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»الثقافة اإلسالمية« تستضيف الحلبي اليوم

ليلى الشافعي
أكد مدير ادارة الثقافة االسالمية بوزارة 
االوقاف والشؤون االس����المية بدر السنني 
حرص االدارة على استمرار برامجها التوعوية 
واالميانية املشتملة على اجلرعات التوجيهية 
واالميانية، جاء ذلك بعد اعالن السنني عن 
اس����تضافة احملدث علي احللبي من اململكة 

االردنية الهاشمية الشقيقة، اعتبارا من اليوم 
وحتى 1 يونيو املقبل.

وبني السنني ان االدارة قامت بإعداد جدول 
ثقافي للمحدث تضمن ثالث دورات علمية 
ش����رعية تقام جميعها في مسجد الزبن في 
ضاحي����ة عبداهلل املبارك قطعة 6، موضحا 
ان اولى ال����دورات تقام عقب صالة العصر 

مباشرة وهي شرح كتاب الصيام من كتاب 
بلوغ املرام.

وأضاف السنني ان ثاني الدورات يتضمن 
شرح كتاب النصيحة للشيخ ابراهيم الرحيلي، 
وذلك عقب صالة املغرب مباشرة، ثم ختام 
الدورات مع شرح عقيدة أهل احلديث للشيخ 

الصابوني.

لقطة جماعية لبعض املشاركات في املسابقة مع اخلرافي وبعض قياديي »الداخلية«

)سعود سالم(إياد اخلرافي والعميد صالح الناجم وم.أحمد املنفوحي يكرمون إحدى املدارس املشاركة في مسابقة ميكانيكا السيارات شرح عملي ألجزاء محرك السيارة

اياد اخلرافي والعميد صالح الناجم خالل تكرمي املشاركني واملدربني في مسابقة ميكانيكا السيارات

وجوه من احلفل

إياد الخرافي: تخطينا مرحلة عدم قدرة المرأة على التعامل مع أعطال السيارات

واحتاد وكالت الس����يارات ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي س����بب آخ����ر لنجاحها، مذكرا 
بتش����رفهم بحضور س����مو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد الصباح حينما كان النائب االول 
لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، 
ودعم سموه لها حينما أصر على تكرمي جميع 
الطلبة املش����اركني وليس الفائزين فقط، وال 
ننس����ى أيضا الوزراء الداعمني ومنهم الشيخ 
محمد اخلالد واملغفور له الشيخ سالم صباح 
السالم، والكثير من وزراء الداخلية الذين كانت 
لهم بصمات واضحة على املسابقة والتي كان 
من نتائجه����ا الطيبة تلك االرقام التي وصلت 

اليها املسابقة.
وكش����ف النقاب عن استقبال سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد لهم وما 
أبداه من اعجاب شديد ملش����اركة الفتيات في 
املس����ابقة وفي محاورها املختلفة، وأعرب عن 
امنياته بأن يزور النادي أثناء أنشطة املسابقة 
ليرى االبناء والبنات وه����م يغيرون اطارات 

السيارات بأنفسهم.
وفي اخلتام مت تكرمي احملتفى بهم وتوزيع 

املكافأت املالية والكؤوس وامليداليات.

املكرمني مبا حققوه من جناحات.
وبدوره ثمن ممثل مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي م.عبدالرحمن اجلريوي، الدور احليوي 
والفعال الذي يقوم ب����ه النادي العلمي في 
خدمة االبن����اء مهنئا الفائ����زات والفائزين 
واملشرفني على ما حققوه من جناح، مشيدا 
باجلهود اجلبارة التي بذلتها اللجان العاملة 
في املسابقة على مدى 6 شهور، والتي نتج 
عنها فوز 45 من االبناء الطلبة والطالبات، 
معربا عن أمله في حتقيق النجاح للمسابقة، 
ومؤكدا مرة اخرى على التعاون البناء فيما 
بني املؤسسة والنادي العلمي ووزارات الدولة 

املعنية.
وم����ن جانبه أعرب رئي����س اللجنة العليا 
للمسابقة وأمني عام النادي م.أحمد املنفوحي 
عن بالغ شكره وتقديره لوزير الداخلية الشيخ 
جاب����ر اخلالد على رعايته ودعمه للمس����ابقة 
في عامها الثامن عشر، ومثمنا جهود اجلهات 
املش����اركة والداعمة، الفتا الى ان زيادة أعداد 
املشاركني واملشاركات عاما بعد عام هو عنوان 

جناحها.
وأك����د ان دعم وزارت����ي التربية والداخلية 

نش����هد فيه مشاركة 
55 مدرس����ة للذكور 
و44 مدرسة لالناث 
م����ا يؤكد املس����توى 
الذي وصلت  العالي 

اليه املسابقة.
الهدف  ان  وق����ال 
من ه����ذه املس����ابقة 
املراكز  ليس حتقيق 
االولى فقط، وامنا ان 
يلتزم كل من التحق 
بها مب����ا حصله من 
وع����ي وثقافة وعلم 
وأن ينقله الى زمالئه 
وأهل����ه، واذا كان����ت 
وزارة الداخلية بجميع 
الى  أجهزتها تسعى 
نشر الوعي والثقافة املرورية فال شك في أنكم 
ستكونون خير داعم لها، وأعتقد أن ما تشاهدونه 
من حوادث واصاب����ات ووفيات على الطريق 
امنا هو نتيجة حتمية للس����لوكيات السلبية 
التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق مهنئا 

 اما ممث����ل راعي 
الوكي����ل  املس����ابقة 
املساعد لشؤون املرور 
باالنابة العميد صالح 
الناجم، فأكد حرص 
وزير الداخلية الفريق 
الركن الش����يخ جابر 
الدائم على  اخلال����د 
دعم جميع االنشطة 
الهادف����ة  الش����بابية 
وخصوصا تلك التي 
ترفع من مس����توى 
الس����لوك والوعي ملا 
يخدم مصلحة بلدنا 

احلبيب.
وتق����دم الناج����م 
بالتهنئة السرة النادي 

العلمي ومنتس����بيه على مرور 35 عاما على 
االنشاء، الفتا الى انه اذا كان جيل الرواد قد بذر 

البذرة االولى فال شك ان ثماره ظهرت اآلن، 
وأضاف حرصت وزارة الداخلية على دعم 
املس����ابقة منذ انطالقتها وحت����ى اليوم الذي 

فائدة تساعد الفتاة بشكل كبير في حال حدثت 
أي أعطال لسيارتها مستقبال، وبذلك نكون قد 
تخطينا مرحلة عدم قدرة املرأة على التعامل مع 
أي اعطال في السيارة حتدث على الطريق، الفتا 
الى ان املسابقة تعلمهن القدرة على التعامل مع 
أي طارئ، بعد أن تعلمن وتعرفن على مكونات 
السيارة، وكيفية السيطرة عليها، مشيرا الى 
ان ما حققته املسابقة في هذا املجال يدعو الى 

الفخر واالعتزاز.
وثّمن اخلرافي الدور املهم الذي قام به أعضاء 
العليا والفنية للمس����ابقة ووزارتا  اللجنتني 
التربية والداخلية من جهود الجناح انش����طة 
املسابقة، مشيرا الى تنوع احملاور هذا العام، 
وما شهدته املسابقة من تنافس قوي بني الفرق 
املشاركة والتي أبهرت أعضاء اللجنة الفنية، 
مش����يرا الى ان هدف املسابقة هو اشراك أكبر 
عدد من املدارس ومن الطلبة لتعم الفائدة على 

أكبر عدد من االبناء.
وتقدم اخلرافي بالشكر لكل من ساهم في 
اجناح املسابقة سواء من الوزارات او اجلهات 
الداعمة والراعية متمنيا املزيد من النجاحات 

البنائنا الطلبة والطالبات.

دانيا شومان
ثمن رئيس مجل����س ادارة النادي العلمي 
اياد اخلرافي جهود اجلهات احلكومية واالهلية 
املساندة والداعمة النش����طة النادي وبرامجه 
العلمي����ة، مؤكدا حرص النادي على تقدمي كل 
ما هو مفيد ونافع لالبناء، والعمل على وضع 
العديد من االفكار التي تصب في صالح تنمية 
الوعي العلمي، ونشر روح البحث العلمي لدى 

أعضاء النادي.
كالم اخلرافي جاء خ����الل احلفل اخلتامي 
ملسابقة ميكانيكا السيارات واالنظمة املرورية 
الثامنة عش����رة، والتي ينظمها النادي برعاية 
وزير الداخلية الفريق الش����يخ جابر اخلالد، 
وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والتربية وبدعم 
من مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي ورعاية 
من احتاد وكاالت الس����يارات، وتابع اخلرافي: 
»يس����عدنا االحتفال بختام مسابقة ميكانيكا 
السيارات واالنظمة املرورية للعام الثامن عشر 
بعد أن استطاعت أن حتقق جناحات متتالية 

على مدى االعوام املاضية«.
مشيرا الى ان زيادة االعداد املشاركة هذا العام 
وحتديدا أعداد مدارس الفتيات، وما لذلك من 

في ختام مسابقة ميكانيكا السيارات واألنظمة المرورية الـ 18 في النادي العلمي

إياد اخلرافي ملقيا كلمته


