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 نقابة «الصحة» تدعو منتسبيها للمشاركة في اعتصام ١٤ الجاري

 صـــرح رئيس نقابـــة العاملني بوزارة 
الصحة فالح العازمي بـــأن اقرار الكوادر 
للعاملني بوزارة الصحة هو في االساس حق 
مكتسب وقد نادت به النقابة مرارا وتكرارا 
سواء بصورة مباشرة عن طريق املخاطبات 
واملراسالت او بالوقفات االحتجاجية املتزامنة 

واملستمرة.

  والنقابة تدعـــو الزمالء والزميالت من 
اعضاء جمعيتها العمومية الى املشـــاركة 
في االعتصـــام والوقفة االحتجاجية التي 
ســـتعقد يوم االثنني املوافـــق ١٤ اجلاري 
عصرا مببنى االحتاد العام لعمال الكويت 
مبيدان حولي، راجني املشـــاركة في هذه 

الوقفة واالعتصام. 

 تأجيل سباق «الوطني» للمشي 
  إلى ٢٦ الجاري نظرًا للتقلبات الجوية

 أعلن بنك الكويـــت الوطني عن تأجيل موعد 
ســـباق «الوطني» الـ ١٧ للمشي الذي كان مقررا 
إقامته اليوم السبت الى يوم السبت ٢٦ اجلاري 
وذلك نظرا لتقلبات االحوال اجلوية، وســـيكون 
آخر موعد للتســـجيل يوم اخلميس املوافق ٢٤ 

مارس اجلاري.
  وستكون نقطة بداية السباق للرجال من امام 
املركز العلمي في الساملية اما نقطة انطالق سباق 
النساء فستكون من امام مارينا كريسنت، على ان 
تكون نقطة النهاية واحدة للجميع في اجلزيرة 
اخلضراء، اما بالنسبة لألطفال واليافعني اعضاء 
نادي اصدقاء زينة فستكون نقطة االنطالق عند 
املدخل الرئيسي للجزيرة اخلضراء ونهايته عند 

املسرح الروماني.
  هذا وسيقيم الوطني على هامش السباق السحب 

اخلاص إلعالن أسماء الفائزين في سحب اجلوهرة 
لشهر مارس بني الساعة الرابعة مساء والساعة 
السادسة مساء في نفس يوم السباق في اجلزيرة 
اخلضراء، وجتدر اإلشارة الى ان سحب اجلوهرة 
يكافئ عمالءه في كل شهر ويقدم لهم ١٠٠ جائزة 
نقدية مغرية، حيث تبلـــغ قيمة اجلائزة األولى 
١٢٥٫٠٠٠ دينار، واجلائـــزة الثانية ٧٫٥٠٠ دينار 
واجلائـــزة الثالثة ٣٫٠٠٠ دينار، فيما يحصل كل 
من الفائزين الــــ ٩٧ اآلخرين على جائزة نقدية 

قيمتها ٤٠٠ دينار لكل منهم.
  وسيقام في نهاية السباق ايضا حفال لتكرمي 
العشـــرة الفائزين األوائل مـــن كل فئة في إطار 
برنامج ترفيهي ممتع للمشاركني وعائالتهم يتخلله 
سحب على سيارة كيا سيراتو كوب اجلديدة لكل 

املشاركني في السباق. 

 البنك سيجري سحب الجوهرة لشهر مارس على هامش السباق

 جانب من سباق الوطني للمشي العام املاضي

 أسامة أبو السعود ـ ضاري المطيري
  أثار الداعية البريطاني السوري 
األصل محمد سرور بن نايف زين 
العابديــــن إلى الكويت اجلدل بني 
أوساط كثير من املواطنني، خاصة 
أنه ممنوع من دخول البالد من قبل 
أمن الدولة لوجود قيد أمني ضده، 
وما إن دخل ســــرور البالد مساء 
أمس األول حتى ترددت أخبار أن 
عددا من السياسيني تدخلوا حتى 
مت رفع القيد األمني عنه ودخول 
الكويت بعد أن ظل في املطار ملدة 
٣ ســــاعات. وعلمت «األنباء» من 
مصادر مطلعة أن سرور قدم إلى 
الكويت فــــي زيارة خاصة لرؤية 
بعض أقاربه وأصدقائه الذين كان 
على صلة وثيقة بهم خالل عمله في 
الكويت، مشيرا إلى أنه ليس له أي 

برنامج دعوي خالل الزيارة.
   هذا وقد استنكر عدد من الدعاة 

في الكويت سماح السلطات األمنية 
بدخول سرور إلى الكويت، خاصة 
في ظل الفنت واألجواء املشحونة 
التي تعيشها املنطقة، مشيرين إلى 
أن سرور ينتمي إلى جماعة اإلخوان 
املسلمني في سورية، كما ينسب 
إليه الفكر السروري املتشدد، وهو 
صاحب مجلة «السنة» املكفرة لدولة 
السعودية وحكامها، كما أنه وصف 
حكام اخلليج بأنهم عبيد األميركان، 
وله كالم سيئ في حق هيئة كبار 
العلماء بالسعودية أيضا. وكان 
سرور يعمل مدرسا في الكويت ثم 
سافر إلى السعودية قبل أن ينتقل 
إلى بريطانيا عام ١٩٨٤، ويقيم حاليا 
في قطر، ومت منع سرور من دخول 
السعودية والكويت بسبب فكره 
املوصوف بالتكفيري، إضافة إلى 
السابقة املؤيدة للطاغية  مواقفه 
املقبور صدام حسني إبان احتالله 

للكويت عام ١٩٩٠ ثم ما لبثت ان 
أصدرت «الداخلية» أمرا بدخوله 
البالد من دون التعرض ألي قضايا 
أو عقد لقاءات جماهيرية أو ندوات 
جماهيريةـ  بحسب مصادر خاصة. 
وقد حذر من فكره علماء أمثال ابن 
باز واأللباني والفوزان وغيرهم 

من الدعاة السلفيني، مشيرين إلى 
أن فكره يخالف معتقد أهل السنة 
في قضايــــا التكفير خاصة، ومن 
أبرز ما تأثر به كتب ســــيد قطب، 
ومن تالمذته في السعودية الداعية 
املعروف د.سلمان العودة، كما أنه 
معروف في الكتابات بالتحذير من 
التوســــع اإليراني الشيعي ومن 

احلكومة السورية كذلك.
  من جهة أخرى، أوضح األمني 
العام للحركة السلفية بدر الشبيب 
في تصريح لـ «األنباء» ان سرور 
كان سيتحدث خالل زياراته لديوان 
احلركة السلفية بعد صالة العشاء 
أمس، إال أنه مت إلغاء الزيارة نظرا 
للظروف الصحية للشيخ سرور، 
مشيرا الى أنه سيغادر البالد صباح 
غد األحد. وقال احد مرافقي سرور 
في اتصال مع «األنباء» ان سرور 
جاء الــــى الكويت في زيارة ودية 

أســــرية لزيارة عدد من األصدقاء 
واالخوة وال يوجد أي برنامج محدد 
للزيارة حيث انها زيارة ودية ال 
غير. ولسرور عدد من الكتب أهمها: 
دراسات في السيرة النبوية، منهج 
األنبياء في الدعوة إلى اهللا، حقيقة 
انتصار حزب اهللا، العلماء وأمانة 
الكلمة، وجاء دور املجوس، حركة 

أمل واملخيمات الفلسطينية».
التيارات    و«الســــرورية» من 
اإلســــالمية الســــلفية املختلــــف 
حولهــــا، فالبعض يصنفها كتيار 
سلفي إسالمي يهتم بقضايا الدعوة 
وبالعمل الفكري اإلسالمي، في حني 
يرى آخرون عكس ذلك ويؤكدون 
أنها تنظيم حركي له قيادة فكرية 
محددة، ومؤسسات تتحدث باسمه 
وأنها تتمدد ليس في اململكة العربية 
السعودية فقط وإمنا في كثير من 

الدول العربية. 

 «البحري» أّجل مسابقة صيد السمك إلى يوم ٢٦ الجاري

 «الثقافية النسائية» كّرمت متطوعات «دلسن»

واملجتمع بشكل عام.
  وولدت فكرة إنشاء اجلمعية 
في ١١ مايو ٢٠٠٩ في اجتماع مبدئي 
عقد بني مجموعة من الشــــابات 
الصوماليات املثقفات للنظر في 
كيفية تنفيــــذ الفكرة على أرض 
الواقــــع، انطالقا من مبدأ تفعيل 
املرأة في تنميــــة املجتمع،  دور 
ومحاولة خلق صورة إيجابية عن 
املرأة الصومالية واستكمال دورها 

الريادي في التقدم والبناء. 

دلسن النســــائية درعا تكرميية 
ملجلــــس إدارة اجلمعية الثقافية 
النسائية لدعمها برنامج جمعية 
دلسن األول لتأهيل املتطوعات.

  يذكر أن جمعية دلســــن هي 
أول جمعية نســــائية صومالية 
تؤسس في الكويت ويقوم عليها 
مجموعة من الناشطات النسائيات 
الصوماليات وتعنى بشؤون املرأة 
وقضاياها االجتماعية والثقافية 
والقانونية والصحية بشكل خاص 

اجلمعية النسائية. وتقول نصرة 
محمد إحدى املتطوعات في جمعية 
دلسن النسائية التي شاركت في 
برنامج تأهيــــل املتطوعات: «إن 
جمعية دلســــن قدمت فرصة لنا 
التطوعي وأنا  العمــــل  لنمارس 
شخصيا شاركت في العمل مبركز 
اخلرافي لألطفال املعاقني وكانت 
جتربة إنسانية ثرية بالنسبة لي 

على جميع املستويات».
  هذا، وقدمت عضوات جمعية 

 دانيا شومان
الثقافية    أقامــــت اجلمعيــــة 
النسائية حفل تكرمي املتطوعات 
املشــــاركات في برنامج جمعية 
دلســــن التطوعي الــــذي عقدته 
ملجموعــــة مــــن الناشــــطات من 
أعضــــاء اجلمعيــــة، ومت خــــالل 
احلفل توزيع جوائز التقدير على 
املشاركات في البرنامج التطوعي 
الذي استمر من ١٩ يناير وحتى 
٢٧ من الشــــهر املاضي، واشتمل 
برنامــــج العمــــل التطوعي على 
انخراط املتطوعات املكرمات في 
دورة خاصة لإلسعافات األولية 
في الهــــالل األحمــــر والعمل في 
مركز اخلرافــــي لألطفال املعاقني 
وبعضهن شــــاركت في عدد من 
املراكز الطبية املتخصصة وذلك 
ضمــــن البرنامج الــــذي أطلقته 
النسائية لتأهيل  جمعية دلسن 
املتطوعات مبشــــاركة ودعم من 
اجلمعية الثقافية النسائية، وجاء 
دعم اجلمعية الثقافية النسائية 
جلمعية دلسن النسائية التي تقيم 
دورتها األولى في الكويت لتأهيل 
املتطوعات تشــــجيعا منها لتلك 

 أعلنت جلنة التراث البحري في النادي البحري 
الرياضي عن تأجيل موعد إقامة مســـابقة الكويت 
الكبرى السابعة والثالثني لصيد السمك التي كانت 
تعتزم تنظيمها اليوم الســـبت في منطقة الركسة 
البحرية وذلك نظرا لألحوال اجلوية غير املالئمة 
وحالة البحر غير املســـتقرة وحرصا على سالمة 

املتسابقني.
  واشار نائب رئيس جلنة التراث محمد الفارسي 
الى ان املوعد احملدد البديل للمسابقة سيكون يوم 
٢٦ مارس اجلاري وبنفس الشروط واللوائح املعلن 
عنها سابقا فيما سيتم متديد فترة التسجيل وفقا 
لشروط املسابقة والتي تفتح املجال لكل املواطنني 

واملقيمني ومن اجلنسني لالشـــتراك فيها على ان 
يكون الصيد بواسطة اخليط والسنارة فقط، وال 
يسمح باستخدام أي وسيلة اخرى، وأال يزيد طول 
القارب املشـــترك على ٣٣ قدما خليجية، وال يحق 
مشاركة اليخوت، وان تكون القوارب مسجلة لدى 
املسح البحري وان الطعم املسموح له بالصيد من 
خالل استخدام الربيان واخلثاق والصبور وامليد 

واملصير واللخم والدود.
  وبالنسبة ألوضاع املشتركني سابقا أشار الفارسي 
الى ان اوضاعهم ســـتبقى كما هي حيث ســـيبقى 
تسجيلهم قائما وستتم دعوتهم لالجتماع التنويري 

 محمد الفارسي الذي سيعقد مساء يوم ٢٥ مارس اجلاري.

  (محمد ماهر) جانب من املشاركات 

 تكرمي إحدى املتطوعات شهادة إلحدى املشاركات

 بورسلي: المعاقون ليسوا عالة على المجتمع
 بشرى شعبان

  رفضت جمعية أولياء أمــــور املعاقني واجلمعية اخلليجية لإلعاقة 
حتويل املعاقني الى عالة على املجتمع من خالل إعطائهم بدل عمل للمكوث 
في منازلهم، الفتني الى ان قضية املواطنة هي القضية األساسية التي 
من شأنها حتويل املعاق الى إنسان منتج، وهناك الكثير من التجارب 
في دول العالم تؤكد ان أي إنسان مبقدوره العمل خلدمة وطنه وحفظ 

كرامته.
  جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته مســــاء أول من أمس 
رئيس جمعية أولياء أمور املعاقني رحاب بورسلي، واستضافت خالله 
رئيس اجلمعية اخلليجية لإلعاقة جاسم سيادي، للحديث عن محاور 
مؤمتر اجلمعية اخلليجية العلمي الـ ١١، الذي يقام حتت رعاية رئيس 
مجلس الوزراء بعنوان «تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة بدول مجلس 

التعاون اخلليجي األنظمة والقوانني وبيئات العمل».
  بدورها، قالت رئيس جمعية أولياء أمور املعاقني رحاب بورســــلي: 
هناك الكثير من احملاور التي سيناقشها امللتقى منها على سبيل املثال 
دور الوزارات واملؤسسات في دعم وتأهيل املعاقني ملواءمة احتياجات 
سوق العمل، وجتارب دول مجلس التعاون في قضايا التوظيف، باإلضافة 
الى ســــهولة الوصول والتواصل مع اآلخرين. وأوضحت ان اجلمعية 
تبنت تدريب العديد من ذوي اإلعاقة وقامت بتوظيفهم في العديد من 
األماكن في القطاع اخلاص، الفتة الى ان اجلمعية عقدت عدة اجتماعات 
مع العديد من املؤسسات مثل التأمينات االجتماعية والهيكلة، وناقشت 
معهم العديد من املشــــاكل، منها مشاكل الراتب اخلاص بذوي اإلعاقة، 
ونسعى من خالل تلك اللقاءات الى تسهيل توظيف ذوي اإلعاقة بعدما 

 رحاب بورسلي ملسنا اثر ذلك على حاالتهم النفسية واالجتماعية.

 مصادر لـ «األنباء»: سرور قدم إلى الكويت في زيارة خاصة 
وسيغادر غدًا وليس له أي برنامج دعوي خالل إقامته

 دعاة استنكروا السماح له بالدخول في ظل فكره المتعارض مع أهل السنة

 الداعية محمد سرور 


