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نقابة القانونيين تعلن دعمها الكامل للشيخ جابر المبارك

أكدت نقابة القانونيني دعمها الكامل للنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ـ الرئيس الفخري لنقابة القانونيني ـ الشيخ 

جابر املبارك فيما يواجهه من ادعاءات ال اساس لها من الصحة.
مشـــيرا الى ان الشـــيخ جابر املبارك حقق جملة من االجنازات 
خالل توليه حقيبة وزارة الدفاع ال يســـتطيع احد ان ينكرها، فهو 
رجـــل دولة تفانى في خدمة الوطن عن قناعة وســـلوك يؤمن بهما 

وال يحيد عنهما.

في الحفل الختامي لمشروع »حلة الكرامة« لحفظ القرآن

العيسى: القرآن دستور وتشريع 
لسعادة الدنيا واآلخرة

صفر يمدد عمل اللجنة المشكلة للتحقيق اإلداري في حادث تعطل محطة مشرف
أصدر وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
قرارا بتمديد عمل اللجنة املشـــكلة للتحقيـــق اإلداري مع العاملني 
بالوزارة في حادث تعطل محطة مشـــرف للضخ والصرف الصحي 

ملدة أسبوعني اعتبارا من امس.
وكان قرار تشكيل اللجنة جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

876 واملتخذ في 21 أكتوبر املاضي بتكليف الوزير صفر بالتعاون مع 
مجلس اخلدمة املدنية في تشـــكيل جلنة محايدة التخاذ االجراءات 
االدارية التأديبية بشـــأن ما ورد بتقرير جلنة التحقيق في حادث 
تعطل احملطة بخصوص املوظفني بالوزارة ومحاسبتهم على جوانب 

التقصير التي شابت عملهم بشأن احلادث.

كما جاء قرار تشكيل اللجنة بناء على القرار الوزاري رقم 19 لسنة 
2009 بتشكيل جلنة محايدة التخاذ االجراءات االدارية التأديبية جتاه 
العاملني بالوزارة بشأن حادث محطة مشرف للضخ والصرف وعلى 
القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2009 بتشكيل جلنة محايدة للتحقيق 

اإلداري مع العاملني بالوزارة.

ضاري المطيري
أكد رئيـــس جمعية احياء 
التراث االسالمي الداعية م.طارق 
العيسى ان تعلم القرآن اصل من 
اصول االســـالم، مشيرا الى ان 
النبي ژ كان يتعاهد اصحابه 
في تعليم القرآن وكذلك السلف 
من بعدهم كانوا يعتنون بتحفيظ 

ابنائهم القرآن منذ الصغر.
وأوضح م.العيسى في احلفل 
اخلتامي ملشروع »حلة الكرامة« 
الكرمي  القرآن  الســـابع حلفظ 
وجتويده والـــذي كان برعاية 
أبناء املرحوم الشيخ حمود املالك 
وبإشراف جمعية احياء التراث 
االسالميـ  فرع السامليةـ  مساء 
اول من امس ان القرآن لم ينزل 
اال ليكون دســـتورا وتشريعا 
للعرب والعجـــم، الفتا الى ان 
القرآن يحقق السعادة  حتكيم 
في الدنيا واآلخر، ويجلب األمن 

واالمان ورضا الرحمن.
وشدد على عظم مسؤولية 
اآلباء جتاه أوالدهم، مبينا انه 
ليس هناك افضل من ان يعلم 
االب ابنه القرآن الكرمي، واضاف 
ان العناية بالقرآن ال يقصد بها 
حفظ ألفاظه فقط، بل علينا فهم 

معانيه والعمل مبقتضاه.

من جهته، أشاد راعي احلفل 
الشيخ مالك احلمود بالقائمني 
على املشـــروع، وخص منهم 
جمعية احياء التراث االسالمي 
- فرع الساملية، ورئيس مشروع 
حلة الكرامة خالد السعيد على 
ما بذلوه مـــن جهد، راجيا من 
املولى عز وجل ان يتقبل دعمه 
للمشـــروع كصدقـــة لوالدهم 
الشيخ حمود املالك، وان يرزقهم 

االخالص في ذلك.
واختتـــم احلفـــل بتكـــرمي 
املشـــروع  فـــي  املشـــاركني 
واجلهات الراعية له في مسرح 
جمعية احياء التراث االسالمي 

م.طارق العيسى
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