على 
أن تؤدي هذه الدور رسالتها على أكمل وجه ومبا يحقق اهدافها 
في نشر العلوم الشرعية وتعليم القرآن الكرمي، وتنمية الوعي 
الديني في املجتمع، مبينا ان اجلائزة تستهدف ايضا احداث جو 
من النشـــاط واحليوية واحلركة، وبث روح املنافسة الشريفة 
والتسابق بينها مبا يســـاهم في االرتقاء مبستوى دور القران 
الكرمي، ورفع مكانتها، وحتســـن أدائها الستقطاب اعداد جديدة 
لتنضم إلى ركب الدارســـني فتلتحق بدور القرآن الكرمي وتنهل 

من معينها علما وفقها وثقافة.
وأوضح العمر ان ادارة الدراسات االسالمية 
وضعت ضوابط ومعايير للجائزة تشمل االنشطة 
االجتماعية، واإلعالمية، واإلدارية، وشـــؤون 
الدارسني، وكلها تتمحور حول التطوير واالبداع 
في العمل واالرتقاء مبستوى اخلدمات، كما تهدف 
اجلائزة إلى ايجاد جو من املنافسة واملسابقة 
بـــني مراكز دور القرآن الكرمي، وحتســـني اداء 
واعمال الدور وتطوير خدماتها، واســـتقطاب 
اعداد جديدة من الدارسني، وحتقيق اكبر قدر 
ممكن من االهداف والنتائج االيجابية، وتفعيل 

دور مراكز دور القرآن الكرمي باملجتمع.
وبني العمر ان مراكز دور القرآن الكرمي بلغ 
عددهـــا نحو ٩٠ مركزا فـــي جميع احملافظات 
وهي تعمـــل على تقدمي اخلدمات للجمهـــور وتوفر الكثير من 
اجلهد والوقـــت على الراغبني في املشـــاركة فيها، موضحا انه 
ميكن التعرف على اخبار وانشـــطة املراكـــز عبر زيارة املوقع 
االلكتروني www.douralquran.com، وهذا املوقع يقدم خدماته 
جلميع الفئات ويســـتفيد منه عدد كبير ويوفر الســـبل خلدمة 
القرآن الكرمي ونشـــر الدين والدعوة بكل الوســـائل متاشيا مع 
تطـــورات العصر ويضع بني يدي متصفحيه كل ما يحتاجونه 
من معلومات عن ادارة الدراسات االســـالمية واملسابقات التي 

تطلقها على مدار العام.

على مسرح صباح السالم بجامعة الكويت وتحت رعاية وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

نسائية «فلسطين الخيرية» 
تدشن حملة معونة الشت اء 

إلغاثة غزة
واصلت اللجنة النسائية التابعة 
ــطني اخليريةـ  احدى  ــة فلس للجن
جلان الهيئة اخليـــرية االسالمـــية 
العامليةـ   تفاعلها مع املعاناة االنسانية 
ألهالي غزة احملاصرين، فقد دشنت 
حملة مساعدات اغاثية ومعونة الشتاء 
ــتملت على ١٨ طنا من املالبس  اش
والبطانيات وغيرها من كسوة النساء، 
وتوجهت ثالث شاحنات الى مطار 
ــاعدات  املس الدولي حاملة  الكويت 
ــحنت جوا عبر اخلطوط  والتي ش
اجلوية الكويتية الى مطار العريش 
املصري لتسليمها الى احتاد االطباء 
العرب والذي يقوم بدوره بإدخالها 
الى قطاع غزة بالتنسيق مع اجلهات 

املعنية.
واشرف نائب مدير عام الهيئة 
ــة التنفيذية في  نائب رئيس اللجن
ــير  ــة فريد العوضي على س اللجن
احلملة ومتابعة ايصالها جلمهورية 
ــه العوضي  ــر العربية، وتوج مص
للمتبرعني والتجار  الكبير  بالشكر 
من اهل الكويت واملقيمني الكرام اهل 
اخلير، كما اثنى العوضي على دعم 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
وتسهيالتها لهذه احلملة، وقد اثنى 
كذلك على جهود اللجنة النسائية التي 
واصلت اعمالها ليال ونهارا العداد 

وجتهيز هذه احلملة.

محمد العمر

١ - محمد الهمالن ١٠٦٩.
٢ - محمد مساعد ٩٧٧.

٣ - ناشي الدوسري ٩٦٨.
٤ - محمد شماخ ٩٣٠.

٥ - نواف العنزي ٩٢٩.
٦ - ناصر العتيبي ٩٢٨.
٧ - راشد الهاجري ٩١٦.

٨ - ناصر املطيري ٩١٥. 
٩ - فهد الرشيدي ٩٠٩. 

١٠ - محمد الهاجري ٨٩٩.
١١ - عجيل العجمي ٨٩٨. 

١٢ - ماضي العازمي ٨٧٤. 
١٣ - عدنان القالف ٨٦٠. 

١٤ - خليفة اخلليفة ٨٥٨. 
١٥ - جزاع الظفيري ٨٣١. 

بحضور ممثلني عن وزارة الشؤون وممثلني عن االحتاد العام 
ــس نتائج انتخابات  ــاد عمال البترول أعلنت فجر أم للعمال واحت
ــار بقيادة محمد  ــركة البترول الوطنية وفازت قائمة املس نقابة ش

الهمالن ومحمد مساعد بجميع مقاعد النقابة وعددها ١٥ مقعدا.
وكانت ٣ قوائم وهي «املسار» و«العمالية» و«اجلميع» قد شاركت 
في خوض االنتخابات وجتاوز عدد املشاركني في التصويت ٢٣٠٠ 
ــكالت تذكر فيما قامت اجهزة وزارة  ــخص، ولم حتدث اي مش ش
الداخلية بتنظيم محيط النقابة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

احتياطي

حمود جايد الشمري ٧٢٨.
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