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السفير عادل العيار خالل تقلده عضوية الرابطة امللكية لصقارة إسبانيا جانب من مراسم منح السفير عادل العيار العضوية الفخرية

منحته العضوية الفخرية في مقر نادي الصيد الملكي في ضاحية كانتو بالنكو

العيار أول شخصية كويتية تنال شرف عضوية الرابطة الملكية لصقارة إسبانيا
وسط احتفال كبير شهدته العاصمة االسبانية مدريد مساء اول 
من امس مبقر ن���ادي الصيد امللكي في ضاحية كانتو بالنكو، قامت 
الرابطة امللكية لصقارة اسبانيا، حتت رعاية رئيسها الشرفي امللك 
خوان كارلوس االول ملك اس���بانيا، مبن���ح العضوية الفخرية الى 
سفيرنا لدى مملكة اسبانيا عادل العيار وذلك بناء على تزكية خوسيه 
مانويل رودريغيز فيا ماتوتس، كبير صقارة مملكة اسبانيا، ومن ثم 
مت رفعها الى اجلمعية العامة االستثنائية التي وافقت على االقتراح، 

وابالغ القصر امللكي بذلك وبحضور ممثل عن الڤاتيكان.
واجلدير بالذكر ان السفير العيار هو اول شخصية كويتية تنال 
ش���رف عضوية هذه الرابطة العريقة التي ترتب���ط ارتباطا وثيقا 
بالقصر امللكي االس���باني منذ اكثر من الف عام، وحتظى باالحترام 
واالهتمام الفائق من قبل القصور امللكية املتعاقبة، وحرصها الدائم 
على رعاية الرابطة وهو ما متثل في حضور الدوق بدرو دي بوربون، 
ابن شقيق امللك االمير كارلوس، هذا االحتفال نيابة عن جاللة امللك 

وآل بوربون.
وتخلل مراس���م االحتفال التي رأس���ها ارتورو فرنانديز الفاريز 
عزف ملقطوعات من املوسيقى الكالسيكية، وبعد اداء السالم الوطني 
االسباني قام السفير العيار بااللتزام االدبي مبساندة الرابطة والذي 
ينص على االخالص للرابطة ايضا كتقليد تاريخي يرجع الى عصر 
انش���اء الرابطة االلفية، والتي اصبح منذ مس���اء امس االول عضوا 

كويتيا بهذه الرابطة امللكية العريقة.

أسعار مخفضة على أكثر من 260 سلعة

المعكام: تعاونية علي صباح السالم 
تطلق مهرجانها التسويقي األول 

حبيب: سب الصحابة مرفوض أدبياً

مساجد حولي تنظم دورة »العثيمين العلمية« التاسعة

الزعبي: وضع اللمسات األخيرة للنسخة الثانية 
لجائزة الشيخ فهد األحمد للعمل الخيري

صرح االمني العام جلائزة الشيخ فهد االحمد 
الدولية للعمل اخليري د.شبيب الزعبي انه يتم 
اآلن وضع اللمس���ات االخيرة للنس���خة الثانية 
للجائزة وذلك متاشيا مع اخلطة الزمنية املوضوعة 
من قبل مجلس ادارة اجلائزة وسيكون ذلك من 
خالل مؤمتر صحافي يعلن عن انطالقة اجلائزة 

في االي���ام القليلة املقبلة. وق���د مت اختيار افرع 
اجلائزة التي س���تطرح خالل العام احلالي ومت 
تقدير اجلوائز ومبالغها ومت اعتماد ذلك، كما انه 
مت اعتم���اد جهات حتكيم جديدة ومتميزة لترفع 
من شأن العمل املهني للجائزة ومتيز املشاركات 

التي ستكون ضمن النسخة الثانية.

»طريق اإليمان« بدأت 
التسجيل ألنشطة الصيف

ليلى الشافعي
صرح رئيس مجلس ادارة مبرة 
طريق االميان واملشرف العام على 
الداعية نبيل  الدعوية  مشاريعها 
العوضي بأن مرك���ز املعالي فرع 
الصحبة الصاحلة التابعه للمبرة 
قد بدأ مرحلة التس���جيل ألنشطة 
هذا الصيف والتي تتضمن برنامج 
عمل حافال بالنشاط املتنوع والذي 
سيستمر ملدة 6 أسابيع وان التسجيل 
سيكون للفئة العمرية من 14 الى 17 
عاما في مقر املبرة بالشهداء. من 
جانبه، أوضح مدير فرع الصحبة 
الصاحلة خالد املنصوري ان نادي 
املعالي خصص الرقم 66022627 
والرقم 97121444 لالستفسار عن 
برنامج الصحب���ة الصاحلة، كما 
مت تخصي���ص الرق���م 99313428 
لالستفسار عن األنشطة اخلاصة 
بوحدة النشء، وذلك تيسيرا على 
أولياء االمور الراغبني في تسجيل 

أبنائهم.

»الرحمة« تضع حجر 
األساس لمستشفى غزة

غزة � كونا: افتتح في مدينة 
غزة بتمويل من جمعية الرحمة 
العاملي����ة الكويتية أمس مخبز 
خي����ري لتوزيع اخلب����ز على 
احملتاجني والفقراء الفلسطينيني 
كما وضع حجر األساس ملستشفى 
للنساء والتوليد. وقال رئيس 
اجلمعي����ة وليد العنجري الذي 
يزور قطاع غزة ان املخبز اآللي 
الذي مت افتتاحه سيقدم اخلبز 
بش����كل يومي ملئ����ات العائالت 
الفلسطينية احملتاجة في مدينة 
غزة. ولفت الى انه سيتم خالل 
افتتاح مخبزين  األشهر املقبلة 
آخرين في مناطق أخرى من قطاع 
غزة لتوزي����ع اخلبز على آالف 
العائ����الت احملتاجة. كما وضع 
العنجري حجر األساس ملستشفى 
الكويت للنس����اء والوالدة في 
ش����مال مخيم جباليا ش����مالي 
قطاع غزة على مس����احة ثالثة 
دومنات. وتبلغ تكاليف إنشاء 
املستشفى الذي سيقدم اخلدمة 
العائالت  لعش����رات اآلالف من 
خمسة ماليني دوالر. ولفت الى 
انه سيتم إدخال قافلة مساعدات 
كويتية الى قطاع غزة عن طريق 
معبر رفح البري تتكون من ثالث 
شاحنات محملة باألدوية ومواد 
اإلغاثة. وأشار العنجري الى أن 
املستشفى اجلديد سيبنى على 
نفقة احد رجال اخلير من الكويت 
وبإشراف جمعية الرحمة العاملية 
موضحا انه سيشمل أيضا مركزا 
لألمومة والطفولة ومس����جدا. 
وأكد أن »واجب االخوة العربية 
واإلسالمية يحتم علينا الوقوف 
مع اخواننا الفلسطينيني في هذا 
الذي يعيشه  الظرف العصيب 
الفلسطينيون في قطاع غزة« 
مش����يدا «بالتفاعل الكبير الذي 
وجدته اجلمعية من احملسنني 

الكويتيني«.

قام رئي���س مجلس إدارة 
جمعية علي صباح الس���الم 
التعاونية فهد املعكام وأعضاء 
بافتت���اح  اإلدارة  مجل���س 
التس���ويقي األول  املهرجان 
لعام 2010 والذي وفرت فيه 
اجلمعية أكثر من 260 سلعة 
من السلع األساسية بأسعار 
مخفضة جدا بالسوق املركزي 
اعتب���ارا م���ن أول من أمس، 
وحضر االفتتاح كل من أمني 
العازمي وممثل  السر محمد 
اجلمعية لدى االحتاد سالمة 
العنزي، وأكد املعكام ان القادم 

أفضل في ظل الرؤية اإلصالحية ملجلس االدارة 
اجلديد.

وق���ال: عاهدنا اخواننا املس���اهمني وأبناء 
املنطقة على ب���ذل قصارى جهدن���ا لتحقيق 

أحالمه���م بوج���ود خدمات 
راقية تق���دم اليهم من خالل 
اجلمعية، وفي اطار سعينا 
لتحقيق ذلك قمنا بإقامة هذا 
الكبي���ر، كما قمنا  املهرجان 
بافتتاح فرع البنشر والكهرباء 
خلدمة أهالي املنطقة، وستبدأ 
البرنامج الصيفي  أنش���طة 
الترفيهي بتوفير العديد من 
الدورات التدريبية والعلمية 
لالخوة املساهمني وأبنائهم في 
علوم احلاسب اآللي واللغة 
القرآن  االجنليزية وحف���ظ 
الى توفير  الكرمي، باالضافة 
تذاكر األماكن الترفيهية مث���ل املركز العلمي 
واألكوابارك واملدينة الترفيهية وقرية املسيلة 
املائية ومرح الند، باالضاف���ة الى العديد من 

األنشطة واملفاجآت خالل صيف هذا العام.

التج���اذب  عل���ى خلفي���ة 
السياس���ي بني بع���ض نواب 
املجلس حول قضية اختبارات 
التربية الدينية للصف التاسع، 
قال الباحث االس���المي الشيخ 
راضي حبيب ان ما يثار حول 
ه���ذه القضية س���يقحم البالد 
في نفق طائفي مظلم ال توجد 
فيه منارة للوحدة الوطنية اال 
أطفأها، وال أجد داعيا للمزايدات 
السياس���ية حول هذه القضية 
بني املتشددين من الطرفني ألن 
السب بحد ذاته محرم، فضال عن 
متعلقه من يكون بدليل صريح 

نص قوله تعالى )وال تسبوا( االنعام 108.
وتابع: اننا نحن الشيعة نتفق مع أهل السّنة 
واجلماعة في منع وعدم جواز سب الصحابة أدبيا 
وعقليا فضال عن كونه شرعيا، وان كان االمر ال 

يصل الى مرتبة العقيدة ألنها 
محصورة في أصول معينة ك� 
»التوحيد، الرسالة، امليعاد« وما 
يتفرع عنها، فاملسألة من منطلق 
اجلانب االخالقي االسالمي في 
احترام صحابة الرسول ژ الذين 
اتبعوه بإحسان وقضوا نحبهم 
على ذلك االحسان، وهذا ما نحن 
عليه وال نختلف مع أهل السّنة 
فيه، بل نتفق معهم عليه متام 
االتفاق، ونصيحتي لبعض نواب 
الطرفني أن يكفوا  املجلس من 
عن مثل هذه املزايدات السياسية 
واملتاجرة باسم الطائفية ألنها 
ال تزيد الناس اال رهقا، وأمتنى ان يعملوا النظر 
في قضايا تهم مصلحة الناس وتخرجهم من مأزق 
العطل التنموي وان يضعوا أيديهم بيد االصالحيني 

الذين يعملون ألجل امناء الوطن.

ادارة مس����اجد  أعل����ن مدير 
محافظة حولي وليد الس����تالن 
عن تنظيم االدارة بالتعاون مع 
التراث االسالمي  جمعية احياء 
� ف����رع بي����ان ومش����رف دورة 
»العالمة محمد بن صالح العثيمني 
التاسعة« والتي حتمل  العلمية 
اس����م »العالمة محمد بن صالح 
العثيمني العلمية« للسنة التاسعة 
على التوالي، الفتا الى ان االدارة 
تستضيف في هذه الدورة رئيس 
قسم الدراسات العليا في اجلامعة 
االسالمية باملدينة املنورة »سابقا« 
� ضيف وزارة األوقاف والشؤون 

االس����المية من اململكة العربية السعودية الداعية 
العالمة عبداهلل بن محم����د الغنيمان خالل الدورة 
وفضيلة الداعي����ة »عثمان بن محمد اخلميس« في 
الفترة من 26 يونيو الى 5 يوليو في مسجد فهد الزبن 
� مبنطقة بيان � ق 8 »بجوار جمعية بيان القدمية«. 
وأشار الستالن الى ان مثل هذه الدورة تأتي ضمن 

انشطة االدارة التي تقيمها خالل 
الفترة الصيفية من منطلق اخلطة 
االس����تراتيجية للوزارة وضمن 
البرامج  االدارة لتطوير  خط����ة 
الثقافية املعد لها مسبقا بحيث 
تهدف الى نشر الثقافة االسالمية 
واالس����تفادة من خبرات الدعاة، 
الفتا ال����ى ان الداعية الغنيمان 
التالية:  الكتب  سيقوم بش����رح 
رسالة في التوحيد »للشيخ حمد 
بن معمر«، رسالة في العبودية 
»لشيخ االسالم ابن تيمية« رسالة 
في الصفات »لالمام الدرامي« وذلك 
يوميا على ثالث فترات بعد صالة 
الفجر والعصر الفترة االولى واملغرب على ان يقوم 
الداعية عثمان اخلميس بشرح جزء من كتاب »عمدة 
الفقه البن قدامة املقدسي« من كتاب النكاح الى نهاية 
كتاب اللعان بعد صالة العصر الفترة الثانية، داعيا 
اجلمهور الكرمي الى حضور مثل هذه الدورات التي 

تعود بالنفع على اجلميع.

يتضمن األعمال الطارئة والتكميلية والمتفرقات

»األشغال« توقع عقد صيانة عاجلة
لطرق محافظة الجهراء بقيمة 1.371 مليون دينار

النصف: نقل البصيري إلى مستشفى العدان

وقع وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر عقد اعمال الصيانة العاجلة والطارئة واملتفرقات للطرق في 

محافظة اجلهراء بقيمة اجمالية بلغت مليونا و371 ألف دينار.
ويتضم���ن العقد االعمال الطارئ���ة والعاجلة واعمال املتفرقات 
واالعمال االنشائية الصغيرة واالعمال التكميلية الصغيرة لالسفلت 
اوالبالط اوالكربستون وخالفه ومعاجلة العيوب التي تظهر في سطح 
االسفلت ومنها احلفر اوالهبوطات او التآكل او الشروخ او جتمعات 
املياه. وشمل العقد ايضا اعمال تعديل مناسيب واصالح الكسورات 
في أس���قف غرف التصريف او غرف التفتيش بجميع انواعها مبا 

فيها غرفة التفتيش لوزارات اخلدمات االخرى او اعادة انش���اء اي 
منها وكذلك تعديل منس���وب او استبدال او استكمال النواقص في 
البالط والكربستون الهابط او املكسور وخالفه. وتأتي اعمال العقد 
في مواقع متفرقة واماكن متعددة وبأي عدد في وقت واحد ويشمل 
كذلك الطرق والساحات داخل وزارات ومؤسسات الدولة احلكومية 
حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع الصيانة طبقا 
للش���روط واملواصفات الفنية. ويأتي توقي���ع عقد طرق محافظة 
اجلهراء في اطار جتديد وصيانة خدمات ومرافق وزارة االش���غال 

العامة مبا يكفل تطوير ورفع كفاءة تلك اخلدمات.

حنان عبدالمعبود
اصدر وكيل وزارة الصحة باإلنابة الوكيل 
املساعد لش���ؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف قرارا إداريا بقيام وكيل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون التخطيط واجلودة مبهام 
الوكيل املساعد لش���ؤون اخلدمات الطبية 

املساندة د.قيس الدويري بسبب قيام األخير 
مبهمة وإجازة. وكان قرار مماثل مت اصداره 
منذ ايام قليلة ليقوم د.الفالح بأعمال الوكيل 
املس���اعد للخدمات الطبية األهلية د.راشد 
الرشود بسبب قيامه باإلجازة، وبهذا يقوم 
الفالح بعمل ثالثة قطاعات مختلفة بالوزارة 

مع بداية موسم اإلجازات.
ومن جانب آخر، اص���در النصف قرارا 
آخر يقضي بنقل استشاري الطب الطبيعي 
د.وليد البصيري من مستشفى الطب الطبيعي 
والتأهيل الصحي للعمل مبستشفى العدان 

مبنطقة األحمدي.

وليد العنجري

الشيخ راضي حبيب

وليد الستالن

فهد املعكام


