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العرادة رئيسًا لمجلس إدارة

 نقابة العاملين في البلدية
صرح رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني في بلدية الكويت، 
االمني العام املساعد للعالقات 
العربي���ة والدولي���ة لالحتاد 
العربي للبلديات الس���كرتير 
الع���ام لالحتاد الع���ام لعمال 
الكويت فراج العرادة، بأنه قد مت 
اعادة انتخابات نقابة العاملني 
في بلدية الكويت 27 اجلاري، 
حيث ف���ازت القائمة العمالية 
بعدد 7 مقاعد في مجلس ادارة 
النقابة من اصل 11 وبذلك اثبت 
العمومية  اعضاء اجلمعي���ة 
انهم ه���م اصحاب  للنقاب���ة 
القرار واالختيار وانهم اصحاب 
السلطة العليا واختاروا خير 
من ميثلهم ويقوم بالدفاع عن 
حقوقهم ومكتسباتهم ويعمل 
على حتس���ني حالتهم املادية 
والوظيفية ويرعى مصاحلهم 
واخت���اروا من قدم االجنازات 
واملكاسب لهم خالل الدورتني 
املاضيتني، كما يدل على ارتفاع 
الوع���ي النقابي لدى العاملني 
في البلدي���ة وايضا يدل على 
النقابة  مدى اهمية ومكان���ة 
لكونها من دعائم العمل النقابي 
باعتبار انها من اوائل النقابات 
التي مت تأسيسها، وكان لها دور 
النقابي  العمل  اثراء  بارز في 
والعمالي وخرجت العديد من 
العمل  التي تب���وأت  االجيال 
النقابي على املستويني احمللي 
واالقليم���ي، وعقب احلصول 
على تلك الثقة وتفاعل اعضاء 
اجلمعي���ة العمومية، فقد مت 
تش���كيل مجلس االدارة على 
النحو التال���ي: فراج العرادة 
رئيس مجلس االدارة، محمد 
جعفر املوسوي نائب رئيس 
مجلس االدارة، خضران املطرقة 
السكرتير العام، محمد العرادة 
السكرتير العام املساعد، علي 
ماطر البغيلي أمني الصندوق، 
رياض الربيع سكرتير العالقات 
اخلارجية، فواز الالفي سكرتير 

فراج العرادة

جانب من احلضورد.محمد الطبطبائي واحملامي منيف العجمي خالل املؤمتر الصحافي

الطفل الفلبيني سالم يقرأ آيات من القرآن الكرمي

العالقات الداخلية، وعضوية 
كل من عايش راشد املطيري، 
فالح جنم الش���مري، س���الم 
سدحان أبولبقة وصباح عيد 

عقاب.
وتوجه الع���رادة بخالص 
ش���كره وامتنان���ه لالخ���وة 
واالخوات اعض���اء اجلمعية 
العمومي���ة عل���ى حضورهم 
ومش���اركتهم الفاعلة في هذا 
الدميوقراطي والذي  العرس 
يدل على احلرية التي نتمتع 
بها، ودرج���ة الوعي النقابي 
الكبي���ر العض���اء اجلمعية 
العمومية للنقابة وحرصهم 
على املشاركة بإيجابية، كما 
وجه شكره الى اللجنة املنظمة 
التي اشرفت على االنتخابات 

واالخوة رجال الداخلية.
واكد العرادة ان هذه الثقة 
الذي يدفع  س���تكون احلافز 
االدارة لبذل اجلهد  مجل���س 
والعط���اء لتحقي���ق االهداف 
واملكاس���ب حتى يكونوا عند 
حس���ن الظ���ن ل���كل اعضاء 
اجلمعي���ة العمومي���ة الذين 
العرادة  اولوهم ثقتهم، واكد 
على ان ابواب النقابة مفتوحة 
لتلق���ي االقتراحات واملطالب 
البناءة  العمالي���ة واالف���كار 
العاملني  التي تخدم جمي���ع 

في البلدية.

الطبطبائي: من حق اإلنسانية على غير المسلم إيصال الخير إليه

ليلى الشافعي
اكد العميد الس���ابق لكلية الش���ريعة 
والدراسات االسالمية واملشرف العام على 
الوقفيات بلجن��ة التعري��ف باالس�����الم 
د.محمد الطبطبائي ان م��ن حق االنسانية 
على غير املس���ل��م ان يوص��ل اخلير اليه 
فالنب���ي ژ كان يحم��ل هم الدعوة وهم 
ايصالها وكان النب��ي ژ محبا لهم يهديهم 
افضل ما عنده ويتمن��ى لهم اخلير والهداية 
وال يتمن���ى الهداية اح���د اال اذا كان محبا 
للخير، وقال ف���ي املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته جلن���ة التعريف باالس���الم حتت 
عنوان »حص���اد التعريف لع���ام 2009« 
والذي حضره مدير عام اللجنة ومسؤولو 
االفرع واالدارات، كما حضره مشرفون من 
جمعي��ة احي��اء الت��راث االسالم��ي ف��رع 
الفردوس واجله�����راء، لقد وص��ف الل��ه 
س���بحان��ه وتعال��ى نبي��ه محمدا ژ ب� 
)فلعلك باخع نفس���ك على آثارهم ان لم 

يؤمنوا بهذا احلديث أسفا(.
وتابع: ان االس���الم هو دي���ن الرحمة 
ودين الس���الم واسمه االسالم وديننا هو 
دين الدعوة ال���ى اهلل باحلكمة واملوعظة 

احلسنة، يقول اهلل تعالى لنبيه )قل هذه 
سبيلي ادعو الى اهلل على بصيرة انا ومن 
اتبعني( ويقول النب���ي ژ »بلغوا عني 
ولو آية« والنبي الكرمي كان يحمل هم هذه 
الدعوة حتى كاد ان يهلك نفسه في سبيل 
توصيلها واالميان بها ثم انتقل د.الطبطبائي 
للحديث عن جلنة التعريف باالسالم فقال 
هي جلنة من اللجان الفاعلة املتخصصة 
في الكويت وبحمد اهلل وصلت انشطتها 
الى دول كثيرة وعملها عمل مس���اعد فكل 
مسلم هو داعية وكل فرد مسلم داعية سواء 
بقوله او بفعله فالتصرف الذي يصدر من 
مسلم هو دعوة وكذلك االقوال دعوة الى 
اهلل سبحانه وتعالى، احد الذين دخلوا في 
االسالم قال ان ما رآه من تواصل وتراحم 
بني االرحام، بني االوالد وابيهم وبني افراد 
االسرة كان سببا في دخوله االسالم ففعل 
املس���لم هو دعوة الى اهلل، وهذا الداعية 
يساعد كل من يدخل في االسالم ويسانده 
ونتيجة لذلك وبفضل اخلالق س���بحانه 
وتعالى هناك اكثر من 3500 مهتد في هذا 
العام وذلك من خالل ما يقوم به املسلمون 
وما يقوم ب���ه الدعاة املتخصصون الذين 

تكلفهم جلنة التعريف باالسالم ودورهم 
دور مساند ومكمل لهم.

من جهته حتدث رئيس قس���م املوارد 
جودة الفارس عن اجن���ازات اللجنة لهذا 
العام فقال وصل عدد الدعاة الى 74 داعية 
لدعوة غير املسلمني اذ يتحدثون مبختلف 
اللغات وان اكثر من 3 آالف مهتد اشهروا 
اسالمهم عام 2009، كما مت توزيع 122 ألف 
وجبة للمهتدين واجلاليات في مشروع افطار 
الصائم ومنهم غير املسلمني، كذلك مشروع 
احلج والعمرة حيث قام باداء فريضة احلج 
لهذا العام 58 مهتديا و150 ادوا العمرة و100 
ش���خص من العمالة الوافدة ادوا العمرة 
برعاية اجلري���وي، باالضافة الى تخريج 
1578 من 120 دورة على مدار عام 2009 ومت 
تخريج 7926 دارسا من خالل 796 دورة، 
كما مت فحص طبي ش���امل الكثر من 900 
عامل من خالل 3 منتديات طبية، باالضافة 
الى االجنازات االعالمية ملش���اريع املوارد 
»سهمك خضر« ونور قلوبهم، والبرنامج 
التلفزيوني نور القل���وب، باالضافة الى 
املقاالت واحلوارات وجميع وسائل االعالم 

واالعالن احلديثة.

خالل المؤتمر الصحافي الذي أقامته لجنة التعريف باإلسالم

طفل عمره 3 سنوات حافظ لـ 16 سورة

قدم د.محمد الطبطبائي مفاجأة للجميع بطفل فلبيني 
عمره 3 سنوات اسمه سالم أبوالبشر والده داعية بلجنة 
التعريف باإلسالم حيث يحفظ 16 سورة من كتاب اهلل 
وكذل���ك بعض األحاديث واألدعي���ة وقد فوجئ اجلميع 
به���ذا الطفل النابغ الذي يحفظ هذه الس���ور دون تردد 

أو أخطاء.

الفـارس: أكثر من 3 آالف مهتد أشـهروا إسـامهم عام 2009
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