
االحد 29 اغسطس 2010   17محليات

أعلن األم����ن العام للملتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 
ان الكويت ستحتضن يومي 19 
و20 ديس����مبر املقب����ل »ملتقى 
الكويت اإلعالمي األول للشباب 
وجائزة الكويت لإلبداع اإلعالمي« 
الذي يقام حتت رعاية صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
امللتقى  ان  األحم����د، واض����اف 
يعد األول من نوعه إذ يختص 
باس����تهداف ش����ريحة ط����الب 
وطالبات اإلع����الم في مختلف 
الكويتية احلكومية  اجلامعات 
واخلاصة إضافة إلى املوهوبن 

في مجاالت اإلعالم املختلفة خللق نواة قوية جليل 
من اإلعالمين قادر على حتمل مسؤوليات املستقبل 
الذي تعددت فيه وسائل اإلعالم وكثرت مؤسساته 
وتنوعت اختصاصاته، مسلحن بالعلم واملعرفة، 
مدعمن باخلبرة والكفاءة، وذلك بالتعاون بن هيئة 
امللتقى اإلعالمي العربي وقسم اإلعالم في كلية اآلداب 
جامعة الكويت ومبشاركة عدد من اجلامعات اخلاصة 
ف����ي الكويت. وأضاف اخلمي����س أن رعاية صاحب 
السمو األمير ل� »امللتقى الكويت اإلعالمي للشباب 
األول وجائزة اإلبداع اإلعالمي للشباب« املصاحبة 
للملتقى هي مبثابة تأكيد على اهتمام سموه بتأثير 
اإلعالم الراسخ والقوي محليا وإقليميا وعامليا وهو 
ما يتطلب من القائمن على صناعة اإلعالم الكويتي 
تبني طلبة وطالبات اإلعالم ومد جسور املعرفة بن 
الطالب وصاحب العلم واخلبرة حتى يتس����نى لنا 
إيجاد جيل من اإلعالمين املتميزين.  وتقدم اخلميس 
بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو األمير 
لرعايته الكرمية مللتقى الشباب وهو الذي كان داعما 
أساسيا ومس����اندا جلميع أنشطة امللتقى اإلعالمي 
العربي منذ انطالقته األولى عام 2003 حيث أقيمت 
عدة دورات للملتقى حتت رعاية س����موه الكرمية. 
وش����دد اخلميس على أن صاحب السمو األمير كان 
له دور كبير في أخذ العديد من املبادرات اإلعالمية 
في الكويت. وأضاف أن صاحب السمو األمير يدعو 
دائما إلى ترسيخ مبادئ اإلعالم اإليجابي الذي يخدم 
املجتمع ويساعد في رقيه وتفوقه وان سموه دائما 
ما يدعو إلى األخذ بيد الشباب والطلبة وتوجيههم 
التوجيه السليم خلدمة وطنهم ومجتمعهم وهو ما 
تقوم به هيئة امللتقى اإلعالمي من خالل أنش����طتها 
املتعددة وباألخ����ص ملتقى الكويت اإلعالمي األول 

للشباب. 
وعن أنش����طة امللتقى أشار اخلميس إلى إطالق 

جائزة »الكويت لإلبداع اإلعالمي 
للشباب« وهي عبارة عن مسابقة 
إعالمية سنوية بن طلبة وطالبات 
أقس����ام اإلع����الم ف����ي اجلامعات 
الكويتية املختلفة س����يتم خاللها 
توزيع جوائز مالية قيمة وشهادات 
تقدير ودروع تذكارية على الطلبة 
الفائزين، وتنقس����م املسابقة إلى 
مس����ابقة صحافية كأفضل إعالن 
صحاف����ي وأفضل مق����ال وأفضل 
تغطية صحافي����ة وأفضل حوار 
صحافي كذلك املس����ابقة اإلذاعية 
كجائ����زة أفضل إع����داد لبرنامج 
إذاعي وجائزة أفضل إعالن إذاعي 
ومسابقة تلفزيونية تشمل جائزة أفضل فيلم وثائقي 
تلفزيوني وجائزة ألفضل تغطية إخبارية تلفزيونية 
وجائزة أفضل إعالن تلفزيوني وجائزة أفضل دراما 
تلفزيونية ومس����ابقة في العالقات العامة تش����مل 
احلمالت اإلعالمية وأفضل تخطيط حلملة إعالمية 
في اخلدم����ة العامة وأخيرا مس����ابقة فن التصوير 
والتي تعطي جائزة ألفضل صورة صحافية وأفضل 
ص����ورة عامة. ولفت إلى تنظيم ع����دد من الندوات 
احلواري����ة املهمة حول قضايا إعالمية عديدة خالل 
امللتقى يش����ارك فيها عدد من اإلعالمين الكويتين 
والعرب مما يتيح الفرصة أمام الطالب والطالبات 
لالحتكاك املباش����ر مع اخلبراء اإلعالمين وتوسعة 
مداركه����م والنهل من خبراتهم، كذلك س����يقام على 
هام����ش امللتقى معرض متمي����ز للفرص الوظيفية 
في املؤسس����ات اإلعالمية واملؤسسات االقتصادية 
ذات الصلة بوس����ائل اإلعالم، كما سيضم املعرض 
أجنحة مخصصة للطلبة الس����تعراض مشاريعهم 
وإجنازاتهم اإلعالمية. وأشار اخلميس إلى أن ملتقى 
الكويت اإلعالمي األول للش����باب يعد أحد األنشطة 
اجلديدة التي تنظمها هيئة امللتقى بدءا من امللتقى 
اإلعالمي العربي السنوي وملتقى قادة اإلعالم العربي 
وامللتقى اإلعالمي العربي للشباب وملتقى احلوار 
اإلعالمي العربي وملتقى اإلعالم وقضايا احلريات، 
مشيرا إلى أننا جميعا نلمس األهمية الكبرى التي 
اكتسبها اإلعالم اليوم وتعدد وسائله وزيادة حجم 
العاملن في حقله، إضافة إلى االجتاهات الواضحة 
لدى رؤوس األموال لالس����تثمار ف����ي حقل اإلعالم 
الذي بات اس����تثمارا مغريا ويحقق عوائد إيجابية 
كبيرة، لذلك وضعت هيئة امللتقى اإلعالمي العربي 
على كاهلها أهمية إقامة العديد من األنش����طة التي 
تهتم بالشباب اإلعالمي وتدعو إلى تطويره وجتاوز 

عثراته وتأهيل الكوادر العاملة فيه.

بشرى شعبان
عقد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة جاسم التمار اجتماعا مع قيادات بنك 
التسليف واالدخار برئاسة محمد النومس ومت 
خالل االجتماع استعراض املواد ذات العالقة 
باجلانبن والواردة ف���ي نص القانون رقم 8 

لسنة 2010 بش���أن حقوق ذوي اإلعاقة وهي 
كالتالي )31-33( حيث نصت املادة 31 على منحة 
الزواج للمعاقن حتى ولو كانت الزوجة غير 
كويتية واملادة 32 استحقاق املعاقن وذويهم 
القرض اإلسكاني لإلعاقات الشديدة واملتوسطة 
منحة مقدارها 10 آالف دينار و5 آالف لإلعاقة 

البسيطة.
كما ناقش اجلانبان املادة 33 من القانون بشأن 
استحقاق األسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا 
ذا إعاق����ة القرض العقاري من بنك التس����ليف 
واالدخار وال يسري حكم املادة 30 من القانون 

رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.

وبح����ث الطرفان كذلك ما ورد بالقانون من 
أجل تفعيله حيث اتضح من خالل املناقش����ة 
العديد من النقاط املهمة التي حتتاج لتفسيرات 
قانونية وارتباطات مالية وعليه اتفق الطرفان 
على تشكيل فريق عمل لعقد اجتماعات وتفسير 

النقاط ذات الصلة مبواد القانون.

التمار والنومس اتفقا على تشكيل فريق عمل لبحث
مواد القانون المتعلقة بحقوق المعاقين في »التسليف واالدخار«

محمد النومس د.جاسم التمار

وزير الخارجية الباكستاني
 يزور الكويت ضمن جولة خليجية

إسالم آباد � كونا: أعلن امس ان وزير اخلارجية 
الباكس����تاني شاه محمود قريش����ي سيقوم بزيارة 
رسمية الى كل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين 

اعتبارا من غد االثنن.
واكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية الباكستانية 
ل� »كونا« ان قريش����ي سيس����تهل زيارته الى عمان 
والكويت والبحرين يوم االثنن املقبل موضحا ان 
هذه الزيارة ستركز على توجيه نداء لدول اخلليج 

ملساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان.
واضاف املتحدث ان قريشي سينقل رسالة خاصة 
من الرئيس الباكستاني الى القيادة الكويتية موضحا 

ان املناقش����ات ستركز ايضا على العالقات الثنائية 
واالجراءات الالزمة لتعزيز املستوى احلالي من التعاون 

بن البلدين الصديقن في مختلف املجاالت.
جتدر االشارة الى ان الكويت تعهدت مبساعدات 
بقيمة 10 مالي����ن دوالر لصالح منكوبي فيضانات 
باكس����تان. وزار الس����فير الكويتي لدى اسالم اباد 
مخيمات االغاثة في مدينة مولتان شرقي باكستان 
امس وقام بنفسه بتوزيع مواد االغاثة على املتضررين 
كما قام مبراقبة وصول املساعدات االغاثية من الكويت 
منذ ان ضربت الكارثة باكستان وكذلك عملية توزيعها 

على املنكوبن.

ماضي اخلميس

الخميس: ملتقى الكويت اإلعالمي األول 
للشباب ينطلق 19 ديسمبر المقبل

أسامة أبو السعود
أك����د وكي����ل وزارة األوق����اف 
والشؤون اإلسالمية املساعد لقطاع 
املساجد وليد الشعيب استكمال 
قط����اع املس����اجد جاهزيته ألداء 
صالة القيام في العش����ر األواخر 
من شهر رمضان املبارك في جميع 
احملافظات، الفتا الى زيادة املراكز 
الرمضانية من 8 إلى 12 مركزا نظرا 
لإلقبال الشديد على هذا املشروع 

بواقع مركزين في كل محافظة.
 وأضاف خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده مساء أمس األول  باملركز 
اإلعالمي ملجمع املراكز الرمضانية 
مبسجد جابر العلي بجنوب السرة 
للحديث عن اس����تعدادات القطاع 
للعشر األواخر من رمضان ان إنشاء 
الرمضانية في محافظات  املراكز 
الكويت املختلفة يأتي ملا وجدناه 
من استحسان كبير لهذه التجربة 
خالل العام املاضي، والتي جاءت 
لتخفي����ف الضغط عن مس����جد 
الدولة الكبير ولتواجدها بالقرب 
من مس����اكنهم، على أن تقام فيها 
جميع األنشطة واملشاريع لتميزها 
من حيث املوقع والكثافة العالية 
من جمهور املصلن، ويستعان فيها 
بقراء متميزين من داخل وخارج 
الكويت إلمامة املصلن في صالتي 

التراويح والقيام. 
وقال: »انطالقا من املسؤولية 
امللقاة على عات����ق القطاع عمدنا 
إلى استنفار جميع احملافظات من 
خالل تزويد جميع احملافظات بكل 
احتياجاتها، مبينا أن القطاع حرص 
على إدخال وسائل تقنية حديثة 
ومستلزمات فنية عالية اجلودة 
هذا العام في س����بيل راحة رواد 

بيوت اهلل.
وبن ان����ه وللمرة األولى على 
مستوى القطاع يتم تطبيق جتربة 
البث املباشر لصالة التراويح من 
6 مراكز رمضانية عبر االنترنت، 
موضحا أن مبدأ الشراكة فيما بيننا 
وبن وسائل اإلعالم املختلفة كان 
أحد املكونات األساسية لنجاح عملنا 
مبا يخدم حتقيق اخلطة املوضوعة 
من قبل قطاع املس����اجد من خالل 
تغطية أنشطة املراكز الرمضانية 

حتى تصل للرأي العام.
وقال إن لوسائل اإلعالم دورا 
كبيرا في إيصال املعلومات وبيان 
األنش����طة املختلفة، مؤك����دا أننا 
مستمرون في التواصل مع جميع 
وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة، 
خصوصا في ظل كونها ش����ريكا 
أساسيا في النجاح وكذلك امتداد 

لنا في أداء رسالتنا.

وخواطر املعكتفات بن الصلوات، 
والن����دوات العامة، واملس����ابقات 
الرمضانية، واالصدارات الثقافية 
بن املقروءة واملس����موعة إضافة 
إلى األنشطة النسائية واملسابقات 

الرمضانية.
وأوضح أن القطاع قام بتجهيز 
6 مساجد في كل محافظة الستقبال 
العش����ر األواخر  املعتكف����ن في 
فيما عرف مبشروع »املعتكفات 
الرمضانية« الذي يقام بهدف إحياء 
سنة االعتكاف في العشر األواخر 
من شهر رمضان، ومت إعداده في 
36 مسجدا بواقع 6 مساجد في كل 
محافظة ومت تزويد هذه املساجد 

بكل االحتياجات.
وقال الشعيب انه مت التنسيق 
مع رابطة علماء الشريعة في دول 
التعاون اخلليجي بشأن  مجلس 
االستعانة بنخبة من علماء الرابطة 
إللقاء بعض احملاضرات والدروس 
الشرعية في مساجد الكويت خالل 
شهر رمضان، باالضافة الى إلقائهم 
اخلواط����ر الرمضانية واملجالس 
الفقهي����ة، فضال عن اس����تضافة 
عدد من العلماء من خارج الكويت 
لالستفادة من علمهم وخبراتهم 

وتوجه الشعيب بالشكر اجلزيل 
لتلفزيون الكويت لنقله ألول مرة 
التراويح من مسجد جابر  صالة 

العلي.

1300 مسجد

وق����ال إن لدينا قراب����ة 1300 
مس����جد موزع على 6 محافظات، 
وتقوم سياسة قطاع املساجد فيما 
يتعلق باستعدادات شهر رمضان 
على أس����اس تأهب جميع إداراته 
لشهر رمضان من بعد عيد الفطر 
من رمض����ان املاضي، إذ حترص 
على عالج أي خلل قد يحدث في 
املساجد، وإصالح التلفيات وصيانة 

املساجد على مدار العام.
انه يت����م تنفيذ  إلى  وأش����ار 
األنش����طة الثقافية خالل ش����هر 
رمض����ان املب����ارك وفق����ا خلطة 
األنش����طة الثقافي����ة التي أعدتها 
إدارات املس����اجد، ويصل عددها 
إلى 1700 نش����اط تقريبا متنوعة 
بن اخلواطر اإلميانية، واألسابيع 
الثقافي����ة، والدروس الش����رعية 
واحملاض����رات العامة، والدروس 
التربوي����ة واإلميانية، واملجالس 
العلمية،  الفقهي����ة، وال����دورات 

وإلقاء بعض الدروس واحملاضرات 
االميانية كل في تخصصه، ومتت 
استضافة ما يقرب من 25 داعية 
من البارزين م����ن مختلف أقطار 
العالم االس����المي، مشيرا الى أن 
من ه����ؤالء مدي����ر ادارة حلقات 
حتفيظ الق����رآن باململكة العربية 
الس����عودية د.عثمان الصديقي، 
الدوس����ي، ود.فهد  ود.س����محي 
التويجري، ود.عبداهلل اجلربوعي، 
وجميعه����م من اململك����ة العربية 
الش����قيقة، باالضافة  السعودية 
الى استضافة د.أحمد عمر هاشم، 
والش����يخ محمد حسن يعقوب، 
املقارئ املصرية  وش����يخ عموم 
أحمد املعص����راوي من جمهورية 
مصر العربية الشقيقة، وغيرهم 

من دول اسالمية أخرى.

41 قارئًا

ق����ام  القط����اع  أن  وأوض����ح 
باس����تضافة 41 قارئ����ا من داخل 
الكويت موزعن على احملافظات 
الست و45 قارئا من خارج الكويت 
للمش����اركة في ص����الة التراويح 

والقيام خالل الشهر الفضيل.
الش����عيب قائال: ألول  وتابع 

فما هو مفي���د باقامة الدورات 
التربوية  الرياضية واالنشطة 
والثقافية، كاشفا عن حزمة من 
التي تقوم  املشاريع االنشائية 
بتنفيذه���ا اجلمعية معلنا عن 
البدء ف���ي تنفيذ خطة مجلس 
االدارة والتي ابرزها انشاء صالة 
لالفراح مبساحة 1000 متر مربع 
متعددة االغراض باالضافة الى 
افرع امللحمة واملسمكة وبعض 
املطاعم، فضال عن موقع اخلدمة 
املنزلية الذي يتم جتهيزه كمبنى 
املنزلية،  لبي���ع املس���تلزمات 
موضح���ا ان منطق���ة بيان من 
املناطق القدمية وهي بحاجة الى 
الكثير من االنشاءات اجلديدة 
والتحدي���ث، مؤك���دا ان موقع 
اخلدمة املنزلية احلالي س���يتم 
هدمه وبناؤه م���ن جديد على 

مساحة 500 متر مربع.

وتقدمي كل اخلدمات التي ترتقي 
بهم وعلى وجه التحديد استمرار 
اخلصم على البطاقة التموينية 
في ش���هر اخلي���ر، الفتا الى ان 
تعاونية بي���ان اختارت التميز 
شعارا لها واالتقان واالخالص 

هدفا لعملها.
افتتحن���ا من���ذ  واض���اف: 
فترة وجيزة مهرجان الس���لع 
الرمضانية لتوفير اكبر كمية من 
السلع املوسمية لبيعها بأسعار 
غير قابلة للمنافسة وبأقل من 
سعر التكلفة واآلن جندد سعينا 
بتخفيض اكثر من 100 س���لعة 
وبنس���ب متفاوتة اعتبارا من 
بداية الشهر املقبل، كاشفا رئيس 
مجلس االدارة عن قيام اجلمعية 
بتبني سياسة تخصيص عدد 
من السلع سريعة الدوران من 
املواد الغذائية واالستهالكية ملا 

يقارب ال� 20 صنفا لتصبح ضمن 
السلع التي يقام عليها املهرجان 
التس���ويقي الشهري الذي يبدأ 
اعتبارا من 20 مع نهاية كل شهر، 
موضحا ان اجلمعية ستستغني 
عن هامش الربح الذي يضاف الى 

سعر السلعة وعرضها للمستهلك 
بسعر التكلفة.

البش���رى  العازم���ي  وزف 
للتالميذ مبناسبة اقتراب عودة 
املدارس معلنا انطالق مهرجان 
القرطاسية والبيع بسعر التكلفة 
لتوفير املس���تلزمات املدرسية 
املتنوعة، السيما ان مبيعات فرع 
املكتبة تفوق مبيعات اجلمعيات 
االخ���رى املج���اورة لتنوعه���ا 
والنخفاض اس���عارها اضافة 
الى توفي���ر اكبر قدر ممكن من 
العروض اخلاصة ووضعها في 
اماكن ظاهرة وعرضها بصورة 

جيدة.
واشار رئيس مجلس االدارة 
الى اهمية االنشطة واخلدمات 
االجتماعية التي تقدم للمساهمن 
واالهالي خ���الل فترة الصيف 
الستثمار وقت الطلبة والشباب 

اهدى رئيس مجلس ادارة 
التعاونية فؤاد  جمعية بيان 
العازم���ي املفاج���أة الهال���ي 
منطقة بي���ان واملس���اهمن 
باس���تمرار بطاقة خصم %15 
على املشتريات من اجلمعية 
فرع التموي���ن للمرة الثانية 
الى  التوال���ي باالضافة  على 
مهرج���ان تخفيض اس���عار 
تضمن ما يزيد عن 100 سلعة 
ابتداء من 1 سبتمبر وانطالق 
مهرجان القرطاس���ية والبيع 

بسعر التكلفة.
العازمي مبناس���بة  وقال 
الشهر الفضيل: مازلنا جناري 
مواسم توائم حاجة املساهمن 
وحتاكي تطلعات مجلس االدارة 
في تنشيط احلركة التسويقية 
واملدروسة بإحكام لتخفيف 
العبء عن كاهل املس���اهمن 

م.الصوان انه حسب رصد تيار املسار 
األهلي، فإن وزي����ر الداخلية وّرط 
السلطتن في قضايا عديدة جرفت 
مسار التنمية بعيدا عما ينبغي ان 
يكون، مشيرا الى ان اخلالد يعتبر 
أكثر وزير كثر حوله اجلدل واللغط 
منذ تشكيل احلكومة واشتهرت أغلب 
قراراته بأخطاء مت كشفها، وهذا غير 
مقبول من وزير الداخلية الذي يعتبر 
عبئا على حكومة سمو الشيخ ناصر 
احملمد. وأضاف الصوان ان وزارة 
الداخلي����ة مطالبة باتخاذ إجراءات 
أمنية أكثر حزما وصرامة للحفاظ 
على أمن الوطن واملواطنن، داعيا 
في الوقت نفس����ه مجلس األمة الى 
التحرك حملاسبة املسؤولن عن هذا 
االختراق األمني اخلطير، ومشددا 
على ضرورة اتخاذ احلكومة أيضا 
اإلجراءات الالزمة بحق املتقاعسن 

عن حفظ األمن.

اس����تغرب تيار املس����ار األهلي 
»متاهي« من إصرار وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد على التهرب من 
حتمل مس����ؤولية األخطاء الكبيرة 
التي حتدث في الوزارة والتي تفرض 
عليه حتمل املس����ؤولية السياسية 
الكاملة عنها، مشيرا الى ان حادثة 
دخول الصحافي اإلس����رائيلي الى 
الكويت يبدو انها ستمر كغيرها من 
قضايا س����ابقة لم يتم اتخاذ إجراء 
فعلي وواقعي بشأنها. وقال رئيس 
التيار م.عبداملانع الصوان ان نتائج 
االجتماع الذي عقدته جلنة الداخلية 
والدفاع البرملانية مع وزير الداخلية 
حول هذا املوضوع لم تكن واضحة، 
مبينا ان األمر لم يتعد الكالم دون 
توضيح اإلجراءات التي مت اتخاذها 
في هذا الشأن. واعتبر الصوان في 
تصريح صحاف����ي ان الوزير ورط 
احلكومة خالل فترة توليه الوزارة 

في اكثر من قضية ومشكلة، وجر 
السلطتن الى اكثر من مواجهة، مذكرا 
بحوادث الفرعيات والتأبن ونتائج 
االنتخابات والتجنيس واإلعالنات 
وغيرها من قضايا رسمت عالمات 
استفهام كبيرة حول الوزير. وأضاف 

مرة في هذا العام مت انشاء مركز 
اعالم����ي مركزي يربط بن جميع 
املراكز الرمضانية في احملافظات 
الس����ت، وهذه املراكز متصلة من 
خالل كاميرات ڤيديو بنقل مباشر 
خالل صالة التراويح والقيام ومقره 
في مسجد جابر العلي، كما يعنى 
بالتواص����ل مع مختلف وس����ائل 
االعالم املق����روءة واملرئية اللقاء 
الضوء على فعاليات جميع املراكز 

الرمضانية التابعة للقطاع. 
النسائية  ان األنش����طة  وقال 
متواصلة ط����وال العام بالتعاون 
مع ادارة التنمية األسرية بوزارة 
األوقاف، لكنها تكثف في ش����هر 
رمضان، وتتمثل في إلقاء الدروس 
واخلواطر مبصليات النساء، ويتم 
تنفيذه����ا في عدد من املس����اجد 

مبختلف احملافظات.
وأشار الى أن الوزارة تعاقدت 
مع أربع ش����ركات تعنى بعملية 
فرش املس����اجد، اذ اقتربت قيمة 
شراء الفرش من مبلغ نصف مليون 
دينار، مش����يرا الى أنه مت فرش 
مس����احة تفوق ال� 100 ألف متر 
مربع، لتغطية احتياجات املساجد 
سواء التي مت االنتهاء من أعمال 
الصيانة بها، أو املستلمة حديثا، 
أو استبدال الفرش القدمي لعدد من 
املس����اجد موزعة على احملافظات 
الس����ت بلغت حوالي 70 مسجدا 

مببلغ 200 ألف دينار.
وبن انه مت تركيب عدد 80 خيمة 
ألداء الصلوات مختلفة األحجام 
ومجه����زة موزعة على مس����اجد 
احملافظات الست، لتكون ملحقة 
ببعض املساجد ذات الكثافة العالية 
أو التي ليس بها مصلى نس����اء، 
بهدف اس����تيعاب جميع املصلن 
والتقليل من الزحام وتوفير اجلو 

املناسب ألداء العبادات.
الوثيق لبيت  التعاون  وثمن 
الزكاة وتبنيه 60 مسجدا لتقدمي 
وجبات افطار الصائم، باالضافة 
الى تع����اون اجلمعيات اخليرية، 
مثل االصالح االجتماعي واحياء 
التراث وجلنة التعريف باالسالم، 

ومبرة طريق االميان. 
وأثن����ى الش����عيب عل����ى كل 
اجلهات املتعاونة بدءا من وزارة 
الداخلية متمثلة في ادارة املرور 
واألمن العام على حسن تعاونهم 
في تنظيم سير املركبات وحفظ 
األمن باملراكز الرمضانية، وادارة 
االطفاء العام، ونشكر دور وزارة 
الصحة متمثلة في ادارة الطوارئ 
الطبية، ووزارة االعالم متمثلة في 

تلفزيون الكويت.

يستهدف شريحة طالب وطالبات اإلعالم في مختلف الجامعات

الشعيب: 36 معتَكفًا و12 مركزًا رمضانيًا 
وقراء متميزون إلمامة المصلين في التراويح والقيام

قط�اع المس�اجد حرص عل�ى إدخ�ال وس�ائل تقني�ة حديثة ومس�تلزمات 
ف�ني�ة ع�الي�ة الج�ودة ه�ذا الع�ام ف�ي س�ب�ي�ل راح�ة رواد ب�ي�وت الل��ه

استنفار جميع المحافظات لصالة القيام وتزويدها بكل االحتياجات 

وليد الشعيب متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

66 مصلى للعيد بمختلف محافظات البالد
كش���ف وكيل وزارة االوقاف المساعد 
لقطاع الم��س���اجد وليد الش���عيب خالل 
المؤتمر الصحافي ان قطاع المساجد يعمل 

حاليا على تجهيز 66 مصلى لصالة عيد 
الفطر المبارك بمختلف مناطق ومحافظات 

الكويت.

»تعاونية بيان« أعلنت تخفيض أسعار 100 سلعة
مفاجأة الشهر الفضيل للمساهمين بطاقة خصم 15% للمرة الثانية على التوالي فرع التموين

فؤاد العازمي م.عبداملانع الصوان

الصوان يطالب »الداخلية« بإجراءات أمنية
أكثر حزمًا للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين


