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رمي الوقيان

موسى تركي عبدالكرمي اخلليفي بدر املديرس

احلسيني والطيار في لقطة جماعية مبكتبة »السادة األشراف« ويبدو القنصل السعودي في الكويت

البرازي يطالب بإقرار كادر اإلعالميين
ناشد سكرتير عام نقابة العاملني بوزارة اإلعالم مبارك 
عواد البرازي س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم����د ونائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية 
ورئيس مجلس اخلدمة املدنية الش����يخ د.محمد الصباح 
وكذلك وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
إقرار كادر موظفي وزارة اإلعالم الذي يتواجد على جدول 

أعمال مجلس اخلدمة املدنية منذ قرابة العامني.

وأكد البرازي ان التقدم في حقل اإلعالم قد ألقى على كاهل 
العاملني في هذا املجال مهام كبيرة ومسؤوليات جسيمة، 
خصوصا ان األجهزة اإلعالمية من إذاعة وتلفزيون وأخبار 
وبرامج سياس����ية تقوم بالبث على مدار الساعة ملجاراة 
األحداث في مختلف أنحاء العالم، مما يتطلب جهدا مضاعفا 
من اجلهاز اإلعالمي بجميع القطاعات واإلدارات كل في مجال 

عمله إلظهار اجلانب احلضاري لدولتنا الكويت.

الحسيني: »السادة األشراف« اتخذت الوسطية منهجًا 
لتحاشي الصراعات والمشاحنات التي تهدد كيان األمة

خالل زيارة رجل األعمال السعودي د. ناصر الطيار والوفد المرافق لمكتبة المبرة

المديرس رئيسًا والبديوي نائبًا للرئيس والخليفي 
أمينًا للسر والديحاني لصندوق »العالقات العامة«

عقد مجل���س ادارة جمعية 
الكويتية  العام���ة  العالق���ات 
اجتماعه االول مساء اخلميس 
بعد فوزه ف���ي االنتخابات في 
العمومية  اجتماع اجلمعي���ة 
العادية والتي انعقدت مس���اء 
املاض���ي في جمعية  االربعاء 
اخلريج���ني وقد مت تش���كيل 
مجلس االدارة على النحو التالي: 
بدر عبداهلل املديرس رئيس���ا 
ابراهيم  ملجلس االدارة، خالد 
البديوي نائبا لرئيس مجلس 
االدارة، عبدالكرمي عبدالرحمن 
اخلليفي امينا للس���ر، مشعل 
نايف الديحاني امينا للصندوق، 
علي يوسف اخلواري امني السر 
املس���اعد، محمد غريب حامت 
ام���ني الصندوق  املنص���وري 
املساعد، موسى تركي مال اهلل، 
داود سلمان العميري ورمي حمد 

الوقيان اعضاء. 
وهن���أ رئيس اجلمعية بدر 
الفائزين في مجلس  املديرس 
االدارة على الثقة الغالية العضاء 
العادية  العمومي���ة  اجلمعية 
انه في الوقت  النتخابهم، كما 
نفسه ميد يد التعاون مع االخوة 
واالخوات الذي���ن لم يحالفهم 

احلظ في عضوية مجلس االدارة 
ويدعوهم للتعاون واملشاركة 
في اعمال اللجان املختلفة في 
اجلمعية والتي سيتم تشكيلها 
واخطار االعضاء ملن يرغب في 

االشتراك.
كما ش���كر املديرس كل من 
ساند وقدم الدعم للجمعية ورعى 
انشطتها وكان لنا عونا ملواصلة 
االس���تمرار للرقي للجمعية، 
وخص بالشكر كال من السادة 
البزيع وشركاهم »محاسبون 
قانونيون« لتدقيق احلسابات 
املالية للجمعية بصورة فخرية 

من دون مقابل، ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ممثلة في 
ادارة اجلمعيات االهلية ومديرها 
محمود خليل، حلسن تواصلهم 
معنا وتق���دمي العون لنا دائما 
وتس���هيل اجراءات جمعياتنا 
العمومية وجميع أجهزة االعالم 
الكويتية املسموعة واملقروءة 
واملرئية والفضائيات ملشاركتهم 
وحضورهم وتسجيل ونشر 
انشطة اجلمعية واجتماعاتها 
وجمعية اخلريجني الستضافتها 
الجتماع اجلمعي���ة العمومية 
العادي���ة وتواصله���ا الدائ���م 

معنا. 
املديرس: كما نتقدم  وختم 
بخال���ص الش���كر والتقدي���ر 
لالخ���وة واالخ���وات اعضاء 
اجلمعية على تواصلهم معنا 
واهتمامهم باجلمعية وندعوهم 
للمشاركة في جلانها وانشطتها. 
واضاف رئي���س اجلمعية أنه 
س���يعقد اجتماع���ا آخر خالل 
اليومني املقبلني ملجلس االدارة 
لتشكيل اللجان املختلفة ودعوة 
اعضاء اجلمعية للمشاركة في 
هذه اللج���ان لتضع كل جلنة 

خطتها وبرنامج عملها.

مجلس اإلدارة عقد اجتماعه األول بعد فوزه في االنتخابات

قال رئيس مبرة الس���ادة األشراف الشريف عبداهلل 
احلسيني ان املبرة خطت الوسطية منهجا لها ونبراسا 
يض���يء طريقها حتاش���يا للمش���احنات والصراعات 
التي باتت تهدد كيان األمة اإلس���المية في كل مذاهبها 

وتشعيباتها.
وأضاف احلس���يني خالل الزيارة التي قام بها رجل 
األعمال السعودي د.ناصر الطيار والوفد املرافق له الى 
مكتب���ة املبرة قائال: نحن، ومن خ���الل منهجنا وعملنا 
توخينا طريق الصالح واإلصالح، بعيدا عن التشنجات 
والعصبيات التي ال ينتج عنها س���وى مزيد من الفرقة 
وزرع األحقاد بني أبناء الشعب الواحد في الوقت الذي 
نح���ن فيه في أمس احلاجة ال���ى التقارب واحملبة، كما 
أوصانا رس���ول اهلل محمد ژ دون املس���اس والتأثير 

في املؤسس���ات املجتمعية األخرى وأوضح احلسيني 
ان لدى املبرة اهدافا محددة وس���امية، تتمثل في غرس 
محبة رسول اهلل محمد ژ وآل بيته األخيار، وتعزيز 
روح احملبة بني ابناء املجتمع، مبا ينعكس بكل التأكيد 

على وحدة الصف الوطني وشد أزره.
ومن جانبه دعا د.ناصر الطيار الى اعادة النظر في 
املناهج الدراسية املعتمدة في دول اخلليج، كي تتماشى 
مع الرسالة التي دعا اليها رسولنا الكرمي في احملافظة 
على وحدة اإلسالم واملسلمني ونشر الدعوة االسالمية 
بالطرق الصحيح���ة والواضحة، بعيدا عن العصبيات 
والف���ن التي ازدادت وتيرتها في ه���ذا األيام، الفتا الى 
ضرورة التركيز على الثقافة البناءة التي تخدم املجتمع 

العربي واإلسالمي بشكل عام.

وقال الطيار ان ما تقوم به مبرة السادة األشراف من 
اعمال وأنش���طة، جديرة بالشكر والتقدير، وتصب في 
االجتاه الصحيح الذي ندعو اليه دائما، معتبرا ان هذه 
املبرة هي مفخرة، ليس لألش���راف فحسب، وامنا لكل 
مسلم يبحث عن احلقيقة واملعلومة الصادقة، معتبرا 
ان مهام املبرة كبيرة، ومس���ؤولياتها جسام، في العمل 
على ابراز اجلانب احلقيقي والصادق للرسالة احملمدية، 
السيما في ظل تكاثر الدخالء على ديننا االسالمي والذين 
يرمون الى زرع الفن وشق الصفوف في املجتمع، مشيرا 
الى ان مهمة املبرة صعبة، خصوصا في محاربة أمثال 
هؤالء، وختم الطيار كالمه بتوجيه الشكر الى القائمني 
على مبرة السادة األشراف ملا يبذلونه من جهود قيمة 

لنصرة رسولنا الكرمي محمد ژ وآل بيته الكرام.

مبارك البرازي


