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ديوان الخدمة يدعو 198 مواطنة لمراجعته غدًا األربعاء
الهنوف سحيم مطلق الرشيدي  ٭

انتصار مرزوق رشدان الشحومي  ٭
انوار سعد جمعان العازمي  ٭
تهاني جهيم فتيخ الصليلي  ٭
حنان خالد عبداهلل احلربي  ٭

رمي سعيد سليمان املسلم  ٭
رمي وليد عبد اجلليل املاجد  ٭
زينب عبداهلل فرحان مبارك  ٭
سعدية محمد ابراهيم حرب  ٭
سلمى فالح شجاع احلربي  ٭

سمر زاهد زعل العنزي  ٭
غدير مهيدي حمد العنزي  ٭

فاطمة خالد عبداهلل صالح  ٭
فاطمة محمد حامد العنزي  ٭

فاطمة ناصر مشرع السبيعي  ٭
مرمي جعفر يوسف بو مريوم  ٭
معصومة عجو جنامي بجاي  ٭
منال رياض محمد بورسلي  ٭

منال محمد جابر سالم  ٭
منيرة مبارك كميخ العجمي  ٭

جناح عدنان الودع  ٭
نوف فرحان هندي العنزي  ٭

اباء خالد صالح املزيني  ٭
ابرار صالح حسن الوزان  ٭

ابرار غصاب شداد الظفيري  ٭
اديان محمد حسن علي  ٭

دعا دي��وان الخدمة المدني��ة 198 مواطنة لمراجعت��ه غدا االربعاء 
اس��تكماال الج��راءات ومس��تندات التوظيف،وفيم��ا يل��ي اس��ماء 

المدعوات:

اروى ناصر عبداهلل الفرحان  ٭
اسراء راشد محمد الرويشد  ٭

اسماء سعود مطلق الديحاني  ٭
االء فريد عبد الكرمي العودة  ٭
االء يوسف عبداهلل احلبيب  ٭
اماني نومان مبارك الفضلي  ٭

امطار سعيد فرج خليفة  ٭
امل جابر سعيد الهاجري  ٭

اميرة ضويحي مطلق املطيري  ٭
امينة عايد مجبل العنزي  ٭
انفال وليد حسن املعتوق  ٭

انوار سالم مريخان الرشيدي  ٭
اميان الفي براك املرشاد  ٭

اميان محمد حمود مناحي العنزي  ٭
أماني مخلف محمد املطيري  ٭

بخيتة علي جار اهلل العجمي  ٭
بدرية حسن عبداهلل علي  ٭
بدرية خالد عودة العنزي  ٭

بدرية سلطان يعقوب البصارة  ٭
بدرية صباح حمد الشمري  ٭

بسمة يوسف ضويان العتيبي  ٭
بش���اير س���يد حسني س���يد علي   ٭

احلسيني
بشاير صالح احمد الشاهني  ٭

بش���اير غ���امن صالح ذي���اب غامن   ٭
الذياب

بشرى حبيب كاظم  ٭
بيبي حسن محمد الكندري  ٭

تهاني براك ناصر النون  ٭
تهاني حمود غنيم علي  ٭

جمال محمد راشد الهاجري  ٭
جملة محمد سالم العازمي  ٭

جميلة رجعان الدباغ العازمي  ٭
حصة خالد جبر العنزي  ٭

حصة مجهول محمد املطيري  ٭
حوراء حسن صالح املتروك  ٭

خالدة علي مبروك ارشيد  ٭
خزنة حمد معزي العازمي  ٭
خزنة فالح سعد طريفان  ٭

خلود حروش مسفر العتيبي  ٭
خلود عيسى علي الديهان  ٭

دانة اسد حاجي تقي  ٭
دانة سامي عبداهلل العمر  ٭

دعاء فوزي ابراهيم الصائغ  ٭
دعيجاء عواض فهيد املطيري  ٭

دالل حسني علي القاروني  ٭
دالل خلف دميثير العنزي  ٭
دالل عبداهلل حماد شهاب  ٭
دالل محمد علي السمحان  ٭
دالل مطلق شافي املطيري  ٭

دملاء عثمان ابراهيم العيسى  ٭
دليل محمد غازي املطيري  ٭
دليل مطلق عقاب املطيري  ٭

رضاب يوسف عبداهلل اخللف  ٭
رفعة حمدان ضاحي  ٭

رفعة عبد الهادي مهدي العجمي  ٭

رهمة علي حمد املري  ٭
رمي سعد عامر رجا  ٭

رمي فالح سعد الشريجة  ٭
رميية محمد نديان احليدان  ٭

زينة نصر اهلل محمد النصر اهلل  ٭
سارة خالد عبداحلميد الزامل  ٭

سارة سالم حسن العجمي  ٭
سارة سعد عبدالرحمن السعيد  ٭

سارة قاسم عودة غامن  ٭
سارة محمد ابراهيم العثمان  ٭

سارة محمد مبارك الشطي  ٭
سارة معضد مشعان رويشد  ٭
سلمى حميد عبداهلل االيوبي  ٭

سوسن عبدالعزيز محمد حسن  ٭
شاهة سعود غدير احلسيني  ٭
شذى عماد خليل السيد عمر  ٭

شروق غالب محمد املراغي  ٭
شريفة صالح عبدالرحمن معرفي  ٭

شمعة سعود بارود الراشد  ٭
شيخة عادل خليفة بو ارحمة  ٭
شيخة مجبل مجبل الغريافي  ٭

شيماء قاسم دهمه  ٭
شيماء مساعد عبد اهلل العريفان  ٭

شيمة حمد ناجي عوض  ٭
صاحلة مطلق سعد املطيري  ٭

صبرية فهد منهل  ٭
ضحى ضايف سالم الشمري  ٭

ضحى فهد محمد احملطب  ٭
طيبة نبيل حامد الرفاعي  ٭

عالية عبد اهلل على احلربي  ٭

عائدة داود محيي الدين الصالحات  ٭
عائشة فهد حمد الهبيدة  ٭

عائشة مبارك علي الشويع  ٭
عبير نايف ابراهيم العتيبي  ٭
عجايب محسن غازي مبارك  ٭

عذاري نزال مرزوق خلف  ٭
غادة عبيد مطر العنزي  ٭

غدير حيدر علي كرم بهبهاني  ٭
غدير ملفي مفرهد العازمي  ٭

غنية ناهي حسني هزاع  ٭
فاطمة رمضان خالوي العنزي  ٭

فاطمة سالم جدعان طريخم  ٭
فاطمة عبد اهلل عيسى االستاذ  ٭
فاطمة عيسى إبراهيم الشطي  ٭

فاطمة فهد ناصر العتيبي  ٭
فاطمة محمد ابراهيم الشطي  ٭
فاطمة محمد جاسم الدبيان  ٭
فاطمة محمد طالع املطيري  ٭

فاطمة مرزوق عبد اهلل العتيبي  ٭
فاطم���ة يوس���ف عب���د الس���الم   ٭

العدساني
فايزة عبد اهلل صنيدح الديحاني  ٭

فتحية هاشم علي عبد اهلل  ٭
فجر جراح محمد املطيري  ٭

فجر مسلط سعد السبيعي  ٭
في ياسني هاشم عبد اهلل الرفاعي  ٭

كوثر ناصر عبد اهلل ناصر  ٭
كويت سالم عيسى الضليعي  ٭

ملياء عليان حالف احلربي  ٭
لولوة سالم يوسف صقر  ٭

لولوة غالب غازي املطيري  ٭
ليلى فريد محمد شهاب  ٭

مرمي خلف علي جبر  ٭
مرمي خلف عوض الرشيدي  ٭
مرمي زريف عياد الرشيدي  ٭

مرمي صالح احمد مراد الكندري  ٭
مرمي عبد الهادي مجبل املطيري  ٭

مرمي فاضل شعبان باقر  ٭
مرمي فضي خنيفر الرشيدي  ٭
مرمي محمد محمود الكندري  ٭

مرمي ناصر محمد  ٭
مزنة ذياب نهار املطيري  ٭

مصبوبة صويان سالم الهاجري  ٭
منال مجبل عوض حويدر  ٭
منال مرجي سمير العنزي  ٭

منال يونس حبيب العنزي  ٭
منى محمد عبد اهلل املانع  ٭

منيرة مشعل علي املطيري  ٭
مها خليفة عبيد الشمري  ٭
مها سعد عشبان الشمري  ٭

موضي سعود غدير احلسيني  ٭
مي عبد اهلل معلى املطيري  ٭

مي عوض عبيد املطيري  ٭
نادية نزال مرزوق عومير  ٭

جنوان عبد اهلل محمد الصالح  ٭
نداء ابراهيم جمعان عباس  ٭

نشمية صباح حمد الشمري  ٭
نفالء مطلق سيف القحطاني  ٭

نوال جاسم محمد اخلباز  ٭
نوال حميد صويان غازي  ٭

نوال طاهر مطر املهدي  ٭
نوال نزال مرزوق عومير  ٭

نورة أحمد سيد زمان حسني  ٭
نورة تركي سيف املطيري  ٭

نورة سليم احمد العبيد  ٭
نورة عادل محمد الربيعي  ٭
نورة على خالد الدوسري  ٭

نورة فهد فهيد العجمي  ٭
نورة محمد مرزوق الشمري  ٭

نورة مشعل علي املطيري  ٭
نورية فالح سالم سالم  ٭

نوف بجاد شافي الدوسري  ٭
نوف خالد عبيد الدوسري  ٭
نوف فاضل حسني العطار  ٭

نوف فالح جالل السليماني  ٭
نيرة حمود ذرف الرشيدي  ٭

هاجر مصلط الفي ناصر  ٭
هبة عبداللطيف عواد العنزي  ٭
هدى برجس محمد البرجس  ٭

هدى عبد احلافظ خالد حسني  ٭
هديل فيصل عبدالرسول عبدالهادي   ٭

معرفي
هيا حامد عبد احملسن الشرهان  ٭

هيا علي عايض املطيري  ٭
هيا مثعي خالد الديحاني  ٭

وسمية راشد مجبل العازمي  ٭
وضحة عبد املنعم مطر الظاهر  ٭
وضحة وليد عبد اجلليل املاجد  ٭

وفاء طارق عبد اهلل املعجل  ٭
يسرى عبيد قطيم املطيري  ٭

بارك إنشاء مؤسسة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمية لألعمال الخيرية واإلنسانية

العيسى: السعودية منار المهتدي في الدعوة وعمل الخير

الصالح دّشن مجالس سماع وقراءة »صحيح مسلم «
 أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية املساعد للش���ؤون الثقافية 
إبراهيم الصالح عن تدشني إدارة الثقافة 
اإلسالمية التسجيل ملجالس سماع وقراءة 
كتاب »صحيح اإلمام مس���لم«، مؤكدا أن 
النبوية املطهرة تعتلي املنزلة  الس���ّنة 
العليا من حياة األمة اإلس���المية كونها 
متثل املصدر الثاني من مصادر التشريع 
اإلسالمي والتي جاءت مفسرة وشارحه 

آليات الكتاب العزيز.
جاء ذلك في كلمة للصالح خالل املؤمتر 
الصحافي الذي نظمته إدارة الثقافة اإلسالمية 
لإلعالن عن بداية التس���جيل في مجالس 
الس���ماع صباح أمس في مس���جد الدولة 

الكبير.
وبني الصالح أن السّنة املطهرة والشرع 
الرباني القومي صنوان ال يفترقان ومنبعان 
متعاضدان من خ���الل أقواله ژ وأفعاله 
التقريرية التي صحت نسبتها إليه شارحة ما 

ُأجمل ومبينة ما ُأشكل متصفة في جوهرها 
بالشمولية والبيان ملختلف مناحي احلياة 
اإلنس���انية في حلة من الشمائل احملمدية 

منهجا قوميا وسلوكا س���ديدا يوازن في 
وس���طية ش���امخة ما بني امل���ادة والروح 
والعقل والقلب والدنيا واآلخرة بال إفراط 

وال تفريط في سماحة وتيسير برعت في 
جتسيد مقاصد الشرع من األخذ بالثوابت 
واالحتياط للضروريات واملقاصد من حاجة 
التي حتتمها طبيعة  اإلنس���ان العصرية 

التدافع اإلنساني.
وتابع: وملا كانت الس���نة النبوية بهذه 
املكانة العالية في حياة اإلنس���ان املسلم 
بحيث ال ميكنه االس���تغناء عنها لتنتظم 
القناعة  حياته وتس���تقر أحواله كان���ت 
لدى القط���اع الثقافي ممثال بإدارة الثقافة 
اإلسالمية باستنباط بعض البدائل الثقافية 
واألطروحات الفكرية التي من ش���أنها أن 
تعزز مكانتها، وتقوي أواصر الصلة بينهما 
وبني املس���لمني بغية زيادة محبة صاحب 
السنة ژ في القلوب في حرفية تؤسس 
وباقتدار لغايتها في صناعة املناخ الثقافي 
اإلسالمي مع إلقاء الضوء على املالمح املشرفة 
لهذا التراث النبوي الكرمي ومحاولة لتمثله 
دستورا تربويا وقيميا يأخذ بيد املسلم الى 

صالح دنياه وحسن ثواب أخراه.

قال رئي����س جمعية إحياء 
الكويت  التراث اإلس����المي في 
م.ط����ارق العيس����ى ان اململكة 
العربية السعودية أصبحت في 
هذا العصر ه����ي قدوة املقتدي 
ومنار املهت����دي في الدعوة الى 
اهلل وعمل اخلير، خصوصا في 
العهد الزاهر امليمون جلاللة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز.
جاء ذلك في معرض تعليقه 
على خبر إنشاء »مؤسسة امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية 
لألعمال اخليرية واإلنسانية«، 
والت����ي أصدر خ����ادم احلرمني 
أم����را ملكيا يقض����ي باملوافقة 
على إنشائها )إسهاما في خدمة 
الدين والوطن واألمة واإلنسانية 
جمعاء، ونشر التسامح والسالم، 
الرفاهي����ة، وتطوير  وحتقيق 
العلوم(، وهذا حسبما جاء في 

قرار تأسيسها.
وأض����اف العيس����ى: اننا إذ 
نبارك خلادم احلرمني الشريفني 
وحكومة وشعب اململكة إنشاء 
هذه املؤسسة، فإننا نرى ان هذه 
املؤسسة الناش����ئة هي إضافة 

بارزة ودعم كبير ملسيرة العمل 
اخليري واإلسالمي على مستوى 
العالم أجمع، وال ش����ك أن هذه 
العاملية  املؤسس����ة بصفته����ا 
ستحقق عاملية القيم االسالمية، 
والتي تستهدف االنسان بعني 
الرحمة واالحسان في نصوص 
ش����رعية كرمية كقول اهلل عز 
وجل: )وما ارسلناك إال رحمة 
للعاملني - األنبياء: 107(، وكقوله 
ژ »ارحم����وا من ف����ي االرض 
يرحمكم من في السماء« السلسلة 

الصحيحة.
ونرى ذل����ك جليا من خالل 
االهداف التي انشئت من اجلها 
املؤسسة والتي هي في مجملها 
اهداف اسالمية انطلق فيها خادم 
احلرمني الشريفني مما دعا اليه 
االسالم في التعاون بني الناس 
على فعل اخلير والتعاون على 

البر والتقوى.
واوضح العيس����ى كذلك ان 
انش����اء هذه املؤسسة املباركة 
يأتي في وقت عانى فيه العمل 
اخليري م����ن مكائ����د ونكبات 
اس����تهدفت تقويض����ه بالكذب 
واالفت����راء، لكن اهلل يدافع عن 

الذين آمنوا بل وينصرهم وما 
نرى هذه املؤسسة اال انتصارا 
ألهل اخلير واحلق الذين يعملون 
من اجل نش����ر اخلير واالميان 
والعدل واالحس����ان في جميع 

ارجاء املعمورة.
وقال العيسى ايضا: ان اململكة 
الس����عودية اصبحت  العربية 
منوذجا يحتذى به بإجنازاتها 
الضخمة الت����ي حققتها خلدمة 
االسالم واملسلمني، ويأتي على 
رأس هذه االجنازات مش����روع 
الش����ريفني  توس����عة احلرمني 

التاريخية باالضافة الى العديد 
من املش����اريع مثل شق الطرق 
واالنفاق وتوفير اخلدمات حلجاج 
بي����ت اهلل والتي على رأس����ها 
مش����روع مبرة خادم احلرمني 
الشريفني لسقاية احلجاج والتي 
توفر اكثر من 6 ماليني ليتر من 

املاء العذب يوميا.
كما ان جهود اململكة بالدفاع 
عن العقيدة االسالمية ونصرة 
املس����لمني هي جه����ود جبارة 
وذلك من خالل إنش����اء العديد 
من اجلامعات االسالمية الكبيرة، 
الش����ريف  وطباع����ة املصحف 
ونش����ره، وترجمة معانيه الى 
لغات متعددة، وليس هذا بغريب 
على اململكة العربية السعودية 
التي كانت مهد الرسالة، ومنبع 
التوحيد الذي تدعو إليه وترفع 

رايته وتدافع عنه.
وفي خت����ام تصريحه قال 
م.طارق العيسى رئيس مجلس 
االدارة بجمعي����ة احياء التراث 
االس����المي إننا في قطاع العمل 
اخليري بل وكل مس����لم له ان 
يشكر خادم احلرمني الشريفني 
على جهوده العظيمة في خدمة 

دين اهلل عز وج����ل، ولن جند 
من الكلمات ما يعبر عن ش����كر 
هذا امللك الصالح يحفظه اهلل، 
والشكر موصول لوزارة الشؤون 
االس����المية واالوقاف والدعوة 
الوزير  واالرشاد وعلى رأسها 
العالم����ة د.صالح آل الش����يخ، 
حيث س����خر امكانيات الوزارة 
وبتوجيه كرمي من خادم احلرمني 
الش����ريفني حفظ����ه اهلل خدمة 

لإلسالم واملسلمني.
الش����كر والثناء  كذلك فإن 
موص����ول للعلم����اء االفاضل 
في هيئة كب����ار العلماء والتي 
الذي  العلمي  اصبحت املرجع 
تتوجه إليه األمة االسالمية في 
كل شؤونها وقضاياها فكانوا 
لألم����ة كالنجوم تض����يء ليل 
السائرين في هذا الزمان الذي 
كثرت فيه الفنت، واخيرا فإننا 
نشكر اهلل عز وجل ان سخر لهذا 
الدين دولة وعلماء ورجال حكم 
ودين في مملكة اخلير اململكة 
العربية السعودية يحفظون هذا 
الدين، وعنه يدافعون، ونسأله 
سبحانه ان يعزهم ويحفظهم 

حلفظ دينه.

إبراهيم الصالح وفالح العجمي أثناء املؤمتر الصحافي اخلاص بتدشني مجلس السماع

»الدراسات اإلسالمية« تعلن الفائزين بجوائز المسابقة الرمضانية اإللكترونية
أعلنت إدارة الدراسات اإلسالمية في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أنه 
مت إجراء السحب على جوائز املسابقة 
الرمضاني����ة االلكترونية للعام 1431ه� 
والتي نظمتها اإلدارة بالتعاون مع جريدة 
»الراي« خالل ش����هر رمضان املاضي، 
وأسفر الس����حب عن فوز 30 متسابقا 

بجوائز مالية مختلفة.
وق����ال مراقب األنش����طة واخلدمات 
املساندة في إدارة الدراسات اإلسالمية 
)مدير إدارة الدراسات اإلسالمية ندبا( فهد 
اخلزي ان املسابقة الرمضانية استهدفت 
التواصل مع اجلمهور خالل شهر رمضان 
املبارك، وبث روح املنافسة الدينية على 
معرفة اكبر كم ممكن من املعلومات عن 
الدين الصحيح وإثراء املعلومات الدينية، 
مؤكدا أن »الدراسات اإلسالمية« حترص 

كل عام على إقامة هذه 
النجاح  املسابقة بعد 
الالفت خالل السنوات 
املاضية، وذلك في إطار 
اهتمامها بخدمة كتاب 
اهلل عز وجل حتفيظا 
وجتويدا، وفي الوقت 
ذات����ه لتأصيل علوم 
الك����رمي في  الق����رآن 

املجتمع.
وأس����فرت عملية 
سحب جوائز املسابقة 
عن فوز ابتسام غالب 
عفيف باجلائزة األولى 

وقدرها 250 دينارا، وفوز مشاعل جاسم 
فياض باجلائ����زة الثانية وقدرها 220 
دين����ارا، أما الفائز الثالث فهو مش����عل 

الش����مري 200  سعد 
دينار، والرابع سعاد 
عبداهلل س����املي 180 
دين����ارا، واخلام����س 
سيد محمد أبوالعينني 
160 دينارا، والسادس 
ترفه الفي العنزي 140 
دينارا، والسابع مساعد 
العنزي  غازي عاي����د 
120 دين����ارا، والثامن 
مساعد الدنحي شاهر 
100 دينار، والتاس����ع 
السيد محمد مصطفى 
80 دينارا، ومن الفائز 
العاشر وحتى الثالثني 50 دينار وهم: 
أحمد م����رزوق العازمي، وحيده فيصل 
الفضي����ل، عط����ا اهلل س����عد درويش، 

عبدالناصر احمد حسن، أسماء فهد ظاهر، 
هاجر بسام اخلليفي، عبداحلميد احمد 
العنزي، اميان  اخلش����اب، خلف فراح 
محمود جمعة، مجيد حمود الش����مري، 
باسل محمد سلطان عبيد، أبوالسعود 
حام����د أبوزي����د، محمود عبد الس����الم 
عبدالفتاح عرنس، شاهة عبداهلل مداد 
املطيري، حمد غالب الرغيب، شاه جهان 
خان عثمان، ب����در مبارك مطلق العبد، 
فاطمة أحمد حسن، حمادة جابر مهدي، 
محمد عمر ف����اروق حافظ، عبدالعزيز 

عبدالعزيز املصري.
واختت����م اخلزي تصريح����ه مهنئا 
الفائزين في املس����ابقة، متمنيا ملن لم 
يحالفه احلظ في املسابقات املقبلة، مبينا 
انه س����يتم االتصال هاتفيا بالفائزين 

لتحديد موعد ومكان تسلم اجلائزة.

فهد اخلزي

م.طارق العيسى

الفريق الميداني لجمعية الهالل األحمر يواصل تسليم المساعدات للمتضررين

العنزي: اإلغاثة الكويتية تخفف
 مآسي المنكوبين في باكستان

قال سفيرنا لدى باكستان نواف 
العنزي ان ما تقوم به الكويت من 
دعم اعمال االغاثة االنس����انية في 
شتى بقاع العالم يأتي من منطلق 
الذي  دورها االنساني والتنموي 
تقوم ب����ه في املناطق التي تعاني 
ظروفا انسانية صعبة أو مجاعات 

أو كوارث أو جفافا.
 وذكر العنزي في لقاء صحافي 
مع الوفد االعالمي جلمعية الهالل 
االحمر الكويتي ان اجلهود الكويتية 
ملساعدة الشعب الباكستاني الذي 
تضرر جراء الفيضانات املدمرة القت 
قدرا كبيرا من االشادة والتقدير لدى 

املجتمع الباكستاني، مش����يرا الى انهم ثمنوا الدور 
الكويتي الداعم واملس����اند للش����عب الباكستاني في 
جميع الظروف خصوصا خالل احملنة الراهنة التي 
يعاني من آثارها ماليني املتضررين في أقاليم ومناطق 
مختلفة من البالد.واضاف ان مبادرات الكويت من خالل 

جمعية الهالل االحمر الكويتي في 
الدولية للحد  دعم جهود االغاثة 
من تداعيات كارثة الفيضانات في 
باكستان تعتبر من عناصر املواجهة 
الفعالة لتقليل االضرار الناجمة عن 
الكارث����ة وذلك من خالل وجودها 
الباكستانية  الساحة  القوي على 
وحتركاته����ا امليدانية في املناطق 
املنكوب����ة وتلمس����ها الحتياجات 
املنكوب����ني االنس����انية عن قرب 

وتوفيرها بالسرعة املطلوبة.
واش����ار العنزي ال����ى تواصل 
ايص����ال املس����اعدات االنس����انية 
للمتضررين من جراء الفيضانات 
س����واء عبر طائرات النقل العسكرية من قبل وزارة 
الدفاع او الشراء من السوق احمللي الباكستاني مشيرا 
الى ان املواد االغاثية تضمنت كميات كبيرة من املواد 
الغذائية واخليام واملستلزمات الطبية واحتياجات 

االطفال الغذائية واملالبس.

السفير نواف العنزي

»السكنية« تدعو الراغبين في التخصيص بمدينتي 
جابر األحمد وصباح األحمد السكنيتين لمراجعتها

طالبتهم بإحضار المستندات المطلوبة

تدعو املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية املواطنني املتقدمني بطلبات 
س����كن والراغبني في التخصيص 
على القس����ائم عل����ى املخططات 
التالية: في  حس����ب االولوي����ات 
مدينة جابر االحمد حتى 1995/6/30 
ومدينة صباح االحمد حتى تاريخ 
2001/6/30، ملراجعة املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية في منطقة جنوب 
السرة وسيكون استقبال املواطنني 
على فترتني االولى صباحا خالل 

اوقات الدوام الرسمي والثانية مساء 
من الساعة اخلامس����ة مساء الى 
الساعة الثامنة مساء مصطحبني 
معهم املس����تندات التالية: شهادة 
راتب حديثة، شهادة حديثة من بنك 
التسليف واالدخار )يطلب من ادارة 
خدمة املواطن في املؤسسة( جلميع 
افراد االسرة، شهادة سجل عقاري 
حديثة من وزارة العدل مبينا فيها 
رقم اجلنسية والرقم املدني )جلميع 
افراد االس����رة(، صورة البطاقات 

املدنية الفراد االسرة، صورة من 
عقد الزواج ملن لديه زوجة ثانية 
مع صورة شهادة الطالق ملن لديه 
مطلقة، في حالة وفاة اب صاحب 
العالقة عليه احضار شهادة سجل 
عقاري حديثة للمرحوم باالضافة 

الى شهادة حصر الوراثة.
مالحظة: ف����ي حالة التغيير في 
االسم يرجى احضار الكتب باالسم 
القدمي واجلديد بالنس����بة للزوج 

والزوجة.

من شأنها إبراز ما يتميز به الشباب الكويتي من إمكانيات

الحشاش تستعرض تجارب الكويت التكنولوجية 
لتحقيق أهداف األلفية في األمم المتحدة

تش������ارك املتخصص������ة في 
االلكترونيات م.منار احلشاش في 
عدد من األنشطة واالجتماعات التي 
حتتضنها األمم املتحدة في نيويورك 
هذا االسبوع بالتزامن مع االجتماعات 
الرئيسية للجمعية العامة املخصصة 
للمراجعة الكاملة مللفات حتقيق 
األه����داف األلفية ل����ألمم املتحدة.
وتأتي مش����اركة م.منار احلشاش 
بصفتها األمني العام جلائزة الكويت 
االلكترونية في مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي تلبية لدعوتني أوالهما 
من منظمة »غايد« التابعة إلدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
في األمم املتحدة املعنية بشؤون 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والثانية من جائزة األمم املتحدة 

للمحتوى االلكتروني.
ومن املقرر أن تستعرض م.منار 
أمام القي����ادات االلكترونية لألمم 
املتحدة التقرير الذي أعدته ضمن 
فريق العمل املكلف بإعداد اخلطة 
العامة الس����تخدام التكنولوجيا 

لتحقيق األه����داف األلفية والذي 
مت االنتهاء منه في ش����هر مارس 

املاضي.
كما ستقدم عروضا عن جتارب 
الكويت في مج����ال اثراء احملتوى 
االلكتروني من خالل تقارير خاصة 
عن جائزة الكويت االلكترونية وما 
حققته من نتائ����ج وإبراز دورها 

في اثراء احملتوى االلكتروني في 
الكويت. وقبي����ل مغادرتها البالد 
أمس أكدت م.منار أهمية املشاركة 
في مثل هذه االجتماعات الس����يما 
ان العديد م����ن الدول األعضاء في 
جائزة احملتوى االلكتروني لألمم 
املتحدة ستقوم بعرض تقاريرها 
التي تبني جهودها في مجال اثراء 

محتواها االلكتروني.
وقال����ت ان مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي س����تقوم بتنظيم 
جائزة الكويت اإللكترونية سنويا 
وفقا التفاقية التعاون املش����ترك 
مع اجلائزة الدولية.وأشارت الى 
ضرورة تقدمي تقارير عن األنشطة 
الكويتية واستعراض نتائجها في 
مجال التق����دم العلمي واحملتوى 
االلكتروني ف����ي مثل هذه احملافل 
الدولية باس����تمرار من أجل ابراز 
امكانيات الشباب الكويتي وما يتميز 
به من طاقات أمام مختلف دول العالم 
تنفيذا للتوصيات التي أقرتها األمم 

املتحدة لسد الفجوة الرقمية.

م.منار احلشاش


