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الرجعان: تخريج دفعة جديدة من برنامج تدريب وتأهيل القانونيين حديثي التخرج

صرح مدير عام املؤسســـة العامة للتأمينات 
االجتماعية فهد الرجعان بأن املؤسسة انتهت من 
املرحلة األخيرة من مراحل برنامج تدريب وتأهيل 
القانونيني حديثي التخرج الذي اقامته خالل الفترة 
من ٢٥ نوفمبر املاضي حتى ١٨ يونيو، وذلك للسنة 
الثانية على التوالي، حيث ستحتفل في نهاية الشهر 
اجلاري بتخريج دفعة جديدة من خريجي البرنامج 

بعد امدادهم باخلبرات واملهارات التي تؤهلهم للعمل 
في مختلف املجاالت القانونية.

وبّني الرجعان ان حفل ختام البرنامج لهذا العام 
سيكون حتت شعار «من أجل الكويت» وذلك بهدف 
تعزيز مفهـــوم املواطنة احلقة التي تبذل وتنجز 
من أجـــل الوطن ومبادلته العطاء بعطاء من اجل 

مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما ومناء.

السداني: «تنامي» و«األنباء» تناقشان خطاب أوباما في الجامعة األميركية اليوم
نتمنـى أن يعّم السـالم العالم والبدء بصفحـة جديدة في العالقـات األميركية ـ اإلسـالمية التي شـابها التوتر بعد أحداث ١١ سـبتمبر

أوبامـا أكد في خطابه الشـراكة بيـن أميركا والعالم اإلسـالمي 
وأهمية اسـتنادها إلـى حقيقة اإلسـالم والتصـدي للصور السـلبية عنه

الناشطة السياسية نورية  اوضحت 
السداني ان الكويت ستشهد اول تفعيل 
فــــي العالم خلطاب الرئيس باراك أوباما 
رئيس الواليات املتحدة االميركية، حيث 
سارعت تنامي (التجمع الوطني للنهوض 
بأدوار املجتمع املدنــــي) لتفعيل ما جاء 
في اخلطاب بالترحيب «بالشــــراكة بني 
االميركيني واملواطنني واملنظمات االهلية» 
هذه الشراكة التي تفعلها «تنامي» اليوم 
برعايــــة جريــــدة «األنبــــاء» عبر جمع 
«املفكرين واملثقفني واصحاب الرأي على 
طاولة نقاشية تتناول اخلطاب من خالل 
اربعة عشر محورا وردت خالله وتناولت 
العالقة بني العالم االســــالمي والواليات 
املتحدة االميركية والطموح لتحقيق عالم 
انساني تسوده احملبة والسالم واحلرية 

والعدل.
وزادت كان خطاب الرئيس باراك اوباما 
الذي ألقاه فــــي القاهرة وثيقة حدد فيها 

معالم شخصيته التي تأثرت باالسالم منذ ان كان طفال حتى اصبح 
رئيســــا للواليات املتحدة االميركية، ودعت الســــداني اجلماهير 
حلضــــور هذه احللقة التي تعقــــد الول مرة في العالم وتخصص 
ملناقشة خطاب الرئيس باراك أوباما الذي ألقاه في القاهرة ٤ يونيو 
املاضي وتنعقد الندوة في اجلامعة االميركية من الساعة الثامنة 

حتى العاشرة من مساء اليوم.
وتابعت الســــداني: بدأ الرئيس االميركي باراك اوباما خطابه 
بتحية االســــالم «الســــالم علكيم» وهذا ما نتمناه ان يعم السالم 
العالم واميانا من «تنامي» بتقارب الشعوب وفهمها للعالم االسالمي 
الذي اسهم في تقدم احلضارة التي قدمها العلماء املسلمون للعالم 
فأصبحت مصدرا رئيســــا للحضارة العاملية وقد جاءت شــــهادة 
الرئيس االميركي باراك اوباما من خالل اخلطاب (الوثيقة) الذي 
ألقــــاه في جامعة القاهرة لتؤكد عمق شــــخصيته وثرائه الفكري 
وتاريخه االنساني املرتبط بحضارة االسالم واملسيحية فقد كان 
قدره ان يولد من اب مســــلم وام مسيحية ليشكل تلك الشخصية 
املؤثرة، التي ابرز فيها من خــــالل خطابه (الوثيقة) قدرة العالم 
االســــالمي على العطاء واملساهمة في حضارة االنسان وفوق هذا 
وذاك التسامح العريق الذي يفخر به االسالم وقد استشهد الرئيس 
باراك اوباما بهذا التسامح االسالمي من خالل تاريخ االندلس وقرطبة 
ومشاهدته لهذا التسامح االسالمي بنفسه حينما كان طفال يعيش 

في اندونيسيا واستذكاره هذه الفترة من 
حياته بسماع االذان في مواعيد الصالة 
ورؤيته عن قرب للتسامح الديني الذي 
تتميز به املجتمعات املسلمة، واستطردت 
الناشطة السياسية بأنه مما الشك فيه ان 
شخصية الرئيس األميركي باراك اوباما 
وخطابه (الوثيقة) يستحق منا جميعا 
التوقف عنده فهو يشــــكل االمل في قلب 
صفحة من تاريــــخ العالقات االميركية ـ 
االسالمية التي شابها التوتر بعد احداث 
١١ سبتمبر ٢٠٠١ والبدء بصفحة جديدة 
ميلؤها االمل واحللم في عالم متكامل من 
التفاهم والتقارب والشراكة في صناعة 
احلضارة املشتركة والقائمة على السالم 
العادل، حيــــث اكد في خطابه (الوثيقة) 
على هذه الشــــراكة بني اميــــركا والعالم 
االســــالمي واهمية استنادها الى حقيقة 
االســــالم والتصدي للصور السلبية عن 
االسالم، وتعهده ان تكون هذه جزءا من 
مسؤوليته وتأكيده على ان االسالم جزء ال يتجزأ من اميركا حيث 
استشهد بوجود ١٢٠٠ مسجد في الواليات املتحدة االميركية وسبعة 
ماليني مسلم اميركي وتوثيقه التاريخي الول دولة مسلمة اعترفت 
بأميركا وهي «املغرب» وبذلك اصبح االســــالم جزءا ال يتجزأ من 
قصة أميركا، حيث ساهم املسلمون االميركان في اثراء أميركا فقد 
دافعوا عن احلقوق املدنية واسسوا املؤسسات ودرسوا في اجلامعات 
وفازوا بجوائز نوبل شيدوا اكثر املباني ارتفاعا في الواليات املتحدة 
واشــــعلوا الشعلة االوملبية وعندما انتخب اول مسلم اميركي في 
الكونغرس قام بأداء اليمني الدســــتورية مستخدما نفس النسخة 
من القرآن الكرمي التي احتفظ بها احد املؤسسني الميركا «توماس 
جيفرسون» في مكتبته اخلاصة وقد استشهد الرئيس اوباما مبا 
قدمه العلماء املسلمون من اسهامات حضارية للعالم من خالل فن 

العمارة والطب واخلط والشعر والطباعة.
واوضحــــت ان الرئيس االميركي بــــاراك اوباما حرص على ان 
يستشــــهد في خطابه بآيات من القرآن الكرمي كان لها الصدى في 
قلوب وعقول املســــلمني في جميع انحاء العالم وقد كان اخلطاب 
وثيقة تاريخية لتساؤل البد ان يجيب عنه املستقبل؟، فهل سيكون 
اخلطاب بداية جديدة للعالم؟ وهل سيؤدي النهاء التوترات القائمة 
وقلب صفحتها التاريخية لصفحة من التنمية االنسانية العاملية 

املشتركة القائمة على احترام االنسان؟

وجهت الدعوة لمن يرغب في الحضور وأكدت أن الخطاب وثيقة حدد فيها معالم شخصيته التي تأثرت باإلسالم حتى أصبح رئيسًا للواليات المتحدة األميركية

نورية السداني

فهد الرجعان

سعد األزمع وخليف القحص يكرمان محمد العمر

ليلى الشافعي
تبدأ ادارة السراج املنير في تدشني مشروع النادي 
الصيفي للعام الســـادس على التوالي، والذي تبدأ 
أنشـــطته ٢٨ اجلاري وحتى ١٦ يوليو املقبل. وقد 
حرصت اإلدارة ضمن خطتها هذا العام على ان تكون 
البرامج واألنشـــطة املعدة متكاملة ومترابطة بني 
التثقيفي والشرعي والترويحي والرياضي. وصرح 
مدير ادارة السراج املنير عبداهللا الكندري بأن أهداف 
النادي الصيفي جاءت هذا العام واألعوام الســـابقة 
لتؤكد على عدة أهداف: منها استثمار أوقات الفراغ 

لدى الناشئة والناشـــئات ببرامج تربوية وثقافية 
وترفيهية هادفة، كذلك حث الناشـــئة على التمسك 
باملبادئ واألخالق اإلســـالمية الفاضلة إضافة الى 
تنمية روح التعاون والعمل اجلماعي وتعليمهم بعض 
املهارات احلياتية، وممارســـة الرياضات اجلماعية 
الفردية. وفي هذا الصدد دعا الكندري منتسبي مراكز 
السراج املنير الى املسارعة في التسجيل في النوادي 
الصيفية، فاألماكن محدودة، وهناك مفاجآت جديدة 
متمنيا للجميع مشاركة طيبة ومفيدة رافعني شعار 

«بعد الدراسة صيف السراج وناسة».

«السراج المنير» تدّشن النوادي الصيفية ٢٨ الجاري

البحري: استمرار استقبال الراغبين في االشتراك برحلة الغوص
تنظم خالل الفترة من ٣٠ يوليو حتى ٨ أغسطس

الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الشعبي التاسع لسفن الغوص 
حتت رعاية رئيس مجلس االدارة 
واملديـــر العـــام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة اللواء فيصل 

اجلزاف ١٥ اغسطس املقبل.

الى ان  الفارسي  التراث محمد 
باب االشـــتراك مازال مفتوحا 
الستقبال الشـــباب الكويتيني 
الراغبني في املشـــاركة والذين 
يشترط أال تقل اعمارهم عن ١٥ 
وال تزيد على ٢٠ عاما ويستثنى 
االقل سنا ليكون تبابا في حالة 
وجود احد ذويه ضمن املشاركني، 
ووفق االمكانات املتاحة وموافقة 
اللجنة، ويشـــترط ايضا على 
الراغب في املشـــاركة ان يجيد 
الســـباحة اجـــادة كاملة، وان 
يكـــون متفرغا تفرغـــا كامال 
اقامة  التدريـــب وفترة  لفترة 
انشـــطة رحلة الغـــوص، كما 
يشـــترط احضار موافقة ولي 
االمر والكشف الطبي وصورتني 
شمســـيتني وصورة للبطاقة 
االلتزام  ان يلتزم  املدنية على 

الكامل بالتعليمـــات الصادرة 
له من االشـــراف أو النواخذة 
الكاملة  واملجدميـــة، والطاعة 
لهذه التعليمات والتواجد دائما 
مع مجموعـــة «اليزوة» وعدم 
اال بعد االســـتئذان من  تركها 

النوخذة.
وذكر الفارسي ان من شروط 
االشتراك ايضا االلتزام بارتداء 
الزي اخلاص باحيـــاء ذكرى 
الغوص وهو االيزاز والفانلة 
البيضـــاء وشـــورت اســـود 
التدريبي  اثناء املعسكر  سادة 
والغوص، وااللتـــزام بحالقة 
شعر الرأس لدرجة ٤ واالمتناع 
الكامل عن التدخني اثناء املعسكر 
التدريبي والغوص، الى جانب 
االلتزام بـــكل النظم واللوائح 
اخلاصة بالنادي وعدم مخالفتها 

واتباع جميع تعليمات اللوائح 
التنظيمية داخل النادي.

واضاف ان انشـــطة التراث 
لهذا العام ستكون كالعادة حافلة 
ومميزة، حيث ســـيقام سباق 
ذكرى الرقة البحرية السادس 
عشر لسفن الغوض ١١ يوليو 
حتـــت رعاية رئيـــس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب ملؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
الفالح، وسيقام سباق املرحوم 
سلطان املضف اخلامس لسفن 
الغوص ١٨ يوليو، وســـتقام 
مراســـم يوم «الدشة» لرحلة 
البحرين ٢٣ يوليو، فيما ستقام 
مراســـم يوم «الدشة» لرحلة 
الكويت ٣٠ يوليو، وســـتقام 
مراسم يوم «القفال» ٨ اغسطس 
املقبل، وسيعقبها اقامة سباق 

الكويتـــي الرياضي للمعاقني. 
وشـــدد العمـــر علـــى حرص 
وزارة األوقاف على هذه الفئة 
من أبناء الكويت مشـــيرا الى 
ان ما قامت به إدارة الدراسات 
اإلسالمية نابع من حرص شديد 
الفئة  للمساعدة في دمج هذه 
مع املجتمع وحتفيظهم القرآن 
الكرمي وتعليمهم عددا من أصول 
الدين التي قد تكون غائبة عن 
املركز قريبا  الكثيرين ليكون 
الرياضي  منهم وفي ناديهـــم 
الذي ميارسون فيه هواياتهم 
وسنمد جســـور التواصل مع 
مجلس إدارة النادي لنصل الى 
ما نصبو اليه جميعا في خدمة 
كتاب اهللا العزيز وحفظه من 
قبل أعضاء وعضوات النادي من 
املعاقني خاصة اننا ملسنا اقباال 
كبيرا من قبل منتسبي النادي 
ولن نألو جهدا ولن نبخل عنهم 

في أي شيء.

ثّمن مدير إدارة الدراسات 
اإلسالمية في وزارة األوقاف 
والشـــؤون اإلسالمية محمد 
العمـــر الـــدور الكبير الذي 
يقـــوم به رئيـــس وأعضاء 
مجلس إدارة النادي الكويتي 
للمعاقـــني في حـــث أعضاء 
وعضوات النادي على حفظ 
كتـــاب اهللا الكرمي من خالل 
تعاونهم مع وزارة األوقاف 
في إنشاء مركز التميز حلفظ 
القرآن في مقر النادي وتوفير 
جميع االحتياجات لنجاح هذا 
املهم. وأضاف بعد  املشروع 
استقباله وفدا من مجلس ادارة 
النادي لتقدمي درع تكرميية 
الدراسات االسالمية،  إلدارة 
وترأس الوفد أمني الصندوق 
في النادي سعد األزمع وعضو 
مجلس اإلدارة خليف القحص 
ومشرف مركز التميز بالنادي 
بدر أبـــا ذراع الظفيري، ان 

وكانـــت باكـــورة التعاون مع 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
افتتاح مركز التميز في النادي 

مؤسســـات املجتمع من خالل 
إنشـــاء مراكز لتحفيظ القرآن 
الكرمي فـــي األندية الرياضية 

وزارة األوقاف تسعى لتطبيق 
بنـــود اســـتراتيجيتها والتي 
تهتم بالشراكة املجتمعية مع 

التراث  تواصـــل جلنـــة 
البحري  النادي  البحري في 
الرياضي استعداداتها لرحلة 
الغوص احلادية والعشرين 
التي ستنظمها في الفترة من 
٣٠ يوليو حتى ٨ اغســـطس 
املقبل حتـــت رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، ومبشاركة جميع سفن 
الغوص املهـــداة من صاحب 
السمو األمير، وسمو األمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد، 
فيما ستشتمل وللمرة االولى 
على الغـــوص في مغاصات 
«هيرات»ـ  وهي املناطق التي 
يكثر فيها تواجد احملارـ  مملكة 
البحرين الى جانب مغاصات 

«هيرات» الكويت.
واشار مساعد رئيس جلنة 

العمر: حريصون على دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع
نادي المعاقين كّرم «الدراسات اإلسالمية» الفتتاحها مركز التميز لحفظ القرآن الكريم

IÉeÉfi ÖJÉµe
ÖjQóJ ó¡©e

55555339

المحاور وأسماء المتحدثين.. تدير الحلقة نورية السداني
الموضوعالمتحدثالمحور

رؤية كويتية خلطاب أوبامااالستاذ خالد العيسىاملدخل (رؤية)
كيف نفهم نحن املسلمني خطاب اوباماد.علي الطراح جامعة الكويتاحملور االول (الفهم والتفاهم)

مستجدات املنطقة بعد خطاب اوبامااحملامي احمد املليفياحملور الثاني (خطاب اوباما واملنطقة)
امللف االيراني في خطاب اوباماد.معصومة املبارك عضو مجلس االمةاحملور الثالث (النووي االيراني)

تنمية الفرص نظرة اوباما للمشاريع املبتكرة م.ناجي العبدالهادي عضو مجلس االمةاحملور الرابع (الطبقة الوسطى)
والطبقة الوسطى

احملور اخلامس (احلركات االسالمية)
أ. االستاذ عبداحملسن جمال

ب.د.صالح الغزالي رئيس جمعية 
الشفافية

خطاب اوباما ومستقبل احلركات االسالمية
تفهم احلركات االسالمية خلطاب الرئيس اوباما

د.رمضان الشراح امني عام احتاد احملور السادس (االقتصاد والتنمية)
النظرة االقتصادية والتنموية في خطاب اوباماالشركات االستثمارية

احملور السابع التعليم واملستقبل

أ.خولة العتيقي عضو املجلس 
التأسيسي لـ «تنامي»

ب.د.بدر العمر كلية التربية –
جامعة الكويت

ج.د.اسيل العوضي
عضو مجلس االمة

التعليم في خطاب اوباما
(رؤية مستقبلية الصالح التعليم في املنطقة 

العربية التعليم واالبتكار مفتاحا الثروة في القرن 
احلادي والعشرين من خالل رؤية اوباما)

الدميوقراطية في خطاب اوباما واجلدل الذي يدور د.روال دشتي عضو مجلس االمةاحملور الثامن (الدميوقراطية)
حولها

د.لبنى القاضي استاذ كلية العلوم احملور التاسع (املرأة)
نظرة اوباما السهام املرأة في تقدم املجتمعاتاالجتماعية قسم االجتماع – جامعة الكويت

د.محمد اشكناني (اجلامعة االميركية احملور العاشر (االعالم وخطاب اوباما)
حتليل خلطاب اوباما اعالميااستاذ االعالم)

م.طالل القحطاني رئيس جمعية احملور احلادي عشر
رؤية هندسية خلطاب اوبامااملهندسية الكويتية

احملور الثاني عشر (ردة فعل اجليل 
املعاصر للخطاب)

د.روضة عواد (العميد املساعد 
لالعتماد واملناهج باجلامعة االميركية)

ردة فعل خطاب اوباما على قطاع من الطلبة في 
الكويت

رؤية اجليل املعاصر ملا بعد خطاب اوباماأ.عبداهللا جنيب املالاحملور الثالث عشر

احملور الرابع عشر
أ ـ د.عبداهللا الشايجي

من اخلطاب جلسر العبورب ـ د.سامي الفرج

رؤية شباب الكويت للخطابت ـ عدد من شباب الكويت

١٩ محورا X ٥ق = ساعة و٣٥ دقيقة
٢٥ دقيقة احتياط

الزمن ساعتان
وذلك مبقر اجلامعة االميركية بالساملية في الثامنة من مساء اليوم.


