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المهري: كالم النفيسي خطير ويخالف الدستور

العازمي: أهالي جابر العلي يستنشقون هواء ملوثًا 
بسبب محطات الضخ والرفع بالهندسة الصحية

تعليقًا على رأيه الداعي إلى انضمام الكويت لكيان خليجي موحد

فاطمة العوضي

علي القبندي

أحمد العازمي

جائزة أسرة الشهيد فهد األحمد يتسلمها الشيخ مشعل طالل األحمد )أنور الكندري(الشيخ دعيج اخلليفة والشيخ مشعل طالل وعبداهلل املوعد يكرمون أحد الطلبة

الموعد: الدول المتقدمة جعلت من التعليم دعامة لتنجز وتبني

الفالح: معرض للفنون اإلسالمية في پولندا العام المقبل

مهرجان تراثي ومعرض للمأكوالت والمالبس الشعبية
ومستلزمات رمضان في نادي المتقاعدات بـ »المعلمين«

»البحري« يمثل الكويت في مهرجان الغوص بقطر

ليلى الشافعي
أقامت جمعية الش���رق التعاونية حفال ألسر شهداء 
املنطقة والطلبة الفائقني بجميع املراحل الدراسية والذين 
وص���ل عددهم 33 فتاة و20 طالب���ا، باالضافة الى تكرمي 
5 ش���هداء. حضر احلفل الشيخ مشعل طالل فهد االحمد 
والشيخ دعيج اخلليفة واعضاء جمعية شرق التعاونية 

وموظفوها وأهالي الطلبة املكرمني وأهالي الشهداء.
بدأ احلفل بت���الوة عطرة لكتاب اهلل احلكيم ثم كلمة 
ألقاها رئيس مجلس ادارة التعاونية عبداهلل املوعد اكد 
فيها اهمية التعليم ودوره في تطور األمم والنهوض والرقي 
مبستوى الدول، فاألمم املتقدمة جعلت من التعليم دعامة 

تنجز من خاللها وتبني وتخترع في اطارها.
وأضاف: ان التعليم حظ���ي في بالدنا بعناية خاصة 
ونصيب وافر من االجنازات واملشاريع البناءة التي تزيل 
ظالم اجلهل فأنتجت وأعطت ثمارها يانعة وها نحن نراها 
ماثلة أمام أعيننا تتمث���ل في هؤالء االبناء الذين ننتظر 
وينتظر منهم الوط���ن املزيد من املثابرة واجلد ليقوموا 
بدورهم في بناء هذا الوطن ويسهموا في تقدم مجتمعهم. 
ووجه حديثه للطلبة قائال: لقد اجتهدمت وتعبتم وبذلتم 
اجله���د العظيم حتى حترزوا النج���اح والتفوق وها قد 
وصلتم الى ما تصبون اليه فكل الش���كر والتقدير لكم، 
فاعتزازنا بكم كبير وفخرنا بكم عظيم، كما يطيب لي في 

هذه املناس���بة العزيزة ان أستذكر دور شهدائ نا االبرار، 
وم���ا قدموه من تضحيات ف���داء لوطننا الغالي والعزيز 
على قلوبنا، اس���أل اهلل العلي القدير ان يرحم شهداءنا 
االبرار وان يدخلهم فسيح جناته، وان يحفظ اهلل بلدنا 
الكويت وان مي���ن علينا بنعمة األمن واألمان حتت راية 
صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وولي عهده 

األمني سمو الشيخ نواف األحمد.
أما املكرمون فهم:

الشهيد فهد األحمد، الشهيد عماد يوسف ماجد السلطان، 
الشهيد احمد علي خير اهلل العنزي، الشهيد عايد خميس 

العنزي، الشهيد فرحان سجيل العنزي.

»تعاونية شرق« كّرمت أسر الشهداء والطلبة الفائقين

التقى السفير الپولندي وبحث معه التعاون الثنائي

يقام في الفترة من 23 إلى 25 الجاري تحت رعاية شيخة العبداهلل

يقام في الفترة من 1 إلى 4 يونيو المقبل

جناحا باهرا فيما مت اختيارها 
ضمن مش���روع »الطريق الى 
اللؤلؤ« الذي اعدته اليونسكو 
الثقافة  بالتعاون م���ع وزارة 
واالعالم والهيئة العامة للثروة 
البحرية واحلياة الفطرية في 

مملكة البحرين.
واختتم القبندي تصريحه، 
مشيرا الى ان املشاركة في رحلة 
الغوص سيكون لها تأثيرها 
االيجابي في فتح املجال مجددا 
لتعزي���ز فكرة تنظيم رحالت 
الغ���وص ف���ي دول مجل���س 
التعاون، كما انه سيكون لها 
الطيب على مستوى  تأثيرها 
اس���تعدادات الن���ادي لرحلة 
الثانية والعش���رين  الغوص 
التي س���ينظمها حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد في الفترة من 

15 الى 24 يوليو املقبل.

لكل دولة من دول مجلس التعاون 
اخلليجي.

واش���اد رئيس جلنة التراث 
القبن���دي بفكرة  البحري علي 
املهرجان وبحرص االشقاء في 
قطر على تعزيز مجاالت التواصل 
واملشاركة في نشاط ميثل جانبا 
مهما من العالقات التاريخية التي 
تربط ابناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي، مضيفا ان هذا املهرجان 
من شأنه ان يعزز اهداف املهرجان 
السنوي الذي يقيمه النادي في 
تنظيم رحلة الغوص حتت رعاية 
الس���مو االمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد، وهي الرحلة التي 
تأتي من ضمن اهدافها ضرورة 
احملافظة على التراث وفي ابراز 
صورة املاض���ي وتخليد ذكرى 
اآلباء واالجداد، وفي تعزيز روح 
الوفاء والوالء في نفوس الشباب، 
والتأكيد على مدى اعتزاز وارتباط 

وتعالى دائما، الى جانب التأكيد 
الرواب���ط اخلليجية  على عمق 
املش���تركة بني ابناء اخلليج في 

املاضي واحلاضر.
واض���اف القبندي ان النادي 
سبق له ان اقام رحلة الغوص 
الس���ابعة عام 1995 مبش���اركة 
جمي���ع دول مجل���س التعاون 
العامة لدول  وفي مظلة االمانة 
مجل���س التعاون وكان يأمل ان 
تقام ه���ذه الرحلة كل س���نتني 
حس���ب االتفاق الذي مت في ذلك 
الوقت باستضافة دولة خليجية 
اال انه تع���ذر اقامة هذه الرحلة 
فيما واصل النادي مشواره في 
الرحلة على املس���توى  تنظيم 
احمللي حتى رحلة العام املاضي 
التي اشتملت وللمرة االولى على 
التوجه ملغاصات مملكة البحرين 
بالتعاون مع االشقاء في اململكة، 
واستطاعت هذه الرحلة ان حتقق 

أعلنت رئيس���ة نادي املتقاعدات التابع 
إلدارة املعلم���ات في جمعية املعلمني فاطمة 
العوضي عن عزم النادي اقامة مهرجان شعبي 
بعنوان »أصالتنا في تراثنا« في الفترة من 23 
الى 25 اجلاري حتت رعاية الشيخة شيخة 

العبداهلل.
وأشارت العوضي الى ان املهرجان يأتي في 
اطار خطة النادي واهدافه في تكثيف االنشطة 
الوطنية والتربوي���ة والترفيهية وإلتاحة 
الفرصة للمتقاعدات وربات البيوت بشكل عام 
الستغالل أوقات فراغهن باملشاركة في االنشطة 
الترويحية والتربوية واالجتماعية والنفسية 
والصحي���ة والتدريبية املختلفة والرحالت 
االستطالعية الى جانب االستفادة من االنشطة 

واملهرجانات الهادفة الت���ي يقيمها وترتكز 
بشكل كبير على اجلوانب التراثية الشعبية 
واملناسبات املختلفة ومجاالت االنشطة التي 
تساهم في تنمية املهارات وامليول وصقلها 
وتوسيع مجاالت التعارف والتواصل. وحول 
أنشطة املهرجان الشعبي »أصالتنا في تراثنا« 
أش���ارت العوضي الى ان املهرجان الشعبي 
»أصالتنا في تراثنا« سيش���تمل على اقامة 
انش���طة تعكس تاريخ الكويت وتراثها من 
خالل اللقاءات بالشخصيات البارزة املهتمة 
باالنش���طة الشعبية ومنها املذيعة املتميزة 
سهام مبارك، وكذلك تنظيم مسابقات شعبية 
من غط���اوي وأمثال ومحاضرات اجتماعية 
وخواطر تهدف الى تقوية العالقات االسرية 

ستش���ارك فيها االعالمية أم عامر الس���يف 
والشاعرة اقبال النهام، باالضافة الى الثقافة 
العامة والتي س���تقدمها م���رمي الفوزان عن 
أنواع النس���اء، واقامة معرض ملستلزمات 
شهر رمضان والقرقيعان واملالبس الشعبية 

واملأكوالت الكويتية الشعبية.
ووجهت العوضي الدعوة جلميع املتقاعدات 
وربات البيوت واألسر واجلمهور النسائي 
بشكل عام للمشاركة وحضور املهرجان الذي 
س���يقام في مقر جمعية املعلمني الكويتية 
مبنطقة الدس���مة على فترتني صباحية من 
الس���اعة 9:30 وحتى 1 ظهرا، ومسائية من 
الساعة 5 وحتى 10 فيما ستنطلق انشطته 

االحد املقبل وعلى مدار ثالثة أيام.

اعلنت جلنة التراث البحري 
في النادي البحري الرياضي عن 
مشاركة النادي ممثال عن الكويت 
اللؤلؤ  في نشاط الغوص على 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
الذي سيقام في قطر ضمن انشطة 
مهرجان قطر البحري في الفترة 
من 1 ال���ى 4 يونيو املقبل حتت 
رعاية حرم سمو أمير دولة قطر 
سمو الشيخة موزة بنت ناصر 

السند.
الن���ادي وفدا  وق���د ش���كل 
االدارة  برئاس���ة عضو مجلس 
ورئي���س جلن���ة الت���راث علي 
القبندي ويضم املش���رف العام 
للجنة التراث البحري النوخذة 
يوسف النجار وعددا من النواخذة 
وشباب الغوص للمشاركة في 
انش���طة الغوص التي ستكون 
القدمي ومن  التقليدي  بش���كلها 
خالل مشاركة سفينتي غوص 

ابناء اجليل احلاضر بتراث هذا 
الوطن العزيز ومباضيه والتعبير 
عن عرفانه���م لتضحيات اآلباء 
واالجداد واستلهام العبر واملعاني 
والقي���م احلميدة ف���ي التحمل 
والصبر والتعاون واالعتماد على 
النفس والتوكل على اهلل سبحانه 

الكريهة في الصباح الباكر خاصة 
عند ذهابهم الى مدارس����هم وعند 
عودتهم ال����ى منازلهم كذلك كبار 
الس����ن من الرجال والنساء الذين 
يذهبون الى املستوصفات للحصول 
على عالج وإبر السكري وبعض 
املرض����ى الذين يتأثرون بش����كل 
مباشر بهذه الروائح وتؤدي الى 
تدهور حالتهم الصحية مما يتحتم 
معه االس����تعجال في اغالق هذه 
احملطة أو نقلها بأسرع وقت الى 
مكان آخر بعيد عن السكان سواء 
في شمال أو جنوب البالد وكلنا 
أمل بوزير األش����غال ان يلبي هذا 
املطلب ملا عرفناه عن هذا الرجل 
من حرصه على املواطنني واملقيمني 
وكأننا نراه يصدر أوامره بإغالقها 

أوال ثم نقلها ملكان آخر.

العام  ناشد مساعد السكرتير 
لنقابة العاملني بوزارة األش����غال 
العام����ة وعضو احت����اد العاملني 
العازمي  بالقطاع احلكومي احمد 
وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية م.فاضل صفر إغالق 
محطة التنقي����ة التابعة حملطات 
الضغط والرفع بالهندسة الصحية 
الكائن مقرها مبنطقة جابر العلي 
بأقصى وقت ممكن، نظرا ملا يصدر 
عن هذه احملطة من روائح كريهة 
وسامة لتواجدها وسط منطقة آهلة 
بالسكان والذين طالبوا مرات عديدة 
منذ سنوات بإغالقها او نقلها الى 
منطقة أخرى ال يوجد بها سكان 
ولكن مع األس����ف ل����م تتم تلبية 
طلبهم حتى اآلن. وقال العازمي في 
تصريح صحافي اننا نكرر مطالبتنا 

لوزير األشغال د.فاضل صفر باعادة 
النظر والرأفة بأهالي هذه املدينة 
املزدحمة بالسكان واألطفال الذين 
يستنشقون الهواء امللوث والروائح 

السفير الپولندي د.عادل الفالح

السيد محمد باقر املهري

بحث وكيل وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
د.عادل الفالح امس مع سفير جمهورية پولندا لدى 
البالد يانوش شفيدو تدعيم العالقات الثنائية وتطوير 

سبل تبادل اخلبرات بني البلدين الصديقني.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان السفير الپولندي 
تطرق خالل املباحثاث الى موضوع تنظيم معرض 
للفنون االسالمية في پولندا العام املقبل مبشاركة 
دول اسالمية عدة بهدف ابراز دور احلضارة االسالمية 
العريقة. واضاف الس����فير يانوش ان بالده تسعى 
الى الش����راكة مع وزارة األوق����اف في الكويت نظرا 
لتمتعها برؤية واضحة وخبرة كافية في مجال اقامة 
املعارض الت����ي تهتم بالفن االس����المي القدمي الذي 
من شأنه تعميق الش����راكة والتواصل بني الكويت 

وجمهورية پولندا.

م����ن جانبه اكد د.الفالح ح����رص وزارة األوقاف 
على الش����راكة وتقدمي الدراس����ات الالزمة واخلطط 
االستراتيجية ملساعدة املعنيني بإقامة معرض الفنون 
االسالمية في پولندا واثراء حضارة الفن االسالمي 
الق����دمي. واوضح الفالح ان اقامة مثل هذه املعارض 
وعرض املخطوطات القدمية وفن النقش والزخرفة 
االسالمية له دالله واضحة على رقي وابداع احلضارة 
االس����المية القدمية. واكد حرص الكويت على اقامة 
مثل هذه املعارض واملس����اهمة فيها للمحافظة على 
التراث والفن االسالمى العريق. واضاف ان الوزارة 
ترحب بهذا التعاون والتواف����ق الثنائي الذي يؤكد 
استراتيحية الوزارة وهى الشراكة ونشر الوسطية 
واملساهمة في نشر الثقافة االسالمية من خالل املعرض 

الپولندي.

الدعيج: الدراسات السياسية والقانونية 
ضرورة لتأكيد حقوق الكويت دولياً

أكد محافظ االحمدي الش����يخ 
د.ابراهيم الدعيج اهمية الدراسات 
العلمي����ة واالكادميية في نهضة 
وتقدم الشعوب، منوها بالدراسات 
السياسية والقانونية التي حتظى 
مبكانة خاصة في بناء الدول وتأكيد 
حقوقها باحملافل الدولية. جاء ذلك 
لدى استقبال احملافظ في مكتبه 
الباحث ابراهي����م عبداهلل املزين 
والذي أه����دى الدعيج كتابه »أثر 
املتغيرات االقليمية والدولية على 
األمن القومي الكويتي« وحصل من 
خالله على درجة املاجس����تير في 
العلوم السياسية من كلية التجارة 

قسم السياسة بجامعة الكويت.
من جانبه، أشاد الدعيج باجلهد 
االكادميي الرصني الذي بذله الباحث 
الدراسة ليكشف االبعاد  في هذه 
املختلفة لقضية األمن القومي وأثره 
على الداخل الكويتي، وكذا العالقة 

بني الكويت وجيرانها.
وشكر احملافظ للباحث حسه 
الوطني، مؤكدا ضرورة أال يكون 
حب الكويت كالما يقال، بل واقع 

الشيخ د.إبراهيم الدعيج يتسلم رسالة املاجستير من  إبراهيم املزين

وممارسة لدى اجلميع كل حسب 
موقعه. كانت الدراس����ة قد ضمت 
مجموعة من االبح����اث بعناوين 
»محددات األم����ن القومي »األبعاد 
اخلارجية واالقليمية والدولية« 

و»التأثي����رات االقليمية والدولية 
على األمن القومي« و»عالقة الكويت 
الدولي����ة وانعكاس����اتها األمنية« 
و»عالق����ات الكوي����ت الدولية مع 

دول اجلوار«.

الذي يستطيع ان يدافع عن وحدة 
األراض���ي الكويتية وس���يادتها 
واستقاللها، فما قاله د.النفيسي 
كالم ال قيمة له سياسيا وخالف 
احلقيقة والواقع، ومن املؤسف 
جدا تأييد اجلمهور له حينما طالب 
بانضمام الكويت ال س���مح اهلل 
الى بلد عربي معني مع احترامنا 
وتقديرن���ا لهذا البل���د. فليعلم 
النفيس���ي وجماهيره املؤيدون 
له ان الكويت بقيادتها احلكيمة 
املتمثلة في صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ستبقى دولة مستقلة وذات سيادة 
وتبقى الى األبد إن شاء اهلل ألن 
الش���رفاء سيضحون  املواطنني 
بأنفس���هم وأمواله���م ودمائهم 
في س���بيل احلفاظ على سيادة 
واستقالل الكويت، كما دافعوا عنها 
إبان الغزو العراقي الغاشم وانا اول 
من يحمل السالح في سبيل الدفاع 
عن وطننا احلبيب، كما ذكرت ذلك 
مرارا وتكرارا ونحن نقطع وجنزم 
بأن جميع املواطنني الشرفاء على 
أمت االستعداد للتضحية والفداء في 
سبيل الكويت بالرغم من وجود 
بعض الش���رائح املؤيدة ملا قاله 

د.عبداهلل النفيسي.

صرح وكيل املراجع الشيعية 
الس���يد محمد باقر  الكويت  في 
املهري مبا يلي: إن ما قاله استاذ 
العلوم السياسية بجامعة الكويت 
عبداهلل فهد النفيسي في الندوة 
الس���لفية  التي نظمتها احلركة 
مساء السبت 8 اجلاري في غاية 
اخلطورة، وكالم مخالف صراحة 
م���ع املادة األولى من الدس���تور 
الكويت  ان  الذي ين���ص عل���ى 
دول���ة عربية ذات س���يادة تامة 
وال يجوز النزول عن س���يادتها 
والتخلي عن اي جزء من أراضيها 
وش���عب الكويت جزء من األمة 
العربية، وال أدري كيف جترأ ان 
يقول ان الكويت ال تستطيع ان 
حتقق احل���د األدنى من أمنها ما 
لم تتوجه للوحدة احلقيقية مع 
التعاون او وفق صيغة  مجلس 
وحدوية مع كتلة مجلس التعاون 
وبعد التوحد واالندكاك في دولة 
عربية معينة تستطيع ان حتافظ 
على أمنها وتزداد قوتها املعتبرة 
ألن موقع الكويت خطير، حيث 
يقع في قلب مثلث ضلع إيراني 
وضلع عراقي والضلع اجلنوبي 
الس���عودية، لذا يجب ان تندمج 
وتنصهر وتتوحد الكويت في دولة 
عربية أخرى مع ان الكويت التي 
هي دولة مس���تقلة ولها سيادة 

تامة لها عالقات متميزة ووطيدة 
مع الدول الثالث من دون احلاجة 
الى االنضمام والتوحد واالنصهار 
والشعب الكويتي بأكمله مستعد 
للدفاع عن الكويت وأراضيها وعن 
النظام وعن أس���رة آل الصباح 
الكرام ومجلس التعاون اخلليجي 
نؤيده وينبغي تقويته وتطويره 
وتوسيع منظومته وتسهيل السفر 
والتنقل إليها ولكن من دون ان 
الكويت وتندك وتنصهر  تذوب 
في بع���ض دوله، وقضية الغزو 
البعثي الغاشم على بلدنا احلبيب 
الكويت ال تتكرر وهناك اتفاقيات 
أمنية مع دول كبرى باإلضافة الى 
قطاع اجليش الكويتي الشريف 

»السكنية«: إجراء القرعة على البيوت الحكومية
لمشروع مدينة سعد العبداهلل ق8

حمد العنزي
قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
أم����س بإجراء القرعة عل����ى البيوت احلكومية 
ملشروع مدينة سعد العبداهلل قطعة )8( والتي 
تش����تمل على 160 بيتا مبس����احة 400م2. هذا، 
وأعلنت املؤسس����ة أسماء املواطنني املستحقني 
لدخ����ول هذه القرعة بناء عل����ى أولوية الطلب 
االس����كاني والتي وصل التخصيص لها حتى 

تاريخ 1995/11/23.
ويقع مشروع مدينة سعد العبداهلل اإلسكاني 
في اجلهة الغربي����ة ملدينة الكويت، وقد أصدر 
مجلس الوزراء قرار رقم )1379( والذي يقضي 
بضم مش����روع جنوب اجلهراء االس����كاني الى 
مشروع ضاحية سعد العبداهلل ليصبحا مدينة 
متكاملة اخلدمات واملرافق وتس����ميتها »مدينة 

سعد العبداهلل«.
من جانب آخر، أعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية للمواطنني الذين وردت أولويتهم على 
التوزيع الفعلي للبيوت والقس����ائم ومت ايقاف 
بدل االيج����ار عنهم ومن ثم دخلوا القرعة على 
املخططات في منطقة شمال غرب الصليبخات 
ومنطقة صباح األحمد، مراجعة مبنى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية في منطقة )جنوب السرة 
� الشهداء( من بداية الدوام الرسمي في الفترة 
الصباحية مصطحبني معهم املستندات التالية: 
ش����هادة راتب حديثة ومفصلة من جهة العمل، 
البطاقة املدنية لصاحب العالقة، شهادة من البنك 
تفيد برقم احلساب.  وذلك متهيدا إلعادة صرف 
بدل االيجار، علما بأنه لن تقبل اي معاملة غير 

مستوفية جلميع املستندات املطلوبة.

استدعت من تّم إيقاف بدل اإليجار عنهم لمراجعتها


