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»التكافل االجتماعي« 

بـ »المعلومات المدنية« 
كّرم مجلس اإلدارة 

السابق ولجنة االنتخابات

أسامة دياب
ق����ام رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي بالهيئة العامة للمعلومات 
املدنية جاس����م املذن بتكرمي مجلس اإلدارة السابق وجلنة االنتخابات برئاسة احمد 
الصب����ر وعضوية كل من محمد بن صعنون وعبدالرحمن بوطالب ومحمد البحوه، 
والتي اشرفت على انتخابات الصندوق في الثالث والعشرين من مارس املاضي وقد 
أثنى املذن على اجلهود التي بذلتها اللجنة قبل وأثناء س����ير عملية االنتخاب وفي 
اعداد الكش����وفات الالزمة وانتخاب اعضاء اجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة، كما 
وجه الشكر واالمتنان ألعضاء مجلس إدارة الصندوق السابق على اجلهود التي بذلها 
لتحقيق التقدم والنمو للصندوق، وقد خص بالش����كر فيصل احملارب نائب رئيس 

مجلس اإلدارة السابق على جهوده الدؤوبة في ارتقاء وإعالء عمل الصندوق مما كان 
له بالغ األثر في املضي قدما لتحقيق األهداف التي أنشئ من أجلها صندوق التكافل 
االجتماع����ي خلدمة املوظفني ومتنى له التوفيق والنجاح، وكذلك للس����ادة األعضاء 
حسني القالف وأسامة العبيدان. اجلدير ذكره أنه وبعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
وتعي����ني ثالثة أعضاء من قبل رئيس اجلمعية العمومية مدير عام الهيئة مس����اعد 
العسعوسي شكل مجلس اإلدارة املناصب اإلدارية وجاءت على النحو التالي: جاسم 
املذن � رئيس����ا، عبدالرحمن العازمي � نائبا للرئيس، وائل املس����عود � امينا للسر، 
محمد الش����مالي � امينا للصندوق، نادية املراغي � امني السر املساعد، وعضوية كل 

من: محمد البدر، محمد احلليل، عيسى احملمود، عبدالعزيز آل هيد.

 المال: القوات الخليجية البحرية 
مستعدة لمواجهة كل الظروف 

النادي العلمي ينظم بطولة الشرق 
األوسط للسيارات الالسلكية غدًا

ينظ���م النادي العلمي غدا اجلمعة البطولة اخلتامية الثالثة في 
الشرق األوسط للسيارات الالسلكية ومسابقة املوسم الثامنة مبشاركة 
50 متسابقا ميثلون سبع دول عربية واجنبية. وقال النادي في بيان 
صحافي امس ان املتس���ابقني ال� 50 املشاركني في البطولة ميثلون 
اميركا واملانيا وبريطانيا وفرنسا والفلبني والسعودية الى جانب 
الكويت. واشار الى ان املسابقة ستبدأ عند الساعة السابعة صباحا 

على ان تكون التصفية النهائية عند الساعة الثامنة مساء.

الدوحة � كونا: اكد آمر القوة 
البحري����ة الكويتية اللواء ركن 
بح����ري احمد امل����ال ان القوات 
البحري����ة اخلليجية في توافق 
عسكري مستمر ملواجهة جميع 
الظروف. واوضح على هامش 
مش����اركته في مؤمتر ومعرض 
الدفاع البح����ري الدولي الثاني 
الذي انطلق امس  )دميديكس( 
االول ان القوات البحرية لدول 
مجل����س التعاون اخلليجي هي 
االكث����ر توافقا في املنطقة قائال 
انها جتري مترينات مش����تركة 
منذ 25 عاما. وقال ان املنظومات 
والقطع البحرية اخلليجية هي 

االخرى تعزز ذلك التوافق العس����كري الس����يما في جانب االتصاالت 
ومراكز العمليات البحرية. ولفت الى ان تلك العوامل اسست العديد 
من الركائز والقواعد الثابتة للعمل العسكري املشترك والذي من شأنه 

التعامل مع جميع الظروف.
وق����ال املال ان معرض ومؤمتر الدف����اع البحري الدولي الثاني في 
الدوحة يشكل فرصة كبيرة »لتجمع عسكري بحري عاملي يشمل جميع 
القارات« لالطالع عن قرب على كثير من املعدات املتطورة تكنولوجيا 

والتي تصب في مجملها لتطوير عمل القوات البحرية.
واكد ان هذا التجمع العس����كري الدولي ينش����د من خالله حماية 
املالح����ة البحرية والبق����اء على مفهوم »حرية املالحة« الس����يما في 
احمليط الهندي واخللي����ج العربي والبحر االحمر حيث تعتبر معابر 

حيوية في العالم.
وذكر آمر القوة البحرية الكويتية ان اختيار الكويت للقطع البحرية 
التي تنضم للعمل ملنظومتها البحرية يتعلق ب� »الوصف اخلاص لتلك 
القطع ومدى مالءمتها اضافة ال����ى الضمانات الفنية لها والتدريبات 

اخلاصة بها«.

مساجد مبارك الكبير 
تستضيف نخبة 

من الدعاة الشهر الجاري
تطل���ق املراقب���ة الثقافية 
بإدارة مساجد محافظة مبارك 
الكبير برنامجها الثقافي لشهر 
ابريل اجلاري، وبهذه املناسبة 
بني مدير اإلدارة إبراهيم اخلزي 
ان البرنامج يحتوي على عدة 
أنشطة منها األسبوع الثقافي 
الذي س���يكون حت���ت عنوان 
»حياة اآلخ���رة« يتحدث فيه 
الداعية د.عل���ي الكندري عن 
»امليت���ة احلس���نة« والداعية 
د.بسام الشطي عن أهوال يوم 
القيامة والداعية خالد مرداس 
العجمي عن »وغدا حس���اب 
وال عم���ل«، والداعية د.عادل 
املطي���رات ع���ن »القنطرة«، 
والداعية د.محمد هشام األفغاني 
عن »الفردوس« في الفترة من 11 
وحتى 15 اجلاري مبسجد محمد 
بن سعد منيع الزهري مبنطقة 
مبارك الكبير ق 5 بعد صالة 
املغرب مباشرة، فيما سيلقي 
الهاشمي  الداعية فيصل حمد 
دروسا إميانية عن »حلظات مع 
وفاة الرسول ژ« في مسجد 
سفينة مولى رسول اهلل ژ 
مبنطقة صباح السالم ق 8 كل 
س���بت اعتبارا من 10 اجلاري 

بعد صالة املغرب.
وتاب���ع: كما س���تتضمن 
الش���هر  ف���ي هذا  األنش���طة 
احملاضرات العامة التي ستقام 
حتت شعار »فقد جاء أشراطها« 
لكل من الداعية حجاج السبوق 
العجمي في مس���جد احلارث 
بن مالك � العدان ق 6 يوم 18 
اجلاري عن »اعدد ستا«، وفي 
مسجد ناشي ابوعجل مببارك 
الكبير ق 3 االثنني 19 اجلاري 
ع���ن »الدخان« وفي مس���جد 
العتيب���ي مببارك  د.عبداهلل 
الكبير ق 4 الثالثاء 20 اجلاري 
عن »خروج الدجال«، وسيتحدث 
الداعية د.محمد يوسف الشطي 
 � مبسجد الهدهود والعوضي 
صباح السالم ق 4 االربعاء 21 
اجلاري عن »خروج املهدي«، 
وفي مسجد سيف الدين قطز 
مبنطقة العدان ق 8 اخلميس 
22 اجلاري عن »نزول عيسى 
گ« وفي 25 اجلاري مبسجد 
صيفي بن عامر � القصور � ق 7 
عن »خروج يأجوج مأجوج«، 
وسيقوم باستكمال احلديث عن 
أشراط الس���اعة الداعية فالح 
محمد املطيري في 26 اجلاري 
مبسجد سهل بن حنيف � القرين 
ق 3 عن »عودة اجلاهلية« و27 
اجلاري مبسجد احلافظ الزهري 
� القرين ق 5 عن »اخلسوفات 
الثالثة« و28 اجلاري مبسجد 
ثعلبة بن عمرو � القصور ق 
7 عن »الدابة والشمس والنار« 
علما ان جميع احملاضرات بعد 

صالة املغرب مباشرة.

اللواء أحمد املال


