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 دار الصالح للنشر والتوزيع
أصدرت »الراصد« األسبوعية

بدأ توزيعها اعتباراً من أمس

أصدرت دار الصالح للنش���ر والتوزيع امس 
)األح���د( عددها األول من جريدتها األس���بوعية 
الشاملة اجلديدة التي حتمل اسم »الراصد« والتي 
مت توزيعه���ا اعتبارا من امس )األحد( املوافق 18 

اجلاري.
ومتثل اجلريدة اجلديدة اضافة لزميالتها اجلرائد 
اليومية واالسبوعية االخرى التي تصدر في الكويت 

في السعي نحو رصد وبحث وحتليل كل ما يدور 
على الس���احة الكويتية من احداث وشؤون تهم 

املواطنني واملقيمني على ارض الكويت الطيبة.
وبهذه املناسبة تتقدم »األنباء« بأطيب التهاني 
واملنى للزميلة »الراصد« متمنني للقائمني عليها 
دوام التوفيق والسداد وان تكون نعم اللبنة في 

جدار الصحافة الكويتية احلصني.

الوقف الجعفري يكرّم كبار الواقفين 

فندق »المنشر روتانا« يشارك في مؤتمر »نقدر«

أسامة أبوالسعود
تنظم جلنة الوقف اإلعالمي بالوقف اجلعفري حفال خاصا للواقفني 
والواقفات يوم 3 مايو املقبل بصالة قبازرد بالرميثية، وسيتم خالل 

اللقاء تكرمي عدد من كبار املتبرعني والواقفني.
وأكد الوزير الس���ابق عبدالهادي الصالح ل� »األنباء« ان هذا هو 
امللتقى األول للحوار مع الواقفني والواقفات لالستماع الى آرائهم حول 
إجنازات اإلدارة ومقترحاتهم واملش���اكل التي حتول دون تطلعاتهم 

في تنمية األوقاف اجلعفرية.

تعل���ن القنصلية العامة لجمهورية مص���ر العربية بالكويت 
عن موعد وص���ول اللجنة الموفدة من مصلحة االحوال المدنية 
بجمهوري���ة مصر العربية إلصدار بطاقات الرقم القومي اعتبارا 
م���ن يوم الجمعة الموافق 2010/4/30 ولمدة 5 أيام من الس���اعة 

التاسعة صباحا.
علما انه سوف يمتد العمل بالقنصلية العامة حتى الخامسة 
عصرا خالل فترة تواجد اللجنة حت���ى تتم إتاحة الفرصة لكل 
الراغبين في استصدار بطاقة الرقم القومي للتمكن من الحصول 

عليها.
فعلى الراغبين في اس����ت�خراج بط��اق���ات الرقم ال��قومي او 
تج��ديدها س���رعة التس����جيل بالقن��صلية ال��عامة وستك��ون 
الرس�����وم الم��قررة 15 دينارا كويتيا ش����املة است��مارة بطاقة 

الرقم القومي.

شارك فندق املنش���ر روتانا في املؤمتر 
السنوي »نقدر« لذوي االحتياجات اخلاصة 
ويهدف هذا احلدث الى دمج ذوي االحتياجات 
اخلاصة بني املجتمع، باإلضافة الى فتح جسر 
للحوار بني الطرفني من أجل تسليط الضوء 
على املساهمات التي ميكن تقدميها للمجتمع 

الكويتي.
وقد مت تقدمي 3 محاضرات ملناقشة التكامل 
والتماسك االجتماعي والقوانني اجلديدة التي 
متثل حتديا لقدرات ذوي االحتياجات اخلاصة 
على جميع األصع���دة، وأعقب ذلك معرض 

شاركت فيه مختلف شرائح املجتمع لتجسيد 
مهاراتهم وقدراتهم وامكاناتهم.

وقد كان من دواعي سرور فندق املنشر 
روتانا ان يت���وج تلك الزيارة بتقدمي إكليل 
متكامل للغداء أو العشاء املتألق في مطعم 

فيلكا.
جتدر اإلشارة الى التزام فندق املنشر روتانا 
بدعم ذوي االحتياجات اخلاصة في املجتمع 
على أمل تش���جيعهم على التقدم والنجاح 
وحتقيق طموحاتهم لفتح اآلفاق احلاملة أمامهم 

وحتويلها الى حقيقة ملموسة.

في صالة قبازرد بالرميثية 3 مايو المقبل

 القنصلية المصرية: وفد »األحوال المدنية«
يصل البالد إلصدار »الرقم القومي« 30 الجاري

عبدالهادي الصالح

مجلس الوزراء يتابع جهود سفاراتنا في أوروبا لمساعدة 
الكويتيين بالخارج والمتعذرة عودتهم بسبب بركان آيسلندا

مجلس األمة د.محمد البصيري 
املجلس بانعكاسات هذه املشكلة 

على الصعيد احمللي.
وف����ي ه����ذا الص����دد أحيط 
املجلس علم����ا باخلطوات التي 
مت اتخاذها من قبل الس����فارات 
الكويتية ف����ي الدول األوروبية 
الس����مو  تنفي����ذا ألمر صاحب 
الالزم  العون  األمير لتقدمي كل 
للمواطنني الكويتيني في اخلارج 
واملتعذرة عودتهم بسبب هذه 
املشكلة والذي يعكس االهتمام 
الذي يوليه س����موه حفظه اهلل 
ورعاه ألبنائه املواطنني وتلمس 

معاناتهم أينما كانوا.
وفي هذا الصدد يتقدم مجلس 
الوزراء بكل التقدير واالعتزاز إلى 
صاحب السمو األمير ملتابعته 
الش����خصية لهم����وم املواط����ن 
الكويتي واحلفاظ على كرامته، 
س����ائال املولى عز وجل ان ميد 
س����موه بالعمر املديد وموفور 
الصح����ة والعافية وأن يحفظه 
وس����مو ولي عهده األمني ذخرا 
للكويت وأهلها. كما استعرض 
الزلزال املدمر  املجلس نتائ����ج 
الذي ض����رب جمهورية الصني 
الشعبية مؤخرا والذي أسفر عن 
عدد من القتلى واجلرحى. وقد 
عبر املجلس عن خالص التعازي 
واملواس����اة جلمهورية الصني 
الشعبية قيادة وشعبا متمنيا 

الشفاء العاجل للمصابني.

املدرجة  الصدد على املوضوعات 
على جدول أعمال جلسة مجلس 

األمة.
كم����ا بحث املجلس الش����ؤون 
التقارير  السياس����ية في ض����وء 
التط����ورات  املتعلق����ة مبجم����ل 
الراهنة على الس����احة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي، 
وتابع آخر التطورات الناجمة عن 
ثورة بركان آيسلندا وانتشار الغبار 
البركاني وما ترتب عليه من إغالق 
املج����االت اجلوية لعدد من الدول 
األوروبي����ة وإلغاء آالف الرحالت 
اجلوية حفاظا على امن وسالمة 

حركة الطيران اجلوية.
وفي هذا الص����دد أحاط وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 

للدراسات االسالمية.
وذك����ر ان املجلس اطلع كذلك 
على الرس����الة التي تلقاها سموه 
م����ن كل م����ن رئي����س جمهورية 
تركيا عب����داهلل غول ومن رئيس 
جمهورية كازاخستان نور سلطان 
نازار باييف والتي تضمنت دعوة 
سموه للمشاركة في القمة الثالثة 
التفاعل وبناء  ملؤمتر إج����راءات 
الثقة في آس����يا املقرر عقدها في 
اسطنبول خالل الفترة من 7 إلى 9 
يونيو القادم والتي تهدف الى دعم 
جهود حتقيق السالم وتعزيز األمن 
واالس����تقرار في القارة اآلسيوية 
حيث أناب س����موه � حفظه اهلل 
ورعاه � سمو ولي العهد حفظه اهلل 

حلضور القمة ومتثيله فيها.

وقال الروضان ان املجلس اطلع 
ايضا على الرس����الة التي تلقاها 
سموه من رئيس جمهورية فرنسا 
نيكوال ساركوزي والتي عبر فيها 
عن حرصه على تعميق الشراكة 
االستراتيجية بني البلدين الصديقني 
وأكد حرص فرنسا على التزامها 
مبضامني االتفاقية الدفاعية املوقعة 
بني البلدين وتعزيز جهود احلفاظ 
على األمن والسالم واالستقرار في 

منطقة اخلليج العربي.
ثم استعرض املجلس توصيات 
اجتماع اللجنة التعليمية والثقافية 
واالجتماعية والصحية وتوصيات 
اجتماع جلنة اخلدمات العامة وقرر 
املوافق����ة عليها. ثم بحث املجلس 
ش����ؤون مجلس األمة واطلع بهذا 

الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
األسبوعي مس����اء أمس في قصر 
بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك. وقال وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع، 
ان املجلس أحيط علما في مستهل 
اجتماعه بالوفد الرس����مي املرافق 
الس����مو األمير للزيارة  لصاحب 
الرسمية لكل من جمهورية أملانيا 
االحتادية وجمهورية ايطاليا ودولة 
الڤاتيكان خالل الفترة من 25 ابريل 
حتى 6 مايو 2010. ويضم الوفد كال 
من نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لش����ؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد  ووزير 
املالية مصطفى الش����مالي ووزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
وعدد من كبار املسؤولني في الديوان 
األميري ووزارة اخلارجية ووفد 

إعالمي وأمني.
وأضاف الروضان ان املجلس 
اطلع خالل االجتماع على الرسالة 
التي تلقاها صاحب السمو األمير من 
صاحب السمو امللكي األمير تشالز 
ولي عهد بريطانيا والتي تعلقت 
بنش����اط ودور مركز اوكسفورد 

السفير صالح الوسيمي

رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس

العلي: الكويت سّباقة للحداثة الواعية والمسؤولة
النضالية المظفرة والتي توجت بدخولها 
البرلمان، وعن تجرب���ة المرأة الكويتية 

المبدعة الرائدة في شتى المجاالت.
المقابالت  وأبرزت د.العلي في ه���ذه 
الصحافية بما في ذل���ك قناة التلفزيون 
التونسي الرئيسية )قناة 7( دور الدستور 
وقيادة الكويت الرشيدة المؤمنة بأن »كرامة 
اإلنسان ال تكتمل إال بكرامة الرجل والمرأة 
معا في أي من مجتمعات الكون« في دفع 
مسيرة المرأة لتصبح شريكا للرجل في 
مسيرة التنمية الش���املة المستدامة من 

أجل رقي اإلنسان.
وكانت الدورة ال� 15 لملتقى المبدعات 
العربي���ات اختتمت أعماله���ا في مدينة 
الماضية  الليلة  التونس���ية  »سوس���ة« 
بإش���راف وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي التونسي بشير التكاري الذي دعا 
في كلمته إلى العمل على صيانة مكاسب 
المرأة العربية وتعزيزها والتصدي لمن 
وصفهم ب� »القوى الظالمية« التي تهدد هذه 
المكاسب وتسعى إلى شد حركة الحداثة 
عموما ومسيرة المرأة »عنوان الحداثة«، 

خصوصا الى الوراء.
وصدرت ع���ن الملتقى سلس���لة من 
التوصيات دعا فيها المشاركون والمشاركات 
بالخص���وص إل���ى مواجه���ة العوائ���ق 
والصعوبات »الذاتية والغيرية« التي تحول 
دائما دون حرية الذات اإلبداعية لدى المرأة 

العربية والى صيانة كرامتها.
ودعا الملتقى في توصياته الختامية 
المرأة العربية المبدعة في حركة الحداثة 
إلى االنتباه إلى »دور التنشئة االجتماعية 
في خلق أجيال ح���رة قادرة على تجاوز 
المحظورات الموروثة الخاطئة إلرس���اء 
ثقافة حداثية متجددة في إطار المحافظة 
على ال���ذات والهوية«. وكان���ت األديبة 
إلى  الكويتية د.العلي شاركت  والباحثة 
جانب شخصيات نسائية ومبدعات باحثات 
من 14 دولة عربية في انشطة هذا الملتقى 
الذي عقد برعاية رئيسة المنظمة العربية 
للمرأة حرم الرئيس التونس���ي السيدة 
ليلى بن عل���ي وتناول على امتداد ثالثة 
أيام موضوع »الحداثة في إبداعات المرأة 

العربية«.

الكويتية المبدعة من تقدير واش���عاع في 
المحافل العربية والدولية بما في ذلك ملتقى 
المبدعات العربيات في تونس »دليل إضافي« 
على ان هذه التجربة أصبحت نموذجا يحتذى 

في العالم العربي والعالم عموما.
وأش���ادت د.العل���ي في الس���ياق ذاته 
بالتوصيات الصادرة عن هذه الدورة ال� 15 
للملتقى والتي تبنت عددا من المقترحات 
التي طرحتها المشاركة الكويتية على الملتقى 
السيما منها الداعية إلى مراعاة المبدعة ألفق 
انتظار المتلقي سواء باالرتكان إلى الذائقة 
الجمالية السائدة أو االنخراط في الموضوعات 

النسوية فنية كانت أو جمالية.
ودعت إل���ى مراعاة التفاوت واالختالف 
في هامش الحرية التي تتمتع بها المرأة في 
المجتمعات العربية واسترس���ال تعرضها 
الى بعض العوائق والصعوبات »بل أحيانا 
االنتهاكات التي تسعى إلى حرمانها من تقرير 
مصيرها والصدع برؤاها في مجاالت اإلبداع 
وأحيانا في اخص خصائصها مثل مسألة 
»الزواج بالقاصرات« التي شددت العلي على 

ضرورة التصدي لها.
هذا وحظيت مشاركة د.العلي في ملتقى 
المبدعات العربيات في تونس باهتمام واسع 
من وسائل اإلعالم التونسية المختلفة التي 
أجرت معها عديد المقابالت الصحافية والتي 
تحدثت فيها عن مس���يرة المرأة الكويتية 

سوس���ة )تونس( � كونا: دعت األديبة 
والباحثة الكويتية د.فاطمة يوسف العلي 
أمس الى تعزيز االس���تثمار في القطاعات 
الثقافية من خالل بعث قنوات ثقافية تعنى 
بترويج الثقافة الحداثية المسؤولة ونشر 
قيمه���ا لدعم اإلبداع الثقاف���ي والفني لدى 
اإلنسان العربي عموما والمرأة خصوصا.

وأكدت د.العلي في حديث ل� »كونا« في 
ختام أعمال الدورة ال� 15 لمهرجان »المبدعات 
العربيات« على أهمية التصدي لما وصفته 
ب� »التيارات الس���اعية إلى اغتيال إنسانية 
اإلنسان« بتكبيل ملكات اإلبداع الحرة الكامنة 

فيه.
وأوضحت ان الحداثة هي حركة إنسانية 
تؤمن بالمستقبل اإلنس���اني وتسعى إلى 
بنائه في إطار الحرية المسؤولة وان الفعل 
الحداثي للمرأة والرجل على حد سواء كان 
في مجال المواضع���ات القيمة أو التعبير 
الفني بمختلف أجناسه شاهد على التحول 

الدائب في الزمن.
وقالت ان »حركة الحداثة ليست تقليدا 
لآلخر بل هي شبيهة ب� »سوبرماكت« علينا 
ان نأخذ منه ما هو مفيد في بناء لإلنسان وان 
نترك ما هو هدام ومدمر لإلنسان بروح من 
المسؤولية في إطار احترام قيم مجتمعاتنا 
وخصوصياتها الدينية واالجتماعية والثقافية 

والحضارية«.
وشددت د.العلي في السياق ذاته على ان 
تجليات الحداثة في الواقع العربي تتجاوز 
دالالت المصطلح ذاته وتتخطى حدوده 
خالفا لمفهوم الحداثة الذي غالبا ما يكون 
غير واضح لدى الوعي العام العربي الذي 
يعتبر عموما  الحداثة »مفهوما وممارسة« 
نش���أت في العالم الغربي لتكتسب بعدا 

كونيا.
وأشارت إلى ان الكويت سبقت العديد من 
الدول ومنذ عقود طويلة إلى الحداثة الواعية 
الكويتية  المرأة  التي مكنت  والمس���ؤولة 
بدستور انساني حضاري وعادل وبقيادة 
متفتحة ومس���تنيرة من اإلبداع والتفوق 
في شتى المجاالت في مصالحة وانسجام 
كاملين مع الذات والقيم ومقومات الهوية 

العربية اإلسالمية.
وأكدت ان ما تحظى ب���ه تجربة المرأة 

في ختام أعمال الدورة الـ 15 لمهرجان »المبدعات العربيات«

د.فاطمة العلي لدى حديثها للقناة 7 التونسية الرئيسية

العلوي: التواصل مع 
لجنة التعريف باإلسالم

لفتح قنوات التواصل 
وتفعيل دورها الدعوي

ليلى الشافعي
ق���ام وفد من االمان���ة العامة 
لالوقاف ممثال في رئيس���ة قسم 
اخلدمات اخليرية باالمانة سهام 
العل���وي والباحثتني في قس���م 
اخلدمات اخليرية شمايل العتال 
ومني���رة احلم���ود بزي���ارة الى 
جلنة التعريف باالس���الم، وكان 
في استقبالهن نائب املدير العام 
للشؤون الدعوية بلجنة التعريف 
باالس���الم جمال الشطي واملدير 
التسويقي للمش���اريع اخليرية 
التعريف باالسالم حمود  بلجنة 
ابديا سعادتهما  اللذان  االبراهيم 
بزي���ارة وفد االمانة ملقر اللجنة. 
واشارت العلوي الى انها تهدف من 
زيارتها هذه الى فتح العديد من 
قنوات التواصل مع اللجنة بغرض 
تفعيل دورها الدعوي، موضحة ان 
التعريف باالسالم اصبحت مثاال 
يحتذى به في انشطتها ومشاريعها 
البارزة والهادفة. وتابعت: حترص 
االمانة عل���ى حتقيق العديد من 
الب���ارزة ومن خالل  املش���اريع 
شراكتنا مع اللجنة اجنزنا العديد 
من االهداف والطموحات، مؤكدة ان 
الدعم يوجه وفق حدود وشروط 
الواقفني ولوائح اجلهات الرقابية. 
من ناحيته، اوضح الش���طي ان 
اللجنة تقوم بالتعاون مع االمانة 
في تنفيذ العديد من املش���اريع 
ابرزها مش���روع اللغة العربية، 
العلم ومشروع  ومشروع طالب 
افط���ار الصائم. من ناحيته، قام 
االبراهيم بشكر وفد االمانة على 
الزيارة، مثمنا دور االمانة البارز 
ف���ي تفعيل دور اللجنة ونش���ر 
رسالة االسالم، موضحا ان اللجنة 
في جعبتها العديد من املشاريع 
اخليري���ة الهادف���ة والتي تهدف 
الى رعاية اجلاليات املقيمة على 
ارض الكويت وتفعيل دور اللجنة 

الدعوي واخليري.

وفد المجلس أشاد بتجربة بيت الزكاة 
في تطبيق »أمن وسرية المعلومات«

استقبل بيت الزكاة وفدا زائرا من مجلس الوزراء وذلك لالطالع على جتربة 
بيت الزكاة في تطبيق مواصفة أمن وس����رية املعلومات )ايزو 2005/27001(، 
وقد ترأس وفد مجلس الوزراء مدير مركز املعلومات باملجلس نزار التويجري، 
وكان في استقبالهم من بيت الزكاة مدير مركز نظم املعلومات د.عبدالرحمن 

بوبشيت وعدد من مسؤولي نظم املعلومات ومكتب ضبط اجلودة.
وعل����ى خلفية الزيارة اعرب مدير مركز نظم املعلومات في بيت الزكاة ان 
هذه الزيارة تدل على مدى احلاجة للتنسيق بني اجلهات احلكومية لالستفادة 
من التقنيات واألنظمة والتجارب املستخدمة في جميع مؤسسات الدولة، وقام 
بوبشيت بتقدمي شرح واف عن انظمة ومعايير اجلودة املطبقة في بيت الزكاة 
لتطبيق املواصفات العاملية وهي نظام ادارة اجلودة اإلدارية )ايزو 2000/9001( 
ونظام ادارة سالمة األغذية )ايزو 2005/22000( ونظام أمن وسرية املعلومات 
)اي����زو 2005/27001(، الفتا الى ان مكتب ضبط اجلودة في بيت الزكاة يقوم 
باملتابعة والتنسيق مع وحدات البيت اإلدارية املختلفة للتأكد من تطبيق هذه 
املواصفات. من جانبها، أكدت ممثلة مكتب ضبط اجلودة في بيت الزكاة نورة 
الدغيشم ان البيت يتعامل مع شركة متخصصة في تقدمي خدمات االستشارات 
االداري����ة واالقتصادية والتس����ويقية كجهة تأهيل للمش����روع وذلك لتوفير 
استشاري لشرح وتقدمي متطلبات مواصفة نظام ادارة أمن وسرية املعلومات 
)اي����زو 2005/27001( لتفعيل االجراءات عن طريق عقد اجتماعات دورية يتم 
من خاللها عرض مس����ودة االجراءات ومناقشة املالحظات وعقد دورة لشرح 

املواصفة ومتطلباتها على موظفي االدارة املختصة بهذا الشأن.

قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ان مجلس 
ال��وزراء واف��ق خالل اجتماعه مس��اء أمس من حيث املبدأ على مش��روع 
مرس��وم بإنشاء أكادميية الكويت للفنون والتي تضم املعهد العالي للفنون 
املس��رحية واملعهد العالي للفنون املوسيقية، وأي معاهد فنية أخرى تنشأ 
مستقبال، ويرأس مجلس أمناء هذه األكادميية وزير التربية ووزير التعليم 

العالي.
وأضافت د.احلمود ان مجل��س الوزراء وافق أيضا من حيث املبدأ على 
إنش��اء مركز الكويت للقرآن الكرمي وعلومه، وهو يعتبر مكتبة قرآنية، كما 
س��يكون مركزا متخصصا في األنش��طة البحثية في مج��ال علوم القرآن 

وسيرأس مجلس أمناء هذا املركز وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
كما ذكرت احلمود ان املجلس وافق كذلك من حيث املبدأ على مش��روع 

مرسوم بالترخيص إلنشاء كلية اجلون الكندية.

الحمود: المجلس وافق مبدئيًا
على إنشاء أكاديمية الكويت للفنون

ومركز الكويت للقرآن وكلية الجون الكندية


