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سفير كوريا الشعبية :نتطلع
إلى مزيد من التعاون مع الكويت

سمو األمير يرعى تخريج الدفعة  34نهاية الشهر الحالي

أكاديمية سعد العبدالله صادقت على نتائج
امتحانات الطلبة الضباط

{

صادق مجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية
برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب على
النتائج النهائية المتحانات نهاية العام للطلبة ضباط
السنة الرابعة والطلبة ضباط االختصاص بنسبة نجاح
بلغت  100في املئة ،ما يؤكد نجاح السياسة التعليمية
وال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ت��ي ت��م ان�ت�ه��اج�ه��ا أخ �ي �رًا ف��ي األك��ادي�م�ي��ة،
واع �ت �م��اده��ا ع �ل��ى اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة رب ��ط ت �ل��ك ال �س �ي��اس��ات
ب�م�خ��رج��ات التعليم وال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ب��رام��ج التدريبية
وتوزيع املقررات الدراسية بما يتوافق مع االحتياجات
الفعلية ألج�ه��زة ال�ش��رط��ة ،وي�ص��ب ف��ي ص��ال��ح املنظومة
األم �ن �ي��ة ال �ش��ام �ل��ة إل� ��ى ج��ان��ب االه �ت �م ��ام ب �ش �ك��ل خ��اص
بالتواصل املجتمعي وتطلعاته.
وينتظر الطلبة الضباط ال��رع��اي��ة السامية م��ن صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
القائد األعلى للقوات املسلحة ليشمل حفل تخريج الدفعة
 34م��ن الطلبة الضباط ،والدفعة  19م��ن الطلبة ضباط
االختصاص املقرر تنظيمه أواخر الشهر الحالي.
وم ��ن ج��ان��ب م�ت�ص��ل اع �ت �م��د م��دي��ر ع ��ام أك��ادي �م �ي��ة سعد
العبدالله للعلوم األمنية العميد يوسف مبارك املضاحكة
نتائج االمتحانات بحضور مساعد املدير العام لشؤون
التعليم والتدريب العميد د .وليد بن سالمة ومدير كلية
الشرطة العقيد محمد املكيمي ومساعده امل�ق��دم ناصر
ب��ورس �ل��ي ،ورئ �ي��س ق �س��م ش� ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م امل �ق��دم ب��اس��م
امل �ط��ر ورئ �ي��س ق�س��م ش ��ؤون االخ �ت �ب��ارات ال��رائ��د مشعل
ال�ف�ي�ل�ك��اوي ،م�ع��رب��ًا ع��ن س�ع��ادت��ه ال�ب��ال�غ��ة ب�ه��ذه النسبة
العالية وما حققه الطلبة الضباط والطلبة الجامعيني من
نتائج باهرة وحرصهم على التحصيل العلمي وااللتزام
ببرامج التدريب والحفاظ على الضبط والربط والتمسك
بالسلوكات واللوائح واألوامر والتعليمات الصادرة لهم
من رؤسائهم.
وأث �ن��ى ع �ل��ى ال �ج �ه��ود امل�ض�ن�ي��ة ال �ت��ي ب��ذل �ه��ا م��دي��ر كلية

كتبت سميرة فريمش

أكد سفير جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لدى
ال �ك��وي��ت ه��وج��ون��غ أن ب ��الده ب ��دأت ف��ي ال �ف �ت��رة األخ �ي��رة
م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ف ��ي ال �ع ��الق ��ات امل �ت �ط ��ورة م ��ع ال �ك��وي��ت.
م��وض�ح��ًا أن��ه ي�ت��م ال�ع�م��ل م��ن أج��ل ع�ق��د ات �ف��اق��ات ثنائية
ووضع قاعدة قانونية لتطوير العالقات.
وأش� ��ار ال�س�ف�ي��ر ج��ون��غ خ ��الل ح�ف��ل اس�ت�ق�ب��ال اق��ام��ه في
م�ن��زل��ه ف��ي ال �س��رة م�س��اء أول م��ن أم��س بمناسبة ذك��رى
والدة الزعيم الكوري الراحل كيم ايل سونغ إلى وجود
ات�ف��اق�ي��ات ت �ع��اون ق�ي��د ال��دراس��ة وال�ت��وق�ي��ع ب��ني ال�ك��وي��ت
وج �م �ه��وري��ة ك��وري��ا ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة م�ن�ه��ا ما
يتعلق بالتعاون التجاري وأخ��رى تتعلق بتسيير خط
ج��وي مباشر بني البلدين ،اضافة إل��ى وج��ود اتفاقيات
أخرى قيد التباحث والتشاور.
وأض��اف السفير جونغ أن بالده تنتظر الزيارة املرتقبة
لوزير املالية وزير الصناعة والتجارة بالوكالة مصطفى
الشمالي ف��ي شهر يونيو املقبل م��ن أج��ل التوقيع على
اتفاقية ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري وللبحث ف��ي سبل التعاون

الزمانان :تخبط إداري في «املفتوحة»

تسليم النتائج النهائية للطلبة ضباط السنة الرابعة بعد اعتمادها

كتب أحمد الفراج

الشرطة ومساعديه وأع�ض��اء هيئة التدريس والتدريب
وأعضاء لجنة الكنترول ،كما أثنى على األنشطة وأجواء
الرعاية االجتماعية واالنسانية والترفيهية والرياضية
وغيرها م��ن الخدمات املساندة التي وفرتها ادارة كلية
ال�ش��رط��ة للطلبة ال�ض�ب��اط ال�ت��ي ك��ان ل�ه��ا أط�ي��ب األث ��ر في
حصول  31طالب ضابط على مرتبة الشرف األول��ى من
أصل  172طالب ضابط من بينهم  19طالبًا وافدًا من دول
مجلس التعاون الخليجي وال��دول العربية املبتعثني من

في املجال االقتصادي .موضحًا أن بالده تمتلك القدرات
واالمكانات ومجاالت للتعاون الثنائي.
وأوضح سفير جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية
أن تشكيل جمعية ال�ص��داق��ة الكويتية  -ال�ك��وري��ة التي
كونتها مجموعة م��ن الشخصيات الكويتية امل��رم��وق��ة
ه��ي ان�ط��الق��ة شعبية ف��ي م�س��ار ال�ع��الق��ات ب��ني البلدين،
حيث دخلنا في مرحلة تاريخية ونتطلع إلى مزيد من
التعاون والتضامن.
وحضر حفل االستقبال الذي أقيم بمناسبة ذكرى والدة
م��ؤس��س ك��وري��ا ال��زع�ي��م كيم اي��ل س��ون��غ ال��وزي��ر املفوض
في الخارجية حمد األحمد ونائب املدير العام لصندوق
ال�ك��وي��ت للتنمية ال�ع��رب�ي��ة االق�ت�ص��ادي��ة ح�س��ام ال��وق�ي��ان
ورئيس مجلس االدارة رئيس لجنة املؤتمرات واملعارض
في الجمعية الكويتية للسالمة املرورية يوسف العميري
ورئ �ي �س��ة ال�ل�ج�ن��ة االع��الم �ي��ة ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ع�ض��و هيئة
ال�ت��دري��س ف��ي كلية التربية األس��اس�ي��ة د .خ�ل��ود النجار
وأعضاء جمعية الصداقة الكويتية الكورية والسكرتير
األول في سفارة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية
هو كيونغ سو.

حكوماتهم ،منهم  5طالب من قطر و 5طالب من االمارات،
وطالبني من سلطنة عمان و 4طالب من اليمن و 3طالب
من موريتانيا.
وأعلن العميد املضاحكة عن نجاح  15طالب ضابط من
االختصاصيني .وأض��اف أن الطلبة الضباط الناجحني
سيحصلون على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة
ال �ت��ي ت �ع ��ادل امل ��ؤه ��ل ال �ج��ام �ع��ي ألرب� ��ع س �ن ��وات دراس �ي��ة
مقسمة على ثمانية فصول.

ت �ع ��ود ق��ائ �م��ة ال �ت �ج �م��ع ال �ط��الب��ي ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال�ع��رب �ي��ة
املفتوحة ف��رع الكويت م��رة أخ��رى في مواجهة مع اإلدارة
ال�ج��ام�ع�ي��ة ل�ن�ق��ل ص ��وت ال�ط�ل�ب��ة امل�ظ�ل��وم��ني ف��ي ال �ق ��رارات
االداري��ة والفنية الصادرة من مدير الجامعة فرع الكويت
واصفة اإلدارة الجامعية بأنها إدارة متخبطة إداري��ا بال
ح��دود وف��ي تفاصيل ه��ذه امل��واج�ه��ة ذك��ر أم��ني س��ر قائمة
ال�ت�ج�م��ع ال �ط��الب��ي ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ف �ت��وح��ة ف��رع
الكويت محمد الزمانان أن جموع الطلبة وصلوا املراحل

األخيرة من االستياء من ظلم اإلدارة لهم في جميع القرارات
اإلداري��ة حتى أصبح الطلبة في حيره من أمرهم بني هل
يطالبون بمعالجة امل�ش��اك��ل األزل �ي��ة؟ أو أن�ه��م يتغاضون
عن إسفاف اإلدارة وعن عدم نظرها بمطالباتهم الكثيرة؟
معربا ع��ن أسفه ف��ي تفاقم املشاكل األزل�ي��ة التي تسببها
اإلدارة بالجامعة حتى أصبح من الصعب معالجتها .وقال
الزمانان .خير مثال عن ه��ذه املشاكل هو تغير الدرجات
في جميع امل��واد بحث يستطلع الطلبة عن درجاتهم بعد
ظهور النتائج بفترة يومني تقريبا يكتشفون أن درجاتهم
هبطت دون مبرر.

وكيلة وزارة األوقاف املصرية تشيد بمبادرات الكويت في خدمة القضايا اإلسالمية
القاهرة  -كونا  -أكدت مسؤولة مصرية أمس أن دولة الكويت تبادر دائما لطرح
االفكار والرؤى التى تخدم القضايا االسالمية مشيدة بالدور االيجابي والبناء
لالمانة العامة لالوقاف الكويتية في تنمية املجتمعات االسالمية واالستثمار
ف��ي م�ج��ال ال��وق��ف .ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح لوكيلة وزارة االوق ��اف ل�ش��ؤون البر
وال��وق��ف امل �ص��ري��ة م�ن��ى ج �م��ال ال��دي��ن ل� � (ك��ون��ا) ق�ب�ي��ل ت��وج�ه�ه��ا ال ��ى ال�ك��وي��ت
للمشاركة في الندوة الدولية االولى ملجلة (اوقاف) التي تنظمها األمانة العامة
لألوقاف تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر املحمد .وتعقد
الندوة الدولية في الكويت خالل الفترة من  13الى  15ابريل الحالي تحت شعار
«ال��وق��ف والعوملة استشراق مستقبل االوق ��اف ف��ي ال�ق��رن ال�ح��ادي والعشرين»
بمشاركة كوكبة م��ن العلماء واملتخصصني  .ووص�ف��ت ج�م��ال ال��دي��ن االم��ان��ة
العامة لالوقاف في الكويت أنها مؤسسة «نشطة جدًا» وتطرح دائما األفكار

البناءة ومنها ربط الوقف بالعوملة وتأثير كل منهما على االخر ومقترح ربط
الوقف بالوقتّ .
ونوهت بحرص االمانة العامة لالوقاف على التواصل ودعوة
وزارة االوق��اف وال�ش��ؤون االسالمية في مصر للمشاركة في مختلف الندوات
واملؤتمرات ذات العالقة بما يثري األفكار والرؤى املطروحةّ .
وبينت ان الندوة
تهدف الى التعريف بالوقف وعالقاته بالعوملة اضافة إلى تطوير موضوعات
ال�ن�ش��ر ال�ع�ل�م��ي وال ��دراس ��ات املتعلقة ب��ال��وق��ف م��ن خ��الل ال �ت��واص��ل والتحليل
الفلسفي لفكرة الوقف ونتائجها الحضارية ودوره في محاربة الفقر .وأكدت ان
الندوة تكتسب اهمية كبيرة كونها املرة االولى التى تطرح فيها هذه القضايا
واالت �ص��ال ب��ني ال��وق��ف وال�ع��ومل��ة واي�ض��ا اوراق العمل امل�ط��روح��ة ال�ت��ي تتناول
م��وض��وع��ات مختلفة منها ال��وق��ف وال �ح��وار ال�ح�ض��اري والثقافي وال��دراس��ات
الوقفية ف��ي األدب �ي��ات العربية واآلس�ي��وي��ة والتجربة االس��الم�ي��ة الحديثة في

الهندسة تستضيف معرضًا للتكييف وخدمات املباني
تقيم الجمعية األم�ي��ري�ك�ي��ة ملهندسي ال�ت��دف�ئ��ة والتبريد
 ف ��رع ال �ك��وي��ت ب��ال �ت �ع��اون م��ع ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��دس��ة وال �ب �ت��رولب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت امل �ع��رض ال �ت��اس��ع للتكييف وخ��دم��ات
املباني في  16أبريل الحالي ويستمر أربعة ايام.
وقال رئيس الجمعية د .سرور العتيبي في بيان صحافي
ان امل�ع��رض يجمع ك��ل الشركات املتخصصة ف��ي خدمات
التكييف ويمنح فرصة للمهتمني واملتخصصني لاللتقاء
مع املشاركني باملعرض ال��ذي سيقام في أرض املعارض
منطقة مشرف.

تنظيم وادارة الوقف .وأش��ارت جمال الدين الى االرتباط بني الوقف والعوملة
واستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكة االنترنت ما يعود بالنفع على الوقف
واملستفيدين منه والعاملني فيه مثمنة هذه االفكار الكويتية املثمرة التي تصب
فيما ينفع املسلمني .وأشادت بجهود القائمني على الوقف فى الكويت خاصة
أم��ني ع��ام األمانة العامة لالوقاف د .محمد عبدالغفار الشريف ونائبة االمني
ال�ع��ام ل ��الدارة وال�خ��دم��ات املساندة رئيسة اللجنة التحضيرية للندوة ايمان
الحميدان .وأوضحت جمال الدين ان الندوة ستناقش خمسة محاور تتضمن
االبعاد املصرفية والحضارية للوقف وال��دراس��ات الوقفية املعاصرة واألبعاد
املؤسسية للوقف ف��ي حصر ال�ع��ومل��ة واألب �ع��اد االق�ت�ص��ادي��ة للوقف والتنمية
املستدامة بالتعاون مع البنك االسالمي للتنمية وجامعة زايد .وأوضحت أنها
ستطرح خالل الندوة ورقة عمل تتناول نشاط الوقف في مصر واالستثمار في

«العلوم اإلدارية» ضمن أفضل  1000كلية

وأض � ��اف ال�ع�ت�ي�ب��ي أن امل �ع��رض ش �ه��د ت �ط��ورًا م��ن ن��اح�ي��ة
ال�ش��رك��ات واالن�ش�ط��ة املصاحبة حيث سيتخلل املعرض
ن��دوات متخصصة للمهندسني وأخ��رى للعامة ،موضحًا
أن ال �ش ��رك ��ات ال �ت��ي ت� �ش ��ارك ف ��ي امل� �ع ��رض ت �غ �ط��ي جميع
ال �ت �خ �ص �ص��ات س � � ��واء امل �ص �ن �ع��ة الج � �ه� ��زة ال �ت �ك �ي �ي��ف أو
املختصة ب��امل �ق��اوالت وال�ص�ي��ان��ة .وأك ��د أه�م�ي��ة صناعات
التكييف وارتباطها بالكثير من املنتجات الحيوية في
حياة املواطنني اضافة الى ارتباطها بموضوع استهالك
الكهرباء.

كتبت حوراء جودي

أع� �ل ��ن ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ع �ل ��وم االداري � � � ��ة د .راش ��د
ال �ع �ج �م ��ي ع� ��ن اخ� �ت� �ي ��ار ال �ك �ل �ي ��ة ك � ��واح � ��دة م��ن
اف �ض��ل  1000ك�ل�ي��ة ع �ل��وم اداري � ��ة ع�ل��ى مستوى
ال �ع��ال��م م�ع�ت�ب��را ان ه ��ذا االخ �ت �ي��ار ان �ج��از كبير
للكلية بشكل خ��اص ولجامعة ال�ك��وي��ت بشكل
ع ��ام .وق ��ال ال�ع�ج�م��ي ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ان
اختيار الكلية ال��ذي تم اخيرا من قبل مؤسسة

 EDUNIVERSALالدولية اتى بناء على دورها
وتأثيرها على املستوى الوطني وال��دول��ي من
خالل ابحاثها ونشاطاتها املتميزة واملختلفة.
وأض ��اف ان عملية االخ�ت�ي��ار تمت بعد اجتياز
ال�ك�ل�ي��ة ل�ج�م�ي��ع ال� �ش ��روط ال �خ��اص��ة ب��االخ�ت�ي��ار
واملتمثلة في حصولها على االعتماد االكاديمي
ال��دول��ي ون�ي�ل�ه��ا ج��وائ��ز ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال��دول��ي
اضافة ال��ى حجم ون��وع شبكة الشراكة املحلية
والدولية لها.

الحركة الطالبية في جامعة الكويت تعلن رفضها لقانون التجمعات
أق��ام��ت ق �ي��ادات ال�ح��رك��ة ال�ط��الب�ي��ة تجمعًا تعبيرًا عن
احتجاجهم على قانون التجمعات ،مساء أمس األول،
أمام مقر االتحاد الوطني لطلبة الكويت في الخالدية.
وأك ��د رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ط��الب�ي��ة ف��ي االت �ح��اد ال��وط�ن��ي
لطلبة الكويت أحمد السميط ان التجمع ه��و رسالة
من القوى الطالبية وتعبير عن موقفه الشديد تجاه
احياء قانون التجمعات امللغي ،وهذه بداية وان القادم
أعظم ،هي وقفة في سبيل الكويت وف��ي سبيل حرية
التجمعات التي كفلها الدستور.
وش� ��دد ال �س �م �ي��ط ع �ل��ى ع ��دم ال �ت �ن��ازل ع ��ن أي ب �ن��د في
ً
الدستور ،متسائال كيف للحكومة اصدار هذا القانون
بطريقة بوليسية متعسفة قمعية ،ل��م نشهدها في
الكويت من قبل .وقال ان الكويت تمر على خط فاصل
وم��رح �ل��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة ،وق ��ان ��ون ان �ت �خ��اب ج��دي��د ،وت��أت��ي
الحكومة وتصدر مثل هذه القوانني القمعية ،مستغربًا
لصالح من وملن وهذه األسئلة البد أن يجاب عليها.
وأكد السيمط على ان نصوص الدستور مصانة وان
الدستور ال��ذي اتفق عليه الشعب والحكم منذ 1962
متمسكني ب��ه ألبعد ال �ح��دود ،وف��ي ال��وق��ت ال��ذي يمس
فيه الدستور نقول هنا خط أحمر.
وأش��ار إل��ى ان القانون يجرم التجمع اذا تجاوز عدد
املجتمعني  30شخصًا ،ونحن عددنا اليوم  31شخصًا
وه��و تجمع رم��زي خ��ارج س��ور الجامعة لكسر قانون
املهزلة ،مؤكدًا على تحدي الحكومة من ان تقف أمام
ش�ب��اب الكويت وإذا ك��ان��ت الحكومة ج��ادة ف��ي تقييد
الحريات ،ونحن نقول ان انفسنا وأرواحنا فداء لهذه
الحريات ودفاعًا عن مكتسبات الشعب املصانة وفق
الدستور.

قانون التجمعات
ومن جهته ،قال رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت
فرع الجامعة عبدالعزيز الصقعبي ساءنا ما تناقلته
وس ��ائ ��ل اإلع � � ��الم خ� ��الل األي � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض �ي ��ة م��ن
أخ�ب��ار ح��ول اص��دار مجلس ال ��وزراء مرسومًا بقانون
ي�ت�ض�م��ن ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون ال �ت �ج �م �ع��ات ال �س��اب��ق وذل ��ك
ب�م��وج��ب ال �ض ��رورة .وأض ��اف الصقعبي م��ع ال�ع�ل��م ان
دولة الكويت طوت صفحة سوداء من تاريخها بعدما

قوة على املواطنني
وشدد الصقعبي وكنا نتمنى من حكومة قوية تملك
قرارها ولديها أجندة تستطيع تحقيقها دون ت��ردد،
ولكن الواضح ان هذه القوة ال تظهر إال على املواطنني
الضعفاء وف��ي ظ��ل غياب ممثلهم مجلس األم��ة ال��ذي
ظلمه الكثيرون عندما اتهموه بتعطيل التنمية ،ولكنه
ف��ي حقيقة األم��ر ك��ان صمام أم��ان وخ��ط ال��دف��اع األول
أم��ام الحكومة واستخدامها لصالحياتها بالطريقة
الخطأ .فبعد ان حل املجلس مباشرة بادرت الحكومة
ب �ك��ل ق��واه��ا ال ��ى ت�ع�ط�ي��ل ال �ف��رع �ي��ات ،واي� �ق ��اف ال �ن��اس
ب��ال �ق��وة وك �ن��ا ن��ؤي��ده��م ف��ي ذل� ��ك ،ألن ��ه ك ��ان متماشيًا
م��ع ال�ق��ان��ون ،وال�ق��ان��ون يجب ان ي�س��ود ،وك��ذل��ك الحال
بالنسبة للدواوين رغم استغرابنا هذه القوة املفاجأة
التي تملكت الحكومة .واستغرب ان تتحول القوة الى
وس�ي�ل��ة لقمع ال�ح��ري��ات ف�ه��ذا أم��ر ي��رف�ض��ه أي كويتي
حريص على مصلحة بلده ملا في ذلك من فساد وتعد
ص��ري��ح ع�ل��ى م ��واد ال��دس �ت��ور ال �ت��ي ك�ف�ل��ت للمواطنني

{

كتب أحمد الفراج

وقفت املحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية
في البلد الى جانب الشعب وألغت قانون التجمعات
القمعي السابق الذي يحد من الحريات ويضيق على
املواطنني وي�ع��ارض الدستور وك��ان ذل��ك منذ سنتني
ت�ق��ري�ب��ًا ف��ي ي��ول �ي��و  .2006واس �ت��ذك��ر ان ال �ي��وم تعيد
الحكومة البلد ال��ى دوام��ة بوليسية ال يحمد عقباها
من خالل هذه التصرفات.
وأش� ��ار ال ��ى ان ال �ن��اظ��ر ال ��ى ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د بتمعن
ي�ج��د ان ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل��م ت�خ��رق ح�ك��م املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ف�ح�س��ب ب ��ل ت� �ج ��اوزت ال �ق��ان��ون ال�س��اب��ق
ب �خ �ط ��وات ن �ح��و ق �م��ع ال� �ح ��ري ��ات وت �ض �ي �ي��ق ال �خ �ن��اق
ع�ل��ى ال�ش�ع��ب .وق ��ال ف�ب�ع��دم��ا ك��ان ح��ق األف� ��راد تنظيم
التجمعات في القانون امللغي ،جاءنا التعديل الجديد
ليستبعد األفراد من أمر تنظيم االجتماعات ويقصرها
على مؤسسات املجتمع املدني وجمعيات النفع العام
وذلك في نص« :يشترط ان يكون تنظيم التجمع تابعًا
الح��دى مؤسسات املجتمع امل��دن��ي أو جمعيات النفع
العام ،وال ينافي ما أق��ر في م��واد الدستور» ،وبعدما
ك ��ان م��ع ط��ال�ب��ي ال�ت�ج�م��ع اخ �ط��ار ج�ه��ة اإلدارة ممثلة
في املحافظ ،ال��زم التعديل الجديد طالبي التجمع ان
يحصلوا على ترخيص وزارة الداخلية وهو ما يعني
الحد من دور املحافظ.

قانون مرفوض
وأش ��ار ان ال�ق��ان��ون منذ الثمانينيات م��رف��وض ،وهو
ً
غير دستوري ،متسائال كيف يصدر مثل هذا القانون
ون�ح��ن نشهد ف�ت��رة ال �ع��رس ال��دي�م��وق��راط��ي وال �ت��ي من
املفترض التركيز على اطروحات املرشحني وأفكارهم
السياسية .وأكد املزيدي ان الحكومة تتغافل الشعب،

لجنة زكاة الجهراء تبدأ طباعة
 50ألف نسخة من كتاب «هدي النبي»
ص ��رح رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ج �ه��راء ل �ل��زك��اة وال �خ �ي��رات ال�ت��اب�ع��ة لجمعية
االص� ��الح االج �ت �م��اع��ي ع�ب��دال�ل��ه ع��ام��ر ال�ع�ج�م��ي ان م��رك��ز ال�ت��وج�ي��ه
واالص��الح في اللجنة ق��رر البدء في طباعة ع��دد  50ال��ف نسخة من
كتاب هدي النبي محمد «ﷺ» .وقال العجمي في تصريح صحافي
ان ال �ك �ت��اب ي�ت�ض�م��ن  30م��وض �ع��ا م��ن م��واض��ع ال �ق ��دوة باملصطفى
صلوات الله عليه وسالمه ،في عباداته ومعامالته واخالقه الكريمة
باسلوب مختصر ومفيد ليعلمنا كيف كانت سلوكياته في العبادات
كالطهارة واداء ال�ص��الة وغيرها ،كما يعلمن كيفية معامالته في
البيع والشراء باالضافة الى بيان هديهفي الطب والتداوي وكالمه
وس �ك��وت��ه م��ن خ ��الل وص ��ف رب ال �ع��زة ل��ه س�ب�ح��ان��ه وت �ع��ال��ى (وان ��ك
لعلى خلق عظيم) «ﷺ» .واض��اف العجمي ان ه��ذا الكتاب سيقدم
ه��دي��ة للمتبرعني علما ان قيمة املساهمة ه��ي  100فلس للنسخة
الواحدة ،وال تقارن بما يحتويه الكتاب بني دفتيه من مكارم اخالق
املصطفى عليه الصالة والسالم ،داعيا اهل الخير في الكويت وما
اكثرهم للمساهمة في نصرة الرسول ّ من خالل تبرعاتهم الخيرية
واملساهمة في هذا املشروع ا ملبارك .ونوه العجمي الى انه تم طباعة
ع��دد  5000نسخة العام املاضي من الكتاب وت��م توزيعها بالكامل،
وفي ظل االقبال املتزايد على اقتنائه تمت املوافقة على زيادة العدد
هذا العام الى  50الف نسخة لتلبية الطلب املتزايد عليه.

دور مميز لجامعة الكويت في حملة
ترشيد استهالك الطاقة

جانب من التجمع الطالبي

التوسع ف��ي اع�ط��اء الحريات ال تقليصها ،كما فعلت
حكومتنا الرشيدة! ونحن ضد الحكومة في اصدارها
ملثل ه��ذه القوانني .ونحن في االتحاد الوطني لطلبة
الكويت فرع الجامعة نناشد الحكومة التعقل والتريث
ف��ي اص� ��دار ه �ك��ذا ق��وان��ني ون�ط��ال�ب�ه��ا ان ك��ان��ت تمتلك
الجرأة والقوة ان تؤجل هذا القانون الى بعد انتخابات
مجلس األمة ومن ثم تعرضه على ممثل الشعب.
ومن جانبه ،قال ممثل القائمة اإلسالمية في جامعة
ال �ك��وي��ت ع �ب��دال��وه��اب امل ��زي ��دي ت�ن�ط�ل��ق م ��ن االت �ح��اد
الوطني لطلبة الكويت للتعبير عن رفضنا للقانون
وبمشاركة قائمتنا الزميلة االئتالفية.
وأض��اف :نبني اليوم عن مدى استيائنا واستنكارنا
ل �ه��ذا ال �ع �ب��ث ،وان ال�ح�ك��وم��ة ول��ألس��ف تستغل غياب
املجلس ،في اص��دار املراسيم والقوانني وعلى رأسها
ق� ��ان� ��ون ال �ت �ج �م �ع ��ات ،وال � �ت� ��ي ت� �ف ��رض ش� ��روط� ��ه ع�ل��ى
ال �ت �ج �م �ع��ات ،وك �ي��ف ي �ص��در ال �ق��ان��ون ب �ع��دم��ا رف�ض�ت��ه
املحكمة الدستورية.

مجال الوقف والتأثير املتبادل لكل من الوقف والعوملة على اآلخر مشيرة إلى
التجربة املصرية في هذا املجال واستثمار أموال الوقف في استصالح االراضي
الزراعية وبناء املساكن وتشغيل العمالة اضافة الى الهدف االساسي املتمثل
في نشر الدعوة االسالمية .ولفتت الى التعاون املستمر بني وزارتي االوقاف في
البلدين وحرص ادارة البر والوقف في وزارة االوقاف املصرية على املشاركة في
الندوة التي ينتظر أن يشارك فيها أيضا مفتي مصر د .علي جمعة اضافة الى
عدد كبير من الشخصيات االسالمية والدعاة واملتخصصني في مجال الوقف.
ي��ذك��ر أن «أوق� ��اف» مجلة علمية نصف سنوية متخصصة ف��ي م�ج��ال الوقف
والعمل الخيري تنشر بلغات متعددة وتعتبر أح��د املشروعات العلمية التي
تنجزها االمانة العامة لألوقاف في الكويت باعتبارها الدولة املنسقة لجهود
الدول االسالمية في مجال الوقف على مستوى العالم االسالمي.

ونحن نرفض ال�ق��ان��ون ال�ص��ادر رفضًا قاطعًا ،ونحن
ن��وج��ه دع ��وة ل�ل�ح�ك��وم��ة ل�س�ح��ب ه ��ذا ال �ق��ان��ون ،إذا لم
تسمعوا منا كحركة طالبية ستسمعون من املجلس
ال�ق��ادم كلمتنا ،وق��ال تجمعاتنا وحرياتنا ال نرضى
ألح� ��د ان ي �م �س �ه��ا .وم� ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال رئ �ي��س ال�ق��ائ�م��ة
االئ�ت��الف�ي��ة أوس ال�ش��اه��ني ،ال نستغرب على االت�ح��اد
الوطني لطلبة الكويت ملثل هذا التحرك ،وهو يمثل 20
ألف طالب وطالبة .واستعرض مواقف االتحاد الوطني
اثناء الثمانينيات برفضه الحل غير الدستوري ،وانه
أول جهة تندد بالغزو العراقي ،واليوم أول جهة تقوم
بخرق قانون التجمعات .وقال تجمعنا هذا رمزي وله
داللة وله معنى ،والحركة الطالبية تعرف كيف تحشد
وكم تحشد ،وقال ان املجتمع الكويتي ان كان ال يعرف
يجب ان يعرف ان الحركة الطالبية ان حشدت كوادرها
كيف تحشد وك��م تحشد .وان ه��ذا التجمع من اسمى
ص ��ور ال��وط �ن �ي��ة ،وال ي�م�ك��ن ألح ��د ان ي��زاي��د أو يشكك
ب��دور الحركة الطالبية الوطنية في الثوابت الوطنية
ومدى التزامها بالقوانني وبمدى التزامها بتوجيهات
صاحب السمو .وت�س��اءل هناك س��ؤال ب��رئ موجه من
طالب وطالبات جامعة الكويت ان القائمة االئتالفية
واإلسالمية موجودة هنا ،ولكن أين القوائم التي طاملا
رفعت شعارات الوطنية والديموقراطية ،وه��ذا اليوم
هو اختبار للقوائم ونحن ب��اذن الله نجحنا في هذا
االختبار.

بدأت جامعة الكويت بحملة الترشيد منذ العام املاضي ،والتوسع
ف��ي نشر ثقافة ترشيد استهالك الكهرباء وامل��اء ،تأييدًا للمشروع
الوطني للترشيد الذي أطلقته جمعية املهندسني الكويتية والوزارة
برعاية كريمة من سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،مؤكدة أن
الرعاية تعكس حرص سموه على مواجهة كل ما يقلق املجتمع من
مشاكل ،وأن املحافظة على النعم التي رزقنا الله بها واجب وطني
وأخالقي تحركه القيم االسالمية واملنظومة االجتماعية.
وكان للجامعة دور فعال ومميز في هذه الحملة في الصيف املاضي
ونالت ثناء وشكر العاملني في وزارة الكهرباء وامل��اء حيث أحدثت
نتائج ايجابية ملموسة تركت آثارًا جيدة خالل تلك الفترة.
وقد شاركت الجامعة ممثلة في أمني عام الجامعة املساعد للشؤون
ال�ع��ام��ة ب��در ع�ب��دال�ل��ه امل��دي��رس ممثال ع��ن ال�ج��ام�ع��ة ف��ي اج�ت�م��اع��ات
اللجنة التنفيذية لترشيد االستهالك من الطاقة الكهربائية واملياه
في مؤسسات الدولة برئاسة وزير الكهرباء واملاء م .محمد عبدالله
العليم ال��ذي أش��اد بالنجاح ال��ذي ت��م تحقيقه ف��ي املرحلة املاضية
حيث اع�ت�ب��ره ان �ج��ازًا كبيرًا يسجل لكل م��ن ش��ارك ف��ي التعامل مع
ه��ذه األزم��ة ،وق��د تمنى الوزير استمرار أعمال اللجنة وعطاءاتها،
كما ب��ذل��ت ادارة االن �ش��اءات والصيانة ف��ي الجامعة الجهد الكبير
وامللموس في اع��داد تقارير خطة املشروع الوطني لترشيد الطاقة
في جامعة الكويت ووضع معايير التصميم ملشاريع الجامعة طبقًا
لبرنامج وزارة الكهرباء وامل��اء لحفظ الطاقة وتواصل الجامعة في
اس�ت�م��راره��ا ف��ي ترشيد االس�ت�ه��الك م��ن ال�ط��اق��ة الكهربائية وامل�ي��اه
في مختلف مراكز الجامعة في حملتها الترشيدية باغالق جميع
األج �ه��زة ال�ت��ي تعمل ب��ال�ك�ه��رب��اء والتكييف وص�ن��اب�ي��ر امل �ي��اه وف��ور
انتهاء الدوام الرسمي.

