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الخبرات  والتعاون بين البلدين

ترقيات باألقدمية في »السكنية«

اقام سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيص����ل احلمود في مق����ر اقامته 
بعم����ان وليمة غ����داء المني بغداد 
صابر العيس����اوي. واكد احلمود 
العالقات  التعاون وتعزيز  اهمية 
بني بلديات املدن العربية، مشيرا 
الى املنفعة التي تعود على املواطن 
من خالل تبادل اخلبرات. واشاد 
ب����دور منظمة امل����دن العربية في 
تنمية وحتديث املؤسسات البلدية 
واحمللي����ة والعمل عل����ى تطوير 

وتوحيد التشريعات والنظم.
واس����تعرض الش����يخ فيصل 
احلمود مراحل تطور اخلدمات التي 

تقدمها بلدية الكويت للمواطنني. كما حتدث خالل املأدبة حول العالقات 
االخوية التي تقيمها البلدية مع بلديات العواصم واملدن العربية.

ومن ناحيته اشاد العيساوي بالتجربة الكويتية في مجال البلديات 
والسيما اخلدمات التي توفرها للمواطنني. وقال ان التجربة الكويتية 
تدل����ل على رؤية بعيدة املدى وتس����تحق ان تكون منوذجا يحتذى. 
كما اقام الش����يخ فيصل احلمود وليمة غداء لوجهاء ميثلون مختلف 

االطياف العراقية مبناسبة وجودهم في اململكة.
واعرب عن متنياته للشعب العراقي باالستقرار األمني والسياسي 

الذي يعود باخلير على العراق وبقية دول املنطقة.

عبداهلل احمد محمد الياقوت
سارة سامي عبداهلل قمبر قاسم

الخامسة عامة

عبداحملسن عبدالسالم العدساني
خالد سالم خالد جحيل

السادسة عامة

احمد بادي صنيتان العتيبي
عبدالرحمن يوسف بوناشي

السابعة عامة

نواف يوسف سعيد الفيلكاوي
عباس علي مندني غلوم كندري

السابعة عامة

حسن عبداهلل حبيب علي القطان
مروة اكرم بكداش

لطيفة عماد يوسف ماجد سلطان
غدير فيصل كاظم اخلياط

يوسف عبداهلل محمد القالف
هبة صبيح محمد فهد الصيقل

االولى معاونة

بدر طلق سعود املويزري

حمد العنزي
اصدر مدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية م.علي الفوزان 
قرارا اداريا رقم 2010/290 جاء فيه: 
مادة أولى: يرقى باالقدمية كل من 
املذكورين بالكشوف املرفقة الى 
الدرجة املوضحة قرين اسم كل 
منهم. م����ادة ثانية: مينح كل من 
املذكوري����ن اول مربوط الدرجة 
املرقى اليها مع منحه عالوة واحدة 
من عالواتها. مادة ثالثة: يسرى 
مفع����ول هذا الق����رار اعتبارا من 

2010/1/1، وفيما يلي األسماء:
األولى عامة

فهد عبدالرحمن محارب احملارب
مبارك طعمة مطر مدعث الشمري

ندى محمد حسني احمد النصار
عبدالعزيز ابراهيم الدغيشم

سارة حمدان حمد نايف املطيري
منيرة ناشي سليمان املطيري
مشعل فرج حصيني العنزي

منى رجب علي رجب علي
عيسى حامد جاسم علي بوقمبر

الثانية عامة

خالد ناصر عبداهلل املصري
هدى احمد يوسف كرم جرخي

الثالثة عامة

أنور سليمان سلطان العامر

الرابعة عامة

منى خالد سعد منصور املنصور
بداية جعفر حجي موسى

لطيفة كاظم عبدالوهاب العوض
شريفة علي محمد خليفة احلليل

محمد بدر احمد العوضي
فاطمة محمود عبداحلميد باقر

مجلة »البيان« تتناول مجموعة 
مواضيع أدبية متنوعة

تناولت البيان لش����هر مارس الصادرة عن رابطة األدباء بالكويت 
مجموعة من املواضيع األدبية املتنوعة.

ففي باب الدراسات كتب د.احمد عسيري من السعودية عن )القصة 
القصيرة جدا وموقعها من الرواية والقصة القصيرة »املفهوم والتطبيق«( 
بينما تناول د.احمد محبك من س����ورية )االنس����ان واملكان في قصة 

»حي بن يقظان«(.
أما في ب����اب القراءات فقد كتب د.ع����الء عبدالهادي من مصر عن 
»نظرية األدب« للدكتور س����يد بحراوي وتن����اول د.احمد عصلة من 
الكويت املجموعة القصصية االولى للكاتبة جميلة علي في قصصها 

»يرجى عمل الالزم« واختيارها للحدث بال افراط وال تفريط.
وكتب د.حس����ن فتح الباب من مصر مقاال بعن����وان »الثقافة في 

الكويت« للدكتور خليفة الوقيان »انصاف الوعي الكويتي«.
وفي باب الشعر كتب فاضل خلف شعرا بعنوان »فلك األشعار« وندى 
الرفاعي شعرا بعنوان »الدرة العصماء« اضافة الى نبيل حقي الذي 

كتب »بكاء صامت« واشرف قاسم بشعر »قراءة في كتاب النأي«.
أما في باب القصة فقد كتب عبداهلل خليفة قصة قصيرة بعنوان 
»الشاهد على اليمني« وأخرى بعنوان »رقم ضائع بني األرقام« لبوعزة 

الفرحان.
وترجم طاهر البربر قصة »حكاية ساعة من الزمن« لكيت تشوبني 

وكتب بسام املسلم قصة بعنوان »حتت برج احلمام«.

مركز االستقامة ينظم رحلة للقبة الفلكية
لي لى الشافعي

قامت جلنة التواص����ل االجتماعي مبركز االس����تقامة للعالج من 
االدمان التابع إلدارة الدراس����ات االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية برحلة خارجية الى النادي العلمي )قسم الفلك( وقد استفاد 
منها اجلميع اس����تفادة كبيرة منذ البداية والدخ����ول الى قاعة القبة 
الفلكية فبدأوا االس����تماع الى نبذة عن تاريخ تأسيس النادي العلمي 
والقبة الفلكية والهدف من تأسيسها، وكان ذلك له اثر كبير في جذب 
االنتباه لدى احلاضرين، حيث تأسس النادي العلمي عام 1973 بدعم 
من مؤسسة التقدم العلمي بهدف تنمية الهوايات العلمية الفلكية في 
اوق����ات الفراغ. وجاء بعد ذلك مش����اهدة لفيلم بعنوان رحلة اميانية 
في املجموعة الشمس����ية وهو عبارة عن عرض للمجموعة الشمسية 
واعطاء نبذة مختصرة للحضور عن كل منها، وقد كان التواصل مع 
االخوة الدارسني في جو تسوده روح االخوة وااللفة وزيادة الترابط 

والتواصل بني مركز االستقامة واالخوة الدارسني. 
ويقوم مركز االستقامة باملساهمة الفعالة في مركز بيت التمويل 
لعالج االدمان ليسهم بذلك مساهمة كبيرة في اشراك الناحية الدينية 
واالميانية كأحد ابرز انواع العالج����ات اجلديدة التي تقدم للمرضى 
والنزالء في مرك����ز بيت التمويل لعالج االدمان، واحلق يقال ان هذه 
التجربة الفريدة قد أثبتت جناحها، فبفضل اهلل عز وجل اوال ثم بفضل 
ما قدمه مركز االس����تقامة ثانيا من تدريس للعلوم الشرعية وتقدمي 
االنشطة الثقافية والترفيهية ملرضى ونزالء مركز عالج االدمان وجد 
كثير من هؤالء النزالء ضالتهم من خالل هذه االنش����طة الكثيرة التي 

قدمها مركز االستقامة، وهذا بشهادة موثقة من وزارة الصحة.

الشيخ فيصل احلمود

م. علي الفوزان


