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جانب من الديوانيات املتسابقة

م.عبداملانع الصوان

فهد الشامري

»الثقافة اإلسالمية« دشّنت دوري الديوانيات بمشاركة 64 فريقاً
حسين البريكان

أكد مدير عام مسابقة الديوانيات سعد 
العتيبي ان املسابقة التي تنظمها جلنة العمل 
االجتماعي بجمعية اإلصالح االجتماعي ـ 
فرع الرقة انطلقت أنشطتها حتت رعاية 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون 
القانونية ووزيـــر العدل ووزير األوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
حتت شعار »جنتمع الى الطاعة« مبشاركة 
64 فريقا وتقام أنشطتها في صالة أفراح 
الرقة وخرج من املسابقة في اليوم األول 

15 فريقا قد تأهلت لألدوار التالية.
خمس ديوانيات هي: ديوانية مشاري 
مبارك العازمي وديوانية املتعب وديوانية 
بوخرما وديوانية محمد الكريباني وديوانية 

راشد الفالج.
وقال العتيبي في كلمة له خالل حفل 
إدارة مســـاجد  االفتتاح بحضـــور مدير 
ان  الدوســـري  محافظة األحمدي كريدي 
جمعية االصالح االجتماعيـ  فرع محافظة 

األحمدي تنظم مسابقة الديوانيات للسنة 
العاشـــرة علـــى التوالـــي، بالتعاون مع 
إدارة الثقافة االســـالمية بوزارة األوقاف 
والشـــؤون االسالمية للسنة الثانية على 
التوالي واملسابقة حظيت بإقبال جماهيري 

كبير. دمن جانبه، أكد مراقب إدارة الثقافة 
االســـالمية في وزارة األوقاف والشؤون 
االســـالمية فالح العجمي بقوله ان دوري 
الديوانيات الرمضاني الذي تنظمه إدارة 
الثقافة االسالمية يحرص على شغل أوقات 

الفراغ مبا ينفع املشـــاركني ويفيدهم في 
أمور العبادة والصيام والتاريخ االسالمي 
واملعلومات العامة. وأضاف العجمي ان عدد 
الديوانيات  الدواوين املشاركة في دوري 
الثقافـــي الرمضانـــي بلغ هـــذا العام 64 
ديوانية من مختلف املناطق في محافظة 
األحمدي، باإلضافة الى تسجيل أكثر من 
30 ديوانية كفرق احتياط، مشيرا الى ان 
العام املاضي شهد تنافس 42 ديوانية األمر 
الذي كشف زيادة اإلقبال وجناح الدوري. 
وتابع العجمي: ان إدارة الثقافة االسالمية 
تفاعلت مع ارتفاع عدد الدواوين ورصدت 
خمســـة آالف دينار كجوائز للفائزين في 
الدوري، باإلضافة الى 3 آالف دينار قدمتها 
جمعية الرقة التعاونية للحضور، وذلك من 
خالل الشراكة التي حققناها مع اجلمعية 
وتلفزيون الكويت وفرع جمعية اإلصالح 
االجتماعي في محافظة األحمدي، مبينا ان 
الديوانيات ستستمر على  أنشطة دوري 

مدى ثالثة أيام متتالية.

الصوان لمحاسبة المسؤولين عن االختراق »اإلسرائيلي«

الشامري: وصول الدفعة األولى من قوافل اإلغاثة العاجلة إلى باكستان
بشر رئيس قطاع آســــيا وافريقيا بجمعية اإلصالح االجتماعي فهد 
الشامري جميع املتبرعني في الكويت بأن حملة إغاثة منكوبي الفيضانات 
في باكستان والتي انطلقت بدايات شهر اغسطس اجلاري قد بدأت تؤتي 
ثمارها، مشــــيرا الى وصول الدفعة األولى من قوافــــل اإلغاثة العاجلة 
لصالح منكوبي الفيضانات في باكســــتان. وقال الشــــامري: ان الكويت 
وأهلها ومتبرعيها كان لهم فضل السبقـ  بإذن اهللـ  في التبرع ملنكوبي 
فيضانات باكستان، لكنه في السياق نفسه حذر من ان املأساة مازالت في 
تفاقم، وانها أكبر وأضخم من ان حتتويها ميزانيات بعض الدول. وتابع 
قائال: »ان الفيضانات امتدت الى كشمير احلرة والهند وهي تهدد السدود 
الهندية التي لو تصدعت كما حصل في جســــور باكستان التي انهارت 

فإن كارثة مأســــاوية ستهدد ماليني البشر في الهند وبنغالديش، مبينا 
ان عدد النازحني من الفيضانات قد فاق الـ 1.5 مليون نســــمة واخلسائر 
بلغت املليارات، وان القطاع يبذل النفس والنفيس في سبيل املساهمة 
في تخفيف املعاناة، وقد سخرنا جميع الوسائل الستقبال التبرعات من 
احملسنني نقدا أو اقتطاعا أو بواسطة الـ »كي.نت« ووفرنا اخلط الساخن 
على مدار 24 ساعة للراغبني في التبرع، واألمل باهلل معقود في ان يتفاعل 
احملســــنون مع الكارثة، وان يخفف عن األمة بالءها. واختتم الشامري 
تصريحه مقدما الشكر لكل من تفاعل مع احلدث، داعيا اهلل ان يصرف 
بهذه األعمال اخليرة عن بلدنا وأهلها واخليرين فيها مصارع السوء، وان 

يتقبلها في موازين حسناتهم، ويعوضهم عما أنفقوا خيرا وإحسانا.

استنكر تيار املســـار األهلي )متاهي( 
التراخي األمني في املنافذ احلدودية الذي 
يعرض أمن البالد الى االختراق بني احلني 
واآلخر خصوصـــا في ظل التوترات التي 
تشـــهدها املنطقة والتي تستوجب اعلى 
درجات احليطة واحلذر للحفاظ على أمن 

الوطن.
وقال رئيس التيار م.عبداملانع الصوان 
ان مـــا نشـــر اخيرا عن دخـــول صحافي 
الكويت يستدعي حتركا  الى  اســـرائيلي 
فاعال من االجهـــزة املعنية والتحقيق في 
هذا املوضوع حملاسبة املسؤولني عن هذا 
االمر الذي يعتبر تهاونا غير مقبول بأمن 

الوطن واملواطنني.
واعتبر الصوان في تصريــح صحافــي 
انه ال يطهــر هــذا الدنــس االســـرائيلــي 
الرض الكويت اال استقالة وزير الداخلية 
املسؤول األعلى عن هذا املوضوع، مشددا 
علـــى ان ما حدث امر مرفوض بتاتا حتت 
اي ذريعـــة او مبرر كان، مذكرا في الوقت 
نفســـه بتأكيد القيادة السياســـية للبالد 
على ان الكويـــت هي آخر دولة تطبع مع 

اسرائيل.
واضاف ان زيارة الصحافي االسرائيلي 
الى الكويـــت التي حتاول وزارة الداخلية 
نفيها فيما يؤكد صاحب العالقة حدوثها 

باألدلـــــة والبراهيـــــن ال ميكن ان تكون 
زيـــارة صحافيــة بريئـــــة فقط، محذرا 
من ان هــذه الزيــارة لزرع اجلواسيــس 
داخــل البــالد وتوطني الفتنة من خــالل 
الكبيرة في  استغــالل مساحــة احلريــة 
الكويت من اجل اثارة القالقل واملشـــاكل 
في املستقبل في اي مرحلة ممكنة من قبل 

العدو االسرائيلي.
ودعا الصـــوان نواب مجلس األمة الى 
التحرك حملاسبة املسؤولني عن هذا االختراق 
األمني اخلطير الذي ال ميكن السكوت عنه، 
مطالبا احلكومة باتخاذ اجراءات فاعلة بحق 

املتقاعسني عن حفظ األمن.

حّذر من زرع الجواسيس وتوطين الفتنة
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

با�ســـــــــــــــم/ 

امين علي ابراهيم علي العيوطي

رقم اجلواز / 2137696

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو االت�سال على رقم

99275476

مفقود جواز �صفر م�صري

البستكي: نقابة العاملين في »إيكويت« تطالب 
بالعدالة في تطبيق الكوادر والزيادات

»نفط الخليج« تنّظم غبقتها الرمضانية األربعاء
دعا أمني سر نقابة العاملني بالشركة الكويتية 
لنفــــط اخلليج طالل املجــــالد أعضاء اجلمعية 
العمومية وجميع القيادات والعاملني في الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج وأرامكو ألعمال اخلليج 
وشركة شــــيفرون العربية السعودية حلضور 
الغبقة الرمضانية املقامة على شرفهم والتي ستقام 
يوم األربعاء املقبل 25 اجلاري بفندق هيلتون 

املنقف الساعة التاسعة والنصف مساء.
وقال املجالد: ان النقابة تعتزم تنظيم مثل هذه 
املناسبة في شهر رمضان الفضيل وذلك في اطار 
تعزيز روح التواصل بني العاملني وحرصا من 
النقابة على زيادة روابط األلفة وااللتقاء بأعضاء 
اجلمعية العمومية خاصة ان طبيعة عملهم ال 
تسمح لهم بالتواصل مع النقابة واحلضور الى 

املقر لبعد املســــافة بني العمل ومناطق سكنهم، 
وسعيا للتواصل في جو يجمع بني أرباب العمل 
والعاملني وترويحا عن النفوس وجتديدا للنشاط 

خارج مكاتب العمل.
أوضــــح املجالد ان مثل هــــذه اللقاءات التي 
تنظمها النقابة هي لقاءات ذات طابع خاص ولها 
ايجابياتها من حيث التواصل وااللتقاء بالعاملني 
في مختلف أفرع الشركة والتعارف فيما بينهم 
علــــى طبيعة عملهم واالســــتفادة من خبراتهم 
لكما ان تواجد عدد من القيادات وكبار املوظفني 
في هذه اللقاءات العمالية يكون له األثر الطيب 
في نفوس العاملني، ويكســــر من حدة املركزية 
ويخلــــق روح التعــــاون والزمالة بني املوظفني 

وقياداتهم.

صرح امني سر نقابة العاملني 
بشركة ايكويت للبتروكيماويات 
صالح البســــتكي بأن ازمة عدم 
الفنيني وكذلك عدم  اقرار كوادر 
تطبيق الكادر على مهندسي القطاع 
اخلاص مازالــــت احدى القضايا 
العالقة التــــي يجب اتخاذ القرار 
املناسب بشــــأنها سريعا. وابدى 
البستكي استغرابه من استمرار 
هذا التجاهل للفنيني وكذلك عدم 
مساواة مهندسي القطاع اخلاص 
بزمالئهم فــــي القطاع العام على 
الرغم من ان الدولة دائما ما تبدي 
تشجيعها ودعمها للعمل في القطاع 
اخلاص الذي له دور واضح في 
احلد من ظاهرة البطالة واستيعاب 
الطاقات البشــــرية من املواطنني 
الكويتيني. وقال انه ال ميكن القبول 
باســــتمرار اسلوب عدم املساواة 

واالزدواجية، مشيرا الى ان الدولة 
ســــبق وان وعدت بهذه الزيادات 
التي تتراوح بني 200 و1300 دينار 
للمهندســــني العاملني في القطاع 
العــــام و420 دينارا للعاملني في 

القطاع اخلاص، لكن الى اآلن لم 
يتم تطبيقها على مهندسي القطاع 
اخلاص بل ان ما يدعو لألســــى 
ان هناك اجتاهــــا لتخفيض هذه 
الزيادات من 420 دينارا القل من 

هذا بكثير، فأين العدالة؟
البســــتكي بالقول ان  وختم 
النقابة ســــتقف بــــكل قوة خلف 
املطالب العادلة ملهندسي القطاع 
اقرار  اخلــــاص وكذلك مطالــــب 
كادر الفنيني حتى تتم مساواتهم 
بزمالئهم فــــي القطاعات االخرى 
ليشعر اجلميع بالعدل واملساواة 
واالطمئنان االمر الذي سينعكس 
بال شك على االداء وزيادة االنتاج 
ويحفز على التطور ورقي االداء 
ويجعل اجلميع مهندسني وفنيني 
اكثر اميانا بدورهم املنشــــود في 

التنمية والبناء في الوطن.

لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام

صالح البستكي

فواز البليس

البليس: اتحاد البترول ينظم
رحلة عمرة للنقابيين وأسرهم

أعلن سكرتير العالقات الداخلية باحتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويـــات فواز البليس ان االحتاد ســـينظم رحلة عمرة 
خالل شـــهر رمضان املبارك ألعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد 

وأسرهم.
وقال البليس: توسيعا لنشاطات االحتاد املختلفة التي تخدم 
اعضـــاء اجلمعية العمومية والعاملني في القطاع النفطي ســـعى 
االحتاد الى تنظيم رحلة عمرة خالل الفترة من 28 و30 اغسطس 
اجلاري ألعضاء اجلمعية العمومية واملرافقني من أسرهم وأقربائهم 

بالتعاون مع »مشاعر« خلدمات احلج والعمرة.


