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خالل تكريم 230 حافظة وخاتمة للقرآن الكريم بمركز الوزان

 ليلى الشافعي
أكدت حرم النائب االول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الهام اجللوي ان انتشار مراكز 
دور القرآن من انحاء الكويت دليل اهتمام 
الشعب الكويتي بكتاب اهلل وحبه والعمل 
على ان يكون في كل بيت حافظ وحافظة 
لكتاب اهلل تعالى. وقالت خالل حفل تكرمي 
الدارسات مبركز محمد عبدالعزيز الوزان 
نساء صباحي الذي اقيم حتت رعايتها ومت 
خالله تكرمي 230 دارس����ة منهن 22 خامتة 
للقرآن: سعيدة وفخورة وأنا بينكن وأرى 
هذا الكم من احلافظات وكم أثر في نفسي 
وأسعدني وأنا أكرم األخت التي فقدت بصرها 
وقد ختمت كتاب اهلل خالل سنتني حافظة 
بالسند. ولفتت الى ان هذه البيوت واملراكز 
التي ترعى كتاب اهلل حفظا وجتويدا وتعليما 
وعمال مبا فيه لهي نعمة جميلة من اهلل عز 
وجل حيث وجدت املنافسة الشريفة على 
حفظ القرآن الكرمي. واشارت الى ان رعاية 
املركز تشمل جميع الفئات واجلنسيات فأرى 
اليوم املصرية والفلس����طينية والسورية 
بجانب اختها الكويتية ال فرق بينهن، مؤكدة 

ان الكويت ال تفرق ب����ني بدوي وحضري 
وعرب����ي وأعجمي، مؤك����دة ان هذه املراكز 
القرآنية تنشئ لنا جيال صاحلا عاش وترعرع 
في رحاب القرآن وبحفظ كتاب اهلل والعمل 
مبا فيه يزداد تالحم الشعب الكويتي كما 

تعودناه.

بدوره����ا قالت مش����رفة املرك����ز منار 
السويدي: نرحب بكن اليوم في أروقة هذا 
الصرح املبارك الذي ب����ذل وأعطى وأفنى 
وتفانى في توصيل العلم الشرعي لطالبيه 
فحياكن اهلل وبياكن وأرسى دروب اخلير 
في مسعاكن. وأضافت: يسعدني ويشرفني 

ان اتقدم بجزيل الش����كر وعظيم العرفان 
حلرم النائب االول لرئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الهام اجللوي على رعايتها لهذا احلفل 
وحرصها عل����ى خدمة كتاب اهلل عز وجل 
املتمثل في تشجيعها إلكمال مسيرة طلب 
العلم الش����رعي للمركز اميانا منها بقول 
النبي ژ: »من س����لك طريقا يلتمس فيه 
علما س����هل اهلل له به طريقا إلى اجلنة«، 
كما اشكر احلضور الكرمي وموظفات مركزنا 
اللواتي بذلن جهدهن وعملن بإخالص خلدمة 
الدارسات وخدمة كتاب اهلل عز وجل.وقالت 
السويدي: من فضل اهلل عز وجل علينا ان 
أكرم هذا البلد اخلّير املعطاء بخدمة كتابه 
والتشجيع على دراسته وحفظه فانتشرت 
حلقات التحفيظ في جميع ارجائه وتوزعت 
دور القرآن الكرمي في جميع محافظاته نسأل 
اهلل تعالى ان يدمي علينا هذه النعمة وان 
يحفظ الكويت وأميرها وحكومتها وشعبها 
من كل مكروه، وال يس����عني في هذا املقام 
اال ان ندعو ملن أسس قواعد هذا املركز بعد 
عون اهلل تعال����ى فكان منارا ومنهال ينهل 

منه كل من يطلب العلم.

حرم وزير الدفاع إلهام اجللوي تتوسط بعض احلاضرات 

الجلوي: انتشار مراكز القرآن دليل االهتمام بحفظه ورعايته
اشتملت على 214 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 1993/5/17

»السكنية« أجرت القرعة على قسائم الدفعة 
الثالثة من مشروع شمال غرب الصليبخات

حمد العنزي
اعلنت مديرة العالقات العامة 
واالعالم ف����ي املؤسس����ة العامة 
للرعاية السكنية تهاني العازمي 
ان املؤسس����ة قامت صباح امس 
بإجراء القرعة على الدفعة الثالثة 
من القس����ائم احلكومية ملشروع 
ش����مال غرب الصليبخات والتي 
تشتمل على 214 قسيمة مبساحة 

400م2.
مشيرة الى ان املؤسسة اعلنت 
اسماء املواطنني املستحقني لدخول 
هذه القرعة بناء على اولوية الطلب 
االسكاني والتي وصل التخصيص 

لها حتى تاريخ 1993/5/17.
واضافت ان مش����روع شمال 
غرب الصليبخات يعتبر من احد 
املشاريع االسكانية اجلديدة والتي 
تتميز بالقرب من االمتداد العمراني، 
حيث انه قريب من منطقتي الدوحة 
والصليبخات، كما يطل املشروع 
من اجلهة الش����رقية على شاطئ 
اخللي����ج العربي، وم����ن الناحية 
اجلنوبي����ة امت����داد طريق جمال 
عبدالناصر )طريق أبوظبي( ومن 

الناحية الغربية طريق الدوحة ومن 
الناحية الشمالية محمية الشيخ 
زايد، مما يعطي موقع املش����روع 
متيزا من حي����ث االطاللة وكذلك 

الطرق الرئيسية القائمة.
وتقدر مس����احة املش����روع ب� 
236.51 هكتارا، ويشمل 1736 وحدة 
سكنية مقسمة الى 1030 قسيمة 
و396 بيتا و310 ش����قق مبساحة 
400م2 وبكثاف����ة س����كانية تبلغ 
7.144 وحدة/ هكتار، متابعة وقد 

مت توقيع عقد املش����روع بالبنية 
التحتية ول� 1030 قسيمة ملشروع 
شمال غرب الصليبخات االسكاني، 
وملدة 960 يوما وقد مت مباش����رة 
العمل باملشروع في اواخر 2009، 
ومن املتوق����ع االنتهاء من اعماله 

منتصف 2012.
اجلدي����ر بالذكر انه روعي في 
التخطيط املقترح للمشروع ونقاط 
التغذية والطرق الرئيس����ية فيه 
تقدمي احللول جلميع العوائق داخل 
وخارج موقع املشروع ولذلك فقد 
مت عمل ارتداد عن مسارات خطوط 
الغاز جنوب املشروع مبسافة 200 
متر حسب اشتراطات شركة نفط 
الكويت مما تطلب استقطاع مساحة 
6.72 هكتارات من مساحة املشروع 
لتصبح املساحة الصافية 236.51 
هكتارا، وفيما يخص شبكات الطرق 
الرئيسية احمليطة باملوقع فقد مت 
ربط املشروع على طريق ابوظبي 
امتداد طريق جمال عبدالناصر مع 
طريق الدوحة ومتت مراعاة تفادي 
االزدحام املروري للمداخل واملخارج 

املرتبطة بالطرق القائمة.

تهاني العازمي

اتحاد البترول لرفع الراتب التقاعدي إلى 1750 دينارًا
ناشد نائب رئيس احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات عادل أبورقبة أعضاء اللجنة املالية 
واالقتصادية مبجلس األمة مترير مطالبات احتادنا 
والقطاع النفطي برفع السقف األعلى للراتب التقاعدي 
الى 1750 دينارا الذي س����بق إقراره من قبل اللجنة 
التش����ريعية البرملانية، مطالبا في الوقت نفسه بأن 
يكون هذا املوضوع م����ن أولويات اللجنة كونه يهم 
شريحة كبيرة من العاملني في القطاع النفطي وفئات 
الشعب املختلفة. وقال العتيبي ان هذا املطلب احليوي 
لم يأت من فراغ بل أتى عن قناعات ودراسات حثيثة 
أجراها االحتاد وأيده وتبناه العديد من االخوة أعضاء 

مجلس األمة الذين نثمن لهم هذا املس����عى لتحقيق 
مطالبنا العمالية وجهودهم ف����ي توجيه اقتراحات 
بتعديل اللوائح لرفع الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا 
ملواجهة األعباء املعيشية وغالء األسعار التي تتزايد 

بشكل ملحوظ وتثقل كاهل املواطنني.
مثمنا في الوقت نفس����ه دور اللجنة التشريعية 
البرملانية التي أقرت هذا املطلب وأحالته الى اللجنة 
املالية واالقتصادية الذي يعتبر خطوة مبشرة لتحقيق 
هذا اإلجناز الكبير الذي سيس����اهم في جتديد الدماء 
في قطاعنا احلي����وي ويرفع من معنويات املواطنني 

املثقلني بالديون.

كاتون: الشعر الشفاهي يرتبط بالمناسبات والطقوس
ضمن املوسم الثقافي لدار اآلثار 
اإلسالمية ألقى البروفيسور ستيفن 
كاتون محاضرة باإلجنليزية حتت 
عنوان »التاريخ واألداء الشعري 
الكويتي والسعودي واليمني في 
القرن العشرين« في السابعة من 
مس����اء امس االول مبركز امليدان 
الثقاف����ي »مق����ر منطق����ة حولي 
التعليمية« قدم احملاضرة وأدار 
حوله����ا النقاش رئي����س اللجنة 
التأسيسية ألصدقاء »الدار« بدر 
البعيجان. واستهل البروفيسور 
كاتون احلديث متس����ائال حول 
طبيعة الشعر الشعبي والنبطي 

اخلليجي املعاص����ر، ماذا نعني 
عند القول ان هذا الشعر شفاهي؟ 
وأجاب: هل نقصد انه ليس مكتوبا، 
أم ان����ه مبني على اللغة الدارجة 
وليست اللغة الفصحى؟ وحول 
سمات الش����عر الشفاهي أوضح 
البروفيس����ور كات����ون ان هناك 
سمتني للشعر الشفاهي لم حتظيا 
باالهتمام الكافي الذي تستحقانهما، 
أولى هاتني السمتني هي ان الشعر 
الشفاهي ميكن أداؤه، مبعنى انه ال 
يحوي الكالم فحسب، بل ترافقه 
عادة املوسيقى والرقص، اي ان 
جماليات الشعر الشفاهي تخاطب 

اجلسد كله، اي كافة احلواس او 
ما نسميه جتسيد ودراماتيكية 
األداء، فنحن غالبا ما ننسى ذلك 
عندما نركز عل����ى النص، وعن 
السمة الثانية، أوضح ان حقيقة 
ان الشعر الشفاهي ميكن أداؤه، اي 
متثيله، تقودنا الى السمة الثانية 
من سماته التي كثيرا ما يتجاهلها 
طالبه، وهي السياق االجتماعي او 
املناسبة التي قيلت فيها القصيدة، 
هناك مثال مناسبة تنطوي على 
طقوس كاالحتف����ال بالزواج، او 
التوسط في النزاع، او االحتفال 
بأحد األعياد، والتي عادة ما تتم 

جماعي����ا وتنطوي عل����ى قواعد 
وتقاليد معين����ة، وهناك قصائد 
تنظم مبناسبة حدث معني عاديا 
كان او غير ع����ادي او له أهمية 
تاريخية ال تنطوي على إجراءات 
او تتبع قواعد او تقاليد بعينها، 
وفي كلتا احلالتني يعتبر الشعر 
الشفاهي ش����عر املناسبات، فهو 
ينظم ملناسبة او طقوس معينة 
الرجوع  ال تفارقه، بحيث ميكن 
الى املناسبة من خالله، فهو يصف 
احلدث او املشكلة والتي يحاول 
الش����اعر من خالل هذا الش����عر 

حلها.

ألقى محاضرة في دار اآلثار اإلسالمية

البروفيسور ستيفن كاتون

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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

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

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

مطـلـوب ڤـيـال للبـيـع
يف الأنـدل�س اأو القيـروان

والدفع كا�ش على وجه ال�سرعة

97929191

للبيع بيت ا�شتثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�شي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�ش

99070808

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 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة


