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 ..وناصر الكندري

 مهنئون

 اخلراز والكندري واحلسون مع عدد من الفائزين في املسابقة (كرم ذياب)

 (قاسم باشا) د.عبداهللا العتيقي متوسطا عددا من قيادات «اإلصالح» في استقبال امله نئني  

 جانب من احلضور في احلفل

 خالد اخلراز ملقيا كلمته

 الحسون: ١٥١ شابًا شاركوا
  في مسابقة خطيب المستقبل العاشرة

 ليلى الشافعي
  أكد مدير إدارة الهيئات الشبابية بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة طارق احلسون ان فن اخلطابة 
كان واليزال وسيلة التبليغ واإلقناع واستثارة 
الهمم لدى الشعوب وقد استخدمها نبينا محمد 

ژ ومن بعده الى عصرنا احلاضر.
  جاء ذلك في حفل ختام مسابقة خطيب املستقبل 
العاشـــرة التي تقيمها الهيئة العامة للشـــباب 
والرياضة بالتعـــاون مع إدارة شـــؤون القرآن 
الكرمي بوزارة األوقاف والتي نظمتها إدارة الهيئات 
الشبابية مبشـــاركة ١٥١ متسابقا متت تصفيتهم 
الى ٢٠ خطيبا، وقال احلسون ان املسابقة تعنى 
بالنشء لصقل مواهبهم في اخلطابة والفصاحة 
اللغوية والتعبير البليغ من خالل مشاركتهم في 

الورش التدريبية التي تسبق املسابقة.

  من جهته، أكـــد مراقب حلقات حتفيظ القرآن 
الكرمي ناصر الكندري أهمية تنشئة الشباب وتنمية 
مهاراتهم وقدراتهم الثقافية واللغوية واإلبداعية 
وبناء شخصياتهم دينيا وثقافيا واجتماعيا من 
أولى أولوياتنا وغاية من أهم الغايات التي نسعى 

لتحقيقها.
  بدوره قال رئيس هيئة احلكام للمسابقة الداعية 
خالد اخلراز: أقـــدم إليكم في هذا احلفل باقة من 
أزهار مجتمعنا تفـــوح بعطر اإلميان وقد زينها 
اهللا بلسان بليغ ومنطق طليق وقلب ثابت وهم 
واحلمد هللا على أفضل صورة نرجوها في مجالهم 
هذا، وإن ميدان اخلطابة فسيح وال يقدر عليه إال 
خطيب مفوه ثابت اجلنان وهي مصنع للرجولة 
وليـــس افضل في رأيي من فتى اليوم وهو رجل 

املستقبل وقد حلي بالفضائل. 

 الجامعة العربية
  تناقش دعم 

المشروعات الصغيرة

 القاهــــرة ـ كونا: يفتتح األمني 
العربية  الــــدول  العام جلامعــــة 
عمرو موســــى االجتماع الدوري 
املوسع لرؤساء االحتادات العربية 
النوعية املتخصصة يوم االثنني 
املقبل بحضور األمني العام ملجلس 
الوحدة االقتصادية العربية السفير 

محمد الربيع.
  وقال الربيع في بيان صحافي 
ان االجتمــــاع ينعقد بعد حتديث 
وتطوير منهجية عمل ٤٨ احتادا من 
االحتادات العربية وآلية نشاطها 
في عام ٢٠١٠ مشيرا الى أن جدول 
أعمال االجتماع يتضمن مذكرات 
من األمانة العامة للمجلس بشأن 

هذا التحديث والتطوير.
  وأوضح ان االجتماع سيتناول 
كذلك مناقشة املعوقات التي تواجهها 
هذه االحتادات ومقترحاتها بشأن 
التطوير ومشاركة الشركات التي 
أنشأها مجلس الوحدة والشركات 

حتت التأسيس.
  واضاف الربيــــع ان االجتماع 
سيستعرض ايضا دور االستثمار 
الزراعي في األمن الغذائي العربي 
ودور مجلــــس الوحــــدة في دعم 
املشروعات الصغيرة والوضع القائم 
وآليات تطوير التجارة اخلارجية 

في قطاع الثروة السمكية. 

 نظمت جمعية االصالح االجتماعي حفل استقبال المهنئين 
بمناسبة عيد االضحى المبارك في المقر الرئيسي للجمعية 

بمنطقة الروضة.
  وقــال اميـن الـســـر د.عبـــداهللا العتـيقي ان جـمعية 
االصـالح االجتماعي تحرص على القيام بدورها االجتماعي 
داخل المجتمع الكويتي وهو ما جعلها تفوز بترشـــيح 
وزارة الشـــؤون كمؤسســـة رائدة في الـعمل االجتماعي 
خالل اجتماع وزراء الشـــؤون في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
  واضاف العتيقي ان الجمعية تسعى خالل جميع انشطتها 
الى التواصل لتعزيز الوحدة الوطنية وتكريسها لدى جميع 

افراد وفئات المجتمع الكويتي السيما فئة الشباب.
  ولفت الى ان عيد االضحى يمثل ملتقى سنويا يذكرنا 
بوحدة المسلمين خاصة انه يأتي بعد الوقوف في صعيد 
عرفات الطاهر الذي يجتمع عليه ماليين المسلمين، االسود 
منهم واالبيض وهو ما يدعونا الى ضرورة التأســـي بهم 
واالستفادة من هذه الجموع الغفيرة امتثاال لقول اهللا عز 
وجـــل (واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا) وقوله 

تعالى: (وكونوا عباد اهللا اخوانا).
  واشار العتيقي الى ان الرسول ژ جاء برسالة االسالم 
ليوحد االمة وهو ما حصل بالفعل حيث سادت الفتوحات 
االسالمية شرقا وغربا وتكونت الدولة االسالمية، مشيرا 
الى انها دولة عدل وتطبيق لشرع اهللا عز وجل ال حروب 

فيها وال ظلم وال ارهاب.
  وشكر العتيقي حكومة خادم الحرمين الشريفين على 
ما قامت به من مشاريع طيبة في خدمة الحجاج خصوصا 
قطار المشاعر الذي وفر الكثير من الجهد والمشقة على 
الحجيج، متمنيا ان يصل القطار الى مكة المكرمة والمدينة 

المنورة وجدة والى جميع العواصم الخليجية.
  وبين ان جمعية االصالح االجتماعي تبنت مشـــروع 
ذبح االضاحي في عدة دول افريقية وآسيوية وهو ما لقي 
اقباال كبيرا من ابناء الشعب الكويتي خالل المشاركة فيه 
مما مكن الجمعية من تغطية حاجة الدول والمناطق التي 

وصل اليها المشروع.
  وهنأ العتيقي صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد 
ورئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وعموم ابناء 

الشعب الكويتي. 

 نظمتها «الشباب والرياضة» لتشجيع فن الخطابة

 العتيقي: ترشيح «اإلصالح» للفوز بجائزة
  مؤسسة رائدة في العمل االجتماعي لدورها المميز

 الجمعية نّظمت حفل استقبال بمناسبة عيد األضحى

 عمرو موسى

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن
من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وز�رة �لكهرباء و�ملاء للمو�طنني �لكر�م �أنها �ستقوم ب�إجراء 

�ل�سيان��ة �ل�سرورية ملحط��ات �لتحويل �لثانوي��ة، مما �سيرتتب 

عليه قط��ع �لتي��ار �لكهربائي عن بع���ض �ملناطق ح�س��ب �لأيام 

و�ملو�عيد �لتالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

2010/11/21الأحد

اأبو حليفة 42 )ق2( 

�صباح ال�صامل 169 )ق4( -  ال�صهداء 1 )ق1(

ال�صاملية 301 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/22الثنني

اأبو حليفة 49 )ق1( 

�صباح ال�صامل 171 )ق4( -  ال�صهداء 2 )ق1(

ال�صاملية 302 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/23الثالثاء

اأبو حليفة 52 )ق2( - �صباح ال�صامل 172 )ق4(

 ال�صهداء 18 )ق3( - الرقعي 13 )ق2(

املدينة 66 - �صرق حويل 46 )ق8(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/24الأربعاء

اأبو حليفة 30 )ق2( - �صباح ال�صامل 173 )ق4(

 ال�صهداء 43 )ق5( - الرقعي 23 )ق12(

املدينة 34 - �صرق حويل 47 )ق8(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/25اخلمي�س

اأبو حليفة 10 )ق2( 

�صباح ال�صامل 174 )ق4( -  ال�صهداء 45 )ق5(

الرقعي 48 )ق14( - اخلالدية 1

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

فوزان �سعـود الفــوزان

عمــاد فــوؤاد اخلطيب

زاهــــر فــوؤاد اخلطيب

وجميع  املدراء والعاملني بال�سركات التابعة لهم

�سائلــني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

والـــده

لوفاة  املغفور له باإذن اهلل تعاىل

ال�سيد/ طوين اليا�س عبيد

يتقدمون بخال�س التعازي واأ�سدق املوا�ساة من


