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الجمعية الكيميائية تدعو إلى التعامل 
العلمي مع حادث محطة مشرف

السبيعي: رفعنا دعويين قضائيتين ضد وزارة األشغال األولى بصفة مستعجلة والثانية أمام القضاء اإلداري
الشواف: محطات الضخ في العقيلة والرقعي قنابل موقوتة ستنفجر وتدمر البيئة وصحة المجتمع

أعربت اجلمعي���ة الكيميائية 
الكويتية عن أس���فها وانزعاجها 
الشديدين بش���أن حادث محطة 
الذي  مش���رف للصرف الصحي 
دل على تهاون كبير في التعامل 
مع القضايا ذات األهمية البالغة 
بالنسبة لصحة اإلنسان والبنية 
التحتية للبالد، والتي متتد بآثارها 
البيئ���ة مبختلف أش���كالها  الى 
وأنواعه���ا مم���ا ين���ذر مبخاطر 
كبي���رة ته���دد املجتم���ع بجميع 
شرائحه، وأبدت اجلمعية قلقها 
لتكرار وقوع احلوادث املؤس���فة 
ف���ي املجاالت املتعلق���ة بالبيئة، 
مع افتقاد اس���تراتيجية واضحة 
البيئة والبنية  ودائمة لرعاي���ة 
التحتية واحملافظ���ة عليها رغم 
تعدد اجله���ات والهيئات املعنية 
بهذا اله���دف – والتي تفتقد فيما 
يبدو – آلية للتنس���يق املشترك 
أو رؤية بعيدة املدى تأخذ بعني 
االعتب���ار تط���ورات وحتدي���ات 
احلاض���ر واملس���تقبل وتنظ���ر 
لقضايا البيئة والبنية التحتية، 
ومما يزيد األمر تعقيدا وخطورة 
عدم وجود هيئة مختصة للتعامل 
مع األزمات والكوارث واحلوادث 
البيئية والكيميائية والطبيعية 
وعدم توافر الكادر البشري املدرب 
القادرة على  الفنية  واالمكانيات 
التعامل مع هذه احلاالت، باالضافة 
الى التردد والبطء في االستعانة 
باخلب���رات والتج���ارب العاملية 
واإلقليمية التي قد تكون خاضت 
نفس غمار املشكلة والتي يسفر 
الوقت  االستعانة بها عن توفير 
واجلهد واحلد م���ن تفاقم اآلثار 
والنتائج املتوقعة ألي أزمة، مع 
إكس���اب العنصر الوطني مزيدا 
من اخلبرات والتجارب والتدريب 
نتيجة االحتكاك واملش���اركة في 
احلل. وناشدت اجلمعية في بيانها 

الصحافي اجلهات املعنية مبعاجلة 
األزم���ة االحتكام الى األس���لوب 
العلمي والقواعد املتعارف عليها في 
مثل هذه احلاالت وابداء املزيد من 
الشفافية في عرض أبعاد احلادث 
املزيد من  وتأثيراته مع اظه���ار 
س���رعة احلركة ومعاجلة جميع 
القضايا املرتبطة باملوضوع بشكل 
متكامل حتى يكون احلل ش���امال 
وإيجابيا ومحايدا فال يأتي على 
حساب جهة معينة أو ناحية واحدة 
من املوضوع، اذ ان تأثيرات حادث 
محطة مشرف للصرف الصحي 
متتد الى البيئة البحرية وما تعنيه 
من خطر على الثروة الس���مكية 
وخطر على مرتادي البحر، واخلطر 
األكبر إذا امتد األثر السلبي ليطول 
مياه الشرب التي هي عصب احلياة 
في املجتمع، كما ان امللوثات الغازية 
مضرة بالصحة وتسبب أمراضا 
خطيرة ف���ي التنف���س والدورة 
الدموية وانتش���ار أمراض الربو 
واحلساس���ية وأم���راض اجلهاز 
الهضمي. وأكدت اجلمعية أنه في 
الوقت الذي يجب ان يتحمل فيه 
كل مسؤول مسؤوليته ويتمتع 
بالصالحيات التي متكنه من القيام 
بدوره وأداء مهامه على الش���كل 
األكمل، فإنه لي���س من حق أحد 
عند اتخاذ القرار أو وضع احللول 
والسعي ملعاجلة األزمة، احتكار 
املعرفة واستبعاد الغير أو جتاوز 
جمعي���ات املجتمع املدني خاصة 
ذات العالقة باملوضوع والتي تضم 
كفاءات وطنية متخصصة وقدرات 
وطاقات كويتية مشهودا لها في 
هذه املجاالت، حيث يبدو دورها 
مغيبا، فال يتم استشارتها أو الطلب 
منها إبداء الرأي واملش���اركة في 
دراس���ة أبعاد األزمة وتداعياتها 
وآثارها واقتراح الوسائل األفضل 

لعالجها واحلد من نتائجها.

الهاجري: المناطق الجنوبية تعاني من مختلف أشكال التلوث

االمكانات املادية املتاحة لدى احلكومة.
وأوضح احلميدي أن جماعة اخلط األخضر البيئية 
رفع����ت دعاوى قضائية ضد وزارة األش����غال بصفة 
مستعجلة ملنع ضخ مياه املجاري للبحر إلنقاذ البيئة 
الكويتية وصحة املجتمع وستنظر خالل السابع عشر 
من الش����هر اجلاري. والقضية الثاني����ة أمام القضاء 
االداري وستنظر في الرابع من اكتوبر إللغاء جميع 

قرارات ضخ مياه الصرف الصحي في البحر.
واشار الى ان جماعة اخلط األخضر البيئية بدأت 
في فتح جميع امللفات البيئية العالقة والتي لم تكترث 
احلكومة مبعاجلتها حتى تسببت في انتشار األمراض 
واألوبئ����ة في البالد ولن تتوقف حتى تنفذ احلكومة 
املطالب البيئية الثالثة عش����ر التي طرحتها او يتم 

اللجوء للخيار اآلخر للحملة.
من جانبه قال اخلبير البيئي ومستش����ار جماعة 
اخلط األخضر البيئية جاسم الشواف إن احلكومة لم 
تراع دراسات املردود البيئي خالل انشائها للمشاريع 
الضخمة في البالد، مشيرا الى ان كارثة مشرف تثبت 
بوضوح عدم مراعاة احلكومة للمعايير واالشتراطات 
البيئية في اقامة مشاريعها، وأن حماية البيئة وصحة 

املجتمع ليست ضمن اهتماماتها.
وأكد الشواف أن محطات الضخ في العقيلة والرقعي 
قنابل موقوتة وستنفجر وتدمر البيئة وصحة املجتمع 
كما حدث في مشرف، وانه من الضروري اعتماد احللول 
التكنولوجية والهندسية املوجودة لدى احلكومة والتي 
وضعت منذ عام 1994 وحتى اآلن لم يتم العمل بها.

وأوضح الشواف أن التداعيات البيئية اخلطيرة 
لكارثة مشرف تفوق التصور وأن تأثيراتها وانعكاساتها 
س����تكون على جميع األوج����ه البيئي����ة والصحية 
واالقتصادية واالجتماعية، وأن حجم اخلسائر واألضرار 
البيئية ال ميكن تقديرها ألنها ستس����تمر لس����نوات 

قادمة وطويلة.

عن الدور الرقابي واالستباقي والوقائي للهيئة على 
املنشآت الضخمة واخلطرة كمحطة مشرف.

وكشف ان الهيئة العامة للبيئة ضللت وخدعت 
اعضاء مجلس االمة في اجتماعها مؤخرا معهم حيث 
اكدت الهيئة رفضها انشاء محطة الضخ في مشرف في 
الوقت الذي حصلت جماعة اخلط االخضر البيئية على 
تقارير رسمية تؤكد ان الهيئة العامة للبيئة وافقت 
على انشاء محطة الضخ في مشرف، مبينا ان على 
اعضاء مجلس االمة املخدوعني من قبل هيئة البيئة 
استخدام صالحياتهم الدستورية ملساءلة املسؤولني. 
ودعا الهاجري املجتمع الى عدم الثقة في تصريحات 
احلكومة حول س����المة الوضع البيئ����ي بعد كارثة 
مشرف حيث مت سكب اكثر من مليون متر مكعب من 
نفايات الصرف الصحي السامة وامللوثة بالڤيروسات 
والبكتيري����ا وامليكروبات في البحر دون اي اكتراث 
حلجم املخاطر البيئية والصحية لعمليات الضخ في 

البحر. واش����ار الى ان تلويث البحر مبياه الصرف 
الصحي يتس����بب بأخطر األمراض بداية بالكوليرا 
وانتهاء بالسرطان، مؤكدا أن الكويت ستعاني معاناة 
بيئية وصحية شديدة نتيجة لتداعيات هذه الكارثة 
البيئية التي تسببت بها احلكومة بالشراكة مع بعض 
اعض����اء مجلس االمة. من جانبه، قدم عضو جماعة 
اخلط األخضر البيئية احملامي احلميدي الس����بيعي 
وصفا دقيقا ومتدرجا لكارثة محطة الضخ في مشرف 
حيث كشف عن وثائق تدين احلكومة بالعلم املسبق 
مبشاكل احملطة وعدم تفاعل املسؤولني نحو معاجلتها 
حت����ى وقعت الكارثة. وأك����د أن الكارثة القادمة هي 
محطة العقيلة التي سيتم تسلمها وتشغيلها خالل 
الفترة املقبلة ولها نفس املخاطر البيئية التي تسببت 
بها محطة مشرف وانه يجب ان يكون لنواب الدائرة 
اخلامسة دور حاسم جتاه منع تشغيل هذه احملطة 
شديدة اخلطورة وايجاد بديل آخر خصوصا في ظل 

حمد العنزي
اكد رئيس جماعة اخلط االخضر البيئية الناشط 
البيئي خالد الهاجري ان نواب الدائرة اخلامسة باعوا 
اطفالها للتل����وث وتنكروا لوعودهم االنتخابية التي 
قطعوها على انفسهم، وان كثيرا منهم ليسوا على قدر 
املسؤولية الدستورية امللقاة على عاتقهم، وان اهالي 
الدائرة اخلامس����ة خدعوا بهم، حيث تعاني املناطق 
اجلنوبية من مختلف اشكال التلوث، مشددا على ان 
جماعة اخلط االخضر البيئية قادرة على تنفيذ حمالت 
بيئي����ة ضد تقاعس النواب عن اداء دورهم املفترض 
جتاه جرمية كارثة مشرف بل تستطيع كشف حقيقة 
بعض النواب الذين حتولوا من نواب حلماية الشعب 

وبيئته وصحته الى نواب حلماية مصالح البعض.
حديث الهاجري جاء ف����ي الندوة التي اقيمت في 
ديوان عبداهلل املجرن بضاحية جابر العلي مس����اء 
اول من امس تناول من خاللها تداعيات كارثة حادثة 
محطة مشرف للصرف الصحي ومدى اآلثار البيئية 
التي خلفتها على احلياة البحرية وتأثيراتها املصاحبة 
على صحة االنسان واملجتمع. واوضح ان كارثة محطة 
مشرف لضخ مياه الصرف الصحي بدأت في املراحل 
االولى للتصميم وظهرت بوضوح في عام 2002 حينما 
تظاهرت جماعة اخلط االخضر البيئية في موقع احملطة 
ضد انشائها بني املناطق السكنية خلطورتها الشديدة. 
وشدد على ان احلكومة تعلم متام العلم بتدهور حالة 
محطة الضخ في مشرف منذ سنوات ولكنها لم تكلف 
نفسها معاجلة االمر قبل وقوع الكارثة، وهي اآلن حتاول 
باستماتة انقاذ املتسببني في هذه الكارثة وال ترغب 
في ايضاح حقيقة كارثة مشرف للمجتمع الكويتي. 
واكد ان احلكومة مس����ؤولة مس����ؤولية كاملة جتاه 
الكارثة وجتاه عدم ادارتها لالزمة بالشكل الصحيح، 
منتقدا اداء الهيئة العامة للبيئة التي طبقت سياسة 
الهرب الى االمام حتى ال تتم مساءلة املسؤولني فيها 

خالل ندوة أقيمت لجماعة الخط األخضر البيئية مساء أول من أمس بديوان المجرن بمنطقة جابر العلي

الردعان يطالب باتخاذ اإلجراءات القانونية
المتاحة لمعاقبة المتسببين في كارثة مشرف

دعا رئيس جلنة حماية 
البيئة في جمعية احملامني 
الى  الردعان  احملامي حمود 
اتخ���اذ اقصى االج���راءات 
املتاحة ملعاقبة  القانوني���ة 
كارث���ة  ف���ي  املتس���ببني 

مشرف.
واش����ار الردعان الى ان 
كارثة تصريف مياه الصرف 
الصحي من محطة الضخ في 
مشرف جرمية بيئية بكل 
املقايي����س وانتهاك واضح 
البيئية  حلقوق االنس����ان 
بل ومخالفة جلميع القوانني 
احمللي����ة والعاملية املعنية 

بالبيئة. واكد الردعان ان جلنة حماية البيئة 
في جمعية احملامني الكويتية تتابع عن كثب 
كل تداعيات كارثة محطة مشرف وتأثيراتها 

علي البيئة وصحة املجتمع.
الردعان وصف ما حدث في محطة مشرف 
لضخ مياه الصرف الصحي بأنه دليل واضح 
على عدم تطبيق االسس الصحيحة في تنفيذ 

املشاريع الضخمة في البالد.
وش����دد الردعان على رفض جلنة حماية 
البيئة في جمعية احملامني اقامة اي منشآت 
ضخم����ة ف����ي املناطق الصناعي����ة خلطورة 
االنعكاسات السلبية لها على البيئة وصحة 

املجتمع في حال االزمات والكوارث.

واضاف ان تفاقم املشكلة 
الى  وحتولها من مش��كلة 
كارثة ناجت عن سوء واضح 
ل����دى  الدارة االزم���������ات 
اجل�هات احلكومية املعنية 
وهو ما يوجب مح��اس����بة 
املسؤولني على عدم وجود 
خطط فعلية الدارة االزمات 

والكوارث.
واش����ار الى ان تضارب 
تصريحات املسؤولني عن 
الكارثة يجعلنا ال نطمئن 
الس����لوب املعاجلة لها كما 
يجعلنا في حالة شك دائم في 
مدى صالحية مياه الشرب 
البحرية  وسالمة االسماك وس����المة بيئتنا 
بش����كل عام، خصوصا في ظل تأكيد جميع 
التقارير العلمي����ة ان مياه الصرف الصحي 
مسببة ملختلف االمراض كالكوليرا والبلهارسيا 

والدوسنتاريا حتى السرطان.
الردعان اكد انه من حق جميع املتضررين 
بسبب كارثة مشرف مواطنني ومقيمني اللجوء 
الى القضاء النصافهم، مشيرا في الوقت ذاته 
الى ان جلنة حماية البيئة في جمعية احملامني 
الكويتية ستس����تخدم امكانياتها القانونية 
املتاحة لرفع الدعاوى القضائية ضد كل من 
يتسبب في الضرر للبيئة الكويتية وصحة 

املجتمع.

الهاجري والسبيعي والشواف يتحدثون في الندوة

عمل الخي�ر حفظ الكوي�ت وأهلها والمحس�نون يتب�ارون لمس�اعدة كل محتاج

ليلى الشافعي
أعربت د.فاي���زة اخلرافي عن 
س���عادتها في هذه األيام املباركة 
لرعايتها حفل عيدية األيتام التي 
قامت به���ا جلنة األمان���ة العامة 
للقيروان والصليبي���ة بجمعية 
اإلص���الح االجتماع���ي وقال���ت: 
يسعدني في هذه الليلة الفضيلة 
من ليالي شهر رمضان املبارك الذي 
يتميز باخلي���ر والبركة واملغفرة 
والرحمة والعتق من النار ونحن 
نتش���رف بحضور توزيع عيدية 
اليتيم وهذا عمل خيري متميز في 
رأيي في إدخال الفرحة على قلب 
اليتيم وعائلته، وهذا من األعمال 
التي يسعدنا ان نقوم بتكرميهم 

ورعاية احلفل.
وزادت: ومث���ل م���ا رأيتم في 
هذه الليلة التي س���اد فيها الفرح 
والسرور لتمتع اجلميع بهذه اللفتة 
الطيبة من اللجنة ونحن نشكرهم 
على ذلك، ونتمنى من اجلميع ان 
ف���ي اعمال اخلير  يتعاون معهم 
الذي يقومون به، وأمتنى للجميع 
التوفيق وان يكون كل عمل خيري 
صادق خارجا من القلب وان يكون 
عمال جناحا يف���ي بالغرض الذي 

أتى من أجله.
وأضافت اخلرافي: ولكننا نعلم 
ان كل فرد على هذه األرض يتمنى 
ان يقدم شيئا آلخرته وان تكون 
دائما اعمال اخلير صادقة ونقية 
وتع���ود بالنفع عل���ى مجتمعنا، 
أشكرهم جميعا على هذا التنظيم 
لهذا االحتفال وأمتنى جلميع األسر 
التي كرمت اليوم كل سعادة، كما 
أمتنى لهم ولنا العتق من النيران 

في العشر األواخر من رمضان.
وأكدت ان اهل الكويت مشهود 
لهم بأعم���ال اخلير داخل وخارج 
الكويت، وقد تعلمنا ونشأنا على 

وإن كنتم قد فقدمت آباءكم فإن اهلل 
سّخر لكم من يقوم على رعايتكم 
وخدمتكم، لذلك فإنني أدعوكم ألن 
تكونوا بررة بأمهاتكم وعوضا لهن 
وألسركم، فقد تعبت أمهاتكم في 
تربيتكم ولهن احلق في رد اجلميل 
وطاعتهن والدعاء لهن واعلموا ان 
اجلنة حت���ت اقدام االمهات وربنا 
يقول ف���ي كتابه احلكيم )وقضى 
ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين 
أود أن أختم  إحسانا(. وأضافت: 
بش���كر إلحدى األمهات املثاليات 
بينكم أم اليتيم التي تركت عملها 
ومص���در رزقها للتف���رغ لرعاية 
احد اطفالها املصاب بالس���رطان، 
أسألكم جميعا الدعاء بالشفاء لهذا 

الطفل.
من جهتها، قالت ضيفة اللجنة 
اس���تاذة اصول الفقه في جامعة 
صنعاء ورئيسة اللجنة النسائية 
في جمعية مع���اذ خلدمة القرآن 
الكرمي والسنة النبوية في اليمن 
د.أمة الس���الم: يس���عدني جدا ما 
رأيته في احتفال اليوم من تكرمي 
ورعاية األيتام وتقدمي العيدية لهم 
وأسأل اهلل عز وجل ان يتقبل هذا 
العمل الطيب من جلنة الصليبية، 
واضافت: جئت بدعوة من اللجنة 
حلضور االحتفال وهو منوذج طيب 
إلدخال السعادة على قلوب اليتامى 
ولدينا في اليمن جلان مش���ابهة 
جلمعيات خيري���ة مختلفة منها 
جمعي���ة االصالح اخليرية والتي 
ستقيم مهرجانها في عيد الفطر، 
كما هناك مساهمات من الكويت في 
رعاية أيتام اليمن وكفالتهم وامتنى 
ان لهم كل خير وعلى رأسهم الكويت 
امللبية دائم���ا لكل خير، ثم قامت 
العيدية  د.فايزة اخلرافي بتقدمي 
لأليتام واالحتفال بهم مع توزيع 

الهدايا لهم.

حب اخلير والقيام به وهذا شيء ال 
نتباهى به بل هو واجب علينا ان 
نساعد كل محتاج ليكون مجتمعنا 
مجتمعا متماسكا مترابطا وال يكون 
ذلك اال بالصدقات والزكاة وأعمال 

البر واخلير وإغاثة امللهوف.
أق���ول ان اهلل  وقالت: مازلت 
يحفظ الكويت دائما بأعمال اخلير 
التي يقدمها أهلها احملس���نون في 

كل مكان.
من جانبها، ألقت رئيسة اللجنة 
النس���ائية صباح الصفران كلمة 
رئيس اللجنة فهد املطيري قالت 
فيها: بداية نرحب براعية احلفل 
د.فايزة اخلرافي التي عودتنا على 
تفاعلها دائما مع عمل اخلير وليس 
غريبا عليها، فقد لبت الدعوة سريعا 
لرعاية احلفل والترحيب موصول 
ملن لبى الدعوة من حضورنا الكرام 
مساهمة منهم في هذا العمل الطيب 

الذي نسعى من خالله الى إدخال 
الفرح والسرور على ابنائنا وبناتنا 
األيتام الذين هم في رعاية اللجنة، 
كما نس���عى من خالل هذا احلفل 
الى حتقيق التواصل بني متبرعينا 
الكرام كافلي األيتام وأبنائنا األيتام 
الستشعار حديث سيدنا محمد ژ 
في قوله: »أن���ا وكافل اليتيم في 
اجلنة كهاتني وأشار الى السبابة 

والوسطى«.
وأود في ه���ذا احلفل ان اوجه 

3 رسائل:
االولى: رسالة ش���كر وتقدير 
ال���ى اخواني  وامتن���ان نوجهها 
املتبرع���ني واملتبرعات  واخواتي 
الكرام، واقول لكم كما قال رسولنا 
الكرمي ژ في حديث: »وإن أحب 
األعم���ال الى اهلل س���رور تدخله 
على مؤمن، وتكش���ف عنه كربا، 
او تقضي عنه دينا، او تطرد عنه 

جوعا« فهنيئا لكم هذا العمل الذي 
تتقربون به الى اهلل، وأود ان أعلمكم 
وأبشركم بتطور تبرعاتكم ملشروع 
كافل اليتيم، كما هو واضح على 
اللوحة، فقد توجهت اللجنة إلنشاء 
وقفية باالضافة ملجمع سكني وقفي 
خيري لأليتام سيرى النور قريبا 

مبشيئة اهلل.
أما الثانية فأوجهها الى اخواني 
وأخوات���ي العاملني ف���ي اللجنة، 
فجهودكم بعد اهلل هي األس���اس 
في هذا العم���ل، فقد بذلتم اجلهد 
في حتقيق التواصل بني املتبرعني 
واملستفيدين فلكم مني جزيل الشكر 
وليس افضل من حديث الرسول 
الكرمي ژ في قوله: »الساعي على 
األرملة واملسكني كاملجاهد في سبيل 

اهلل حتى يرجع الى بيته«.
ابنائي  الى  والثالثة أوجهه���ا 
وبناتي، اهلل اهلل في أمهاتكم، فأنتم 

د.فايزة اخلرافي تتحدث للزميلة ليلى الشافعي 

)أنور الكندري(د.فايزة اخلرافي تتوسط عضوات اللجنة

فايزة الخرافي: نشأنا وتربينا على حب الخير وأهل الكويت 
مشهود لهم بأعمال البر واإلحسان داخليًا وخارجيًا

في احتفال لجنة القيروان والصليبية بـ »عيدية األيتام«

العمر: »الدراسات اإلسالمية« أتمت االستعدادات لبدء 
التسجيل في مراكز دور القرآن الكريم ومراكز األترجة

90 مركزا منتشرة في جميع المناطق للتسهيل على المواطنين والمقيمين

أوضح أنها جريمة بيئية بكل المقاييس ومخالفة لجميع القوانين المحلية والعالمية

اعلن مدير ادارة الدراسات 
االسالمية بوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية محمد 
االدارة امت���ت  ان  العم���ر 
جمي���ع االس������تعدادات 
لب��دء التسجيل في مراكز 
دور القرآن الكرمي ومراكز 
االترج���ة املنتش���رة ف���ي 
الكويت  مختلف مناط���ق 
والبالغ عدده���ا 90 مركزا 
املواطنني  للتس���هيل على 
واملقيم���ني ف���ي حض���ور 
الفصل الدراسي االول، مبينا 
ان الدراس���ة ستكون على 
فترتني صباحية ومسائية 

وس���يبدأ العمل الفعلي ف���ي املركز في 27 
اجلاري. وق���ال العمر في تصريح صحافي 
ان ع����دد الدارس���ني والدارسات في جم�يع 
مراكز ودور القرآن الكرمي ومراكز االترجة 
قد جت���اوز بف���ضل اهلل وحمده ال� 17000 
الف دارس ودارسة، يتولى ت�دريسهم علوم 
القرآن والتالوة السليمة والت�جويد لكتاب 
اهلل الكرمي نخبة متميزة من املعلمني املش�هود 

لهم بالكفاءة والتميز.
واضاف العمر ان ادارة الدراسات االسالمية 
قد اعدت تصورا متكامال ملنهجية الدراس���ة 
خ���الل الفصل االول من ه���ذا العام، تعتمد 
على محورين اساسني اولهما توفير جميع 

مستلزمات الدراسة جلميع 
دارسي ودارسات عل���وم 
الق���رآن الك���رمي، واحملور 
الثاني تكرمي املتميزين في 
ح����فظ وتالوة وت��جويد 
القرآن الكرمي تشجيعا لهم 
على االستمرار في جدهم 
واجتهاده���م، وجعله���م 
قدوة لباقي زمالئهم، وهذا 
التش���جيع يأتي من خالل 
دع���م ومس�����اندة وزارة 
االوقاف، كما انه يتم رصد 
مبالغ كمك��افآت تقديرية 
لالوائل ف���ي حفظ وتالوة 
وجتويد القرآن الكرمي وذلك 
بصفة سنوية ومس���تمرة وت�قدم لهم عند 

نهاية الفصل الدراسي.
 واشار الى ان االدارة لم تغفل ايضا باقي 

اجلوانب الترفيهية والثقافية.
واوضح العمر ان���ه يتعني للراغبني في 
التسجيل احضار صورة البطاقة الشخصية 
مع عدد 2 صورة شخصية وصورة عن آخر 
مؤهل دراس���ي حاصل عليه املتقدم، مهيبا 
باجلميع املبادرة بالتسجيل واالستفادة من 
العلوم الشرعية التي تقدمها املراكز باالضافة 
الى حتفيظ اجزاء من القرآن الكرمي، مبينا 
انه ميكن االستفسار عن جميع البيانات من 

خالل االتصال على الرقم 1865555.

محمد العمر

حمود الردعان


