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عمرو خالد: الكويت بلد غني بتنوعه 

الرشيدي: مراكز السراج المنير تتابع 
تسجيل منتسبيها للفصل الدراسي الثاني

ب����دأت ادارة الس����راج املنير 
التابعة لوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية في اس����تقبال ابنائها 
وبناتها في جميع مراكزها التابعة 
الفصل  لتسجيل اس����مائهم في 
الدراسي الثاني، وذلك في الفترة 

من 14 وحتى 24 اجلاري.
البنني  وصرح مراقب مراكز 
بإدارة السراج املنير عبداهلل بشير 
الرشيدي بان مراكز السراج املنير 
بلغ عددها تس����عة عشر مركزا 
موزع����ة على احد عش����ر مركزا 
للبنات وثماني����ة مراكز للبنني، 
بعد ان بدأت مبركزين فقط، مؤكدا 

ان هذا املشروع التربوي يعد مفخرة لوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية بالكويت العداد الناشئة ليكونوا 

عناصر نش����طة في املجتمع من 
خالل مناهج وبرامج ادارة السراج 
املنير الت����ي جمعت بني اجلانب 
الس����لوكي  الش����رعي واجلانب 
والترب����وي والترفيهي بصورة 
متوازنة، وقد جاء الدعم للدفع بهذا 
املشروع نحو النجاح بفضل اهلل 
ثم جهد املخلصني القائمني على 
هذا املشروع، ودعم قيادات الوزارة 
بداي����ة من معال����ي نائب رئيس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد، 
الوزارة د.عادل عبداهلل  ووكيل 
الفالح، ووكيل الوزارة املساعد لشؤون القرآن الكرمي 

والدراسات االسالمية عبداهلل مهدي براك.

 أسامة دياب
أك����د الداعية عمرو خالد ان الكويت ارض اخلير 
والعطاء، فهي بلد غني بتنوعه يقبل اآلخر ويتعايش 
معه، مستشهدا بحديث رسول اهلل ژ »حسن العهد 
من دالئل اإلميان«، داعيا املصريني العاملني في الكويت 
ليكونوا مناذج مشرفة يشار لها بالبنان من خالل 
تطبيق احلديث الش����ريف قوال وفعال ونشر ثقافة 

حسن العهد واحلرص عليها.
واش����ار عمرو خالد خالل اللق����اء الذي دعا اليه 
رجل األعمال حمد احلمد زوج املستشارة القانونية 
املتطوعة للقنصلية املصري����ة احملامية د.عصمت 
اخلربوطلي بحضور القنصل املصري العام السفير 
صالح الوس����يمي وحرمه والقنص����ل محمد األمير 
وحرمه وكوكبة من شخصيات املجتمع واإلعالميني 
الى أهمية تعميم فكرة اخلير واحلرص عليها، قائال 
ان جلسات اخلير توجب محبة اهلل، داعيا ملساعدة 

الدول والشعوب التي تتعرض للكوارث.
واقترح على احلضور تطبيق فكرة األب الصديق 
واألم الصديقة خاصة في الغربة خصوصا مع تعرض 
الطفل للتعامل مع جنسيات مختلفة وثقافات مختلفة، 
مستشهدا بالعالقة املميزة لرسولنا الكرمي ژ مع 
ابنته السيدة فاطمة الزهراء التي كانت أحب الناس 

إلى قلبه.
واختتم خالد حديثه مؤكدا على ضرورة إيجاد 
حلظات مع اهلل، واستغالل الوقت أثناء قيادة السيارة 
في ذكر اهلل واالستماع آليات القرآن الكرمي، وان يقف 

اإلنس����ان مع نفسه أمام اهلل، ويحاسب نفسه دون 
جلد للذات، ويرى ما هو الغالب عليه، والى أي مدى 

يغلب اخلير وتغلب طاعة اهلل على تصرفاته.
ومن جهتها أكدت املستشارة القانونية املتطوعة 
للقنصلية املصرية احملامية د.عصمت اخلربوطلي 
انه����ا حرصت على اس����تضافة الداعية عمرو خالد 
لدوره املميز في مجال الدعوة، مشيدة بدور القنصل 
املصري العام السفير صالح الوسيمي في حل مشاكل 
املصريني وحرصه عل����ى تقريب وجهات النظر مع 

اجلهات احلكومية في الكويت.

حمد احلمد وزوجته د.عصمت اخلربوطلي وعمرو خالد والقنصل املصري العام صالح الوسيمي والقنصل محمد األمير

فوزي اخلواري وناصر الشليمي واملتحدثون في ندوة »11/11«

عمرو خالد وابنه علي مع الزميل أسامة دياب

عبداهلل الرشيدي

قوى »11/11« إلقرار الحقوق المدنية في »الدفاع«

 حمد العنزي
أجمع املتحدثون في ندوة قوى 
»11/11« على ضرورة إقرار احلقوق 
املدني����ة ملوظف����ي وزارة الدفاع، 
مطالبني دي����وان اخلدمة املدنية 
واحلكومة بإقرار تلك احلقوق ملا لها 
من أهمية ستنعكس على أحوالهم 
املعيشية والوظيفية واالجتماعية 
املتمثلة في إعادة بدالتهم ومميزاتهم 

التي مت إيقافها.
البداي����ة كانت م����ع د.فوزي 
اخل����واري، الذي أك����د ان ديوان 
املدنية س����يكون أحد  اخلدم����ة 
املعوقات الرئيسية التي تقف في 
وجه تنفيذ اخلطة اإلمنائية للدولة، 
منوها مبا يتعرض له نحو 1400 
موظف مدني ف����ي وزارة الدفاع 
آثارها  من تهديدات س����تنعكس 
السلبية على أوضاعهم املعيشة 
واالجتماعية واألسرية، بعد ايقاف 
مميزات وبدالت صرفت لهم منذ 
سنوات، ومهددون اآلن بإيقافها بل 
واسترداد ما تسلموه في السنوات 
الس����ابقة.وقال ان ما يحدث هذه 
الفت����رة حتديدا في وزارة الدفاع 
ضد املوظفني املدنيني، ضربة في 
خاصرة خط����ة التنمية الطموح 
التي كنا نتمنى جناحها ونقول 
للش����يخ أحمد الفهد، نحن معك 
التنفيذي أصبح  ولكن اجله����از 

لألسف ال يتناسب وهذه اخلطة 
ولديه الكثير من املعوقات التي ال 
تتناسب بأن نضع أيدينا ونشارك 
في هذه اخلطة، بل نضع أيدينا 
على قلوبنا ملا يتعرض له املوظف 

الكويتي.
بدوره قال مستش����ار االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
م.عبد الرزاق الكندري، نعمل جنبا 
إلى جنب مع زمالئنا العسكريني 
في وزارة الدفاع، نس����اندهم في 
كل أم����ر وفي جمي����ع القطاعات 
والتخصصات، إال اننا ملسنا تباينا 
في األجور وارتأت الوزارة في العام 
2004 عمل دراسة الستحداث بدالت، 
وكانت فكرة نابع����ة من الوكيل 
السابق الش����يخ صباح الناصر، 
وبالفعل مت تش����كيل فريق عمل 
ومت عمل دراسة، وتشكيل فريق 
عمل مع اخلدمة املدنية وعلى مدى 
س����نتني من الدراسة واملراسالت 
فيما بني ال����وزارة والديوان، ومت 
تزويده مبعلومات وافرة عن األعداد 
والظروف واملسميات الوظيفية، 
لكنه م يتطرق خالل تلك الفترة 
الى ان هناك ميزات يجب أال تتواجد 
مع الكوادر، ولم يكتشف ذلك اال 
بعد أن أعطى املعلومات والدراسات 
واألرقام الى مجلس اخلدمة املدنية، 
وبعد استحداث البدالت في األول 

من ابريل من العام 2006 وإقرارها، 
فوجئنا بعد صرفها بثالثة أشهر 
مبجلس اخلدم����ة املدنية ويضع 
مزايا أخ����رى ويقول ان ما اقر ال 

يتوافق مع الكوادر والبدالت.
من جانبه، قال أمني عام قوى 
»11/11« ناصر الشليمي نحن مجرد 
وس����يلة إليصال صوت املطالبة 
باحلق، لذا نأم����ل من املختصني 
حل هذه املش����كلة وإنهاء معاناة 
1400موظ����ف يعملون في وزارة 
الدفاع،   وتس����اءل كيف تعطي 
احلكومة لهم ميزات تصرف لهم 
بعد دراسات مطولة ومن ثم تأتي 
لتخصمها منهم بأثر رجعي، خاصة 
بعد أن كيفوا أنفس����هم على تلك 
الزيادات، منتق����دا موقف ديوان 
اخلدمة املدنية ومسؤولي وزارة 
الدفاع في ع����دم دفاعهم عن هذه 
القضية، مؤكدا ان الش����يخ جابر 
املبارك قادر على حل املشكلة، مؤكدا 
دعم ق����وى »11/11« لهم معربا عن 
أمله أن يعالج املسؤولون القضية 
بالعالج الس����ليم، مستنكرا هذا 
املوقف في الوقت الذي متنح فيه 
احلكومة الكويتية ديونا معدومة 
للعديد من الدول، مناش����دا وزير 
الدف����اع النظر بعني الرحمة لهذه 
الفئة، وأن يك����ون جابر لهم في 

كل شيء.


