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د.إبراهيم العبدالهادي

الشيخ جابر اخلالد
يلحق كل من اآلتية أسماؤهم بدورة 
تدريبي���ة مبعهد الكويت للدراس���ات 
القضائية والقانونية اعتبارا من 2010/3/1 

وملدة سنة وهم:
النقي���ب خالد عماش س���ليم فالح   ٭

الديحاني
النقيب صقر غشيم راشد املطيري  ٭

النقيب مشعل محمد رصد فدغوش   ٭
املطيري

النقي���ب ش���بيب مصلط ش���بيب   ٭
الزعبي

النقي���ب حم���ود فال���ح مس���فر   ٭
الهاجري

النقيب فهد جواد عسكر سعود  ٭
النقيب احمد عب���داهلل عبدالعزيز   ٭

احلبيب
النقيب عبدالعزيز منصور عبدالرضا   ٭

امليل
النقيب خالد مناور عواد العازمي  ٭

النقيب احمد فهد فهد العتيق  ٭
النقيب عبدالرحمن فهد عبدالرحمن   ٭

اخلميري
النقي���ب احم���د عبداللطيف احمد   ٭

احلشاش
النقي���ب محم���د جني���ب محم���د   ٭

بوقريص
النقي���ب حم���ود مف���رج مطل���ق   ٭

املطيري
النقيب احمد علي عبداهلل النجاده  ٭

النقيب يوسف عبداهلل عبدالكرمي   ٭
املنيس

النقيب علي فالح علي العجمي  ٭
النقيب ناصر دهش نهار املطيري  ٭

النقي���ب راش���د عاي���ض راش���د   ٭
الهاجري

النقي���ب محم���د ع���ادي س���ليم   ٭
اخلالدي

م���الزم أول ناص���ر ب���در منصور   ٭
الصراف

مالزم أول س���لطان س���عود ذياب   ٭

الديحاني
م���الزم أول احم���د عل���ي صال���ح   ٭

اخلضير
م���الزم أول فه���د عيس���ى حم���د   ٭

البصيري
مالزم أول يعقوب عيس���ى خليفة   ٭

العبوه
مالزم أول فهد وليد خالد مال اهلل  ٭

مالزم أول احمد عبداحملسن حسن   ٭
الربيعه

م���الزم أول عبداهلل مهدي عبداهلل   ٭
الصفار

م���الزم أول فه���د عبدالعزيز حمد   ٭
الهدلق

مالزم نايف محمد سعود العجمي  ٭

مادة 1

يلحق كل من اآلتي اسماؤهم بدورة 
»قوة االسناد الرابعة« واملقرر عقدها لدى 
اإلدارة العامة لقوات االمن اخلاصة � حتت 
اشراف االدارة العامة للتدريب � في الفترة 

من 2010/2/7 حتى 2010/2/24 وهم:
مالزم عيسى كاظم شاكر املتروك  ٭
مالزم عبداهلل فراج جدالن الدسم  ٭

م���الزم ط���ارق ابراهيم س���ليمان   ٭
الرشيد

مالزم نواف الفي دحيالن احلربي  ٭
م���الزم عبدالرحمن س���الم ناصر   ٭

الصولة
م���الزم حيدر فاضل عبدالرس���ول   ٭

ليري
رقيب أول جاسم عبدالرضا حسن   ٭

غلوم شاه عباس
رقيب أول بدر انور علي حسن غريب   ٭

محمد علي
رقيب أول احمد جمال عبداحلميد   ٭

خلف الشطي
رقيب أول عم���ر علي عباس رضا   ٭

الكندري
رقيب أول س���الم فهد سالم خليل   ٭

عبداهلل محمد الراشد
رقي���ب أول مبارك احمد يوس���ف   ٭

سليمان الشمروخ
رقيب أول علي مصطفى احمد بندر   ٭

محمد السلمان
رقيب أول علي محمد شهاب احمد   ٭

عبدالعزيز النعمة
رقيب أول عب���داهلل ناصر حبيب   ٭

احمد ابراهيم القالف
رقيب أول فهد سالم دوشي شبرم   ٭

مثقال العرادة
رقيب أول عبداهلل فيصل عبداهلل   ٭

باتل شوق الرشيدي
رقيب أول فهد محمد جاس���م فهد   ٭

احمد الدريع
رقيب أول ايوب بدر داود طاهر واوان   ٭

ضيدان الشمري
رقيب أول احمد عبداللطيف احمد   ٭

محمد حمد العمر
رقي���ب أول فواز غالب عودة منهل   ٭

محمد العنزي
رقيب أول مرسال احمد شاهر كريدي   ٭

الشريفي
رقيب أول عيسى سامي حسن محمد   ٭

ناصر البلوشي
رقيب أول احمد خليل جاسم محمد   ٭

حسني محمد دشتي
رقيب أول عبداهلل فهاد فالح عماش   ٭

املتلقم العجمي
رقيب أول محمد يعقوب يوس���ف   ٭

عبداهلل محمد القبندي
رقيب أول جراح دعيج خليفة جنم   ٭

محمد محسن
رقيب أول محمد جاسم علي جاسم   ٭

حسن الفيلكاوي
رقي���ب أول احمد حمود س���عدون   ٭

الشمالن القطاع
رقيب أول محمد اي���اد عبدالرزاق   ٭

امان عاشور
رقيب أول يوسف عبداللطيف بندر   ٭

فالح عبداهلل
رقي���ب أول نواف س���ليمان خليل   ٭

ابراهيم القطان
رقيب أول علي حمد مطلق العويهان   ٭

العنزي
رقيب أول محمد حبيب سيد شبر   ٭

سيد عبداحلسني عباس
رقيب أول بالل ناصر بالل منصور   ٭

منصور
و.عريف دعيج عون حمد عيس���ى   ٭

محمد العون
و.عري���ف فالح ن���ور احمد علوي   ٭

القحطاني
و.عري���ف عبداللطي���ف محم���د   ٭

عبداللطيف محمد
و.عريف علي مزعل عبداهلل مزعل   ٭

الشمري
ش���رطي متع���ب عبداهلل س���عد   ٭

العازمي
ب���راك ع���وض زي���دان  ش���رطي   ٭

الرشيدي
شرطي علي نافل شعوف املطيري  ٭

ش���رطي ثام���ر عب���داهلل عي���ادة   ٭
الشمري

ش���رطي محم���د عبدالعزيز محمد   ٭
اخلالدي

ش���رطي س���امي عقي���ل نغيمش   ٭
الظفيري

ش���رطي محم���ود عبي���د عبداهلل   ٭
الرشيدي

شرطي عبداهلل مفلح فهم النومس  ٭
شرطي فيصل سعد عابد املطيري  ٭

ش���رطي موس���ى نوي���ران عبيد   ٭
املطرفي

شرطي محمد عايد ثميل الشمري  ٭
شرطي احمد عيسى راشد العنزي  ٭

شرطي نهار مبرد نهار املطيري  ٭
شرطي نايف محمد سعد الظفيري  ٭
ش���رطي س���عود صال���ح ع���زام   ٭

املطيري
ش���رطي فيص���ل ف���ارس لهيل���م   ٭

املطيري
ش���رطي حاك���م محم���ود راش���د   ٭

الزعبي
ش���رطي عبدالعزي���ز فه���د محمد   ٭

املطيري
شرطي طالل علي كريدي الشمري  ٭

ش���رطي مش���عل قنيف���ذ معيوف   ٭
املطيري

ش���رطي عبدالرحمن ع���ادل دهام   ٭
الظفيري

ش���رطي ب���در عبدالك���رمي جمعة   ٭
البلوشي

ش���رطي محمد احلمي���دي حجار   ٭
املطيري

ش���رطي ماج���د محم���د  عبداهلل   ٭
املطيري

ش���رطي يوس���ف ضاح���ي بردى   ٭
العنزي

ش���رطي حس���ني عب���اس خل���ف   ٭
املطيري

ش���رطي مش���عل ده���ام دعيبيل   ٭
املطيري

ش���رطي حمي���د مي���اح محي���اء   ٭
الرشيدي

ش���رطي موق���د عب���داهلل محم���د   ٭
املاجدي

شرطي أحمد حسني مطلق راضي   ٭
العازمي

ش���رطي ش���اكر غ���امن بطيح���ان   ٭
الصلبي

ش���رطي صالح عبدالعزيز محمد   ٭

املطيري
ش���رطي فيص���ل قب���الن محم���د   ٭

العصيمي
ش���رطي عبداهلل جزاء س���ليمان   ٭

املطيري
ش���رطي احم���د نحيط���ر محم���د   ٭

اجلميلي
ش���رطي عبدالعزي���ز عطية عبيد   ٭

الصلبي
ش���رطي عبدالرحمن الفي عبداهلل   ٭

الظفيري
شرطي علي راشد فهد املطيري  ٭

ش���رطي س���عود عاي���ض عواض   ٭
املطيري

ش���رطي س���امي حاش���م من���وخ   ٭
الشمري

ش���رطي جاس���م محم���د رثع���ان   ٭
الظفيري

شرطي خالد فهيد صالح املطيري  ٭
ش���رطي عبداهلل ناصر احلميدي   ٭

املطيري
ش���رطي مزع���ل عل���ي مزع���ل   ٭

احلسيني
شرطي احمد مطر عباس اجلميلي  ٭

ش���رطي غ���ازي ده���ش عي���ادة   ٭
الشمري

ش���رطي صال���ح مه���دي صال���ح   ٭
العنزي

ش���رطي هويدي محم���د هويدي   ٭
البذالي

شرطي وليد خالد شالل الشمري  ٭
ب���در محم���د عب���داهلل  ش���رطي   ٭

املطيري
ش���رطي نايف عبدالعزيز س���عد   ٭

احلربي
شرطي ثامر مرزوق عايد العنزي  ٭

ش���رطي مش���عل رحيل محس���ن   ٭
الشمري

ش���رطي ولي���د جم���ال عبدالكرمي   ٭
الظفيري

شرطي عبدالرحمن دحيم يوسف   ٭
الشمري

شرطي عادل عيد خليف الرشيدي  ٭
ش���رطي مش���اري نش���مي غثيث   ٭

العنزي
شرطي عبداللطيف سالم بليبص   ٭

املاجدي
ش���رطي حم���د مي���اح محي���اء   ٭

الرشيدي
الش���نيفي وركان  ش���رطي محمد   ٭

الظفيري
ش���رطي حام���د س���عد ش���امان   ٭

الهاجري
ش���رطي محم���د س���ليمان محمد   ٭

احلراصي
شرطي محمد مطر كلش الظفيري  ٭

عبداهلل 
و.عريف ناصر بدر غريب ابراهيم   ٭

الكندري
و.عريف راش���د طالب راشد علي   ٭

العويدي املري
و.عريف عبداهلل ناصر فالح حمد   ٭

العجمي
و.عريف ضاري س���عد عايد فالح   ٭

دهش االزمع
و.عريف حمزة عباس محمد غلوم   ٭

عبداهلل
و.عريف ف���واز عقاب متروك خالد   ٭

عقاب املطيري
و.عري���ف ثامر عل���ي دغيم مطلق   ٭

الداهوم العازمي
و.عري���ف عبدالرحمن عودة كاظم   ٭

الدوسري
و.عريف سليمان خالد احمد خالد   ٭

الشرف
و.عريف خالد عجب شريان ضافر   ٭

الدوسري
و.عريف حسني يونس حسني غلوم   ٭

بلوشي
و.عريف عبداهلل يوس���ف عبداهلل   ٭

السنعوسي
و.عريف محمد راضي رشيد خابور   ٭

الشمري
و.عريف تركي خليفة تركي االسمر   ٭

رحيل
و.عريف عب���داهلل فالح خالد فالح   ٭

الهاملي
عريف محمد متعب محمد عبداهلل   ٭

الروضان
عريف عبدالرحمن يوس���ف أحمد   ٭

الشرف
عريف أحمد عبداهلل سليمان دغيم   ٭

اخلالدي
عريف مشاري سعد مبارك حمود   ٭

السفيح
عريف عبداهلل عايض مطلق مشعل   ٭

املطيري
عريف علي ش���امان حم���ود علي   ٭

العتيبي
عريف ولي���د خالد بش���ير محمد   ٭

نواب
عريف بندر س���ليم موسى فهران   ٭

راجح العتيبي
عري���ف محمد جهز محس���ن عياد   ٭

املطيري
عريف أحمد عاي���ض قبالن مقبل   ٭

الرشيدي
عريف علي شبيب كيال حسون  ٭

عريف بدر حسني أحمد خالد محمد   ٭
بدر

شرطي فواز حميد علي الرشيدي  ٭
ش���رطي أحم���د محم���د مطيل���ب   ٭

اخلالدي
ش���رطي راكان حم���اد معط���ش   ٭

العنزي
ش���رطي ط���الل مبه���ج عاي���ض   ٭

املطيري
ش���رطي حمي���د ملف���ي حم���ود   ٭

الرشيدي
ش���رطي خل���ف قنيف���ذ معيوف   ٭

املطيري
ش���رطي بش���ير س���الم بليب���ص   ٭

املاجدي
ش���رطي ناي���ف حمي���دي جدعان   ٭

العنزي
ش���رطي احم���د عبي���د عب���داهلل   ٭

الرشيدي
شرطي علي كرمي سويد املاجدي  ٭

ش���رطي عبداهلل عبدالعزيز محمد   ٭
اخلالدي

شرطي سهو مطر رجاء اخلالدي  ٭
العوتي  شرطي عبدالرحمن رجاء   ٭

العنزي
ش���رطي هان���ي ش���حاذة هديان   ٭

العنزي
ش���رطي محس���ن ربي���ع مطل���ق   ٭

اجلميلي
ش���رطي عبداهلل راضي ش���نيف   ٭

الظفيري
وركان  ب���راك  عذب���ي  ش���رطي   ٭

الظفيري
شرطي زيد مطلق زيد املطيري  ٭

ش���رطي س���عود س���عد محبوب   ٭
اجلبعاء

شرطي محمد مزيد عكاش العنزي  ٭
ش���رطي ترك���ي محم���د عبداهلل   ٭

العنزي
شرطي عبدالعزيز عايض ضبيب   ٭

احلربي
ش���رطي برجس لهيلم خش���مان   ٭

الظفيري
ش���رطي مش���عل مصب���ح عاي���د   ٭

الظفيري
ش���رطي عامر ش���عوي حصيبان   ٭

املطيري
ش���رطي عب���داهلل س���عد طرقي   ٭

الشمري
شرطي فهد حامد محمد الرشيدي  ٭

ش���رطي عب���داهلل نح���و مفيريد   ٭
الظفيري

شرطي فواز سعد داخل اجلهني  ٭
ش���رطي ن���واف فرح���ان عويض   ٭

العنزي
ش���رطي عدن���ان س���يف فرهود   ٭

الظفيري
ش���رطي س���عود طعم���ة مدي���د   ٭

احلريجي
ش���رطي عبدالعزي���ز س���عد عابد   ٭

ش���رطي محم���د مطل���ق مطرود   ٭
احلسيني

شرطي غالي عوض الرشيدي  ٭
شرطي بندر خليف نزال العنزي  ٭

شرطي خالد احمد قرطان الصلبي  ٭
ش���رطي عاي���د دس���مان مج���الد   ٭

العازمي
شرطي محسن جبر العنتري  ٭

شرطي طالل محمد هالل الديحاني  ٭
شرطي محمد مقبل محمد املطيري  ٭
شرطي فالح عوض فالح العازمي  ٭

ش���رطي محم���د عل���ي كري���دي   ٭
الشمري

شرطي بدر مجيد غثيث الشمري  ٭
ش���رطي محم���د م���رزوق عاي���د   ٭

العنزي
ش���رطي ناي���ف مجرش س���هيل   ٭

العتيبي
شرطي ضاري ماجد عزل السويط  ٭
شرطي علي مصبح دحيم الصلبي  ٭
ش���رطي فيص���ل حم���اد معطش   ٭

العنزي
شرطي مشاري حسن محمد الطوالة   ٭

الشمري
شرطي هاني مصبح الصلبي  ٭

ش���رطي ج���راح مخض���ر دخنان   ٭
الرشيدي

ش���رطي غ���امن س���عدون حم���ود   ٭
الرشيدي

ش���رطي مزي���د مضحي عش���وي   ٭
الظفيري

ش���رطي ناص���ر ناي���ف عاي���ش   ٭
املطيري

ش���رطي احم���د محم���د دهيم���ان   ٭
الظفيري

ش���رطي مش���اري جاس���م محمد   ٭
الظفيري

ش���رطي عبداهلل بطيحان قريش   ٭
املاجدي

س���عد  س���عيد  فه���د  ش���رطي   ٭
البريعصي

ش���رطي هان���ي حم���ود مي���س    ٭
الظفيري

ش���رطي س���الم محم���د صال���ح   ٭
الشمري

ش���رطي س���عود حس���ني ناصر   ٭
الشمري

شرطي فهد جمعان غامن الصلبي  ٭
ش���رطي احم���د محم���د س���عود   ٭

السليماني
شرطي احمد فضي ويش العازمي  ٭

ش���رطي عبدالعزيز فراج عويض   ٭
العنزي

شرطي فواز محمد علي اجلاسر  ٭
شرطي احمد فالح الظفيري  ٭

شرطي احمد فاطم غالب املطيري  ٭

الخالد: إلحاق 30 ضابطًا بدورة في»الدراسات القضائية« و214 في القوات الخاصة
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

اصدر وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد قرارين وزاريني ويحمل االول 
رقم 2010/468 ويتضمن احلاق 30 
ضابطا ف��ي دورة تدريبية مبعهد 
القضائية على  للدراسات  الكويت 
ان تبدأ ال��دورة من مطلع مارس، 
كما اصدر قرارا بإحلاق 214 ضابطا 
وضابط صف في دورة بقوة االسناد 
الرابعة واملقرر عقدها في القوات 
اخلاصة في الفترة من 7 حتى 24 
اجلاري. وفيما يلي أسماء املشمولني 

بالدورتني:

أكد أن األعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير

نظير إشرافها على المرضى في ألمانيا

حسين: 5% مصابون بأمراض الحساسية والربو

»الصحة«: تسديد 180 ألف دينار لـ  »الكويتية«
حنان عبدالمعبود

صرح مدير ادارة الش����ؤون 
ف����ي وزارة الصحة  القانونية 
رئي����س جلن����ة التدقي����ق في 
مطالبات مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوي����ة الكويتي����ة محم����ود 
عبدالهادي بأن الوزارة اعتمدت 
تسديد 180 ألف دينار حلساب 
املؤسس����ة كجزء ملا تبقى في 
ذمتها لصالح »الكويتية« عن 
فت����رة توليها االش����راف على 
الكويتيني في  عالج املرض����ى 

املستشفيات األملانية.
وأوض����ح عبداله����ادي في 
تصريح صحافي ان املبلغ املتبقي 
على وزارة الصحة ملؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية يزيد 

املتبقية للمؤسسة نظير فترة 
العالج في أملانيا، مبوجب العقد 
املبرم بني الطرفني، مشيرا الى 
ان هناك بعض االستفس����ارات 
واملطالبات والبيانات من قبل 
الوزارة وفي انتظار رد مؤسسة 
اخلط����وط اجلوي����ة الكويتية 

عليها.
ومن جانبه صرح وكيل وزارة 
الصحة د.إبراهيم العبداله��ادي 
ل� »األنباء« بأن جلنة التبرعات 
قد اجتمعت برئاس���ته لبحث 
التبرعات اخلاصة  ومناقش���ة 
بإنشاء مراكز صحية، لتذليل اي 
معوقات ان وجدت امام انشاء هذه 
املراكز، موجها الشكر ألصحاب 

األيادي البيضاء املتبرعني.

قليال عن ال����� 400 الف دينار، 
الفتا الى ان اللجنة اجتمعت قبل 
يومني وناقش اعضاؤها املبالغ 

حنان عبدالمعبود
أك����د اختصاص����ي أمراض 
األطفال واحلساسية واملناعة 
االكلينيكي����ة في مستش����فى 
االمي����رى د.ميثم حس����ني، أن 
أمراض احلساس����ية منتشرة 
بش����كل كبير بالكويت، حيث 
أش����ار الى أن نس����بة اإلصابة 
تتراوح بني 3 و5%، مبينا أنها 
نسبة غير دقيقة وأن املتوقع أن 
األعداد أكثر من ذلك، الفتا الى 
أن كل مريض يتم تشخيصه 
يكون هناك مريضان آخران لم 
تشخص حالتيهما، مشيرا إلى 
ان أعداد املصابني باحلساسية 
تتزاي����د يوم����ا بعد ي����وم في 
الكوي����ت وقال حس����ني خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد في 
مستشفى االميرى امس لالعالن 
عن انطالق أنشطة املؤمتر األول 
ألمراض احلساسية والربو في 

الكويت والذي سيبدأ من 2 حتى 
4 مارس املقبل »إن املؤمتر يهدف 
الى مناقش����ة اجلديد في طرق 
تش����خيص وعالج حساسية 
األطعمة عند األطفال باإلضافة 
إلى حساسية املناخ واحلساسية 
املوس����مية وتوعي����ة االهالي 
التعام����ل مع اطفالهم  بكيفية 
في ح����ال تعرضه����م الي من 
امراض احلساسية مشيرا الى 
احلرص على تبادل اخلبرات بني 
االطباء املتخصصني في مجال 
احلساسية على مستوى العالم 
ودول اخلليج. واش����ار حسني 
إلى عقد ورش عمل ملناقش����ة 
التش����خيص والعالج  كيفية 
الس���ريع للحساسية الشديدة 
عند األطف���ال، والتي قد تؤدى 
في بع���ض االحيان الى الوفاة 
باإلضاف���ة إلى ع���رض كل ما 
هو جديد في عالج حساس���ية 

إلى  اجلل���د واالكزمي���ا، الفتا 
أهمية التشخيص السريع في 
امراض احلساسية والتي تعد 
من اهم مراحل العالج وأفاد أن 
هناك مشاركات عديدة، مبينا 
حضور 10 اطباء زائرين من كندا 
واستراليا والسعودية وقطر 
وعمان، الفتا الى منح االطباء 
املشاركني 19 نقطة من التعليم 
الطبي املستمر. بدوره حتدث 
اختصاصي أمراض احلساسية 
واملناعة االكلينيكية في مستشفى 
مبارك د.احمد اخلباز عن دور 
ف���ي اصابة  الوراثي  العام���ل 
االطفال بأمراض احلساس���ية 
الفتا الى اهمي���ة توعية اآلباء 
بكيفية التعامل مع ابنائهم في 
حال تعرضهم لإلصابة بأي من 
امراض احلساسية مشيرا الى 
اهمية التشخيص املبكر ودوره 

في عالج املرض.

)كرم دياب(د.ميثم حسني ود.احمد اخلباز أثناء املؤمتر

)فريال حماد(د. محمد الوهيب متحدثا للزميل محمد اخلالدي

أكد أن انسحاب الزعبي هو قرار فردي والمؤتمر ماٍض في أنشطته

الوهيب لـ »األنباء«: رعاية فهد سالم العلي لـ »المواطنة« 
تعبير صادق عن ترابط الشعب وقربه من األسرة الحاكمة

محمد هالل الخالدي
ستنطلق بعد يومني أنشطة 
مؤمتر املواطنة األول والذي يقام 
برعاية الشيخ فهد سالم العلي 
في الفترة ما بني 20 و21 فبراير 
اجلاري في فندق موفنبيك البدع 
ومبشاركة واسعة من أكادمييني 
كويتيني وعرب ملناقشة موضوع 
الوطنية  املواطن���ة والوح���دة 
التي باتت تش���كل هاجسا لدى 
الكثيرين، وفي تطور الفت أعلن 
رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر 
د.عل���ي الزعبي انس���حابه من 
اللجنة في بيان رسمي علل فيه 
انسحابه ألسباب تتعلق بأمور 

تنظيمية.
وحرصا م���ن »األنباء« التي 
س���اهمت كراع رسمي للمؤمتر 
على الوقوف على أهمية املؤمتر 
والتطورات التي حدثت، استضافت 
املتحدث الرسمي للمؤمتر د.محمد 

الوهيب فكان هذا اللقاء:
بداي��ة ه��ل وصل األم��ر إلى 
املرحل��ة التي بتنا فيها بحاجة إلى 

مؤمتر يتحدث عن »املواطنة«؟
م���ن ناحي���ة موضوعي���ة 
الكويتيون ينتمون أو ينحدرون 
م���ن مناطق جغرافي���ة وأعراق 
مختلفة، فأصبحت الكويت هي 
البوتقة التي انصهرت فيها كل 
االختالف���ات وذابت جميعها في 
مفه���وم واحد ه���و »املواطنة« 

والوالء للكويت.
فلم يع���رف الكويتيون مثل 
ذلك التمييز الطائفي أو القبلي أو 

املناطقي وغيرها من التسميات 
البغيضة مث���ل ما جنده اليوم، 
حت���ى أصبحنا أم���ام »مرض« 
وظاهرة خطيرة وغريبة تهدد 
املجتم���ع وكيان���ه والتعايش 
أبنائه، كلنا نتذكر  السلمي بني 
ما حدث من ردود أفعال ومواقف 
جتاه ما حدث في قضية »التأبني« 
ومركز »وذكر« وغيرها والتي لم 
تكن مبنية على موقف عقالني 
أو وطني، بل كانت انطالقا من 
طاعة عمياء للمذهب والطائفة 

على حساب الكويت.
من هن���ا تأتي أهمية املؤمتر 
الذي سيطرح بصورة عقالنية 
وعلمي���ة مبش���اركة نخبة من 

املثقفني الكويتيني والعرب.
أعل��ن رئيس اللجن��ة املنظمة 
للمؤمت��ر انس��حابه م��ن اللجنة 

معلال ذلك بأسباب تتعلق مبسائل 
تنظيمية، فما تعليقك على ذلك؟

بداية أريد أن أؤكد أن د.علي 
الزعب���ي هو أخ وصديق ومحل 
تقدير تام من قب���ل كل أعضاء 
الرغم  اللجنة املنظم���ة، وعلى 
من انسحابه يبقى قريبا وعلى 
تواصل مس���تمر معن���ا لتقدمي 
النصح واملشورة، ولكن البد أن 
يعرف اجلميع أن كل القرارات التي 
اتخذتها اللجنة منذ بداية ظهور 
فكرة املؤمتر وحتى اليوم كانت 
تتم بصورة شفافة ودميوقراطية 
حتترم الرأي والرأي اآلخر مهما 
بلغ���ت درجة االخت���الف، وما 
حدث هو قرار فردي من د.علي 
الزعبي حول مسائل سبق أن مت 
حسمها واالتفاق عليها باإلجماع 
من قبل أعضاء اللجنة، واملسألة 

ال تتعل���ق مبح���اور املؤمتر أو 
املواضيع املطروحة وال بأسماء 
األكادمييني املشاركني، ونؤكد أن 
املؤمتر ماض في طريقه وسوف 
يقدم توصياته إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وإلى 
س���مو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
األمة بهدف إيضاح رؤية اخلبراء 
حول موضوع املواطنة وأبعاده 
والسلبيات واملخاطر التي ميكن أن 
حتدث في حال التالعب بالوحدة 

الوطنية ومفهوم املواطنة.
وه��ل مت اختي��ار رئيس بديل 

للجنة املنظمة؟
مت���ت االتصاالت م���ع عدة 
شخصيات من الرموز الوطنية 
الكويتية املشهود لها بالنزاهة 
والعمل الوطني، وسنعلن قريبا 

عن البديل في بيان رسمي يصدر 
عن اللجنة.

املؤمت��ر  أن  أعلنت��م مؤخ��را 
س��يكون برعاي��ة الش��يخ فه��د 
س��الم العلي، ملاذا تأخرمت في هذا 

االعالن؟
سبق أن وجهت اللجنة الدعوة 
لعدة جهات حكومي���ة وأهلية 
ابت���داء من املؤمت���ر الصحافي 
الذي عق���د لإلعالن عن املؤمتر، 
ومن خالل دعوة د.علي الزعبي 
ملشاركة جميع مؤسسات املجتمع 
املدني واملؤسس���ات احلكومية 
واألهلية لدعم املؤمتر ورعايته، 
وقد استجاب الشيخ فهد سالم 
العلي مش���كورا ولب���ى الدعوة 
وأعلن دعمه ورعايته ملثل هذه 
املؤمترات التي تساهم في دعم 
الوطني���ة وتؤكد على  الوحدة 
متاسك املجتمع الكويتي وقربه 

من األسرة احلاكمة.
كما س���اهم النائب عس���كر 
العن���زي والناش���ط والباحث 
منصور محارب وكذلك جريدة 
الكويتية  »األنباء« والصح���ف 
الكويتية  التلفزيون  ومحطات 
في دعم املؤمتر فلهم جميعا كل 

الشكر والتقدير.
لقد ج���اءت رعاية الش���يخ 
فهد سالم العلي تعبيرا عن هذا 
التضام���ن والوحدة التي لطاملا 
عبرت عن حقيقة الشعب الكويتي 
وارتباطه الوثيق بأسرة احلكم 
التي كانت وما زالت قريبة من 

أبناء الشعب.

المحور الوطني
المحاضرعنوان الورقةالوقتالجلسة

املواطنة والتربية9 صباحااألولى
رئيس اجللسة: د. عبداملالك التميمي

سعود احلربي
عيسى 

األنصاري
سميرة 

عبدالوهاب

املواطنة واملرأة11 صباحاالثانية
رئيس اجللسة: شفيق الغبرا

شيخة بن 
جاسم

هيلة املكيمي
محمد الفيلي

املواطنة في الشريعة واملجتمع املدني5 مساءالثالثة
رئيس اجللسة: فاطمة العبدلي

أحمد حسني
ناصر العبدلي
عروب الرفاعي

6.30 مساءالرابعة
حوار مفتوح حول املواطنة في الكويت

كيف كانت وكيف أصبحت؟
رئيس اجللسة: اإلعالمي يوسف اجلاسم

لقاء مع 
فعاليات ورموز 

وطنية

المحور العربي
المحاضرعنوان الورقةالوقتالجلسة

10 � 11 األولى
صباحا

املواطنة في إطارها املعرفي
رئيس اجللسة: عبداهلل النيباري

سامح فوزي
حسني عبيدي

عمار جفال

11.30 � 12.30 الثانية
صباحا

املواطنة في إطارها التطبيقي 
والتعددي

رئيس اجللسة: د.عبداحلميد الصراف

سعيد حارب
علية عالني

محمود حيدر

4 � 5.30 الثالثة
مساء

املواطنة جتليات إبداعية
رئيس اجللسة: أفراح الهندال

عباس احلداد
سليمان الشطي
سعدية مفرح
حبيب حسني

6 � 8 مساءالرابعة
حوار مفتوح حول:

املواطنة التي نريد للمستقبل
رئيس اجللسة: د. سعد بن طفلة

علي حرب
محمد آل زلفة
أنطوان مسرة
إلهام البساط


