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بحضور الرشيد وصفر والمعتوق والكليب وشهاب

الحماد وضع حجر األساس لمعهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية الجديد: صرح قضائي سيتم إنجازه خالل 28 شهرًا

التي تنفذها االشغال لوزارة العدل 
مثل ادارة اخلبراء في منطقة الرقعي 
ومجم����ع احملاكم ف����ي الفروانية 

واجلهراء.
م����ن جانبه����ا، بين����ت مديرة 
املش����روع منال العطار ان مبنى 
املعهد يتك����ون من حجر االملاس، 
مشيرة الى ان موقعه على التقاطع 
بني الدائري االول وشارع اخلليج 
العربي وشارع فهد السالم اكسبه 
مزيدا م����ن االهمية كونها منطقة 

عريقة.
واشارت الى ان املشروع يتكون 
من 3 سراديب تتسع ل� 225 سيارة، 
والدور االرضي يحتوي على مدخل 
لكبار ال����زوار، كما ان هناك قاعة 
مؤمترات في امليزانني تتسع ل� 400 
شخص ومطبخ مركزي معزول، 
اضافة الى ان الدور االول يحتوي 
على طابق ث����ان للقاعة ومصلى 
للرجال والنساء، والدور اخلامس 
يحتوي على مكتبة مركزية وقاعات 
مطالع����ة، مؤكدة ان هناك تغطية 
الحتياج����ات املعهد ملدة 30 عاما، 
وبينت ان الدور الثالث والعشرين 
يحت����وي على مهب����ط للطائرات 
العمودية اضافة الى مكتب رئيس 

مجلس االدارة.
ولفتت الى ان املبنى سيصمم 
العلى ارتفاع ليتناسب مع االبراج 
احمليطة، مع نظام االنارة الليلية 
لالستفادة واملشاركة من خالله في 

االحتفاالت الوطنية.

االشغال باملش����روع بعد التوقيع 
مع مستش����ار املشروع واالنتهاء 
من التصميم مرورا مبرحلة الطرح 
والترس����ية، يعد مبنزل����ة نهاية 
املشروع، مبينا حرص الوزارة على 
اختيار املهندس املتميز بعدها يأتي 

دور املقاول.
وكشف عن عدد من املشاريع 

في الوزارة يختص باجناز االبنية 
اخلاص����ة مبؤسس����ات ووزارات 
الدولة، مش����يرا الى ان هناك 100 
مشروع في مراحلها املختلفة حتتل 
وزارة الداخلي����ة النصيب االكبر 
منها مالي����ا، كما ان لوزارة العدل 

عددا من املشاريع.
وبني ان مجرد ابت����داء وزارة 

مجال التكوي����ن القضائي لتهيئة 
الذهني����ة القضائي����ة والقانونية 
القادرة على حس����ن االستيعاب 

وسالمة التطبيق.
الوكيل املس����اعد  بدوره، قال 
لهندسة املش����اريع االنشائية في 
العامة حس����ام  وزارة االش����غال 
الطاحوس ان قطاع االنش����اءات 

التقنية واملعلوماتية احلديثة، فضال 
عن اقامة الندوات واملؤمترات في 
التعاون االقليمي والدولي،  اطار 
وها هو االمل يتحقق بوضع حجر 

االساس ملبنى املعهد اجلديد.
وتابع: اننا نرسخ بهذا املشروع 
العريق في  العمالق دور معهدنا 
القيام بأداء رس����الته النبيلة في 

من االدارات القانونية في مختلف 
اجلهات احلكومية.

واضاف: واستكماال لهذا الصرح 
كان البد من اس����تمرارية حتديث 
وتطوير وس����ائل وادوات تأهيل 
القضاة واعض����اء النيابة العامة 
وغيرهم من الفئ����ات ذات الصلة 
وحتقيق املزيد من استخدام وسائل 

صرحا شامخا في مجال التدريب 
القضائي ورافدا من روافد الثقافة 

القضائية القانونية.
وقال ان عمل املعهد ال يقتصر 
على القضاة فحس����ب، بل ش����مل 
معاونيه����م وغيرهم من العاملني 
باجلهات املرتبطة كاالدارة العامة 
للتحقيقات بوزارة الداخلية وغيرها 

أسامة أبوالسعود
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ان وزارة 
العدل مس����تمرة في التعاون مع 
جميع اجهزة الدولة لالنتهاء من 

املشاريع اخلاصة بها.
وق����ال احلم����اد ف����ي تصريح 
للصحافيني عق����ب وضعه حجر 
الكويت  االس����اس ملبنى معه����د 
القضائية والقانونية  للدراسات 
اجلديد امام مبنى الكويتية صباح 
امس بحضور رئيس املجلس االعلى 
للقضاء يوس����ف الرشيد ووزير 
االشغال والدولة للشؤون البلدية 
د.فاضل صفر واملستشار بالديوان 
الهيئة اخليرية  االميري ورئيس 
االسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق 
ورئيس جلنة املناقصات املركزية 
احمد الكليب ووزير العدل السابق 
جمال الشهاب والوكالء واملسؤولني 
في الدولة: اننا نأمل انتهاء الصرح 
القضائي اجلديد في الوقت احملدد 

له وهو سنتان و4 اشهر.
بدوره، اكد مدير معهد الكويت 
القضائية والقانونية  للدراسات 
املستشار جمال الشامري ان املعهد 
يحت����ل مكانة ب����ارزة بني املعاهد 
القضائي����ة العربية وهذه املكانة 
لم تأت من فراغ امنا بتضافر جهود 
القائمني عليه منذ انشائه باملرسوم 
رقم 37 في العام 1994 حتى اصبح 

الش�امري: المعه�د يحت�ل مكانة بارزة بي�ن المعاه�د القضائية العربي�ة منذ إنش�ائه وأصبح صرحًا ش�امخًا ف�ي مجال التدري�ب القضائي

الطاح�وس: »األش�غال« تنفذ 100 مش�روع حكوم�ي تحت�ل »الداخلية« النصي�ب األكبر منه�ا ماليًا
د.صفر والرشيد واحلماد ود.عبداهلل املعتوق خالل اللقاء املستشار راشد احلماد ود.فاضل صفر واملستشار يوسف الرشيد يضعون حجر األساس للمبنى اجلديد

بيت الزكاة قدم 2.741 مليون دينار 
ل� 5332 أسرة في أكتوبر الماضي

الياقوت: 300 أسرة استفادت 
من مشروع األضاحي في »إعانة المرضى«

برنامج توعوي لرفع كفاءة موظفي »األوقاف«
أكدت أمني عام االمانة العامة لالوقاف باالنابة 
امي���ان احلميدان انه انطالق���ا من حرص االمانة 
ممثل���ة بإدارة التطوي���ر االداري والتدريب على 
تنظي���م البرامج وال���دورات التدريبية املتميزة 
املوجهة ملختل���ف املس���تويات الوظيفية بهدف 
تأهيل وتنمية جميع العاملني لتلبية احتياجات 
ومتطلبات العمل باالمانة، فقد خطت ادارة التطوير 
والتدريب باالمانة خطوات كبيرة في مجال تلبية 
احتياجات وطموحات املوظفني التدريبية من خالل 

توفير املعلومات واملهارات املتنوعة.
وأعلنت احلمي���دان ان ادارة التطوير االداري 
والتدريب قامت بتنظيم برنامج توعوي جلميع 
الفئات الوظيفية باالمانة بعنوان »الوقف أحكام 
وأسرار« مبقر األمانة قدمه الشيخ د.خالد شجاع 
العتيبي عضو اللجنة الشرعية باالمانة، والذي 
تناول فيه كل م���ا يتعلق بتحقيق درجة معرفة 
ووعي العاملني بأحكام الوقف، وذلك مبا يتناسب مع 

االستراتيجية احلالية لالمانة العامة لالوقاف.

شملت التغطية الصحية 1117 فردا 
من أفراد هذه األس����ر، بينما بلغ 
عدد األسر من اجلنسيات الوافدة 
املستفيدة من نظام التأمني الصحي 
79 أسرة شملت التغطية الصحية 

153 فردا.
وأشار العتيبي الى ان األسر 
احملتاجة هي موضع عناية البيت 
الدائمة، حيث يسعى لسد حاجتها 
ويس����تقبل طلباته����ا من خالل 
نظام املغلف الذي يتضمن طلب 
املساعدة وجميع األوراق الثبوتية 
واملستندات الالزمة لدراسة احلالة 
والتأكد من صحة البيانات املقدمة 

من أجل تقدير مبلغ املساعدة.
وأعرب العتيب���ي في ختام 
تصريحه عن خالص ش���كره 
وتقديره جلميع متبرعي بيت 
الزكاة على ثقتهم الكبيرة التي 
أولوها للبي���ت وكان لها األثر 
الطيب في دعم مسيرته اخليرة 
وتقدمي خدمات أفضل لألس���ر 

احملتاجة.

ملن يدخل السرور عليهم في 
مثل هذه املناسبات.

واضاف قائال: وفي حال رغب 
احملسن في دفع قيمة االضحية 
تقوم اجلمعية بالتنس���يق مع 
جلنة م���ن اجلمعية تخصص 
لشراء األضاحي وفق الشروط 
الشرعية لالضحية وتشرف على 
عملية الذبح والتكييس ومن ثم 

ايصالها للمستحقني.
ودعا الياقوت اهل اخلير الى 
املس���ارعة في املشاركة في هذا 
املش���روع اخليري الذي يدخل 
الفرحة على اكثر من 300 أسرة 
تكفلهم اجلمعية برواتب شهرية 
بعدما فقد عائلها املصدر األساسي 

لرزقه بسبب املرض.

الوافدين، حيث بلغ اجمالي عدد 
األسر املس����تفيدة من الصندوق 
268 اسرة تضم 1270 فردا شملتهم 
خدمة الضمان والتأمني الصحي 

املقدمة من البيت.
وأضاف العتيبي ان عدد األسر 
من غير محددي اجلنسية املستفيدة 
من نظ����ام الضمان الصحي الذي 
يقدمه الصندوق بلغ 189 أس����رة 

بعدما ملسنا حاجة أسر املرضى 
الذين اقعدهم املرض عن طلب 
الرزق ومن ثم يكونون بحاجة 

أعلن بي����ت ال����زكاة انه قدم 
مساعدات مالية لألسر احملتاجة 
خالل شهر اكتوبر املاضي مببلغ 
اجمالي 2471000 دينار استفادت 
منها 5332 أسرة محتاجة، وقدم 
خدمة الضمان والتأمني الصحي 

ل� 268 أسرة.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
ملدير إدارة اخلدمة االجتماعية في 
بيت الزكاة محمد العتيبي، الذي 
أش����ار الى ان البيت قام بصرف 
مساعدات مقطوعة مببلغ 1602000 
دينار، استفادت منها 4924 أسرة، 
مقابل صرف مس����اعدات شهرية 
مببلغ 710000 دينار اس����تفادت 
منها 242 أسرة، وقروضا حسنة 
مببلغ 428000 دينار، استفاد منها 

166 أسرة.
وق����ال العتيبي ان الصندوق 
اخلي����ري للرعاي����ة الصحي����ة 
للمحتاجني قدم خدمات الضمان 
الصح����ي ألس����ر غي����ر محددي 
اجلنسية والتأمني الصحي ألسر 

ليلى الشافعي
اكد املدير التنفيذي جلمعية 
صندوق اعانة املرضى فيصل 
الياقوت انه وفي اطار اجلهود 
االجتماعية التي تقوم بها جلنة 
التنمية االجتماعية واالرشاد 
لصالح أس����ر املرضى تقوم 
جمعية صندوق اعانة املرضى 
في كل عام بتنفيذ مش����روع 
األضاحي لصالح أسر املرضى 
احملتاجني من خالل استقبال 
األضاح����ي التي يتب����رع بها 
احملسنون وتتكفل بتوزيعها 
الى املستحقني من  وايصالها 
هذه الفئة. وقال الياقوت في 
تصريح صحافي: نقوم بتنفيذ 
هذا املشروع منذ سنوات عديدة 

محمد العتيبي

فيصل الياقوت

مبرة المتميزين تحتفل بتكريم 17 فائزًا وفائزة في مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم

الحماد: نفخر بأن أبناء الكويت يقومون على خدمة 
كتاب اهلل حفظًا ويتسابقون على العمل به

المذكور: من فضل اهلل أن حبانا ببلد يتسارع أهله إلى بذر الخير ونشره لنمأل الكويت بحافظ في كل بيت
لن���ا في هذا المقام ان نش���يد 
المتمثل  المبارك  بهذا االنجاز 
بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ 
القرآن الكريم والتي تحرص من 
خاللها االمانة العامة لالوقاف 
على االهتم���ام بالقرآن الكريم 
سنويا ويتعاهدون ابناء بلدنا 
الحبيب لحثهم على حفظ القرآن 
وتالوته حيث نرى من خالل 
هذا النشاط القرآني المئات من 
شبابنا وفتياتنا وهم يتنافسون 
الكريم،  الق���رآن  على حف���ظ 
وهذا ما يجعلنا اكثر س���عادة 
واطمئنانا على هذا البلد الذي 
مازال وسيظل يؤكد على هويته 
االسالمية وحرصه على غرس 

القيم واالخالق بين افراده.
ان  الى  واش���ار د.المذكور 
مب���رة المتميزين تعد صرحا 
من صروح الخير في بلد الخير 
والتي تعد م���ن المبرات التي 
كانت في البداية وس���ار على 
منوالها الكثيرون بعد ذلك وقد 
الموافقة وصدر مرسوم  تمت 
اميري بنش���أة مرك���ز القرآن 

الكريم وعلومه.
اللحظة  انها والى هذه  كما 
بالقرآن  تؤكد على اهتمامه���ا 
وترفع ش���عارا تكرره في كل 
مق���ام »فلنمأل الكويت بحافظ 
في كل بيت« فنرى بيوتنا تعمر 
النور والخير  بالحفاظ ويمأل 
جوانبها، وكوني من المؤسسين 
لهذه المبرة فقد الحظت تطور 
اعمالها وتنوع برامجها لتحقيق 
اهدافها في كل سنة، واليوم نرى 
هذا الجهد من خالل هذا الحفل 
واس���أل اهلل تعالى ان يبارك 
بالجه���د وان يأج���ر القائمين 
على هذا الصرح المبارك، وشكر 
د.المذكور وزير العدل ووزير 
االوقاف على رعايته لهذا الحفل 
والذي يؤكد حرصه على تشجيع 
ابنائه وبناته بما يقوي العالقة 
والشراكة التي تجمعنا واياه في 
تحقيق رسالتنا االسالمية في 
بلدنا الحبيب، وال انسى الدعم 
المتواصل لنا من قبل الوزارة 
النشطة وبرامج المبرة بشكل 
دائم، فنسأل اهلل له والخوانه 
في الوزارة االجر الوفير من اهلل 
وله الشكر الجزيل من اخوانه 

في مجلس االدارة.
بعدها ت���م عرض فيلم من 
انج���ازات المبرة ث���م وزعت 
الجوائز على الفائزين ال�17 من 
البنين »10« ومن البنات »7«.

د.خالد المذكور كلمة قال فيها: انه 
لمن دواعي سروري ان نجتمع 
على مائدة القرآن الكريم لتكريم 
الفائزين في  ابنائنا وبناتن���ا 
مسابقة الكويت الكبرى لحفظ 
القرآن الكريم وتجويده بعدما 
جاهدوا واجتهدوا وتنافس���وا 
على حفظ كتاب اهلل سبحانه 
وتعالى، وذكر ان من فضل اهلل 
علينا ان حبانا ببلد يتس���ارع 
اهله الى بذر الخير ونشره بين 
الناس على مستوى المؤسسات 
الحكومي���ة واالهلية، ويطيب 

المؤسسة  القائمين على هذه 
كما شكر كل المؤسسات التي 
شاركت في هذه المسابقة، مؤكدا 
امر يبعث باالطمئنان في  انه 
انفس���نا بأن نرى ابناءنا بأيد 
أمينة تسعى جاهدة لغرس القيم 
واالخالق والسلوك القويم فيهم 
ليكونوا بعد ذلك لبنات خير 

وبناء لوطنهم.

آمال وطموحات

ألق���ى العضو  من جهت���ه 
التأسيسي في مبرة المتميزين 

الكبرى لحف���ظ القرآن الكريم 
والتي نظمته���ا االمانة العامة 
لالوق���اف وه���ؤالء االبناء هم 
من منتسبي مبرة المتميزين، 
وقال: كما نعلم ان هذه المؤسسة 
تعد من المؤسسات الرائدة في 
الكويت في خدمة القرآن الكريم 
وتحرص على تشجيع ابنائنا 
على حفظ القرآن وفهمه والتخلق 
بأخالقه من خالل مجموعة من 
االنشطة والبرامج والمشاريع 
المتميزة والتي نرى ثمراتها 
في هذا الحفل الكريم، وش���كر 

ليلى الشافعي
اك���د نائب رئي���س مجلس 
القانونية  الوزراء للش���ؤون 
العدل ووزير االوقاف  ووزير 
والشؤون االسالمية المستشار 
راشد الحماد ان من فضل اهلل 
على الكوي���ت ان وفق ابناءها 
منذ فج���ر مولدها للقيام على 
خدمة كتاب اهلل تعالى حفظا 
ل���ه وعمال بما ج���اء فيه، جاء 
ذلك ف���ي كلمته الت���ي القاها 
نيابة عنه وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية د.عادل 
اقامته  الذي  الحفل  الفالح في 
مبرة المتميزين لخدمة القرآن 
الكريم والعلوم الشرعية لتكريم 
طلبتها الفائزين بالمركز الثالث 
والدروع البرونزية في مسابقة 
القرآن  الكبرى لحفظ  الكويت 
الكريم الرابعة عش���رة والذي 
اقيم تحت رعاية المستش���ار 
الحماد، وبدأ حديثه بالحديث 
الش���ريف »خيرك���م من تعلم 
القرآن وعلمه«، وقال: من فضل 
اهلل سبحانه وتعالى علينا ان 
وفقنا الى خدمة دينه وكتابه 
وان زرع ف���ي نفوس���نا حب 
القرآن وس���خر لنا الوس���ائل 
والطاقات والمؤسس���ات التي 
تسعى جاهدة الى تعميق هذا 
الحب في قلوب ابنائنا، واضاف: 
ولعل حكومتنا الرشيدة التي 
زرعت بذرة هذا الحب منذ ان 
اسست هذه المسابقة الكبرى 
لحفظ الق���رآن الكريم في عهد 
المغفور له ب���إذن اهلل تعالى 
الشيخ جابر األحمد طيب اهلل 
ثراه، تجني في كل سنة ثمرات 
هذه المسابقة بكوكبة من ابنائنا 
وبناتنا الحفظة الذين هم ثروة 
هذا المجتمع، وها نحن اليوم 
نراهم للس���نة الرابعة عشرة 
عل���ى التوالي ف���ي ظل رعاية 
حضرة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد حفظه 

اهلل ورعاه.
وزاد: وتتسابق المؤسسات 
الحكومية واالهلية في المشاركة 
المسابقة  بمنتسبيها في هذه 
حرصا منه���م على تلبية نداء 
الخير في بلد الخير واستثمارا 
لهذه الثروة البش���رية والتي 
يعتمد عليها بعد اهلل سبحانه 
وتعالى في بناء بلدنا والنهوض 
به وخدمته، واليوم نقف وقفة 
م���ن وقفات التكري���م البنائنا 
الكويت  الفائزين في مسابقة 

د.خالد املذكور يلقي كلمته د.عادل الفالح متحدثا

)قاسم باشا(تكرمي احدى احلافظات


