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الشمري فاز بأفضل مشروع معلوماتي وشمس الدين في »الصحي« والبستان في »االتصاالت«

»النجاة« و»بيتك« و»أمانة األوقاف« و»الهندسة« 
حصدت جوائز »سالم العلي للمعلوماتية« محليًا

»جلدية دوت كوم« بينما حصل 
حسين البس���تان على جائزة 

الكويت بمجال االتصاالت.
واشار الى ان لجنة التحكيم 
حجب���ت جوائز ثالثة مجاالت 
وهي الثقافة والمعرفة واالعالم 
حيث »لم ترتق المشاركات الى 

المعايير المطلوبة«.
وبين ان جوائز المس���ابقة 
الخاصة بالوطن العربي ذهبت 
الى كل من عامر الطباخي عن 
مش���روع »مهندس دوت نت« 
العمانية  البيئ���ة  وجمعي���ة 
بسلطنة عمان ومصرف الريان 
العامة  في قطر والمؤسس���ة 
للتأمينات السعودية وابتسام 
محمد من مصر على مشروعها 
تعليم الرخصة الدولية لقيادة 

الكمبيوتر.
وقال ان د.رضوان غزال فاز 
بمشروعه عيادة طب االطفال 
بجائزة افضل مشروع صحي 
بينما نال غسان جانسيز من 
البوابة  س���ورية بمش���روعه 
المعمارية  العربية لالخب���ار 
جائزة افضل مشروع اعالمي 
وحجبت جوائز افضل مشروع 
ثقافي ومعلوماتي وتطبيقات 
الهوات���ف النقال���ة حيث »لم 
ترتق المشاركات الى المعايير 

المطلوبة«.
عبدالهادي العجمي  ٭

ووجه د.ابل بهذه المناسبة 
الش���كر وعمي���ق التقدير إلى 
»كونا« ورئيس مجلس ادارتها 
ومديرها العام الش���يخ مبارك 
الدعيج  الس���تضافة وتنظيم 
الوكالة  المؤتم���ر ولتع���اون 

المستمر مع الجائزة.
بعد ذلك اعلن منسق لجنة 
التحكيم في الجائزة فؤاد الكوت 
الفائزين بالجائزة  عن اسماء 
فحصل عبدالرحمن الش���مري 
على المرك���ز االول في جائزة 
افض���ل مش���روع معلوماتي 
ضمن مجال االفراد عن مشروع 
شبكة المهندس الكويتي للبناء 
والديكور، بينما فازت جمعية 
النجاة الخيرية بمشروعها لجنة 
التعريف باالسالم على جائزة 

افضل مشروع تنموي.
واض���اف الك���وت ان بيت 
التموي���ل الكويتي نال جائزة 
افضل مشروع تجاري في مجال 
القط���اع الخ���اص بينما نالت 
االمانة العامة لالوقاف جائزة 
افضل مشروع خدمي، وحصل 
قسم هندسة الكمبيوتر في كلية 
الهندس���ة والبترول بجامعة 
الكويت على المركز االول في 

مجال التعليم.
وذكر ان المرتبة االولى في 
المجال الصحي ذهبت جائزتها 
الى د.عمر شمس الدين عن موقع 

اعلن مجل���س أمناء جائزة 
س���مو الش���يخ س���الم العلي 
للمعلوماتية امس عن أسماء 
الفائزين بجوائز المسابقة في 

دورتها العاشرة.
وقال مدير الجائزة د.خليل 
ابل في مؤتم���ر صحافي عقد 
في مقر وكالة االنباء الكويتية 
)كون���ا( لالعالن عن اس���ماء 
الفائزي���ن، ان الجائزة تعتمد 
معايير محددة في آلية التحكيم 
تتس���م بالموضوعية والدقة 
العلمية والشمولية بما يضمن 

تحقيق أكبر قدر من العدالة.
واض���اف د.اب���ل ان عملية 
التقييم بدأت بفرز المشاركات 
عن طريق تطبيق الشروط العامة 
للجائزة والتأكد من مطابقتها 
المجال والمحور المناس���بين 
واستبعاد المشاركات التي لم 
ترق الى مستوى المنافسة على 

الجائزة.
ان���ه بعد تصفية  واوضح 
المش���اركات واختيار أفضلها 
وفقا للمعايير العامة للتقييم تم 
رصد الدرجات وفقا لما هو محدد 
لكل معي���ار وانتهاء بمراجعة 

نتائج التقييم واعتمادها.
وذكر ان تحكيم وتقييم جائزة 
الكويت وجائزة الوطن العربي 
شارك فيها 90 مقيما مختصا 
توزعوا على ثالثة فرق للتأهيل 
وعشرين فريقا للتقييم مثلوا 
عددا من المؤسسات العلمية مثل 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
وجامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب.

واشار الى مشاركة جمعيات 
التقييم  ف���ي  مهني���ة ايض���ا 
المهندس���ين   مث���ل جمعي���ة 
الكويتية لتقنية  والجمعي���ة 
المعلومات وجمعية المعلمين 
والجمعية التاريخية والجمعية 
االقتصادية وجمعية المحاسبين 
والمراجعي���ن  وغيره���ا من 

الجمعيات.
وبين ان لجنة التحكيم وفرق 
التقييم المنبثقة عنها انتهت من 
تقييم كل المواقع المتنافسة على 
جائزة الكويت والوطن العربي 
ومن ثم اعتم���د مجلس األمناء 
النتائج التي توصلت اليها لجنة 

التحكيم وفرق التقييم.

د.خليل أبل وفؤاد الكوت خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن الفائزين

الكندري: مشاريع خيرية كثيرة يقدمها »صنائع املعروف«
دعا حم���د الكندري رئيس 
جلنة زكاة الرقة وهدية التابعة 
جلمعي���ة اإلصالح االجتماعي 
املؤسس���ة الرائ���دة في العمل 
االجتماع���ي عل���ى مس���توى 
دول مجل���س التع���اون لدول 
اخللي���ج العربية للعام 2010، 
أهل اخلير إلى املس���اهمة في 

املشروع اخليري املتكامل »مركز 
صنائع املعروف الوقفي لألعمال 
اخليرية«، مؤكدا أن الوقف سنة 
نبوية سبق فيها اإلسالم جميع 
األمم لدعم األعمال واملشاريع 
اخليرية اإلنسانية في مختلف 

جوانب احلياة.
وأض���اف أن املركز الوقفي 

لصنائع املع���روف يقوم على 
شراء مبنى يتم استخدامه في 
جميع أوجه اخلي���ر املتعددة 
ويحت���وي املبن���ى على مركز 
الكرمي  القرآن  خاص لتحفيظ 
النشء ومركز  ومركز لتربية 
للتواصل االجتماعي وتعزيز 
قيم وأخالق مجتمعنا إضافة 

إلى مرك���ز ثقافي ومن أدواره 
إقامة وتنظيم أمس���يات أدبية 
ومس���ابقات ثقافية تنافسية، 
موضح���ا أن مرك���ز صنائ���ع 
املع���روف يضم كذل���ك مركزا 
نسائيا يهتم بشؤون املرأة مؤكدا 
أنه صرح خيري يخدم املجتمع 

من جميع اجلوانب.

خالل افتتاح امللتقى الثاني لتنادي احلضارات »احترام األديان والرموز الدينية«

في افتتاح مؤمتر »اجلماعة رحمة.. والفرقة عذاب« الذي تنظمه »إحياء التراث«

اسبسيتو: صورة العرب في أميركا مازالت 
قائمة على أنهم بدو ال يفكرون إال في النساء

العيسى: وحدة الصف ونبذ الفرقة من أعظم أبواب اجلهاد

مرور 3 عقود ومن كون االسالم 
ثاني الديانات منوا في أميركا اال 
ان الصورة النموذجية عنه وعن 
العرب مازالت قائمة على انهم 
بدو ال يفكرون اال في النساء، 
الفت���ا ال���ى ان ام���ورا كظهور 
النفط والثورة االس���المية في 
ايران حتمت على الغرب عموما 
وأميركا خصوصا تفهم العرب 

واملسلمني«.
وأشار إلى االهتمام املتزايد 
من اجلانب األميركي بتثقيف بل 
وإدراج اإلسالم كمنهج للدراسة 
بني صفوف اجلامعيني وموظفي 
اخلارجية األميركية للوصول 
الى مبدأ التح���اور والتعايش 
مع تلك الفئة الكبيرة التي زاد 
وضعها سوءا بعد احداث احلادي 
عشر من سبتمبر حيث استغلت 
بعض احلكومات الغربية تلك 
االحداث لتكوين صورة عدائية 

لإلسالم لدى مواطنيهم.
أسامة أبو السعود  ٭

الذي يح����دق بالعالم  باخلطر 
اإلسالمي بشكل عام.

وع����دد العيس����ى جملة من 
األسباب التي تؤدي الى وحدة 
الصف ولزوم اجلماعة ومنها: 
تصحي����ح االعتق����اد والرجوع 
الس����لف الصالح  الى عقي����دة 
وحتكيم كت����اب اهلل تعالى في 
حياة املس����لمني والتزام سنة 

النبي ژ.
وحذر من األسباب التي تؤدي 
باألمة الى االفتراق ومنها: البعد 
عن الصراط املس����تقيم للدين 
احلنيف، واالبت����داع في الدين 
واجلهل، واتباع الهوى وحتكيم 
العقول ف����ي النصوص إضافة 
الى التعصب والتقليد، ومخالفة 

منهج اهل السنة واجلماعة.

والرموز من خالل السلوكيات 
التي تتناقلها وس���ائل االعالم 
جتاه االدي���ان ورموزها ممثلة 
في السخرية الفنية بها واهانة 
الى  املقدس���ة واإلساءة  كتبها 
اتباعها، والتجاهل الذي يخيم 
على العديد م���ن مراكز القرار 
الفكري واإلعالمي، من غير ادراك 
خلطورة ذلك على واقع التواصل 
احلضاري والعالقات االنسانية 

بني الشعوب واالمم.
 من جانبه ق���ال مدير عام 
مركز التفاهم املسيحي االسالمي 
د.جون اسبسيتو: ان االسالم 
كدين واملسلمني كانوا مغيبني وال 
ميلكون دورا واضحا في النظام 
التعليمي األميركي، مشيرا الى أن 
احلكومة االميركية لم تعمل على 
تدريبهم ودمجهم في املجتمع 
ول���م تفكر باعطائنا كش���عب 
أميرك���ي فكرة عن ديانتهم في 

تلك الفترة.
واضاف: »عل���ى الرغم من 

واالعتصام بالكتاب والسنة أصل 
عظيم من أصول اإلسالم احلنيف 
التي دعت املس����لمني إلى األلفة 
واجلماعة والبع����د عن الفرقة 
والشقاق، مستشهدا بالكثير من 
العبادات التي يؤديها املسلمون 
جماع����ة كالصل����وات اخلمس 
وصيام رمضان واحلج وغيرها 
من العبادات اجلماعية التي تبث 

روح اجلماعة في اجلميع.
وأكد ان الس����عي الى وحدة 
الصف ورأب الصدع وحتقيق 
اجتماع املسلمني من أعظم أبواب 
اجلهاد في س����بيل اهلل تعالى، 
مشيرا الى ان الكثير من أنشطة 
اجلمعية تصب في هذا الهدف في 
الوقت الذي بني فيه ان املؤمتر 
جاء استش����عارا من اجلمعية 

أكد وكي���ل وزارة االوقاف 
الفالح ان االس���تقرار  د.عادل 
والتنمية واحلضارة ال تصح 
اال بتوطي���د أركان التعاي���ش 
والتفاهم واحلوار بني الشعوب 
واحلضارات، مشيرا الى ان ما 
يش���هده العالم م���ن صراعات 
وحروب واحت���كاك حضاري 
س���لبي قائ���م عل���ى الكراهية 
والعنف والتش���ويه واالساءة 
الدينية واالقصاء يعد حجة قوية 
على حتمية احلوار احلضاري 

وضرورته الواقعية.
جاء ذلك في كلمة للفالح في 
افتت���اح امللتقى الثاني لتنادي 
احلضارات »احت���رام األديان 
والرم���وز الدينية من أس���س 
احلوار احلضاري« الذي نظمته 
الوزارة ممثلة بقطاع العالقات 
اخلارجية مساء اول امس في 

املعهد العربي للتخطيط.
وأضاف: ان مشاكل االساءة 
الى االديان ورموزها تش���كل 
الزيت الذي يؤجج نيران الصراع 
في العديد من املناطق واملواقع، 
الفتا الى ضرورة جتاوز مرحلة 
االقناع واالقتناع بأهمية احلوار 
الش���عوب واحلضارات  ب���ني 
الى مرحلة صياغة املش���اريع 
العملية الداعمة واالنخراط في 
االجنازات املشتركة وتوسيع 
آليات التواصل بني احلضارات 
لتش���مل مختلف املؤسس���ات 

وامليادين.
وأشار الى ان احلوار ليس 
مقتصرا عل���ى فئة من النخب 
السياسية او الطبقة االكادميية 
وان كانوا ه���م ركيزته، اال انه 
يبقى ه���و مس���تقبل مختلف 
الش���عوب واالديان والطوائف 
واملذاهب واحلضارات النه ضامن 
امانها ومحقق تعايشها وسبيل 

سالمها.
واوضح اهمية احترام االديان 

حتت رعاي����ة نائب رئيس 
ال����وزراء للش����ؤون  مجل����س 
القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف املستشار راشد احلماد 
التراث  افتتحت جمعية إحياء 
اإلسالمي مؤمترها الثالث والذي 
تقيمه جلان الدعوة واإلرشاد في 
التابعة لها  الفروانية  محافظة 
حتت شعار: »اجلماعة رحمة.. 

والفرقة عذاب«.
وألقى وكيل الوزارة املساعد 
م.فريد أسد عمادي كلمة نيابة 
عن راعي احلفل ق����ال فيها ان 
األمة اإلسالمية تواجه حتديات 
كبيرة في املرحلة الراهنة على 
كل األصعدة، مشيرا إلى ان اخطر 
هذه التحديات هو العمل على بث 
الفرقة والتنازع بني أبناء األمة، 
وانه ال مخرج من حالة التنازع 
إال بااللتزام باملنهج اإلسالمي، 
الذين  الفرص����ة على  وتفويت 
يبث����ون روح الفرقة والتنازع 

بني أبناء األمة.
مش����يرا إل����ى ان الكوي����ت 
كانت ومازالت وستظل جلميع 
الكويتي����ني بعيدة عن التحزب 
أو التشرذم جلماعة بعينها أو 
حلزب أو لتيار وذلك بفضل اهلل 
تعالى ثم بفضل االعتصام بكتاب 
اهلل تعالى، والتزام هدي النبي 
ژ. وأوضح العمادي ان التجارب 
التاريخية التي عاشتها الكويت 
أثبتت أننا بحاجة إلى نبذ الفرقة 
واالحتكام إلى األصوات العاقلة 

الرزينة التي جتمع وال تفرق.
وحت����دث بعد ذل����ك رئيس 
مجلس إدارة جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي م.طارق العيسى، مؤكدا 
ان الوحدة ونبذ الفرقة واالحتاد 

د.عادل الفالح ود.مطلق القراوي وأحمد باقر ود.وائل احلساوي في مقدمة احلضور لدى افتتاح امللتقى  )قاسم باشا(

)أنور الكندري( م.فريد عمادي وم.طارق العيسى في مقدمة احلضور  

الدمخي إلقرار احلقوق املدنية واإلنسانية لـ »البدون«

محمد س���رقت لقطعت يدها« 
فاجلميع سواسية في احلقوق 

والواجبات.
وقال ان الكويت اليوم تشهد 
بؤر التوتر في قضية البدون التي 

اكد رئيس جمعية مقومات 
حقوق االنسان عادل الدمخي ان 
على كل حاكم ان يحكم بأمر اهلل 
عز وجل فال حكم ألي مخلوق 
في االرض وهذا ما نستمده من 
قول عمر بن اخلطاب ÿ »ان 
اصبت فأعينوني وان اخطأت 

فقوموني«.
وقال الدمخي في محاضرة 
نظمته���ا جمعي���ة االص���الح 
االجتماعي بعن���وان: »احداث 
العالم العربي وحقوق االنسان«، 
ان الدين االسالمي يحثنا على 
رف���ع الظل���م ع���ن املظلومني 
ونصرتهم والشواهد على ذلك 
كثيرة واملناداة بحقوق االنسان 
يعتقدها البعض انها مبدأ غربي 
وهذا مغاير للشريعة االسالمية، 
فالنبي ژ جاء بالعدل واملساواة 
فهو من قال »لو ان فاطمة بنت 

لم نر لها اي حل منذ الستينيات 
فهم 94 الف���ا يعانون من عدم 
احلصول على احلقوق االساسية 
عليها فهم في سجن استمر منذ 
4 اجيال. وما نريده هو مسألة 
احلقوق املدنية واالنسانية فال 
بد ان تكون هناك خطوة متقدمة 
النهاء هذا امللف الذي يعد نسخة 
من عدميي اجلنسية املوجودين 
في امي���ركا والكثير من الدول 

االخرى اال انها حلت.
واضاف نح���ن اآلن لم نعد 
امام كرة ثلج، بل اصبحنا امام 
قنبلة س���تنفجر في اي حلظة 
خاصة ان اجلهاز املركزي اعلن 
انه س���يعمل على حل القضية 
خالل 5 سنوات وهذا متديد ال 
يعد في مصلحة هذه الفئة الن 

الواجب اختصار هذه املدة.
أسامة أبو السعود  ٭

د.عادل الدمخي متحدثا في احملاضرة

عمادي: الكويت 
كانت ومازالت 

وستظل جلميع 
الكويتيني بعيدة عن 

التحزب والتشرذم 
بفضل االعتصام 

بكتاب اهلل

حجب 3 جوائز في 
الثقافة واملعرفة 

واإلعالم لعدم ارتقاء 
األعمال املشاركة 
للمعايير املطلوبة

 الفالح: ما يشهده 
العالم من صراعات 

حجة قوية 
على حتمية احلوار 

احلضاري 

جوائز الوطن العربي 
ذهبت ملشاريع في 
عمان وقطر وسورية 

ومصر

أبل: آلية التحكيم 
اتسمت بالدقة 

واملوضوعية


