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ر الهيئة العامة ل�صئون الق�صّ
اإعـــــــــــــــالن

تعلن الهيئة العامة ل�صئون الق�صر

اأنه قد تقرر فتح باب الت�صجيل 

للراغبني يف اأداء

فري�صة

الـحــــج

من امل�صمولني بو�صايتها والذين تنطبق 

عليهــم �صروط امل�صاعــدات الدورية ملن 

مل ي�صبــق لهم اأداوؤها وذلــك اعتباراً من 

يــوم الأحــد املوافــق 2010/10/3 وملدة 

اأ�صبوعني من تاريخه.

الرعايــة  اإدارة  مراجعــة  يرجــى  لــذا 

الجتماعية والرتبوية يف مبنى الهيئة 

مبنطقة �صرق.

د.زغلول النجار

السفير الشيخ سالم العبداهلل

م.احمد العنزي

وفد الكويت في اجتماع وكالء الثقافة في دول التعاون

بروفيسور ألماني يقدم تقنية جديدة 
لعالج االنزالق الغضروفي بمستشفى جابر

العنزي ان يش����مل  ومتنى 
القرار )املوظفني املدنيني بوزارة 
الدفاع( ليتمكنوا من اداء فريضة 
احلج لهذا العام ويلحقوا بركب 
اخوانهم العسكريني، مما ينعكس 
ايجابيا على اخلطوات احلديثة 

واملتميزة التي يقوم بها.
من جانب آخر اشاد العنزي 
بدور املبارك لنبذ الطائفية والفنت 
بني فئات املجتمع والتي تشكل 
معوال لهدم جدار الوحدة الوطنية 
والتي وراء اثارتها تكسب سياسي 
رخيص وحتريض على التحزب 
والتعصب والتي تعتبر بعيدة 
عن مصلحة الوطن وان املواطنة 
احلقة هي مس����ؤولية تقع على 
عاتق اجلميع للنهوض مبسيرة 

وطننا احلبيب.

مستش����فى  ال����ى  وص����ل 
جابر االحمد للقوات املس����لحة 
البروفيس����ور رينجر اس����تاذ 
الفقري بأملانيا  العمود  جراحة 
ضمن برنامج التعاون القائم بني 
املستشفى وجامعة بون االملانية. 
وستعقد ورش����ة عمل بتاريخ 
18 اكتوب����ر اجل����اري يحضرها 
باالضافة الى البروفيسور الزائر 
كل من استشاري العمود الفقري 
د.عبدال����رزاق العبي����د والرائد 
الريس، وس����يتم  طبيب وائل 
التقنية  الورش����ة تقدمي  خالل 
اجلديدة واخلاصة بعالج االنزالق 
املاء  الغضروفي بواسطة ضخ 
واستخدام املنظار واالشعة حتت 
التخدير املوضعي، والتي متكن 
املريض من مغادرة املستشفى في 
نفس يوم اجراء العملية مع عدم 

وجود اي آثار جانبية.
من جهة اخرى، ثمن رئيس 
املدنيني بوزارة  العاملني  نقابة 
الدفاع م.احمد العنزي بالعطاء 
الذي يقوم به النائب االول لرئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير الدفاع 
املبارك واهتمامه  الشيخ جابر 
بالتيسير على العسكريني من 
فئة البدون وذلك بارسالهم الداء 
فريضة احلج لهذا العام كما شمل 
عطاؤه االخوة العسكريني من 
جميع الوحدات العسكرية وذلك 

تكرميا لعطائهم.

واش���نطن � كون���ا: كّرم���ت 
املؤسسة األميركية إلغاثة الالجئني 
في الش���رق )انيرا( أمس األول 
الكويت نظير مساعداتها املالية 
الى أطف���ال قطاع غزة احملاصر 
التي قدمتها مطلع العام احلالي 

والبالغة مليون دوالر.
ومتكنت املؤسس���ة بفضل 
الكويتية من تنفيذ  املس���اعدة 
برنامج لتزويد أطفال احلضانات 
باحلليب والذي يعمل على تقدمي 
حليب مزود بڤيتامينات وكعك 
مجفف لنحو 20 ألف طفل يوميا 

في قطاع غزة منذ عام 2003.
بهذه املناسبة قال سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة الش���يخ سالم 
العبداهلل خالل احلفل السنوي 
الذي تقيمه املؤسسة: »ان الدعم 
الكويت���ي للش���عب والقي���ادة 
الفلسطينية ليس باألمر اجلديد 

حيث ان هذا الدعم مستمر ودائم 
وتاريخي«.

وأضاف الشيخ س���الم »ان 
القضي���ة الفلس���طينية تعتبر 
ركنا أساسيا من أركان السياسة 
الكويتية اخلارجية السيما أن هذه 
القضية هي دائما ضمن أولويات 

القيادة السياسية الكويتية«.
وأشاد الشيخ س���الم بعمل 
مؤسسة »انيرا« وما تقدمه من 
مساعدة إنسانية ماسة ألطفال 
وش���عب غزة، مبينا »أن مبلغ 
املليون دوالر الذي قدمته الكويت 
الى املؤسس���ة استخدم لتمويل 
برنامج حليب األطفال الذي يوفر 
حليبا ل� 20 ألف طفل في احلضانة 

في أنحاء غزة«.
من جهته، قال رئيس مؤسسة 
»انيرا« بيل كوركوران في مقابلة 
أجرتها مع���ه »كونا« »ان تقدمي 

»مبنحن���ا الثق���ة عب���ر تقدمي 
البرنامج  مساعدات مالية لدعم 
البسيط املخصص ألطفال أبرياء 
ب���ني عامني  تت���راوح أعمارهم 
وخمس���ة أعوام يعانون بسبب 
وجودهم في القطاع احملاصر«.

ولفت الى ان املؤسسة تدعم 
الفلس���طيني بشراء  االقتصاد 
احلليب من جهات فلس���طينية 
في الضفة الغربية والكعك املجفف 

من مصنع في مدينة رام اهلل.
املواد  وأكد ان توزيع ه���ذه 
الغذائية يشمل 150 حضانة وان 
املؤسس���ة حتاول كذلك جتديد 
احلضانات وإعادة بناء تلك التي 

حلق بها دمار.
من جهته قال رئيس مجلس 
مؤسسة »انيرا« السفير ادوارد 
س���كيب غنيم ل� »كونا« »نكرم 
الكويت حكومة وشعبا ملساهمتها 

الس���خية والت���ي تقدم���ت بها 
ملؤسس���ة »انيرا« لدعم برنامج 
اطعام اطف���ال غزة«. ولفت الى 
ان عددا كبيرا من اطفال القطاع 
التغذية بسبب  يعانون س���وء 
احلصار اجلائ���ر عليه، معتبرا 
»ان املساعدة الكويتية تعد هدية 
عظيمة نثمنها عاليا«، موضحا 
أن التكلفة الس���نوية للبرنامج 

تتخطى مليوني دوالر.
وشدد على اهمية تقدمي املزيد 
م���ن الدعم االنس���اني ملنظمات 
ومؤسس���ات مماثل���ة موجه���ا 
الشكر لدولة قطر لدعم مؤسسة 

»انيرا«.
وتس���لم الشيخ س���الم رمز 
التكرمي الذي متثل مبخطوط يدوي 
كتب عليه »السخاء.. العطاء.. من 
أطفال غزة.. انيرا تقدم االمتنان 

لدعمكم السخي«.

الطعام لسكان قطاع غزة امر مهم 
للغاية بالنسبة إلينا ويتعني ان 
يكون ذلك قرارا سهال ألي جهة 

مانحة«.
وأثنى على الثقة التي منحتها 
الكويت ودولة قطر للمؤسسة 

سالم العبداهلل: القضية الفلسطينية تعتبر ركنًا أساسيًا من أركان سياستنا الخارجية

المؤسسة األميركية إلغاثة الالجئين في الشرق 
كّرمت الكويت لمساعداتها ألطفال غزة المحاصرين

أكد وكيل وزارة العدل باالنابة د.محمد االنصاري 
ان اجتم���اع وكالء وزارات الع���دل بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية الذي تس���تضيفه 
الكويت غدا الثالثاء سيناقش عددا من مشروعات 
القوانني املدرجة على برنامج عمل االجتماع متهيدا 
لرفعها إلى وزراء العدل بدول املجلس في اجتماعهم 
املقبل، وقال د.االنصاري ان هناك اكثر من وثيقة 
قانونية ومشروع قانون موحد للتعاون القانوني 
والقضائي بني وزارات العدل في دول املجلس ستتم 
مناقشتها واتخاذ التوصيات املناسبة بشأنها في 
س���بيل تعزيز العمل العربي والتعاون القانوني 

والقضائي بني دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية.

وأشار د.االنصاري الى ان جلسات االجتماع 
ستبدأ انشطتها في العاشرة صباح الثالثاء بفندق 
)جي دبليو ماريوت( عقب اكتمال وصول الوفود 
املشاركة التي تبدأ تباعا اليوم االثنني. ومن املقرر 
أن يترأس د.االنصاري جلسات هذا االجتماع في 
حني يترأس وفد وزارة العدل للكويت عبدالعزيز 
يوسف عبداهلل وكيل الوزارة املساعد لشؤون قصر 
العدل، وسيرافق وكالء وزارات العدل بدول التعاون 

وفود قانونية وقضائية رفيعة املستوى.

الكويت تستضيف اجتماع وكالء
وزارات العدل بدول التعاون غدًا

النجار: علينا أن نقدم اإلسالم بلغة جديدة 
يفهمها أهل عصر العلم والتقنية

بارك في وس���ط أميركا.. فأشار 
ال���ى أن اجليولوجيني الغربيني 
يؤكدون أن كم احلمم املنصهرة 
حتت هذا البركان تكفي لتغطية 
أميركا كلها باحلرائق. ولفت الى 
أن اخلطر االكبر في وصول هذه 
الس���الح  الى مخزون  احلرائق 
النووي األميركي وفي هذه احلالة 

سوف تدمر االرض كلها.
كما أشار د.النجار الى ظاهرة 
تصدع االرض.. فأوضح ان علماء 
اجليولوجيا يالحظون تصدع 
أرض كاليفورني���ا وأن االرض 
تتباع���د مبقدار مع���ني الحظه 
العلماء حت���ى بالعني املجردة م���ن خالل مطابقة 
الصور ف���ي املنطقة كل فترة وه���ذا يعني انه لو 
غرقت وضاعت كاليفورنيا من جراء هذا التصدع 
فس���وف جتوع أميركا باعتبار أن كاليفورنيا هي 

مزرعة أميركا.
وخلص العالم املصري ال���ى القول بانه يجب 
علينا ان نقدم االسالم لغيرنا بلغة جديدة يفهمها 
اهل عصرنا وهي لغة عصر العلم والتقنية فالقرآن 
وان كان في االصل كتاب هداية في امر الدين فإنه 
يتضمن اكثر من 1200 آية تتحدث عن الكون وظواهره 
الفلكية اثبتها العلم احلديث وهي في مقام االستدالل 
على حقيقة االلوهية الواحدة واملطلقة هلل سبحانه 
وتعالى. واوضح انه اذا كانت هذه اآليات تؤكد على 
قدرة اهلل في اخللق فإنها تؤكد في ذات الوقت قدرة 

اهلل على إفناء خلقه والكون كله واعادة البعث.

جاكرتا � أ.ش.أ: صرح د.زغلول 
انتهى من مراجعة  النجار بأنه 
موس���وعته اجلدي���دة االعجاز 
الكرمي والتي  التاريخي للقران 
تتكون من مجلدين يتناول فيهما 
قصص القرآن الكرمي املتشابهة 

في كتاب العهد القدمي.
الذي يزور  وقال د.النج���ار 
جاكرتا حاليا انه سيطرح هذه 
املوسوعة دون اي تعليق منه أو 
ابداء رأيه حيال هذه القصص أو 
تفسيرها وامنا سيترك للقارئ ان 
يصل برأيه من خالل املقارنة بني 
في الكتابني القرآن الكرمي والعهد 

القدمي. وأشار الى أن هناك قصصا حتدثت عنها آيات 
القرآن الكرمي ووجد ذكرها في الكتاب العهد القدمي 
ولكن بشيء مختلف س���واء في عرض القصة أو 
احلدث او في وجود اضافات وهذا ما سوف يكتشفه 
القارئ.. مشيرا الى أن املوسوعة اجلديدة ينتظر أن 

تصدر قريبا خالل الشهور الثالثة القادمة.
وكان د.النجار قد التقى بحضور س���فير مصر 
في اندونيس���يا احمد القويسني مع أعضاء معهد 
البحث العلمي والدراس���ات االندونيسي وحتدث 
معه���م عن البراكني والزالزل والتي جاء ذكرها في 
القرآن وش���رح بالتفصيل عظمة القرآن الكرمي في 
دق���ة عرض ظواهرها قبل اكثر من 14 قرنا واثبته 

علماء اليوم.
وحذر د.النجار من خطورة أكبر بركان في العالم 
وهو البركان النشط املوجود في منطقة يول ستون 

»األشغال« تمدد فترة 
مسابقة شعار الوزارة

أعلن مدير ادارة العالقات العامة 
في وزارة االشغال حميد بوشهري 
ان الوزارة قامت بتمديد فترة تقدمي 
التصاميم املش���اركة في مسابقة 
تصميم شعار الوزارة حتى ال� 14 
اجلاري. وقال بوشهري ان التمديد 
اكبر للمشاركني  س���يمنح فرصة 
من ذوي املواه���ب الفنية للدخول 
في منافس���ة تصميم الشعار وفق 
شروط محددة، بحيث يكون معبرا 
عن وزارة االشغال، وان يكون مميزا 
وغير مش���ابه ألي شعارات اخرى 
في أي جهة. مضيفا ان التصاميم 
املقدمة تكون ملكا للوزارة وال يحق 
لصاحبها اس���ترجاعها أو املطالبة 
بتعوي���ض ألي س���بب كان وعلى 
املشارك أن يرفق بالشعار تقريرا 
موجزا موضحا به فكرة التصميم 

والعناصر املكونة له.

افتتح االجتماع السادس عشر لوكالء الثقافة في دول التعاون

العجمي: الثقافة هي الدرع الواقية
لحفظ خصوصية مجتمعاتنا الخليجية

الس����تضافتها االجتماع السابق، 
مش����يرا لتنفيذ العديد من بنود 
جدول األعمال والباقي في طريقه 

لتنفيذها.
يذكر ان جدول األعمال يتضمن 
مناقشة النشاطات الثقافية املشتركة 
التي مت تنفيذها خالل عام 2009، 
الثقافية املشتركة  والنش����اطات 
املقرر تنفيذها خالل عام 2011/2010، 
كما سيتم مناقشة التعاون الثقافي 
م����ع اجلمهوري����ة التركية ودول 
اآلسيان، ودول االحتاد األوروبي، 
باالضافة ال����ى العالقات الثقافية 
مع بعض الدول اآلس����يوية، كما 
سيتم خالل االجتماعات مناقشة 
مذك����رة التفاهم مع مكتب العالم 
العربي بباريس، ومراجعة بعض 
الثقافية،  برامج االس����تراتيجية 
واالحص����اءات الثقافية، وغيرها 

من املوضوعات الثقافية.

حاضرنا ومستقبلنا، فندعو اهلل ان 
يوفقكم ويتوج بالنجاح جهودكم 

خلدمة دولنا وشعوبنا.
من جانبه ق���ال األمني العام 
املساعد لشؤون اإلنسان والبيئة 
باألمان���ة العامة ل���دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي د.عبداهلل 
الكويت حكومة  الهاشم: نشكر 
وشعبا على هذه احلفاوة والتكرمي 
والتنظي���م والش���كر اخل���اص 
لصاحب السمو األمير على دعمه 
الدائم مع اخوانه أصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون 
على العمل اخلليجي املش���ترك 
والشكر موصول لوزير اإلعالم 
الش���يخ احمد العبداهلل واألمني 
الع���ام للمجل���س الوطني بدر 
الرفاعي وجمي���ع القائمني على 

هذا االجتماع.
وش����كر الهاشم سلطنة عمان 

وإذا كن����ا نعم����ل على تعزيز 
الثقافة األصيلة واتخاذ اخلطوات 
الالزم����ة لدعم البني����ة التحتية 
للنشاط الثقافي، وتشجيع القطاع 
اخلاص للمش����اركة ف����ي تعميم 
الرسالة الثقافية على مواطنينا، 
فإن املهمة األخرى التي ال تقل شأنا، 
هي تشجيع التفاعل بني ثقافتنا 
العربي����ة االس����المية والثقافات 
األخرى انطالقا م����ن ان التفاعل 
بني الثقاف����ات املختلفة هو الذي 

يكتب لها احلياة.
وأضاف ان املهمة التي نلتقي 
اليوم لتنفيذها هي حتقيق الرؤية 
االستراتيجية التي وضعها أصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دولنا للعمل 
الثقافي اجلماعي الذي يستهدف 
االرتق����اء بش����عوبنا، وتكريس 
وحدتها، وترسيخ قيمها املشتركة، 
وهي مهمة لها أثرها الكبير على 

أسامة أبوالسعود
افتتح األم����ني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
باإلنابة عبدالهادي العجمي اجتماع 
الوكالء املس����ؤولني عن الشؤون 
الثقافية في دول مجلس التعاون 
ل����دول اخلليج العربي����ة والذي 

يستمر على مدى يومني.
العجم����ي بالضيوف  ورحب 
أعزاء على أرض الكويت، مؤكدا 
على ان هذا االجتماع الطيب يجسد 
ما يربط بني شعوبنا من عناصر 
الوحدة وأواصر التعاون وما يجمع 
بيننا من مصالح مشتركة تنبع 
من كوننا شعبا واحدا ونسيجا 
واحدا وان اختلفت ألوان اإلعالم، 
وأن أهدافن����ا واحدة وان تباينت 

االجتهادات وتنوعت الوسائل.
وأشار الى ان الثقافة مبفهومها 
الشامل ليست مجرد مهمة اختيارية 
تضطلع به����ا نخبة من املفكرين 
واملبدعني، بل ان املنظومة الثقافية 
صارت هاجسا يشغل املجتمع بكل 
شرائحه، ورسالة يجب ان تصل 
الى اكبر عدد م����ن املواطنني في 
خليجنا العرب����ي حيث يجب ان 
ننظر الى الثقافة بوصفها مقوما 
للوجود وقاع����دة للبناء ودافعا 

للتقدم وحافظة للهوية.
وتاب����ع: ان منطقتنا تش����هد 
حتدي����ات كثي����رة عل����ى جميع 
املستويات وحتيط بها التوترات 
من هنا وهناك، ومن ثم تكتسب 
الثقاف����ة اهمية كبيرة ليس فقط 
كدرع واقية خلصوصية مجتمعنا 
اخلليجي، بل ايضا كمنهج للعمل 
وطريقة للبح����ث عن دور يليق 
مبكانتنا على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.

)متين غوزال(
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