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خالل افتتاحها مركز التميز لتحفيظ القرآن للمعاقين

فريحة األحمد: حفظ القرآن يحمي أبناءنا من الضياع
والتوجه نحو المخدرات ويبعدهم عن رفقاء السوء

لي لى الشافعي
أكدت رئيسة اللجنة العليا 
لألم املثالية واالسرة املتميزة 
الشيخة فريحة األحمد ضرورة 
حتفيظ الناشئة والشباب وحتى 
الكبار القرآن الكرمي والعمل به 
ألنه يحفظ أبناءنا من الضياع 
والتوجه الى املخدرات، فحافظ 
القرآن يحفظه اهلل تعالى في 
ظله لينشأ في طاعة اهلل مما 
مينح الشباب االمان واالبتعاد 
عن رفقاء الس���وء ويشجعهم 

على بر الوالدين.
وقالت خالل رعايتها ملسابقة 
حفظ القرآن الكرمي الس���نوية 
االولى التي ينظمها مركز التميز 
للمعاقني التابع لوزارة االوقاف 
الثقافية  اللجنة  بالتعاون مع 
الش���يخة  بالنادي وبحضور 
ادارة  العبداهلل ومدير  ألطاف 
الدراس���ات االس���المية محمد 
العمر، ورئيس واعضاء نادي 
املعاقني ومشرف مركز التميز 
ب���در أب���ا ذراع، قال���ت: انني 
سعيدة وأنا أرى هذه الكوكبة 
من ابنائ���ي وبناتي من جميع 
االعاقات وهم يحفظون القرآن 
فهذه املسابقة التي ينظمها مركز 
التميز هي خير دليل على تعاون 
وزارات الدولة من اجل االرتقاء 
مبستوياتهم، وهذا دليل على 
النادي  ادارة  اهتمام مجل���س 
واهتمامه���م بأعضاء اجلمعية 
العمومية وصق���ل مواهبهم، 
النظر احلماس بني  وما يلفت 
املتسابقني في حفظ كتاب اهلل 
واتقان تالوته ليشكل هذا الكتاب 
ينبوعا لالخ���الق والفضائل 

والسلوك احلسن.
أبنائ���ي  وأح���ث  وزادت: 
الفائزين على مواصلة ابداعاتهم 

من صاحب السمو األمير.
بدوره، اك���د رئيس اللجنة 

ومتيزهم في كل املجاالت التي 
توفرها الدولة، وبدعم متواصل 

العليا املنظمة لالحتفال باليوم 
الوطني للتضامن مع املعاقني 
النادي  اخلام���س ورئي���س 
الكويت���ي الرياضي للمعاقني 
مهدي العازمي ان نادي املعاقني 
يعتبر أول ناد رياضي ينشئ 
مركزا دائم���ا لتحفيظ القرآن 
بالتع���اون مع وزارة  الكرمي 
االوقاف والشؤون االسالمية 
التي لم تأل جهدا في تقدمي كل 
التسهيالت الالزمة من موظفني 
وغير ذلك م���ن االحتياجات 
االخرى، وهذا املركز الذي اطلق 
عليه مرك���ز التميز لتحفيظ 
القرآن متيز باقبال اكثر من %90 
من أعضاء اجلمعية العمومية 
الكرمي  القرآن  على ح������فظ 
وجتويده، وه���ذا يعد اجنازا 

في االندية الرياضية.

الشيخة فريحة األحمد والشيخة ألطاف العبداهلل مع إحدى احلافظات

الشيخة فريحة األحمد تقبل القرآن الكرمي

أكد أنها سترفع تقارير بالصورة غير الحقيقية للواقع

الشريع: الزيارة التفقدية لفرق التفتيش على أم الهيمان 
بعيدة عن األسس المنهجية والهدف منها التكسب اإلعالمي

محمد راتب
البيئية التطوعية  اللجنة  صرح رئيس 
لضاحية علي صباح السالم م.أحمد الشريع 
حول الزيارة التي قام بها فريق ميثل بعض 
أجهزة الدولة شمل ممثلني عن الهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للصناعة لبعض مصانع 
القطاع اخلاص في منطقة الشعيبة الغربية 
حيث ص����رح ممثلو الوفد بتصريحات عدة 
ومنها: بأنه كان اله����دف املعلن منها اغالق 
املصانع املتسببة في التلوث البيئي لضاحية 
علي صباح السالم )أم الهيمان(، ولكننا بعد 
ان اطلعنا على أسماء الفريق املكون للقيام 
مبهمة الزيارة والتجهيزات املس����بقة، تأكد 
لنا مبا ال يدع مجاال للش����ك ان هذه اجلولة 

هي عبارة عن فيلم إعالمي رخيص أكل عليه الدهر وشرب، 
خصوصا حني يكون حترك فرق التفتيش بعيدا عن أبس����ط 
األسس املنهجية للتفتيش امليداني مما يؤكد الهدف احلقيقي 
للزيارة امليدانية وهو التكسب اإلعالمي وخلق مادة للتقرير 
الذي سيرفع ملجلس الوزراء بصورة غير حقيقية عن الواقع 
امليداني، وهو تكرار للخطط الفاشلة سابقا وتكرار للزيارات 

السابقة والتي لم جند لها أي فائدة.
وتابع بأنه من الغريب حقا إعالن القائمني على هذه املهمة 
انها سرية في حني اننا قد حصلنا على خطابات رسمية موجهة 
الى هذه املصانع املزمع زيارتها مبوعد الزيارة السرية، وان 
مستوى االستقبال والضيافة الذي كان بانتظار الفريق القائم 
على هذه الزيارة يوضح بش����كل كبير ويقدم لنا أبلغ دليل 

على مصداقية الفريق وسرية الزيارة.
وأكد الشريع ان من املؤسف جدا ان يتم التعامل مع أطنان 
من السموم وامللوثات الكيميائية اخلطرة التي تغزو أجساد 
45 ألف نس����مة من سكان تلك املنطقة املنكوبة )أم الهيمان( 
بهذه الطريق����ة التخديرية، التي ال تخدع األهالي فقط ولكن 
العطاء صورة تخالف احلقيقة لسمو رئيس مجلس الوزراء، 
ما من شأنه ان يؤكد لنا يوما بعد يوم انعدام الثقة في فاعلية 
وحيادية تلك األجهزة، الت����ي من املفروض ان يكون منوطا 
بها الرقابة على هذه املصانع التي تبث س����مومها ليل نهار، 
ونأس����ف حني نقول ان هذه األجهزة ليس لها هاجس اليوم 
اال احلفاظ على مصالح املتنفذين من أصحاب تلك املصانع، 
والت����ي ال ندري ما هي الفائ����دة التي يحصل عليها من يقوم 

مبهمة حماية مصالح املتنفذين واللبيب باالشارة يفهم.
واضاف: نرجو من سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء 

مجلس الن����واب املتابع����ة احلثيثة لنتائج 
وتوصيات فري����ق الزي����ارة، ونحن بحكم 
متابعتنا للقضية منذ بدايتها وجميع أهالي 
املنطقة صغيرهم قبل كبيرهم على علم تام 
ويقني بأن النتيج����ة النهائية لهذه الزيارة 
ستكون بأخذ عينات أو بتوجيه إنذار وتنبيه 
أو بحد أقصى عقوبة ورقية كما حصل في 
السنوات املاضية، ولن يتجرأ فريق الزيارة 
على سحب ترخيص منشأة واحدة من تلك 
املنشآت التي تلوث سماء املنطقة، وليرجعوا 
الى سجالتهم أو ليأتوا لنا لنزودهم بجميع 
الزيارات والتنبيه����ات واإلحاالت للتحقيق 
التي الزالت في أدراجهم ولدينا نسخ من كل 
االجراءات الوهمية والتخديرية التي اتخذت 
في السنوات السابقة ونشكركم على هذه الزيارة ألنها ستكون 
من الوس����ائل واألدلة التي تدعم موقفن����ا بتأكيد ان اجلهات 
املش����اركة في هذه الزيارة مازالت تتعاطى باس����تخفاف مع 
قضيتنا وستعزز هذه الزيارة من موقفنا في جمع البيانات 
واألدلة لالس����تجواب املقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
في حالة عدم املضي قدما في حل مش����كلة التلوث البيئي في 

منطقتنا.
ذكر الش����ريع اننا اذا اعتمدنا على هذه الزيارة واحللول 
املكررة س����ابقا فسيبقى الوضع على ما هو عليه، وليتجرع 
سكان أم الهيمان مزيدا من السموم، حتى يأذن اهلل بحل تلك 
املعضلة، معضلة أم الهيمان! والى ذلك اليوم وإثم كل متضرر 
وكل حياة فقدت وكل مريض، ومعاناة كل أسرة عانت من مرض 
جلدي أو حساس����ية أو ربو أو حالة وفاة في رقبة من ساهم 
في هذه املعضلة ابتداء من اقرار السكن في املنطقة على الرغم 
من عدم صالحية املنطقة للسكن وبتأكيد تقرير احلكومة في 
ع����ام 1994 انتهاء مبن قام بالتمثيل في هذه الزيارة الهزلية، 

إثمهم في رقبتكم أيضا وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
واختتم بيانه قائال: أكرر ما ذكرناه سابقا: نتمنى من حكومتنا 
الرشيدة أال تتبع سياسة التحركات اإلعالمية والتي عايشناها 
على مدى 9 سنوات ماضية وان هذه القضية ال حتتمل املزيد 
من التصريحات والقرارات الورقية وهنا وجب علي ان اذكر 
ما ذكرناه س����ابقا في ندوتنا 21 أكتوبر املاضي حني بينا اننا 
قد مللنا ان نكون على هامش القرارات السياسية ومللنا من 
استغالل آهاتنا وأوجاعنا أيام التحضيرات االنتخابية فسنكون 
نحن أهالي ضاحية علي صباح السالم الالعب الرئيسي ولن 

نرضى ان جنلس على الهامش.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا
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اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف
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جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري
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لاليجار �سقة
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للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة
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كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 
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ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

لعالناتـــــــكـم
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م.أحمد الشريع


