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خيط رفيع بني العلم واملعرفة، البد للمرء أن يلحظه، 
لكي����ا يحدث اخللط بينهما، ويضي����ع املعنى، الذي البد 
من الوصول الي����ه، لارتقاء بالراه����ن، وامتاك مفاتيح 

املستقبل.
ففي كتابه العزيز يق����ول تعالى: )واهلل أخرجكم من 
بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واالبصار 
واألفئدة لعلكم تشكرون( وبهذه احلواس التي وهبها عز 
وجل ملخلوقاته من بني البشر، استطاع االنسان التمييز 

بني اكتشافاته، فكان العلم، وكانت املعرفة.
ال يس����تطيع امل����رء ان يخرج من ه����ذه االجواء، وهو 
يتجول في أكادميية امللوك، املعروفة في منطقتنا والعالم 
ب� »كنجز اكادميي« ويلتقي طلبتها النخب، وهم يكتشفون 
العالم، عل����ى أيدي خبراء احترفوا النهوض بالوعي، من 

خال توسيع مدارك االنسان.
فقد عرف البعض على مدى عقود ورمبا مئات السنني 
العلم بأنه يتوجه الى احوال املس����مى فيما تتجه املعرفة 

الى ذات املسمى.
ومنح آخرون العارف، خصوصية تبقيه متفوقا على 

العالم، مهما بلغت درجات العلم، الذي حصل عليه.
كما رب����ط بعض الباحثني في هذه التفاصيل الدقيقة، 

املعرفة باحملسوسات، والعلم باملعقوالت.
وجاء الصرح العلمي »كنجز اكادميي« الذي اس����تقر 
منارة، على مش����ارف مأدبا، ليبقي ضرورة التمييز بني 
العلم واملعرفة ماثلة أمامن����ا، وان كانت اكادميية امللوك 

تقدم االثنني معا، وهي تعد قادة املستقبل.
فالذي شاهدته وأنا أجتول في هذا املرفق، والتقي القائمني 
عليه، والدارس����ني فيه، مؤسس����ة تدريب منوذجية على 
طرق صنع القرار. وأداء هذا الصرح العلمي، وجتهيزاته، 
والوسائل العلمية املتوافرة فيه، يتجاوز التعليم االكادميي 

رفيع املستوى، الى تأهيل القادة، في مختلف املجاالت.
فهو جتس����يد لس����باق مع الزمن الذي، ال يتوقف عن 
ال����دوران، وال يرحم املتغافلني عنه، ومتثل لروح العصر 

املتوثبة، ألفق ال حتده حدود.
كم متنيت أن أرى مثل هذا الصرح في الكويت، لينتفع 
منه أبناؤنا، وينعكس على أدائنا املستقبلي، ويكون واحدا 

من اجلسور لتعويض ما فاتنا.

في رحاب 
أكاديمية الملوك

بقلم السفير
فيصل الحمود المالك

الصباح

ديوان الخدمة يدعو 229 مواطناً لمراجعته الثالثاء
محمد خرصان سعيد العجمي  ٭

محمد راشد فاح الوسمي  ٭
محمد رخيص عيد املطيري  ٭

محمد سالم رشدان الرومي النويعير  ٭
محمد سليمان عبد اهلل السعدي  ٭

محمد سليمان محمد التركيت  ٭
محمد سيف زايد العدواني  ٭

محمد صالح رويشد البذالي  ٭
محمد صالح عبد اهلل العنزي  ٭

محمد صاح محمد العماوي  ٭
محمد عايش غامن مرزوق  ٭

محمد عبد العزيز احمد املقهوي  ٭
محمد فراس مسلم علي اسيري  ٭

محمد فاح حمد الصليلي  ٭
محمد فيصل مهنا محمد  ٭
محمد مبارك محمد الفهد  ٭

محمد مصبح عقيل خليفة عقيل  ٭
محمد مصطفي علي رضا  ٭

محمد مطلق فراج الشمري  ٭
مشاري يوسف حمود الشمري  ٭
مشعل دحام راضي الضفيري  ٭

معضد محمد فهاد سعد  ٭
مقداد محمد اسد حيدر  ٭

مناحي عايض سعد سحبان  ٭
منذر غازي حمود عبد السام  ٭
منصور عوض مفلح السعدي  ٭

منيع جدي ثعيان الرشيدي  ٭
مهند ابراهيم ناصر بورسلي  ٭

موسى عبد الرحمن عيسى البالول  ٭
موسى هادي سعود املطيري  ٭

ميثم عبد االمام بدر علي خان  ٭
ناصر زيدان خليف الذايدي العنزي  ٭

ناصر غازي مطلق املطيري  ٭
ناصر نواف ناصر املطيري  ٭
نايف باني نايف الهاجري  ٭

نايف عوض سعود العازمي  ٭
نايف محمد نايف العجمي  ٭

نايف مطلق فريهيد املطيري  ٭
جنم عبد اهلل عبد الرحمن احمد  ٭

نزال مطلق نزال ابا القلوب  ٭
نواف سعد سمران املطيري  ٭

نواف عبد املنعم عبد الرحمن العمر  ٭
هادي عبد اهلل هويدي الهاجري  ٭
وائل عبد الرزاق عبد اهلل املباركي  ٭

وليد خالد سليمان العبد اهلل  ٭
وليد راشد محمد العازمي  ٭
يوسف حمود فهد املضف  ٭

يوسف فوزي يوسف الشطي  ٭

عبد اهلل الفي محسن العازمي  ٭
عبد اهلل محمد سالم الرومي  ٭
عبد اهلل جنم فزع الشمري  ٭

عبد الهادي عيسى سيد موسى سيد حسن  ٭
عبيد صويان سعيد الهاجري  ٭

علي حسن ابراهيم احلداد  ٭
علي عبد اهلل مشقاص الفجي  ٭
علي عواض عايض العتيبي  ٭
عمر انور عبد اهلل العبيدان  ٭

عمر عبد العزيز محمد حسن  ٭
غالي عوض عويد الرشيدي  ٭

غامن مبخوت غامن جمران  ٭
فاضل ثويني بردي عايد  ٭

فاضل علي حسني الصراف  ٭
فاح عبد اهلل فالح العجمي  ٭

فهد احمد عبد الرزاق املا  ٭
فهد سعد هزاع الهزاع  ٭

فهد سليمان حسن رضا  ٭
فهد عبد احلميد حمد السني  ٭
فهد متعب محمد الروضان  ٭
فهد ناجي حماشة الفراس  ٭

فواز عبد اهلل محمد احلبيب  ٭
فواز علي حسني باقر  ٭

فواز فاح هويدي املطيري  ٭
فيصل مجبل محمد العازمي  ٭

فيصل محمد عبد اهلل املطيري  ٭
ماجد عايض غزاي فرحان  ٭
مانع ناصر فالح العجمي  ٭

مبارك سالم عايض الوهيده  ٭
مبارك عقلة دهيمان السليماني  ٭

مبارك نايل مصارع العنزي  ٭
متعب صباح محمد الشمري  ٭
محمد احمد سعود الوهيب  ٭

محمد احمد عبد اهلل العويصي  ٭
محمد احمد مضف خلفان  ٭
محمد حسن محمد الراشد  ٭
محمد حمد مسعود املري  ٭

محمد خالد غامن الزايد  ٭

سيف عالي صالح العتيبي  ٭
شاهني احمد عبد الرزاق املا  ٭

شاهني احمد عبداهلل الشاهني العلي  ٭
شبيب سحيم مطلق الرشيدي  ٭

صالح حامد عبد القادر السرحان  ٭
صالح حمد مفلح الفاح  ٭

صالح عبد العزيز صالح البريت  ٭
صالح عوض حمود اخلالدي  ٭

صالح يوسف صالح احلمادي  ٭
صالح يوسف صالح املا  ٭

طارق محمد علي اخلميس  ٭
طال مناع عساف الدوسري  ٭

عادل حمد عايض الوهيده  ٭
عادل عادل محمد الشبال  ٭

عادل محمد غامن الفهد  ٭
عايض عايض غزاي العتيبي  ٭

عبد الرحمن سالم محمد املري  ٭
عبد الرحمن عبد اللطيف عبد اهلل الرباح  ٭
عبد الرحمن عبد اهلل عبد الرحمن السرهيد  ٭
عبد الرحمن عبد اهلل مطلق اخلالدي  ٭
عبد الرحمن عبد اهلل هويدي الهاجري  ٭
عبد الرحمن عبد املانع معجب العجمي  ٭
عبد الرحمن ناصر عبد اهلل الفزيع  ٭
عبد الرزاق مثقال محمد العنزي  ٭
عبد العزيز ردن ناصر املطيري  ٭
عبد العزيز الفي ذعار املطيري  ٭

عبد اللطيف خليل عبد اللطيف اخلرسان  ٭
عبد اهلل جلوي محمد العتيبي  ٭
عبد اهلل حماد سيف الدوسري  ٭
عبد اهلل خالد عبد اهلل القليش  ٭
عبد اهلل خليفة سلمى املطيري  ٭

عبد اهلل رياض ناصر املقيط  ٭
عبد اهلل سالم محمود الصفار  ٭

عبد اهلل عبد العزيز يوسف علي  ٭
عبد اهلل عبد الهادي خزعل الطرقي  ٭
عبد اهلل عوض عبد اهلل املطيري  ٭

عبد اهلل عيد جهيم اجلهيم  ٭
عبد اهلل فرحان عبد اهلل العنزي  ٭

حمدان سالم علي املري  ٭
حمود سامه كياد العنزي  ٭

خالد اسماعيل قنبر احلسني  ٭
خالد حسني محسن املطيري  ٭

خالد دليم سعود العازمي  ٭
خالد صاح خالد الفليج  ٭

خالد عايض نافع العازمي  ٭
خالد علي عبد اهلل الشمري  ٭

خالد عمر غازي العتيبي  ٭
خالد محمد عبد القادر بن جمعه  ٭

خالد منور خلف الرشيدي  ٭
خالد نادر سلطان الدبوس  ٭
خليفة سالم حسني الشطي  ٭
راشد احمد صالح اخلنيني  ٭
راشد عوض مفلح السعدي  ٭

رجا مبارك عبداهلل الظفيري  ٭
رجا مطلق حمد مطلق  ٭

زكريا صالح محمد زكريا  ٭
زيد نايف بطيحان املطيري  ٭

سالم زايد هادي الهاجري  ٭
سالم فهيد صانوت العازمي  ٭
سالم محسن غازي العتيبي  ٭
سالم محمد عويد الرشيدي  ٭

سامح محمد خلف السميري  ٭
سامي سعود سعد العازمي  ٭
سامي محمد مزعل الشمري  ٭

سطام ضحوي سعود احلربي  ٭
سعد ابراهيم مرزوق العتيبي  ٭
سعد مرزوق سعد الرشيدي  ٭
سعود حيا عايش الرشيدي  ٭

سعود راشد علي احلصينان العجمي  ٭
سعود نصار صالح املطيري  ٭
سعيد طارق سعيد اسبيته  ٭
سلطان زيد كوزان العجمي  ٭

سلطان محمد شامان العنزي  ٭
سليمان حمد سليمان الوقيان  ٭

سليمان عبد الرزاق عبد االمير مهدي  ٭
سند فهاد سعود املطيري  ٭

العازمي
أحمد عادل عبدالعزيز محمد املسفر  ٭

أحمد هاشم غريب الغريب  ٭
باسل محمد ملفي العدواني  ٭

بدر عبد اهلل عبد الرحمن احلمود  ٭
بدر عبد اهلل عبد الكرمي النومس  ٭

بدر غازي محمد احملمد  ٭
بدر فيصل بدر حسني  ٭

بدر محمد السهدي العجمي  ٭
بدر محمد علي حيدر  ٭
بدر محمد الفي محمد  ٭

بدر محمد ناصر القحطاني  ٭
بدر ناصر محمد العربيد  ٭
بدر نايف جاسم الشمري  ٭

براك غزاي محمد شوق  ٭
بسام عيد علي البسام  ٭

تركي فيصل محمد العجمي  ٭
ثامر سالم عبد اهلل العتيبي  ٭
جابر فاضل سلمان الشمري  ٭
جراح خالد عبد اهلل الذياب  ٭

جراح سامي سليمان الشهاب  ٭
جراح فوزان حمد العدواني  ٭

جمال فيصل حمد الناصر  ٭
حسني أحمد غامن عباس  ٭

حسني علي عايش الشمالي  ٭
حسني علي عشبان الشمري  ٭

حسني مبارك عبد الهادي العجمي  ٭
حسني مختار جاسم ابل  ٭
حمد سالم جابر املطيري  ٭

حمد عبد الباقي عبد احلميد البسام  ٭
حمد عبد العزيز حمود الدباسي  ٭
حمد عبد العزيز محمد بو حيمد  ٭

حمد علي احمد اجلسمي  ٭
حمد محمد حمد الرجيب  ٭

دخيل عبد اهلل خليل إبراهيم السعيد  ٭
 ٭ عادل غريب غلوم عوض

 ٭ عبد اهلل غالي سنيد اخلصيلي
 ٭ عبدالرحمن زيد عبداهلل الغضوري

 ٭ غازي جزا غازي العتيبي
 ٭ فهد عبد الرحمن سريع السريع

 ٭ فهد عطااهلل نومان الزهاميل
 ٭ محمد هادي خلف العنزي

 ٭ مشعل ثامر سلطان املطيري
 ٭ ناصر فهد سلطان السهلي

 ٭ نواف سعيد مبارك العازمي
ابراهيم جالي فهد الظفيري  ٭

ابراهيم صالح قبان احليان  ٭
ابراهيم عبد العزيز محمد احلميد  ٭

احمد حسني شعبان بوشهري  ٭
احمد حميد هران العنزي  ٭

احمد خالد شليل بشير  ٭
احمد رجعان سعد املعوشرجي  ٭

احمد سالم احمد املذن  ٭
احمد سعود مطلق املطيري  ٭
احمد عارف ثنيان الشمري  ٭

احمد عايض راشد الرشيدي  ٭
احمد عبد احلميد احمد بهمن  ٭
احمد عبد اهلل محمد احلبيب  ٭

احمد علي شويش اللميع  ٭
احمد عوض خلف الصليلي  ٭
احمد فالح عبد اهلل سعيد  ٭
احمد مجيد عزيز الرحيم  ٭

احمد محمد صالح الرويشد  ٭
اسامة توفيق عبد الكرمي العوده  ٭

اسامة سعد عبد اهلل احلمود  ٭
اسامة عبد الرحيم احمد الدعيج  ٭

انور راشد غلوم جاسم  ٭
أحمد رش���يد صال���ح الصويلح   ٭

واإلج��ازات  البعث��ات  إدارة  تعل��ن 
الدراس��ية بديوان اخلدمة املدنية للطلبة 
املس��جلني على درجة الدكتوراه مبعهد 
الدراس��ات التربوية � بجامع��ة القاهرة 
بتاري��خ  العربي��ة  مص��ر  بجمهوري��ة 
2010/10/1 ضرورة نشر بحثني في مجلة 
علمية محلية معتمدة او نش��ر بحث في 
مجل��ة دولية محكمة، وذلك في رس��الة 
الدكتوراه كشرط أساسي لتشكيل جلنة 

املناقشة واحلكم على الرسالة.

ويس��تثنى من ذلك الق��رار الطالب 
قب��ل  الدكت��وراه  لدرج��ة  املس��جلون 
2010/10/1 فإن��ه ميكنهم تش��كيل جلنة 
إج��راءات  وإنه��اء  املناقش��ة واحلك��م 
املناقش��ة لرس��ائل الدكتوراه بشرط أال 
متن��ح الدرجة إال بعد نش��ر بحثني في 
مجل��ة علمي��ة محلية معتمدة او نش��ر 
بحث ف��ي مجلة دولي��ة محكمة وميكن 
قبول خطاب يفيد بقبول البحثني للنشر 

كشرط ملنح الدرجة.

من جهة اخ��رى اعلن ديوان اخلدمة 
املدني��ة عن فتح ب��اب القبول للكويتيني 
ممن تنطب��ق عليهم الش��روط لبرنامج 
الدكت��وراه ف��ي تربية املوهوب��ني بكلية 
الدراس��ات العليا بجامعة اخلليج العربي 
مبملك��ة البحرين وذلك اعتب��ارا من 21 
نوفمب��ر اجل��اري وحتى 20 ديس��مبر 

املقبل.
ويس��تقبل الديوان طلبات التسجيل 
م��ن خ��الل ادارة البعث��ات واالجازات 

الدراسية بشرط ان يكون الطالب حاصال 
عل��ى مع��دل 450 ف��ي اختب��ار التوفل 

االميركي.
وملزيد م��ن املعلومات يرجى مراجعة 
ادارة البعثات واالجازات الدراسية بقاعة 
اس��تقبال املراجعني وذل��ك خالل اوقات 
الدوام الرسمي من الثامنة صباحا وحتى 
الس��اعة الواحدة والنص��ف ظهرا مبقر 
ديوان اخلدم��ة املدنية الكائ��ن مبنطقة 

الشويخ االدارية � ب � شارع املطار.

»بعثات الديوان« تدعو مسجلي الدكتوراه في القاهرة لنشر بحثين في مجلة دولية
فتح باب القبول للكويتيين ممن تنطبق عليهم الشروط لبرنامج الدكتوراه في تربية الموهوبين بجامعة الخليج العربي في البحرين

يت�شــرف 

مهزع مرزوق رويشد الديحاني
بدعوتكم حل�شور حفل زفـاف �أبنه

سعود
وذلك م�ساء اليوم االثنني املوافق 11/29 /2010م

يف �سالة اأفـــراح الهيفـــي باالأندل�س

نعتذر عن قبول العانية       

للإ�ستف�سار : 99889986

والدعوة عامة

شمس الدين: الهيئة الخيرية اإلسالمية تشارك في ملتقى النجاحات األول
املجتمعية في الداخل واخلارج 
من خال جلانه���ا وفروعها 
ومكاتبه���ا اخلارجي���ة، وقد 
اتسع نشاطها في العديد من 
البلدان، ويعود الفضل في ذلك 
بعد اهلل سبحانه وتعالى إلى 
احملسنني الكرام وأهل اخلير 
الذين استشعروا مسؤولياتهم 
وجادوا بأموالهم وحرصوا على 
إنفاقها في سبيل اهلل إلطعام 
اجلائع وكسوة العاري وتعليم 
اجلاهل وتطبيب املريض، الفتا 
الى انه لتلك املشاريع اخليرية 
أهمية كبيرة في إحداث نوع من 
االستقرار االجتماعي واملعيشي 
الذي يعود على املستفيدين 
بالطمأنينة والسكينة، ومن ثم 
االنطاق في املجتمع كأعضاء 
منتجني وفاعلني ومساهمني 

في عملية التنمية.

الكويت والسودان ودعم  في 
اجلامعات اإلسامية في إسام 
آباد والنيجر وغيرها وكفالة 
أساتذة اجلامعات واملعلمني 
وطلبة العلم،  كما تهتم الهيئة 

بشريحة الشباب، 
الدين:  وق���ال د. ش���مس 
وفي املجال الصحي حترص 
الهيئة على إنشاء املستشفيات 
واملراكز الصحية وتس���يير 
القوافل الطبي���ة في املناطق 
الفقيرة، ومن أبرز مشاريعها 
إقامة  الكويتي  في املجتم���ع 
مستش���فى الرعاية الصحية 
في منطق���ة الصباح الطبية 
 بالتع���اون م���ع اجلمعي���ة
التدخني  الكويتية ملكافح���ة 

والسرطان. 
واوضح ان الهيئة تواصل 
دعمه���ا ملش���اريع التنمي���ة 

واالغاثية أهمية خاصة حيث 
أنشأت آالف املشاريع اخليرية 
التي  واإلنسانية واإلنتاجية 
تعنى بكل الشرائح في أكثر 
العالم،  من 136 دولة ح���ول 
ويستفيد منها مايني املسلمني 

املعوزين والفقراء.
 وقال د.شمس الدين: من 
الشرائح التي تستفيد من تلك 
املش���اريع التنموية شريحة 
األطفال، حي���ث تكفل الهيئة 
من خال جلانها آالف األطفال 
وترعى العديد من دور األيتام 

في كثير من الدول.
وزاد : كما دأبت الهيئة على 
دعم العملية التعليمية حتت 
شعار »ابن مدرسة حتيي أمة« 
وفي هذا السياق اهتمت بانشاء 
املدارس النموذجية العصرية 
مثل مدرسة الرؤية ثنائية اللغة 

االدارات .
وأضاف، منذ نشأتها قبل 
25 عاما، والهيئ���ة اخليرية 
العاملي���ة تولى  اإلس���امية 
املشاريع والبرامج االجتماعية 
والتعليمية والصحية والثقافية 

الفرصة للمؤسسات احلكومية 
والقطاع اخلاص إلبراز أفضل 
التي  املمارس���ات والتجارب 
إثراء  ساهمت من خالها في 
القيمة البشرية واالجتماعية 
داخل الكويت وذلك من خال 
التنموية  األنشطة والبرامج 
املختلفة، ويعد املعرض مبثابة 
فرصة لع���رض آليات الدعم 
الناجح،  التنموي  املجتمعي 
وإب���راز دور الدعم املجتمعي 
في تنمية املجتمع، وجتربة 
التنموي،  الدعم املجتمع���ي 
وابراز قدرة القطاع احلكومي 
واخلاص على قراءة املستقبل، 
وتس���ليط الضوء على اهم 
النجاحات التي حققها الدعم 
املجتمعي التنموي، واستعراض 
الدعم  التي تواجه  التحديات 
املجتمعي التنموي في تعاقب 

اسامة دياب
اعل���ن مدير ع���ام الهيئة 
اخليرية االس���امية العاملية 
الدين عن  د. سليمان شمس 
مش���اركة الهيئة ف���ي ملتقى 
النجاح���ات األول  ومعرض 
التنموي..  »الدعم املجتمعي 
جناح مجتمع« والذي تقيمه 
ش���ركة بيون���د للمؤمترات 
واملعارض، وذلك يومي 5 و6 
ديسمبر املقبل، وبرعاية العضو 
املنتدب للعاقات احلكومية 
والبرملانية والعاقات العامة 
واالعام في مؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ طال اخلالد، 
وبرعاي���ة اعامي���ة جلريدة 

»الراي«.
الدين  واعرب د. ش���مس 
ع���ن س���عادتهم باملش���اركة 
في ه���ذا املعرض الذي يتيح 

د.سليمان شمس الدين

الكندري: االستفادة من الخبرات البريطانية 
في اإلشراف على مؤسسات العمل الخيري

بحث وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري أمس مع رئيس القسم العاملي للهيئة 
اخليرية العاملية لكل من اجنلترا وويلز في اململكة 
املتحدة نايجل تارلينج سبل التعاون املشترك في 

مجال التدريب والعمل اخليري.
وقال الوكيل الكندري في تصريح صحافي عقب 
اللقاء انه سبق وقام املعنيون بوزارة الشؤون بزيارتني 
ضمن إطار التعاون مع الهيئة اخليرية البريطانية 
لاطاع واالس����تفادة من اخلبرات البريطانية في 
مجاالت اإلش����راف والرقابة على مؤسسات العمل 
اخليري. وذكر ان عدد املؤسسات اخليرية في بريطانيا 
يبلغ أكثر من 190 ألف مؤسس����ة بريطانية تخضع 
لإلشراف والرقابة احلكومية فضا عن إشراف رقابة 

الهيئة اخليرية البريطانية.
من جانبه، شكر تارلينج الوكيل الكندري على 
حسن االستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تطلعه 
لتحقي����ق مزيد من التعاون املش����ترك بني الكويت 

وبريطانيا ممثلة في الهيئة اخليرية العاملية.
واستعرض تارلينج مع الوكيل الكندري أوجه 
التعاون في مجاالت التدريب ونقل اخلبرات وتوحيد 
النظم احملاسبية ملؤسسات العمل اخليري، مشيرا 
الى ميزات الهيئ����ات اخليرية البريطانية في اتباع 

نظم متقدمة إلحكام الرقابة والسيطرة على األموال 
املتبرع به����ا والتي بلغت العام املاضي أكثر من 75 
مليار دوالر. وقال انه »مت صرف أكثر من عش����رة 
مليارات دوالر في مناطق ما وراء البحار ليقدم ذلك 
مثاال رائعا للتعاون الدولي في تقدمي املس����اعدات 
الفنية وإعداد البرامج والدورات إلعادة تأهيل جميع 
العاملني في العمل االنساني«. من جانبه، قال الوكيل 
املساعد للتنمية االجتماعية باالنابة الوكيل املساعد 
لشؤون العمل منصور املنصور الذي ترأس زيارة 
وفد الكويت الى املفوضية البريطانية في مقاطعة 
ويلز انه مت خال الزيارة تبادل اخلبرات واالطاع 

على سياسة العمل الرقابي واالشراف.
من ناحيته، أوضح مدير ادارة اجلمعيات واملبرات 
اخليرية ناصر العمار ان جمعيات النفع العام ذات 
الطابع اخليري قطعت شوطا كبيرا في حتقيق األهداف 
املرجوة والتي عملت الوزارة على رسمها منذ 2002. 
وأشار العمار الى ان جميع وسائل التبرعات املقدمة 
لهذه اجلمعيات تكون عبر االستقطاعات البنكية أو 
اإليداعات البنكية املباش����رة في حساب اجلمعيات 
املستفيدة، كما مت إيقاف جميع وسائل اجلمع النقدي 
منذ ع����ام 2002 محققة بذلك نقلة نوعية في احكام 

الرقابة واإلشراف على اجلمعيات اخليرية.

استقبل رئيس القسم العالمي للهيئة الخيرية البريطانية

العتيقي: اإلصالح تنظم مؤتمر
»القيم.. سور األمم« برعاية الحماد غداً

للمنشد طال اخلضر، إضافة الى 
تكرمي املهتمني بالقضية األخاقية. 
وسيش����هد اليوم الثاني محاضرة 
للدكتور زهير املزيدي يبني خالها 
االس����تراتيجية اإلعامية لتعزيز 
القيم، أما اجللسة الثانية فستتناول 
القيم في األسرة الكويتية بني املاضي 
الزايد.  واحلاضر للدكتور ع����ادل 
وشدد العتيقي على ضرورة نشر 
العديد من الفضائل العملية كحسن 
اجلوار وصلة األرحام، واإلحسان الى 
املسيء، وإطعام البائس الفقير، مبينا 
ان سيد هذه الفضائل جميعها هو 
احلياء لقوله ژ: »إن لكل دين خلقا، 

وإن خلق هذا الدين احلياء«.

أسامة أبوالسعود
أعلن أمني سر جمعية اإلصاح 
االجتماعي د.عبداهلل العتيقي عن 
تنظيم اجلمعي���ة ملؤمتر األخاق 
الراب���ع والذي يعقد حتت ش���عار 
»القيم.. سور األمم« مساء غد الثاثاء 
حتت رعاي���ة نائب رئيس مجلس 
القانونية وزير  الوزراء للشؤون 
العدل ووزير األوقاف والش���ؤون 
اإلسامية املستشار راشد احلماد.

وأك���د العتيقي خ���ال املؤمتر 
الصحافي ال���ذي عقد صباح امس 
في مقر جمعية اإلصاح االجتماعي 
في الروضة ان صاح األفراد واألمم 
مرده الى اإلميان واألخاق احلميدة 
التي أمرنا بها رسولنا ژ في كثير 
من أقواله وسنته كمثل في قوله: »ما 
من شيء أثقل في ميزان املؤمن يوم 
القيامة من حسن اخللق«، مشيرا 
الى ان اجلمعية بنت أهدافها وهي 
الفاضل  الكويتي  تنادي مجتمعنا 
بااللتزام بذلك وتذكره سنويا بإقامة 

مؤمتر سنوي لألخاق.
وق����ال ان برنام����ج وأنش����طة 
املؤمتر ستستمر على مدى يومني، 
مشيرا الى ان اليوم األول سيشهد 
محاضرة للدكتور محمد البلوشي 
يتناول خاله����ا محددات اخلطاب 
القيمي، وفقرة ش����عرية  اإلعامي 

أكد أن صالح األفراد واألمم مرده إلى اإليمان واألخالق الحميدة

د.عبداهلل العتيقي

محمد الكندري ومنصور املنصور وناصر العمار مع الوفد البريطاني

دع��ا ديوان اخلدمة املدنية أمس 229 مواطنا ملراجعته صباح يوم غد 
الثالثاء الستكمال ثبوتاتهم ومتابعة إجراءات توظيفهم وفيما يلي أسماء 

املدعوين:

العازمي: األضرار النفسية أهم من المساكن 
وضرورة تشكيل لجنة لحصر األضرار والتعويض

حث الناشط السياسي احملامي 
العازمي احلكومة  حمدان سالم 
على القيام بواجباتها الدستورية 
نح���و مواطني منطقة االحمدي 
الذين اخرجوا من بيوتهم قسرا 
بس���بب انتشار الغاز السام في 
محيط مساكنهم، والذي ترتب 
عليه اخراجهم منها بواس���طة 
الدولة املختصة كي ال  سلطات 
يناله���م منها املزيد من االضرار 

الصحية وغيرها.
وقال العازمي اطالب احلكومة 
باالسراع في حتمل مسؤولياتها 
الدس���تورية في اعان منطقة 

االحمدي منطقة كوارث وبالتالي تطبيق ما جاء في 
نص املادة 25 من الدستور التي اوجبت على الدولة 
حتمل كل االضرار وتعويض املواطنني املتضررين 
تعويضا يناس���ب حجم الضرر الذي وقع عليهم، 
والن الضرر الذي تعرض له اخواننا سكان القطعة 
واحد في منطقة االحمدي كان كبيرا ويصعب جبره، 

وذلك لاسباب التالية:
اوال: منذ فترة طويلة وهم يعانون من اخلوف 
والقلق النفسي املتواصل نتيجة ملا يتسرب من غاز 
يشعرون به بصفة ش���به دائمة، وفي ذات الوقت 
كان التعامل احلكومي من خال شركة نفط الكويت 
والبيئة وكل اجلهات احلكومية االخرى ذات الصلة 
تعاما ال يرقى الى مس���توى املسؤولية رغم عدم 

انكار تلك اجلهات وجود اضرار 
من تلك التسربات للغاز الضار 

بالصحة العامة.
الواقعة  ثانيا: عندما وقعت 
البيوت كما  وانفجرت بع���ض 
ش���هدناه ف���ي وس���ائل االعام 
في حينه، وال���ذي مضى عليه 
قرابة الش���هر اصبح اهالي هذه 
املنطقة مش���ردين ما بني العراء 
او استضافتهم من قبل اقاربهم 
وصوال الى الشقق التي خصصت 
لهم م���ن قبل جلن���ة الطوارئ 
املش���كلة املتابعة هذه الكارثة، 
ولكن مع االسف فان تلك الشقق 
ال تليق بتلك األس���ر الكرمية ال من حيث الس���عة 

وال املوقع.
ثالثا: ان الضرر االكبر الذي يجب ان يعوض عنه 
اهلنا من ضحايا كارثة االحمدي هو الضرر النفسي 
واخلسارة العلمية التي حلقت بأبنائهم حيث اضطر 
الكثير منهم لانقطاع عن الدراسة والبعض االخير 

كان غير منتظم السباب نفسية ومرورية.
رابعا: ينبغ���ي ان يرفع املبلغ املخصص كبدل 
ايجار الى 1000 دينار شهريا حتى يستطيعوا ان 
يوفروا املسكن املائم حتى يتقرر مصير بيوتهم 

بشكل نهائي.
خامسا: يجب تشكيل جلنة لتقييم حجم الضرر 

وتقدير مبلغ التعويض لتلك األسر.

طالب الحكومة بإعالن األحمدي منطقة كوارث تطبيقاً للمادة 25 من الدستور

حمدان سالم العازمي


