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مشعل األحمد استقبل عددًا من الضباط الحاصلين على المؤهالت العليا: 
طّبقوا خبراتكم العلمية في شتى قطاعات العمل لرفع مستوى األداء

استقبل الشيخ مش���عل االحمد نائب رئيس احلرس الوطني 
ع��������ددا من ضباط احلرس الوطني مبناس���بة حصولهم على 
درجت�����ي الدكتوراه واملاجس���تير، وهم ركن عمليات وتدريب 
قيادة الش���ؤون املالية واالدارية العقيد الركن فالح شجاع فالح 

ومدي���ر مديرية التنظيم العقيد الركن فهد عيد ناصر وركن اول 
اس���واق مركزي������ة املقدم د.عواد ه�����ذال سع����ود وركن اول 
توصي���ف وظيفي بالوكال�����ة النقيب عل���ي عبدالرحمن فه����د 
والنقي����ب عبدالعزيز جاسم سعود احلاصل عل�����ى شه�����ادة 

البكال����وريوس من اجلامعة األميركية.
وقدم الش���يخ مشعل األحمد التهنئة للضباط احلاصلني على 
درجتي الدكتوراه واملاجس���تير، وحثه���م على تطبيق خبراتهم 
العلمية في ش���تى قطاعات العمل باحل���رس الوطني مبا يعود 

بالنفع والفائدة املرجوة ويرفع مس���توى االداء، كما دع������اهم 
لبذل مزي����د م���ن العمل اجلاد املتواصل لرفعة ش���أن الكويت 
الغالي��������ة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلدمة الوطن في ظل 

قيادته احلكيم����ة.

حثهم على بذل المزيد من العمل لرفع شأن الكويت

الشيخ مشعل األحمد خالل لقاء العقيد الركن فهد عيد ناصر

تكرمي الفائزة زينب الفيلكاوي

عضوات أمانة العمل النسائي باجلمعية

الشيخ مشعل األحمد متوسطا املكرمنيالشيخ مشعل األحمد مستقبال العقيد الركن فالح شجاع فالح

عبدالرحمن الفريح يوسف املعراج

الفيلكاوي حصلت على المركز الثاني
في مسابقة حفظ القرآن الكريم باألردن

األوق���اف  وزارة  أعلن���ت 
والشؤون اإلسالمية انها حققت 
املركز الثاني من مسابقة األردن 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي التي 
تقام سنويا برعاية امللكة رانيا 

حرم العاهل األردني.
وذك���رت الوزارة ف���ي بيان 
التي  الثانية  املرة  انها  صحافي 
حتقق فيها احد املراكز املتقدمة 
بهذه املس���ابقة، مؤكدة حرصها 
على التواجد في احملافل الدولية 
حيث تستعد ادارة شؤون القرآن 
الكرمي لديها للمشاركة في مسابقة 
جديدة س���تقام في اجلماهيرية 

الليبية.
وعن مشاركتها في مسابقة 
األردن الدولية حلفظ القرآن الكرمي 
أعربت الفائزة زينب الفيلكاوي 
في تصريح أمس عن سعادتها 
الغام���رة بحصولها على املركز 
الثاني في املس���ابقة واختيارها 

لتكون ممثلة الكويت فيها.
وقالت الفيل���كاوي ان جلنة 
االختبار كان���ت حريصة على 
الى  التجوي���د واألداء اضاف���ة 
احلفظ منوهة بالترتيبات التي 
أعدتها اللجان األردنية املنظمة 
للمسابقة ووصفتها بأنها »غاية 

في الدقة«.

وعبرت عن شكرها اجلزيل 
ل���وزارة األوق���اف والش���ؤون 
االسالمية وكل من ساهم وساعد 
على مشاركتها السيما الدور الذي 
قام به ذووها في تهيئة األجواء 
الروحانية االميانية ما ساعدها 
على التركيز واحلفظ ملا يقارب من 

20 جزءا من القرآن الكرمي.
من جانبها أعرب���ت مراقبة 
الكرمي  الق���رآن  حلقات حتفيظ 

للبنات في الوزارة خلود الدهيشي 
ل� »كونا« عن فخرها واعتزازها 
مبا حققته زينب الفيلكاوي في 

هذه املسابقة.
السنة  انها  الدهيشي  وقالت 
الثانية التي حتقق فيها الكويت 
مراكز متقدمة في املسابقة بعد 
احلصول على املركز األول سابقا 
من خالل مشاركة املتسابقة أمل 

الشطي.

البحوة: »درة الشهور« لالرتقاء بالمسلم قبل رمضان
آالء خليفة

تنظم أمانة العمل النس���ائي 
في جمعية االصالح االجتماعي 
مهرجانها السنوي »درة الشهور« 
للعام الس���ادس عل���ى التوالي، 
والذي يحمل هذا العام ش���عار 
»ن���داء الريان« ويق���ام برعاية 
رئيس اللجنة االستشارية العليا 
للعمل على استكمال تطبيق أحكام 
الشريعة االسالمية د.خالد املذكور 
في الفترة من 3 � 4 أغس���طس 
املقبل على مسرح الهيئة اخليرية 

االسالمية العاملية.
وقالت مسؤولة املهرجان منى 
البحوة في املؤمت���ر الصحافي 
لالعالن عن نش���اطات املهرجان 
انه يضم ثالثة محاور تش���مل 
اثر الصي���ام في حتقيق التقوى 
واالرتقاء بالنفس، واحتس���اب 
املؤمن صيامه لوجه اهلل متطلعا 
الى ب���اب الريان، والتعرف على 
باب الريان في اجلنة ومن املؤهل 

بالدخول.
وأشارت البحوة الى ان املهرجان 
يشتمل على العديد من النشاطات 

رمضان، ش���هر الصفاء والنقاء 
والتجديد الروحي، وان الفرصة 
سانحة فيه لتعديل الذات، واصالح 
القلب وحتسني العالقة مع اهلل 
ومع الناس، مشيرة الى انه من 
هذه الفكرة انطلقت فكرة مشروع 
االرتقاء في شهر رمضان من خالل 

مهرجان درة الشهور.
وقال���ت ان رؤية املش���روع 
هي انه مش���روع سنوي امياني 
متميز الحداث التغيير واالرتقاء 
في ثالثة جوانب مهمة في حياة 
املسلم، من خالل االرتقاء بالقلب 
للوصول الى درجة القلب السليم، 
واالرتقاء بالصالة للوصول الى 
صالة املقربني، واالرتقاء بالتعامل 
مع اهلل ومع الناس للوصول الى 

درجة احملسنني.
وأوضحت البحوة ان رسالة 
املهرجان تتمثل في كونه نشاطا 
جماهيريا اميانيا كويتيا وخليجيا 
وعربيا يسهم في تهيئة النفوس 
وشحنها اميانيا واجتماعيا قبل 
قدوم ش���هر رمضان املبارك من 

خالل مهرجان درة الشهور.

الرسمي بعد صالة املغرب ومن 
ثم اجلزء الثاني من »ارواء الغليل 
مبعرف���ة الرب اجللي���ل«، وبعد 
العشاء سيكون موعدنا مع كنوز 

الصائمني للدكتور سيد عفاني.
الثاني  الي���وم  اما  وأضافت: 
للمهرج���ان فتب���دأ أنش���طته 
مبحاضرة قيم���ة للدكتور بدر 
الرخيص بعنوان »قطف الثمار مبا 

على مدى يومني متتاليني، تشمل 
عددا من احملاضرات يقدمها نخبة 

من املختصني.
وأش���ارت الى ان اليوم األول 
للمهرجانات يضم برنامجا متنوعا 
يبدأ من اخلامس���ة والنصف مع 
د.طارق احلواس واجلزء األول 
من »ارواء الغليل مبعرفة الرب 
اجلليل«، يعقبها حفل االفتتاح 

يزرعه الصيام«، واجلزء الثالث 
من »ارواء الغليل مبعرفة الرب 
اجلليل« ومن ثم »أسرار الصوم 
الباطنة« للدكتورة  وش���روطه 

سعاد الصبيح.
وحو فكرة املشروع قالت: هو 
مشروع امياني يهدف الى استثمار 
شهر رمضان في االرتقاء اميانيا 
وسلوكيا واجتماعيا، كون شهر 

يقام للعام السادس على التوالي تحت شعار »نداء الريان«

الفريح: اإلبداع يتمثل في تطوير 
مواهب األفراد ومنحهم القوة إلنتاج األفضل

التصوير الضوئي للشباب الهواة 
بـ »الشباب والرياضة«

تنظم ادارة الهيئة الشبابية التابعة للهيئة العامة 
للشباب والرياضة ورشة التصوير الضوئي بالتعاون 
مع املجموعة الشبابية )I CAN GROUB( وحتت اشراف 
قسم األنش����طة والبرامج بإدارة الهيئات الشبابية 
حيث تتاح املشاركة للش����باب من هواة التصوير 

الضوئي بالفئة العمرية من 17 الى 29 سنة.
وبلغ عدد املس����جلني لالشتراك في الدورة أكثر 
من 60 ش����ابا حيث يتلقون احملاض����رات النظرية 

والعملي����ة وكذلك امليداني����ة والتعرف على افضل 
األساليب العلمية والتكنولوجية في عالم التصوير 
الضوئي وذلك مبقر قسم البرامج واألنشطة مبركز 

شباب العدان.
يجدر ذكر ان الهيئة العامة للشباب والرياضة 
تقيم العديد من الدورات واألنشطة التي تهدف الى 
تنمية هوايات الشباب وتعمل على صقل مواهبهم 

وتوجيهها نحو خدمة املجتمع.

معلومات ومه���ارات موظفي 
ومتطوعي اجلمعية في مجاالت 

التعامل مع اجلمهور.
وقال ان اجلمعية ال تهدف 
ال���ى الربح وإمن���ا الى تنمية 
القدرات البش���رية للموظفني 

ومتطوعي اجلمعية.
وأش���ار املع���راج ال���ى ان 
الك����ادر  اجلمعي���ة متتل���ك 
والتدريب���ي  التعليم���ي 
والتدريس����ي املؤهل تأهيال 
عاليا ويتمتع باخلبرة والتجربة 

الغنية والطويلة.

وق���ال الفري���ح ان االبداع 
يغني حياة االفراد ومينحهم 
القوة على االنتاج االفضل لهم 
ولآلخرين، مشيرا الى ان االبداع 
يتمثل في تطوير مواهب الفرد 
واستخدامه لقدراته وتوظيفها 
ف���ي انتاج اجلدي���د املختلف 

واملفيد.
من جانبه، قال مدير ادارة 
الكوارث والطوارئ بجمعية 
الهالل االحمر يوسف املعراج ان 
اجلمعية حريصة على اقامة مثل 
هذه احملاضرات، وذلك لتنمية 

نظمت جمعية الهالل االحمر 
دورة تدريبية حول »االبداع 
في التعامل« حتت رعاية املدير 
العام نبيل احلافظ ومبشاركة 
موظفي ومتطوعي اجلمعية.

وقال مش���رف عام شؤون 
الشباب في اجلمعية احملاضر 
عبدالرحمن الفريح ان الدورة 
ته���دف الى التنمي���ة املهنية 
وحتس���ني أداء التعام���ل مع 
املتطوعني ومع اجلمهور بشكل 

أفضل.
واض���اف ان ه���ذه الدورة 
هي جزء من االنش���طة التي 
تنظمها اجلمعية لتطوير أداء 
املوظفني واملتطوعني لضمان 
العمل  ابداعهم في  اس���تمرار 
كونهم ركيزة أساسية داخل 
اجلمعية ويع���دون قادة تقع 
عليهم مسؤولية تطوير العمل 

ونقله ألفضل حاالته.
وذكر ان الدورة ركزت على 
أهمية حتفيز االبداع في العمل 
والذي يصب نحو بذل اجلهود 
وتضافرها للوصول الى تهيئة 
االجواء للتعامل مع اجلمهور 

بشكل افضل.

بوغيث: »مهنتي ترسم غدي« خالل دورة تدريبية في جمعية الهالل األحمر
يسهم في تثقيف الطلبة

»الزراعة«: توقيع عقود لتطوير الزراعة 
التجميلية في جميع المناطق

قالت الهيئة العامة لش���ؤون 
اليوم  الزراعة والثروة السمكية 
انها وقعت ع���ددا من العقود مع 
ش���ركات متخصص���ة لتطوير 
الزراعة التجميلية في كل مناطق 
البالد. واوضح مدير عام الهيئة 
باالناب���ة فيص���ل الصديقي في 
تصري���ح صحاف���ي ان العق���ود 
املوقعة تشمل املنطقة الثانية وهي 
النزهة والفيحاء وكيفان والروضة 
والعديلي���ة واخلالدية والس���رة 
وقرطبة واليرم���وك اضافة الى 
توقيع عقد املنطقة الثالثة وتشمل 
الشويخ وغرناطة والصليبيخات 
والدوحة. واضاف ان الهيئة قامت 
ايضا بتوقيع عقود النشاء حدائق 

عامة وصيانتها في بعض املناطق 
اجلديدة وهي اشبيلية وجنوب 
السرة ومبارك العبداهلل والقيروان 
وسعد العبداهلل. وقال الصديقي 
انه جار حاليا جتهيز بعض العقود 
النشاء وصيانة عدد من احلدائق 
في مناط���ق مختلف���ة وجتهيز 
عقود املناطق الرابعة واخلامسة 
والسادسة لتوقيعها خالل شهر 
اغسطس املقبل مبينا انه مت االنتهاء 
من كل االجراءات الرقابية واجراءات 
ترسيتها على الشركات املتخصصة 
ذات العالقة. وافاد الصديقي بأن 
هناك تطويرا كبيرا سيكون على 
مستوى الزراعات التجميلية في 

كل املناطق والطرق.

أعلن مدير ادارة شؤون القرآن 
الكرمي بوزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية خالد يوسف بوغيث 
عن ختام األنشطة الصيفية لعام 
2010 التي حتمل شعار »مهنتي 
ترس����م غدي«. وقال بوغيث ان 
االدارة حترص كل احلرص على 
االهتمام بالنشء عبر مراكز وأندية 
تغطي كل محافظات الكويت وهي 
تهدف لشغل وقت فراغ االبناء مبا 
يعود عليهم باخلير حيث ان تلك 
االنشطة تساهم في بناء ثقافتهم 
كونها فرصة ليتعرف الطلبة على 
بعض املهن بشكل مباشر من قبل 

أهل االختصاص في بعض الوزارات والهيئات التي لها اهمية كبرى في 
املجتمع مثل رجل األمن ورجل االطفاء ومهندس النفط وبعض املهن 
االخرى، كما ان تلك االنش����طة متثل حماية لهم من االنحراف الفكري 
والس����لوكي. وبنينّ بوغيث ان عدد الطلبة وصل الى ثالثة آالف طالب 
وطالبة متتعوا بباقة من البرامج املتنوعة اعدت من قبل مجموعة من 
املختصني بعلوم الشريعة والتربية واالعالم. واختتم بوغيث مؤكدا 
ان مش����اريع االدارة حتظى بدعم ومتابعة من قبل معالي نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير االوقاف املستشار 
راشد احلماد، ووكيل الوزارة د.عادل الفالح، والوكيل املساعد لقطاع 

شؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية عبداهلل براك.

خالد بوغيث


