
ُتثّمن اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلن���س���ان ص���دور أوام����ر م��ن اململكة 
العربية السعودية على استضافة 
ُح��ّج��اج م��ن دول���ة ال��ك��وي��ت، فئة غير 
ُم��ح��ددي اجلنسية “البدون” لهذا 
املوسم، والتي صدرت بعد مساٍع عديدة 
من جهات ُمختلفة، أبرزها الدور املهم 
للسيد محمد اجلبري وزي��ر األوق��اف 
والشئون اإلسالمية والبلدية الذي قاد 
ُمباحثات طويلة مع اجلانب السعودي، 
أنتجت قرار من وزير داخلية السعودية 
سمو األمير امللكي عبدالعزيز بن نايف 
آل سعود للسماح للبدون” من احلج 

لهذا املوسم.
وت��رى اجلمعية إن هذا القرار الذي 
صدر بعد عامني من حرمان “البدون” 
من أداء مناسك احلج، ما هو إال خالصة 
لدور اجلهات احلكومية لدولة الكويتية 
في تذليل الصعاب أمام فئة غير ُمحددي 
اجلنسية، واملساعدة في منحهم حقهم 
في ممارسة شعائرهم الدينية، ولعل 
ذل��ك يضعنا أم���ام ُمهمة ال��ث��ن��اء على 
تلك اجلهود املهمة التي تقودها عدد 
م��ن اجل��ه��ات وأهمها وزارة األوق��اف 

والشئون اإلسالمية بقيادة الوزير 
محمد اجلبري. وُتثني اجلمعية على 
ه��ذه املوافقة التي َمنحت “البدون” 
حق من حقوقهم في ممارسة مناسكهم 
ال��دي��ن��ي��ة، وإذ ت��ؤك��د إن ه��ذا السماح 
ي��ُدل على ُعمق العالقات االخوية بني 
البلدين وتاريخ الروابط املجتمعية بني 

الشعبني واملصير املُشترك بني دولة 
الكويت واململكة العربية السعودية.

وتدعو اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلن��س��ان فئة غير م��ح��ددي اجلنسية 
إلى التعاون مع فريق الطوارئ الذي 
شّكلته وزارة األوق��اف ملُتابعة كل ما 
يخص أداء مناسك احلج وتذليل جميع 

العقبات التي قد تواجههم في استخراج 
التأشيرات وتصاريح احلج.

وفي الوقت الذي ترى فيه اجلمعية 
أن حتديد ع��دد ال��ذي��ن سيتم السماح 
لهم ب��أل��ف شخص م��ن غير محددي 
اجلنسية “البدون” ليس كاٍف ُمقارنة 
بعددهم الفعلي، فهذا العدد ُيثل 1 % 
فقط من عددهم الفعلي، وتأمل أن يكون 
العدد مفتوح سواء كان املتقدمني أقل أو 
أكثر من العدد املسموح به، لكنها في 
الوقت ذات��ه تؤكد على أهمية املوافقة 
التي ج��اءت بعد مراسالت عديدة بني 
اجلانب الكويتي واجلانب السعودي، 
توّصلت إلى السماح بعدد ألف مقعد 

لفئة “البدون«.
وكانت اململكة العربية السعودية 
قد أوقفت حج غير ُمحددي اجلنسية 
“البدون” منذ ال��ع��ام 2015، عقب 
تطويرها لنظامها اآللي اخلاص بإصدار 
ال��ت��أش��ي��رات، حيث منعت سفاراتها 
من استقبال أي ج��وازات مؤقتة، ومن 
ضمنها اجل��وازات التي تصدرها دولة 
الكويت )م��ادة 17( للمقيمني بصورة 

غير قانونية.

اك��د م��دي��ر ادارة ال��ت��ع��اون العربي 
واخلليجي بوزارة املالية يوسف الرومي 
أمس االحد ان الكويت من الدول السباقة 
ف��ي وض��ع اآلل��ي��ات واالستراتيجيات 
املتعلقة بالعمل االجتماعي املشترك 

خلدمة االنسان العربي.
واوض�����ح ال���روم���ي ف���ي ت��ص��ري��ح 
ل��� )ك��ون��ا( على ه��ام��ش ت��رؤس��ة وفد 
دول��ة الكويت ال��ى اجتماعات اللجنة 
االجتماعية التابعة للمجلس االقتصادي 
واالج��ت��م��اع��ي ل��دورت��ه ال)100( أن 
مناقشات اللجنة ستتناول العديد من 
املواضيع التي تتعلق باالنسان العربي.

واضاف ان االجتماع سيناقش كذلك 
االل��ت��زام بتنفيذ ما يصدر من ق��رارات 
عن املجلس االقتصادي واالجتماعي 
من قبل الدول العربية في كل ما يتعلق 
باجلوانب االجتماعية موضحا ان هناك 
مجالس وزارية متخصصة تدرس مثل 
هذه املواضيع كمجلسي وزراء الشؤون 

العرب ووزراء العمل.
وح��ول رؤي��ة الكويت فيما يتعلق 
بالعمل االجتماعي املشترك خلدمة 
االنسان العربي اك��د ان هناك ق��رارات 
عديدة صدرت عن القمم العربية السابقة 

خاصة القمة العربية االقتصادية التي 
عقدت بدولة الكويت عام 2009 والتي 
تتعلق بالبعد االجتماعي واملواضيع 
اخلاصة بهذا الشأن ومايتعلق بالفقر 

والتعليم وتطويره.
واش���ار ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ال��ى ان��ه مت 
تكليف جهات متخصصة مبتابعة تنفيذ 
ه��ذه ال��ق��رارات مع ال��دول منها املنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم 
)الكسو( التي تعنى بتطوير التعليم 
وموضوع الفقر موضحا ان هناك برامج 

محددة وقطرية تخص كل دولة عربية.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ذك���ر ال���روم���ي ان 
ج��دول اعمال اللجنة يتضمن مشاريع 
ق���رارات تتعلق بدعم ال���دول العربية 
املستضيفة لالجئني والنازحني والنظر 
في اق��رار الالئحة التنفيذية )للبرملان 
العربي للطفل( الذي ستستضيفه امارة 
)ال��ش��ارق��ة( بدولة االم���ارات العربية 

املتحدة.
كما يتضمن موضوع )تعليم األطفال 
في مناطق النزاعات( و)متابعة البعد 
االجتماعي ف��ي ال��ت��ع��اون العربي مع 
التجمعات االقليمية والدولية بهدف 
حتقيق التنمية املستدامة( باالضافة الى 
التعاون بني منظومتي اجلامعة العربية 
واألمم املتحدة في اجلوانب االجتماعية.

وذك��ر ان��ه ستتم كذلك مناقشة بند 
حول االقتصاد االجتماعي والتضامني 
كآلية للحد م��ن العمل الهش ولدعم 
االن��دم��اج االجتماعي ل��ل��دول العربية 
وبند اخر حول العقد العربي ملنظمات 
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يوسف الرومي

ترأس وفد الكويت إلى اجتماعات املجلس االقتصادي واالجتماعي

الرومي: حريصون على وضع اآلليات 
واالستراتيجات املتعلقة بخدمة اإلنسان العربي 

العوضي: املوظف هو العمود الفقري للمؤسسة

»التعريف باإلسام«: تقيم رحلة ترفيهية 
للموظفني مبنطقة كبد

ثمن مدير عام جلنة التعريف 
باإلسالم/ فريد محمد العوضي ، 
الدور الرائد واملميز الذي يقوم به 
موظفي جلنة التعريف باإلسالم 
في شتى التخصصات الدعوية 
وامل���واردي���ة وال��ع��الق��ات العامة 
واإلع����الم ورع��اي��ت��ه��م للجاليات 
الوافدة واملهتدين اجلدد واملهتمني 

باإلسالم.
مشيداً بحجم االجنازات الرائدة 
التي حققتها اللجنة طوال مسيرتها 
العطرة املمتدة على مدى 39 عام ، 
والتي حتققت بفضل الله جل وعال 
، ث��م بجهود العاملني باللجنة 
ودع����م احمل��س��ن��ني واحمل��س��ن��ات 
من أبناء الكويت البررة ، الذين 
يبذلون الغالي والنفيس خلدمة 
دينهم احلنيف، مؤكداً أنه ملس من 
خالل عمله باللجنة روح الفريق 
الواحد والعمل اجلماعي والتفاني 
واإلخالص والسعي احلثيث لنشر 
رسالة اإلسالم كل في مجال عمله 

وموطن عطائه.
وق��ال العوضي خ��الل الرحلة 
الترفيهية ال��ت��ي أقامتها إدارة 
العالقات العامة باللجنة ملوظفيها 
وذلك لكسر روتني العمل وتوثيق 
العالقات االجتماعية واألخوية 
بني املوظفني، وشملت الفعاليات 
فقرات متعددة وخ��واط��ر دعوية 

والعاب رياضية
وأض���اف العوضي ، يغبطنا 
ال��ك��ث��ي��ر ع��ل��ى م��ا أن��ع��م ال��ل��ه به 
ج��ل وع��ال علينا م��ن نعم ال تعد 

وال حت��ص��ى، فعملنا ف��ي جلنة 
التعريف باإلسالم نعمة عظيمة 
إذ من خاللها نعرف الطرف األخر 
باإلسالم وندلهم على احلق ونأخذ 
بأيديهم لطريق احل��ق . وشبه 
العوضي ذل��ك بقصة أم موسى 
عليه السالم كانت ترضع أبنها 

وتأخذ أجراً.
وب��ني ال��ع��وض��ي: أن مثل هذه 
الرحالت واألنشطة الترويحية 
تعود باإليجاب على بيئة العمل 
وت��ع��زز م��ن قيم احملبة والعطاء 
بني املوظفني وحتثهم على األداء 
الوظيفي األمثل الذي نسعى إليه 
من خالل الطاقات البشرية املميزة 

التي تعمل معنا في حقل النجاة 
اخل��ي��ري. ف��امل��وظ��ف ه��و أس��اس 
التنمية وعمودها الفقري وبدورنا 
ن��ب��ذل ق��ص��ارى اجل��ه��ود لتنمية 
موظفينا على كافة األص��ع��دة، و 
ب��دورن��ا نسعى جاهدين لتوفير 
ك��اف��ة سبل ال��راح��ة إليهم، حتى 

تكون بيئة العمل جاذبة وصحية.
وف��ي خ��اط��رة ل��ه ت��ط��رق مدير 
العالقات العامة واملوارد / جودة 
الفارس ملناقب الشيخني اجلليلني 
فضيلة ال��دك��ت��ور ول��ي��د العلي 
والشيخ فهد احلسيني رحمهما 
الله مؤكداً أن��ه منذ أن اعلن خبر 
استشهادهما والذي أحزن الكويت 

واألم��ة اإلسالمية وإل��ى اليوم ال 
زال��ت قصص اعمالهم اخليرية 
الكثيرة التي كانا يقومان بها بدون 
أض���واء إع��الم��ي��ة ت��ف��وح كالعطر 

الذكي ، وبني
الفارس أن الدكتور وليد العلي 
رحمة الله ستفقده جلنة التعريف 
ب��اإلس��الم حيث ك��ان م��ن داعمي 
أعمال ومشاريع اللجنة وأنشطتها 
وكنا نستشيره ونرجع إليه في 
الكثير م��ن األم���ور كما سيفقده 
امل��س��ج��د ال��ك��ب��ي��ر وط���الب العلم 
الشرعي وط��الب اجلامعة وأهله 
وذوي���ه ودع��ا ال��ف��ارس للفقيدين 

بواسع الرحمة والغفران .

وك���ذل���ك ق����ام م��وظ��ف مكتب 
العمرية التابع للجنة / فارس 
ج��اع��د ال��ش��م��ري ب��إل��ق��اء خاطرة 
ع���ن روح ال��ت��ع��اون وال��ت��آخ��ي 
ب��ني امل��وظ��ف��ني ع���زز م��ن خاللها 
االن��ط��ب��اع احلقيقي ملفهوم روح 
ال��ف��ري��ق ال��واح��د وم��ا ل��ه م��ن أثر 
طيب في البذل والعطاء والتفاني 
واالخ���الص ل��دى جميع موظفي 
جلنة التعريف. وفي اخلتام توجه 
رئيس الفريق املنظم للرحلة نائب 
مدير امل���وارد والعالقات العامة 
/ محمد جميل بشكر احلضور 
وك��ذل��ك امل��ش��ارك��ون ف��ي الترتيب 

والتنظيم لهذه الرحلة.

العوضي يتوسط فريق التعريف باإلسالم

اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان

    صدرت بعد مساٍع عديدة من جهات ُمختلفة

»حقوق اإلنسان« تثمن السماح للبدون بأداء مناسك احلج

اليوم في بهو وزارة االشغال العامة بجنوب السرة

نقابة العاملني ب�»األشغال« تقيم سحبا على 
– كويت« 3 تذاكر سفر »كويت - دبي 

ريا�ض عواد 

أعلن السكرتير العام املساعد 
لنقابة العاملني في وزارة االشغال 
العامة ط��الل محمد العازمي عن 
م��س��اب��ق��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اح��دى 
شركات السفريات لسحب عدد 3 
تذاكر سفر )كويت -دبي -كويت ( 
وذلك اليوم في بهو وزارة االشغال 
العامة بجنوب السرة موضحا ان 
املسابقة تاتي في اط��ار االنشطة 
اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها النقابة 
ألعضاء اجلمعية العمومية حيث 
سيكون االش��ت��راك من خ��الل رقم 

العضوية .                              
وأوض��ح العازمي في تصريح 
صحافي ان مجلس ادارة النقابة 
م��س��ت��م��ر ف���ي ت���ق���دمي االن��ش��ط��ة 
واخل���دم���ات ألع��ض��اء اجلمعية 
العمومية كأحد االدوار االساسية 
املنوط بها مجلس االدارة فهناك 

العديد من ال��رؤى واألف��ك��ار التي 
يسعى مجلس االدارة لتطبيقها 
خالل املرحلة املقبلة فيما يتعلق 
باألنشطة واخلدمات واملسابقات 

واجل��وائ��ز مشيرا ال��ى ان مجلس 
ادارة النقابة حريص كل احلرص 
على التفاعل مع اعضاء اجلمعية 
العمومية من خالل هذه االنشطة 
واخل��دم��ات ت��ق��دي��را للمسئولية 
والثقة التي منحهم إياها أعضاء 

اجلمعية العمومية . 
وأوض��ح العازمي ان املسابقة 
امل��ش��ار اليها س��وف يتم السحب 
عليها بطريقة عشوائية لضمان 
الشفافية فيمن سيفوز بها من 
اع��ض��اء اجلمعية العمومية كما 
سيتم االعالن عنها في جميع اروقة 
الوزارة واملواقع اخلارجية إلحاطة 
كافة اعضاء اجلمعية العمومية 
بها وليتسنى لهم املنافسة فيها في 
املوعد احمل��دد واذا يتمنى اعضاء 
مجلس االعضاء جلميع املشتركني 
وأعضاء اجلمعية العمومية دوام 

.التوفيق والسداد

طالل العازمي

400م2 تشت������مل على »35« شقة مبساحة 

السكني������ة: توزيع بطاقات القرعة للشقق 
احلكومية في شمال غرب الصليبخات

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
أمس بتوزيع بطاقة دخول القرعة للشقق احلكومية 
في مشروع شمال غرب الصليبخات والتي تشت������مل 

على )35( شقة مبساحة 400م2. 
ه���ذا وق���د أع��ل��ن��ت امل��ؤس��س��ة أس��م��اء امل��واط��ن��ني 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناءاً على أولوية طلبه 
اإلسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 

 .2003/8/9
 وك��ان��ت املؤسسة ق��د خصصت يومي اخلميس 

واألحد موعداً لتوزيع بطاقات القرعة لشقق شمال 
غرب الصليبخات. 

 أما توزيع بطاقات االحتياط فقد حددت املؤسسة 
يوم االثنني 2017/8/21 في متام الساعة التاسعة 
صباحا موعداً لتوزيع بطاقات االحتياط لدخول 

القرعة. 
واجلدير بالذكر فقد حددت املؤسسة يوم االربعاء 
املوافق 2017/8/23 موعدا إلجراء القرعة على هذه 

الشقق في مسرح مبنى املؤسسة بجنوب السرة.   

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

يشهد إقباال متزايدا في فترة العطلة الصيفية

الشطي: نادي املناظرات يقيم حلقات نقاشية متنوعة 
ريا�ض عواد 

أكد رئيس نادي مناظرات املدارس بدر 
الشطي أن احللقات النقاشية التي تقام 
ضمن البرامج األسبوعية للنادي تثري 
الطلبة باملعلومات أملتنوعة وتفتح أمامهم 
آفاقا فكرية واسعة، كما تعزز قدرة الطلبة 

على احلوار اإليجابي والنقد البناء.
جاء ذلك خالل احللقة النقاشية التي 
أقامها النادي يوم األربعاء املاضي ضمن 
نشاطاته األسبوعية املعتادة ، والتي 
حملت عنوان “حقوق امل��رأة بني الواقع 
والتطلعات” ، حيث  أداره��ا معلم اللغة 
العربية محمد الكندري ، وتناول احلضور 
م��ن أع��ض��اء ال��ن��ادي والطلبة املنتسبني 
احل����وار ح���ول اجل���وان���ب االج��ت��م��اع��ي��ة 

وال��ن��ف��س��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة املختلفة من 
املوضوع املطروح ، وتباينت اآلراء فيما 
إذا كان ما حصلت عليه امل��رأة من حقوق 
يعد كافيا في ضوء التغييرات االجتماعية 
، وقد أظهر املتحاورون من الطالب قدرة 

عالية على النقد البناء والفكر املنفتح .
 وف��ي خ��ت��ام احللقة مت ت��ق��دمي نشاط 
آخ��ر متثل بلعبة الربط املوضوعي بني 
عدة عناصر متنوعة ومختلفة، حيث مت 
تقسيم احلاضرون إلى ثالث فرق، وقامت 
كل فرقة بتقدمي الروابط التي اتفق عليها 
أعضائها فيما كانت بقية الفرق تقوم بنقد 
ال��رواب��ط التي توصلت إليها ك��ل فرقة، 
وحت���اول ب��ي��ان اخل��ل��ل ف��ي ال��رب��ط وع��دم 

منطقيتها بالتناوب.

وذك��ر الشطي ال��ذي لعب دور احملكم 
ب��ني ال��ف��رق أن ال��ه��دف م��ن اللعبة تعزيز 
ق��درة الطلبة على النقد وتفنيد احلجج 
والروابط ، مما يعزز قدرة املناظرين على 
احلوار ، مضيفا أن نادي املناظرات يشهد 
إقباال متزايدا في فترة العطلة الصيفية 
من طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية 
وعدد من طلبة اجلامعة، األمر الذي يعزز 
رؤية النادي للمستقبل، ويدعو للتفاؤل 
بتحقيق العديد من األه��داف املرجوة في 

فترة وجيزة.
وأض���اف الشطي أن��ه يكن للراغبني 
التواصل مع النادي عبر وسائل التواصل 

االجتماعي
schoolsdebateq8@بدر الشطي

وآخران كانا ينجزان صفقة بيع خمور

مباحث اجلهراء: لصوص تخصصوا في سرقة اجلواخير
أسقط رجال مباحث اجلهراء 5 أشخاص، 
3 م��ن��ه��م ل��ص��وص ت��خ��ص��ص��وا ف��ي سرقة 
اجلواخير، والشخصان اآلخ��ران ضبطوهما 
في الطريق باملصادفة بينما كانا ينجزان 
صفقة بيع خمور، وكان بحوزتهما 45 قنينة 

خمر مستوردة.
وق��د متكن املباحثيون ف��ي اجل��ه��راء من 
ض��ب��ط 3 أش��خ��اص اح��ت��رف��وا التسلل إل��ى 
جواخير منطقة كبد وس��رق��ة محتوياتها، 

وبإخضاعهم للتحقيق اعترفوا بأنهم كانوا 
يبيعون املسروقات التي يستولون عليها في 
عّدة أماكن ومن خالل امل��زادات، فاصطحبهم 
رجال املباحث بواسطة دورياتهم لإلرشاد عن 
اجلواخير التي سرقوها، وما كادوا يدخلون 
منطقة ك��ب��د، ح��ت��ى ش��اه��د رج���ال املباحث 
سيارتني متوقفتني وحقيبتيهما اخللفيتني 
مفتوحتني، وعند اق��ت��راب ال��دوري��ات منهما 
انطلق سائقاهما هاربني ركضاً، فما كان من 

املباحثيني سوى مالحقتهما وإلقاء القبض 
عليهما، بعدما أخمدوا مقاومتهما وتغلبوا 
على محاوالتهما الفاشلة في االعتداء عليهم 
بالعنف، وب��ال��ع��ودة إل��ى ال��س��ي��ارت��ني عثر 
رج��ال الفريق األمني على 37 زجاجة خمر 
مستوردة، وتبني أنهما كانا يتحاوران إلبرام 
صفقة بيع املضبوطات، حيث قال أحدهما إن 
الكمية تخص الشخص اآلخ��ر، وأن��ه مجرد 

زبون كان ينوي شراء الكمية.

وأن��ك��ر ال��ب��ائ��ع وج���ود أي كميات أخ��رى 
بحوزته، وبتشديد اخلناق عليه في التحقيق 
أرشد عن جاخوره، وبتفتيشه عثر املباحثيون 
على بقية الكمية، وهي 8 زجاجات، فعمدوا 
إلى حتريز الكمية كاملًة، واقتادوا املتهمني 
مع اللصوص الثالثة إلى مكتب بحث وحتري 
اجلهراء، حيث يجري استكمال التحقيقات مع 
املجموعتني كٌل بحسب قضيتها، متهيداً إلعداد 

ملفيهما وإحالتهما إلى اجلهات املختصة. وزارة الداخلية


