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نادر النوري

عبدالعزيز البابطني

الشيخ مبارك العبداهلل د.سعاد الصباح

جائزة عبدالعزيز البابطين تحدد أواخر الجاري 
موعدًا لتسّلم المسابقات الشعرية

النادي البحري يكّرم أبناء أعضائه 
المتفوقين دراسيًا العام الماضي اليوم

الفودري: على أولياء األمور إحضار أبنائهم قبل السادسة مساء

حتت رعاية رئيسة النادي 
البح����ري الرياض����ي الكويتي 
الفخري����ة د.س����عاد الصباح 
وبحض����ور الش����يخ مب����ارك 
اللجنة  العب����داهلل، حتتف����ي 
الثقافية واالجتماعية بالنادي 
الي����وم بتكرمي ابن����اء اعضاء 
النادي املتفوقني دراسيا للعام 
الدراسي املاضي، وذلك من خالل 
حفل س����يقام في متام الساعة 
السادس����ة والنصف مساء في 
صالة املغفور له الشيخ عبداهلل 
املبارك الصب����اح مبقر النادي 
الساملية، وسيشتمل على  في 
الق������اء الكلم������ات وم��ن ث��م 
توزيع شهادات التقدير والهدايا 
املقدمة من راعية احلفل الى ابناء 
االعضاء املتفوقني في املراحل 
الث����الث االبتدائي  التعليمية 
واملتوس����ط والثانوي وتقدمي 

درع تذكارية راعية احلفل.
م����ن جانبه، عب����ر رئيس 
اللجن����ة خالد الف����ودري عن 
تقديره للنادي واعتزازه للرعاية 

الكرمية السنوية من قبل رئيسة 
النادي الفخرية د.سعاد الصباح 
ودعمها الس����خي، وباحلضور 
الكرمي للشيخ مبارك الصباح، 
مشيرا الى ان هذا احلفل تقيمه 
اللجنة في اطار نشاطها التربوي 
ومن اجل تشجيع ابناء االعضاء 
على النجاح والتفوق، كما عبر 
عن اعت����زاز النادي للمبادرات 
العديدة التي تقدمها رئيس����ة 

النادي الفخرية د.سعاد الصباح 
لدفع وتعزيز االنشطة التربوية 
الن����ادي وكل  والثقافي����ة في 

االنشطة املختلفة.
وطال����ب الف����ودري اولياء 
االمور م����ن االعضاء بضرورة 
ابنائهم املش����مولني  احض����ار 
باحلفل قبل الساعة السادسة 
مساء حتى يتسنى تنظيم عملية 

تكرميهم.

ح�ددت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع 
الشع��ري أواخر الش���هر اجلاري موعدا لتسلم املشاركات في 
جوائزه��ا الشعري��ة، الت��ي ستت��وزع عل��ى 3 مج��االت، األول 
ألفض��ل دي��وان ص��در خ��الل 5 سن��وات، والثان��ي ألفض��ل 
قصي��دة منشورة في الصحف او املجالت او في ديوان شعري، 
اما املجال الثالث فس���يكون عن اإلبداع في نقد الشعر، ومتنح 
جائزته ألحد النقاد الذين قدموا في دراستهم إضافة مهمة في 
حتليل النصوص الش���عرية او رؤية جديدة لظاهرة شعرية 

محددة قائمة على اسس علمية.
كما س���تمنح جائزة خاصة غير خاضع���ة للتحكيم، وهي 
اجلائزة التكرميية ويحصل عليها شاعر ساهم في إثراء حركة 
الشعر العربي، وأوضحت املؤسسة ان قيمة اجلوائز تبلغ نحو 

120 الف دوالر.

قيمة الجوائز 120 ألف دوالر

الداعية نادر النوري 
عاود نشاطه

ليلى الشافعي
عاد الداعية اإلس����المي نادر 
النوري لنشاطه اخليري بجمعية 
الشيخ عبداهلل النوري اخليرية 
التي يرأس����ها بع����د ان َمّن اهلل 
عليه مبوفور الصحة والعافية 
إثر مرض أل����م به طوال الفترة 
املاضية، ولكن اهلل س����بحانه 
وتعالى استجاب لدعوات أحبائه 
ومريديه ليك����ون بينهم يؤدي 
رسالته على خير وجه، متواجدا 
بني زمالئ����ه م����ن العاملني في 
اجلمعية. واملعروف ان الداعية 
نادر النوري ه����و األمني العام 
جلمعية الشيخ عبداهلل النوري 
اخليرية، وله دور مؤثر وفاعل 
في العمل اخليري داخل الكويت 
وخارجها لرفع املعاناة عن الفقراء 
واحملتاجني وإدخال السرور الى 
نفوس البؤس����اء من املسلمني. 
كما ان جمعية النوري اخليرية 
وأيادي اهل اخلير وأكفهم الندية 
قد مدت يدها ل����كل من يحتاج 
اليها من فقراء ومعوزين وأيتام 
ومحرومني، فكم من يتيم كفلوه 
وك����م من مش����رد أوج����دوا له 
مأوى وسكنًا وأدخلوا في قلبه 
السكينة واألمان، وكم من مساجد 
التوحيد،  عمروها لترفع كلمة 
وكثير من املدارس التي حفظت 
أبناءهم م����ن الضياع فأجر هذا 
الرجل عظيم وفضله كبير، أجر 
وعافية يا أباعبداهلل وقد تزامنت 
عودة النوري الى اجلمعية مع 
نهاية موس����م األضاحي، حيث 
قامت اجلمعية بتنفيذ مشروع 
األضاحي ف����ي حوالي 49 دولة 
مختلفة من خالل 132 جهة خيرية 
بتكلفة وصلت الى حوالي 56000 
ألف دينار واستفاد منها نحو 10 

آالف أسرة.


