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المذكور: البعثة الكويتية إلى مكة المكرمة 

للكشف على عمارات الحجاج

»التعريف باإلسالم« تطرح مشروع
طباعة القرآن وترجمة معانيه بعدة لغات

قامت باستعدادات مكثفة الستقبال العام الدراسي الجديد

العجمي: مراكز السراج المنير »بنات« تفتح أبوابها

.. واستقبال الراغبات في التسجيل
بمركز الفردوس ـ نساء مسائي

ليلى الشافعي
أعلن رئيس بعثة احلج الكويتية د.خالد املذكور عن مغادرة البعثة 
الكويتية الى مكة املكرمة مكونة من رئيس اخلدمات املساندة ورئيس 
الفريق الصحي ورئيس فريق األوقاف ورئيس فريق االعالم، وذلك إلعداد 
مقر البعثة واالتصال بوزارة احلج الس����عودية والكش����ف عن عمارات 
احلجاج. وقال: مبجرد ان تص����ل البعثة تقوم بالتجوال على احلمالت 
ملعرفة كل ما يتعلق بتطبيق اللوائح والشروط التي تنص على توفير 
راح����ة احلجاج من جميع اجلوانب، كما ان هناك فرق التفتيش املكونة 
من وزارة األوق����اف ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، وكل جهة تكتب 
تقاريرها وحتصر السلبيات التي قد تكون، وبناء على هذه التقارير تعقد 
جلنة شؤون احلج بعد عودتنا من موسم احلج وتناقش هذه التقارير ثم 
نضع أيدينا على النقص في كل حملة ونتخذ إجراءاتنا. وأكد ان خطة 
البعثة تبدأ منذ حلظة وصولها في أول ذي احلجة حتى اخلامس عشر 
من ذي احلجة وان االس����تعداد بدأ مبكرا من كل فريق في الكويت قبل 

الذهاب الى الديار املقدسة، وذلك من خالل جدول زمني للبعثة.

عادل العتيبي
ص���رح رئي���س مجل���س ادارة 
جمعية العمرية والرابية التعاونية 
عبداهلل بن قبيل ان مجلس االدارة 
حريص جدا عل���ى تخفيف العبء 
قدر االمكان ع���ن اولياء االمور فقد 
نظمت اجلمعية مهرجانا للقرطاسية 
كدعم للمساهمني حيث بدأ املهرجان 
اعتبارا من يوم 16 اجلاري، واستعدت 
20 ش���ركة متخصص���ة من كبرى 
ش���ركات الكويت ومت االتفاق على 
توريد املاركات العاملية من مختلف 
االصناف املتوافرة، وسعت اجلمعية 
لتوفير خيمت���ني للمهرجان القامة 
واحدة بكل منطقة. واضاف مت االتفاق 
مع جميع الش���ركات على خطوط 
عريضة وضعتها جلنة املشتريات 
باجلمعية برئاسة مشاري الشهري 
رئيس جلنة املشتريات ومن اهمها 
توحيد س���عر بيع الدفتر، وتوفير 
جميع الوكاالت العاملية ذات االقبال، 
كي تشهد الش���ركات بيع اصنافها 
بالشكل املالءم وكي تتوافر البضاعة 
من املورد للزبون دون وسيط ويقوم 
املهرجان على اس���اس البيع بسعر 

بلعب كرة القدم. من جانبه، ذكر 
رئيس اللجنة االجتماعية وعضو 
مجل���س ادارة جمعية الروضة 
وحولي التعاونية شايع الشايع 
أن اجلمعية تفخ���ر بهذا العدد 
الكبير من املتفوقني واملتفوقات 
والذين فاق عددهم 1250 ش���ابا 
وفتاة من أبناء مساهمي جمعية 
الش���ايع خالل  الروضة، وذكر 
كلمت���ه الت���ي ألقاه���ا في حفل 
املتفوقني ان اجلمعية حترص على 
االهتمام بهؤالء املتفوقني ألنهم 
هم ثروة البلد وعمود نهضته، 
العديد من  انه اس���تحضر  كما 
اإلجنازات التي حققتها اجلمعية 
خالل عام 2010 بش���تى أنواعها 
التسويقية والتجارية واإلنشائية 
واالجتماعية، وختم الشايع كلمته 
بتوجيه الشكر إلدارة احلفل على 
جهدهم اجلبار في اظهار احلفل 

بأجمل وأبهى صورة.

أكثر من 3 أبناء متفوقني كبادرة من 
اجلمعية للمساهمني على تشجيع 

أبنائهم على التفوق والنجاح.
وتخلل احلفل العديد من الفقرات 
اإلبداعية أبرزه���ا عرض الڤيديو 

اخلاص بجمعية الروضة الذي أهداه 
لها املتفوقون مع نشيدة متميزة 
حول التفوق والروضة، وكذلك شمل 
احلفل عرضا اس���تعراضيا للكرة 
مع فرقة ش���بابية كويتية للتفنن 

احلضور وكذلك ساهم في التكرمي 
النائب د.وليد الطبطبائي، أما اليوم 
األخير فقد مت تكرمي البنني واإلناث 
املتفوقني من جميع املراحل، كما انه 
مت تكرمي أولياء األمور الذين لديهم 

محمد راتب
أقامت جمعية الروضة وحولي 
التعاوني���ة حف���ال للمتفوق���ني 
واملتفوقات من أبناء املساهمني وسط 
فرحة األهل واألقارب واألصدقاء، 
واس���تمر احلفل ملدة 3 أيام خالل 
الفترة املسائية على مسرح الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية بجنوب 
السرة، حيث مت تقسيم املتفوقني 
واملتفوقات الى 3 أقسام على حسب 
األي���ام، ففي اليوم األول مت تكرمي 
البنني من الصف األول  املتفوقني 
الى الص���ف اخلامس  االبتدائ���ي 
االبتدائي برعاي���ة وزيرة التربية 
د.موضي احلمود وحضرت نيابة 
عنها من���ى الصالل مديرة منطقة 
حولي التعليمية، وفي اليوم الثاني 
مت تكرمي املتفوقات اإلناث من الصف 
األول االبتدائي الى الصف اخلامس 
االبتدائي برعاية وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل إال انه اعتذر عن 

التكلفة دون حتصيل اجلمعية اي 
عائد على املشتريات ارضاء للجمهور 
ونزوال على رغبتهم في ذلك ورغبة من 
مجلس االدارة في تخفيف املصروفات 
عن املساهمني. ومن املتوقع ان يظل 
املهرجان طيلة شهر متواصل، وفي 
حال طلب اجلمهور متديد املدة ستقوم 
اجلمعية بتمديدها بناء على رغبتهم 
وتلبية لها، ويتمنى مجلس االدارة 
النجاح والتوفيق البنائنا وبناتنا 

وكل عام وانتم بخير جميعا.

أعلنت جلنة التعريف باإلسالم عن طرح مشروع 
طباعة القرآن الكرمي وترجمة معانيه بلغات عدة وذلك 

ألهمية نشر كتاب اهلل بني املسلمني وغيرهم.
وقال نائب املدير العام للشؤون الدعوية باللجنة 
جمال الش����طي ل� »كونا« ان القرآن الكرمي ومعانيه 
السامية س����بب رئيس����ي في دخول اآلالف من غير 

املسلمني الى اإلسالم حيث يعرف غير املسلم بالدين 
اإلس����المي حق املعرفة. وأوضح ان طباعة املصحف 
الشريف بلغات متعددة تفتح بابا واسعا من أبواب 
اخلير التي يتزود بها العبد املؤمن يوم القيامة الفتا الى 
ان اللجنة تتطلع الى طباعة وتوزيع 100 ألف نسخة 

على ان تبدأ قيمة النسخة الواحدة من دينارين.

اعلنت مراقبة مراكز البنات بإدارة السراج املنير 
نورة العجمي عن استعداد املراكز الستقبال الراغبات 
في التسجيل واملش����اركة في انشطة السراج املنير 
للفئة العمرية من سن 8 سنوات الى 14 سنة، خالل 
الفترة من 19 � 30 من سبتمبر اجلاري، داعية اولياء 
االمور الى اغتنام الفرصة لتسجيل بناتهم في مراكز 
السراج املنير، التي سيجدون فيها كل ما من شأنه رفع 
املستوى التعليمي والتربوية والشرعي للطالبات. وعن 
استعدادات مراكز السراج املنير � بنات � الستقبال العام 
الدراسي اجلديد، اكدت العجمي ان املراكز وفرت جميع 

احتياجاتها ومتطلباتها الستقبال الطالبات، واعداد 
الفصول الدراس����ية وتزويدها بالتجهيزات التقنية 
احلديثة، وتوفير الوسائل التربوية والتعليمية، والقيام 
باالجتماعات التي متت من خاللها مناقشة االستعدادات 
لبدء العام الدراس����ي، وبحث جميع املعوقات، وآخر 
املستجدات التربوية والتعليمية والطرق التدريسية 
احلديثة التي حتقق الفائ����دة للطالبات واملعلمات، 
مش����يرة الى وجود العديد من االف����كار التي يقدمها 
امليدان التربوي، وتساهم في دعم خطط مراكز السراج 

املنير.

ليلى الشافعي
أعلنت مش����رفة مركز الفردوس لدار القرآن الكرمي 
� نس����اء مسائي، في ادارة الدراسات اإلسالمية التابعة 
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سلوى املطيري، ان 
مركز الفردوس بدأ في استقبال الراغبات في التسجيل 
ضمن الدراسات في الفصل الدراسي األول )اخلريفي( 
اعتبارا من 9/14 وملدة ثالثة أسابيع حلني اكتفاء املركز 
بالدارس����ات. وقالت ان املركز أع����د جدوال متميزا لهذا 
العام ميكن الدارسات من متابعة حتصيلهن الشرعي من 
خالل دورات علمية متعددة من بينها التجويد واحلديث 
والسيرة النبوية والفقه، وأضافت ان الدراسة ستكون 
على مدى ثالثة أيام من كل أسبوع من الساعة الرابعة 
الى الساعة السابعة والنصف حتى تتيح أمام الراغبات 
في االلتحاق فرصة متابعة أمورهن اخلاصة ومتطلبات 
حياتهن اليومية ولكيال تتعارض مواعيد الدراسة مع 

احتياجاتهن اخلاصة. ولفتت الى ان املركز أعد قائمة 
بأسماء احملاضرات والداعيات املتميزات ورجال الدين 
الذين نالوا نصيبا كبيرا من العمل الدعوي وذلك بهدف 
تشجيع الدارسات على االلتحاق وتوفير اجلو االمياني 
الذي يحمي املجتمع من كل ما هو دخيل عليه، وقالت 
ان املركز خصص جوائز مالية كبيرة للفائزات باملراكز 
اخلمسة األولى ورحالت عمرة للمتفوقات باالضافة الى 
الهدايا العينية للدارسات العشر األوائل وذلك تشجيعا 
لهن على احلرص واملواصلة على حضور هذه الدروس. 
ودعت جميع الراغبات في االلتحاق بصفوف املركز الى 
االسراع في التسجيل لضمان فرصة التعلم واالستفادة 

من املواد الشرعية املقدمة.
العنوان: الفردوس � ق)7( � مقابل جمعية الفردوس 

الرئيسية � مدرسة ثانوية الفردوس.
ت: 24991652 � 24885961.

مشاعل مبارك محمد العجمي  ٭
مشاعل منران شريد منران  ٭

مشرية مصحب داود الضفيري  ٭
مشيرة اسحاق غلوم محمد  ٭

منال عبدالعزيز فرحان احلوطي  ٭
منال محمد باني السليماني  ٭
منال مضحى حامد العنزي  ٭
منى حمود حسني مضحي  ٭

منى سعد محمد العنزي  ٭
منيرة طالب محمد العجمي  ٭

مها غريب حمدان العنزي  ٭
مها فالح محمد الكريش  ٭

مها محمد علي السميطي  ٭
مها ناصر علي العجمي  ٭

مي عبداهلل مزعل العتيبي  ٭
ميثة محمد سالم العازمي  ٭

نادية احمد محمود احلسن  ٭
نادية سالم جمعان العازمي  ٭

نادية صاهود جعيثن الصليلي  ٭
جنالء سفر الشباعيني الهاجري  ٭

ندى سلطان سالم جلود  ٭
نشمية مفلح راضى الشريف  ٭

نوال عمر ملوح املطيري  ٭
نور دغيم عواد الظفيري  ٭

نور محمد عبدالهادي العنزي  ٭
نورة احمد عبداهلل العميري  ٭

نورة براك حويل العازمي  ٭
نورة عبداخلالق ابراهيم التويجري  ٭

نورة محمد على البدر  ٭
نوفة سعيد صنت املطيري  ٭

هبة عبداللطيف محمد النمش  ٭
هدوة فيحان سالم الهاجري  ٭

هدى عبدالعزيز فرحان احلوطي  ٭
هدى عبداهلل طاحوس العتيبي  ٭

هدى محمد عبداهلل العتيبي  ٭
هيا جرار محمد العازمي  ٭

هيا عمعوم خلف احلسيني  ٭
ورود عبداهلل سالم الصليلي  ٭

وسمية سيف عبدالرحمن العجمي  ٭
وسن رشيد فوار الشمري  ٭

وضحة حمد ناجى الهاجري  ٭
وضحة محمد طامى الهاجري  ٭

حنان سليمان ماوي املطيري  ٭
حنان محمد خالد مزيد  ٭

حنان جنيب حسن بورحمة  ٭
خلود جاسم خلف العنزي  ٭

خلود على سعدون العجمي  ٭
دانة دغيم فالح العازمي  ٭

دالل احمد كاظم نصراهلل  ٭
دالل ثنى فالح العازمي  ٭
دالل مطر غنيم املاجدي  ٭
دالل يوسف احمد علي  ٭

دنيا محمد عبدالرحمن محمد  ٭
راوية راشد معيجل العنزي  ٭

رباب محمد سلمان القالف  ٭
ربية ثامر حمد عيد  ٭

رسيم خالد عبدالعزيز املنيفي  ٭
رفعة محمد على العازمي  ٭
رمي حسن حيدر ماحسني  ٭

رمي عبداهلل جنم املنصوري  ٭
رمي محمد اقريني العازمي  ٭
رمي نايف صدام الشمري  ٭

زهراء بدر بارون عبدالرحيم  ٭
زهراء قيس عيسى فيروز  ٭

سارة بسام خيراهلل املبروك  ٭
سارة حمود حجي الداهوم  ٭

سارة دكام عيد العجمي  ٭
سارة شبيب فهد العجمي  ٭

سارة ضيدان عبداهلل املطيري  ٭
سارة عيد سعيد القربة  ٭

سارة محمد احمد درويش  ٭
سارة محمد زيد الزيد  ٭

سارة ناصر مبارك اخلشاب  ٭
سامية مروح دليل جزاع  ٭

سرة محمد صالح الرشيدي  ٭
سعاد يعقوب سعد احلبيب  ٭
سعدة سعد مطني الصلبي  ٭
سلمى فالح سعد العازمي  ٭

سميرة عبدالعظيم فيروز ابادي  ٭
سمية مزيد عتيق الشمري  ٭

سهام مهيدي عبداهلل البذالي  ٭
شعاع عبدالرحمن صالح الشالحي  ٭

شهد عبداهلل السيد املوسوي  ٭
شيخة صالح محمد محمود  ٭

شيماء حسني علي ارشيد  ٭
صبيحة عبدالعزيز فاضل محمد  ٭

طاهرة محمد جبار ناصر  ٭
ظبية حسني عبداهلل حسني  ٭
عائشة خالد فؤاد البغدادي  ٭

عائشة ذياب نقا العازمي  ٭
عائشة عبداهلل عواد املياس  ٭
عفرة مبارك فالح الهاجري  ٭

عال محمد عبد الهادي جمال  ٭
عليا محمد خلفان سعيد  ٭

عنود حصني منوخ الضفيري  ٭
عنود صالح يوسف اجلحيل  ٭
عنود محسن فالح املطيري  ٭
عهود فارس محمد الغريافي  ٭

عيدة نافل خليفة الشمري  ٭
غدير عيسى احمد مؤمن  ٭

فاطمة حسن درويش عباس  ٭
فاطمة حميد محمود حسني  ٭

فاطمة زنكي غلوم حسني  ٭
فاطمة عباس برورش بوشهري  ٭
فاطمة عبداحلميد علي القامس  ٭

فاطمة فالح سليمان خليف  ٭
فاطمة مسفر سعود العنتري  ٭
فاطمة هادي هالل الديحاني  ٭

فجر حسني على سعد  ٭
فجر عبدالرحمن شيخان الفارسي  ٭

في عهدي داود املطوع  ٭
لطيفة طالل ابراهيم الهاجرى  ٭

لطيفة محمد سليمان العجيري  ٭
لولوة محمد عبدالرزاق الفندي  ٭

ليالي مفلح حميد العازمي  ٭
ماجدة احمد حسون علي  ٭

مراحب فهد غامن الغامن  ٭
مروى حسني علي  ٭

مرمي بدر احمد العوضي  ٭
مرمي ردعان عبداهلل العازمي  ٭

مرمي ردن عبداهلل املطيري  ٭
مرمي طارق محمد الطراروة  ٭

مرمي عبد احملسن ابراهيم القالف  ٭
مرمي مصطفى جمعه ميرزا  ٭
مرمي مصطفى حيدر حسن  ٭

مشاعل سعد غصني الدوسري  ٭

اعلن ديوان اخلدمة املدنية اسماء 200 مواطنة مدعوات ملراجعته يوم 
غد اخلميس وذلك الستكمال املستندات متهيدا لتوظيفهن في الوزارات 

واجلهات احلكومية، وفيما يلي األسماء:

 ٭ نورة هندي عيد العجمي
 ٭ نورة يحيى عيسى العتال
 ٭ نوفة منر سعران اجلميلي
 ٭ هاجر فالح عالي العازمي
 ٭ هدى فايز محمد العنزي

 ٭ وضحة برغش محمد العجمي
ابتسام على راشد اخلوالد  ٭

ابرار سعود فالح عامر  ٭
اسماء عمر محمد يوسف  ٭

اسماء مسلم عوض الرشيدي  ٭
افراح ذياب مفرح العازمي  ٭
آالء داود سلمان العبداهلل  ٭

اجلازي حمد ناجى الهرشاني  ٭
العنود خالد ثجيل الشمري  ٭

العهود بخيتان خلف احلبيني  ٭
ام اخلير على حسني عبداهلل  ٭
امال شجاع حصني املطيري  ٭

اماني محمد ابراهيم الرخيص  ٭
امل سلمان محمد البندر  ٭

امنة سالم غازي العازمي  ٭
اميرة الفي محمد العنزي  ٭

انوار عبداهلل عبدالرحمن السعد  ٭
انوار عيد محمد احلربي  ٭

اميان فاضل خليفة الراشد  ٭
أماني مبارك بالدي الظفيري  ٭
بدرية متعب طالل املطيري  ٭
بدور منصور قنور منصور  ٭

بشاير هادي ابراهيم العجمي  ٭
بشرى عبداهلل عودة الشمري  ٭

تهاني ناصر عبيد املطيري  ٭
جميلة صالح علي العازمي  ٭

جواهر حسني قنعص العازمي  ٭
حصة شويت هدروس السعيدي  ٭

حصة على طبيخ الطبيخ  ٭
حصة محمد مبارك عايد  ٭

حنان جبرين محيل العتيبي  ٭
حنان سالم خالد العازمي  ٭

كوثر على حسن الرامزي  ٭
مشاعل ثمر ثامر العتيبي  ٭

نشمية محمد صنيدح املطيري  ٭
سارة مشعل جاسي العازمي  ٭
شيخة سالم وحش العجمي  ٭
منال يوسف محمد الصعيب  ٭

نورة غامن فالح الهاجري  ٭
بدحة خالد سالم العجمي  ٭

شيخة حسن عبداهلل الفضلي  ٭
منار حسني سيد عباس الصالح  ٭

عبير عاشور غلوم البلوشة  ٭
سارة ياسر نصار مبارك  ٭

منال محمد ناصر العازمي  ٭
خالدة حامد حسني املشيعيب  ٭

مي سلطان صقر املطيري  ٭
عذاري محمد عوض الشمري  ٭

غدير غنام سعد العازمي  ٭
 ٭ أسماء احمد على السليم

 ٭ إميان عودة عبداهلل الشمري
 ٭ بشاير خالد يوسف احلجي

 ٭ جوزة صالح مرزوق الرشيدي
 ٭ حسينة محمد الياس

 ٭ حنان اعيادة سلمان العازمي
 ٭ ذكرى محمد عمر محمد

 ٭ شمراء عبداهلل احلديري املطيري
 ٭ طيبة عبداهلل سالم حسني

 ٭ عبير بنيان مناور الرشيدي
 ٭ عبير محمد عبداهلل النجار

 ٭ فاطمة عبداهلل عايد احلريجي
 ٭ فوزية مناور محمد الروقي

 ٭ قمرا محسن عبدالدائم احلربي
 ٭ كوثر فاضل عباس عبدالرحيم
 ٭ منتهى عبود حسني الديراوي

 ٭ ميشيل لني اولسن النصيب
 ٭ نور على محمد القطان

 ٭ نورة ابراهيم علي احليدر
 ٭ نورة مشعل عبدالرحمن العازمي

د.خالد املذكور

عبداهلل بن قبيل

د.وليد الطبطبائي مكرما متفوقتني من بنات املنطقة

جانب من مهرجان القرطاسية في تعاونية الرابية والعمرية

الطلبة املكرمون في لقطة تذكارية

تعاونية الروضة وحولي كّرمت 1250 متفوقًا ومتفوقة من أبناء المنطقة

بن قبيل: 20 شركة في مهرجان قرطاسية »العمرية والرابية«

برعاية وزيري التربية والشؤون ومشاركة النائب الطبطبائي

االتفاق على توحيد سعر بيع الدفتر وتوحيد جميع الوكاالت العالمية

»الديوان« يدعو 200 مواطنة لمراجعته غدًا الخميس


