
االثنين 13 ديسمبر 2010   17محليات

املستشار جمال الشامري خالل إلقاء كلمته

الشامري: مسؤولية القاضي كبيرة تجاه االختصاص القضائي 

مؤتمر »دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي مرموق« اليوم
أسامة دياب

اعلن رئيس جمعية العالقات العامة بدر 
املديرس عن انط���الق مؤمتر »دعم الكويت 
كمركز مال���ي واقتصادي وجتاري مرموق« 
برعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والذي يبدأ الي���وم االثنني في فندق 
الشيراتون في التاس���عة والنصف صباحا 
ويقام على م���دى يومني. وقال املديرس في 
تصريح صحافي ان نائ���ب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية وزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد سينوب عن صاحب السمو األمير 

في افتتاح املؤمتر.
واشار الى ان املؤمتر سيتضمن العديد من 
اجللس���ات النقاشية وورش العمل والعديد 
م���ن البحوث والدراس���ات التخصصية في 
مجال االعالم االقتصادي واالجتماعي، وذلك 
لتقدمي العلم واملعرفة واخلبرة للمجتمع في 
هذا الشأن من اجل الدفع بعجلة التنمية، ما 
يؤكد الدور املهم ملؤسس���ات املجتمع املدني 
وخاص���ة جمعيات النفع العام في املجتمع.  
واضاف املديرس قائال: اننا نهدف من خالل 
املؤمتر الى تفعيل دور العالقات العامة واثراء 
مجاالت العالقات العامة واالعالم بنوعية من 

خالل اوراق عمل متخصصة لباحثني لم يتم 
تناولها او التطرق اليها بعمق من قبل، كما 
نهدف البراز الكثير م���ن اخلبرات واالفكار 
املعاصرة املبدعة في املجاالت املهمة للمجتمع 

وملؤسسات الدولة املختلفة.
واضاف انه بناء عل���ى الرغبة االميرية 
في جعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا قامت 
جمعية العالقات العامة بتنظيم هذا املؤمتر 
س���عيا لتحقيق هذا الهدف السامي، والذي 
جاء متوافقا مع االطار العام لتوجهات اخلطة 
التنموية التي ستشمل تطوير كل القطاعات 
واملؤسسات احلكومية واالهلية في الدولة.

أسامة أبوالسعود
أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 
املستشار جمال الشامري ان على القاضي الوطني مسؤولية 
كبيرة جتاه االختص���اص القضائي وطنيا او دوليا مبا 
تثيره انتهاكات القانون الدولي او يتفرع عنها من قضايا 
في ظل التشريع الوطني الداخلي واملواثيق واالتفاقات 

الدولية مقارنة بأحكام الشريعة السمحة. 
وقال في كلمة افتتح بها املؤمتر االقليمي الرابع للقانون 
الدولي االنس���اني الذي ينظمه معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية ويستمر على مدى 4 أيام في فندق 
املارينا حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ان برنامج الدورة حافل باملوضوعات 
واحملاور املهمة وسيكون املتحدثون فيها نخبة من شيوخ 
القضاء ورجال القانون األجالء، مشيرا الى ان اسهاماتهم 
س���تؤدي دورا مهما في تعميق وترسيخ قواعد القانون 
الدولي االنساني وطرح رؤى جديدة نحو تفعيل قواعد 
وحل ما قد يعتريها في التطبيق من صعوبات ومشاكل 
مبا يخدم العدالة وصوال الى حتقيق األمن واالستقرار.

ومن جانبه، أكد املف���وض االقليمي للصليب األحمر 
لدول مجلس التعاون اخلليجي جيرار بترينييه حرص 
اللجنة على ان تلعب دورا مهما ازاء اجلهود املبذولة في 
مج���ال العمل الوقائي والذي يه���دف الى زيادة التوعية 
بالقانون الدولي االنس���اني وتدريسه وتدريب الشرائح 
املعنية املستهدفة مبا في ذلك القضاة على آليات تطبيق 
دورهم القانوني، مبينا ان نشر القانون الدولي االنساني 
هو أداة وقائية أساس���ية نصت عليها اتفاقيات جنيڤ 
األربع لعام 1949 وبروتوكوالته���ا االضافية لعام 1977 
من بني غيرها من الوس���ائل التي مت استحداثها لضمان 

احترام أحكام هذا القانون. 
وأشار الى ان السعي الى توفير بيئة قانونية كفيلة 
بأن تفضي الى احترام القانون االنساني في حاالت متصلة 
بنزاعات مسلحة، هو سعي متعدد األطراف وأحادي في 
آن واحد حيث نسعى الى حتقيق التزام عاملي مبعاهدات 
القانون الدولي االنساني واالمتثال الكامل لقواعدها من خالل 
وضع آليات وطنية ودولية في مجاالت التنفيذ القانوني 
والنشر والعمل الوقائي واملراقبة وأخيرا العقوبات في 

حالة وقوع انتهاكات.

خالل افتتاح المؤتمر اإلقليمي الرابع للقانون الدولي اإلنساني الذي ينظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

د.عبداهلل املعتوق واملشير سوار الذهب يتبادالن وثائق االتفاق بحضور أمني سر الهيئة عبدالرحمن بن عقل واملدير العام د. شمس الدين

اتفاقية تعاون إستراتيجي بين الهيئة الخيرية 
ومنظمة الدعوة السودانية لدعم العمل المشترك

في إط���ار حرصها على التواصل م���ع املنظمات اخليرية 
واإلنسانية واالنفتاح عليها، وقعت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية اتفاقية تعاون إستراتيجي مع منظمة الدعوة اإلسالمية 
في السودان ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف التنسيق 
في مجاالت العمل املشتركة وميادين العمل اخليري، وإقامة 

املشاريع املشتركة التي تدخل ضمن أولويات الطرفني.
ومثل الهيئة في مراسم التوقيع رئيسها د.عبداهلل معتوق 
املعتوق، فيما مثل منظمة الدعوة رئيس مجلس أمنائها املشير 

عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب.
 وتنص االتفاقية على التعاون والشراكة في املشروعات 
االس���تثمارية، والتكامل بني اجلانبني من أجل حتقيق أهداف 
كل منهما في مجاالت العمل اخليري والعلمي، واإلشراف على 
تنفيذ املش���روعات التي ينفذها أي من الطرفني في املناطق 
الت���ي ال يوج���د للطرف صاحب املش���روع مكتب أو مندوب 
يشرف على تنفيذ مش���روعه، بينما يوجد مكتب أو مندوب 

للطرف اآلخر.

وقعها د.المعتوق والمشير سوار الذهب

في اطار اجلهود التي تبذلها 
الكويت في مجال تعزيز حقوق 
االنس���ان ودعم جهود حقوق 
االنسان، صرح نائب االمني العام 
للمصارف الوقفية باالمانة العامة 
لالوقاف محمد عبداهلل اجلالهمة 
ب���أن االمانة اق���رت دعما ماليا 
بقيم���ة 576 الف دينار لصالح 
دعم مشروع انشاء اربعة عنابر 
للنزيالت املبعدات، واوضح بأن 
هذا املشروع يهدف الى توفير 
عنابر اضافية لتكون اكثر مالءمة 
من النواحي الصحية واالجتماعية 
ولتمكينها من استيعاب اي زيادة 
في اعداد النزيالت املبعدات في 
سجن النساء والتي قد تطرأ في 
املس���تقبل، حيث سيكون لهذا 
املشروع األثر الفعال في زيادة 
السعة املكانية لسرائر النزيالت، 
وحتسني الرعاية املناسبة التي 

يتعني تقدميها للنزيالت.

أسامة أبوالسعود
تقي�����م وزارة االوق�����اف 
والشؤون االس���المية ممثلة 
في قطاع العالقات اخلارجية 
امللتقى االول تنادي احلضارات 
بعنوان »االحتكاك.. ش���روط 
التوظيف«  االستثمار وسبل 
حتت رعاي���ة وحضور وكيل 
الوزارة د.عادل الفالح وحضور 
الوزارة املساعد لقطاع  وكيل 
التنسيق والعالقات اخلارجي����ة 
واحلج د.مطلق القراوي، وذلك 
غدا الثالث���اء 14 اجلاري على 
مسرح مكتبة البابطني املركزية 
للشعر العربي مبشاركة نخبة 
م���ن املختصني م���ن مختلف 
الدول أبرزهم: استاذ الدراسات 
احلضاري�������ة والتاريخ في 
جامع���ة بهاس���يهير التركية 
د.بره���ان كوراغلو، رئيس���ة 
الثقاف���ات اخلارجية  دائ���رة 
في وزارة اخلارجية االملانية 
د.جاريي���ال لين���دا جيوليل، 
أستاذ الدراسات احلضارية في 
البوسنة والهرسك  سراييڤو 
د.كمعان موسيتش، مدير عام 
مركز جسور عربي����ة د.شفيق 
الغبرا، واملفكر االسالمي أستاذ 
الفلسفة واحلضارة بجامعة 

الكويت د.محمد العوضي.
وسيقام امللتقى على فترتني 
صباحية ومسائية، وستكون 
الفت���رة الصباحي���ة م�����ن 
الس���اع�����ة العاشرة صباحا 
وحتى الثانية عشرة والنصف 
ظهرا مخصصة لطلبة اجلامعة 
فقط، في حني ستكون الفترة 
املسائية من الساعة السادسة 

واشار اجلالهمة الى ان االمانة 
قدمت هذا الدعم بالتنسيق مع 
الداخلي���ة وبن���اء على  وزارة 
الت���ي قدمها فريق  التوصيات 
قضايا املرأة التابع للجنة حقوق 
االنس���ان ملجلس االم���ة اثناء 
زيارته لس���جن النساء، حيث 

والنصف وحتى الثامنة مساء 
للمهتمني واملختصني فقط.

وسيتناول املتحدثون محاور 
عدة خ���الل امللتقى من أهمها: 
مصادر تغذية االحتكاك السلبي 
وس���بل جتاوزها،شركاء في 
صناعة السلم والتنمية والتنوع 
احلضاري، دور املؤسس���ات 
العلمية والفنية واالجتماعية 
والسياس���ية في تنمية ثقافة 
االحت���كاك احلضاري الفعال،  
النوعية ملعطيات  االستجابة 
احلض���ارات املختلف���ة، كيف 
جنعل من احلوار احلضاري 
مش���روعا ثقافيا ال سياسيا ، 
االعتراف والتفاعل.. أس���اس 

احلوار احلضاري.

تعزيز مفهوم الثقافة

وق���ال د.ع���ادل الفالح ان 
مشروع تنادي احلضارات يعد 
أحد املش���اريع النوعية الذي 
تسعى الوزارة من خالله الى 

يعد هذا املشروع من املشاريع 
التنموية التي ستنفذ على تراب 
هذه االرض الطيبة لتساهم في 
ترس���يخ حقوق االنس���ان في 
الكوي���ت، وردا على املغالطات 
من بعض اجلهات فيما يتصل 

بقضايا حقوق االنسان.
وقد اوضح اجلالهمة أنه مت 
تشكيل جلنة مشتركة بني األمانة 
العامة لالوقاف ووزارة الداخلية 
ملتابعة متطلبات هذا املشروع 
من كل اجلوانب وجار البدء في 
اجراءات تنفيذ املشروع، مشيرا 
الى ان تشكيل اللجنة يقوم على 
مبدأ أواصر التعاون مع مختلف 
اجلهات واملؤسسات والتنظيمات 
اخليري���ة والتطوعية والعمل 
على تضاف���ر وتكامل اجلهود 
معها والت���ي حققت الكثير من 
النتائج االيجابية خالل السنوات 

السابقة.

املساهمة في ترسيخ وتعزيز 
مفهوم وثقافة حوار احلضارات 
عبر ايجاد بيئات علمية تتجه 
الى جمهور خاص وقوي بهدف 
تفعيل دوره في اشاعة ثقافة 
احلوار احلضاري والتواصل 

بني الثقافات.
وأوضح الفالح: ان مشروع 
»تنادي احلضارات، الذي يدعو 
الى تقارب حقيقي ومباشر بني 
الثقافات واحلضارات االنسانية 
ايجاد  الى  املختلفة، يس���عى 
صيغ عامة مش���تركة، مشيرا 
الى ان هذه املبادرة املتمثلة في 
»مشروع تن���ادي احلضارات« 
ستكون مساهم����ة جادة من 
وزارة االوق���اف لتحقي�����ق 
الرؤية والرسال����ة واالهداف 
في صياغة حوار حض���اري 
جاد يخ���دم رس���الة األم����ة 
الكيان  االس���المية ويحم���ي 
البش���ري من أي  االنس���اني 
صراعات تؤدي الى نشر ثقافة 

العنف والتطرف.
موضحا: لذلك جاء عن����وان 
امللتقى االول ملشروع تنادي 
»االحت���كاك  احلض���ارات 
ش���روط  احلض�������اري.. 
االستثمار وسبل التوظي����ف« 
وذلك بقص��د لفت االنتباه الى 
أهمية التقارب الى حد االحتكاك 

املباشر.
وأض�������اف: ان املقص���ود 
ه���و  املباش���ر  باالحت���كاك 
االحتكاك االيجابي الذي يؤدي 
التنوع  الى اس���تيعاب وفهم 
واالخت������الف على أنه تكامل 

ال تهديد.

محمد اجلالهمة

بدر املديرس

د.عادل الفالح

576 ألف دينار تقدمها أمانة األوقاف لدعم 
مشروع إنشاء 4 عنابر للنزيالت المبعدات

ملتقى تنادي الحضارات أنجح المشاريع النوعية

الجالهمة: المشروع يساهم في نشر قيم حقوق اإلنسان

تنظمه »األوقاف« غدًا الثالثاء على مسرح مكتبة البابطين

الداعية عبدالرحمن عبداخلالق

انطالق دورة وبرنامج الفنون العشرة للتأصيل 
الشرعي بـ»تراث الصباحية« 21 الجاري

»إحياء التراث« تكرم الطلبة المتفوقين 
في مسابقتي الزهراوان والكويت الكبرى

حتت رعاية نائب رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب لشركة االمتياز لالستثمار علي الزبيد تقيم 
اللجنة الرئيسية ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي حفال 
لتكرمي املتفوقني في مسابقة الزهراوان ومسابقة 
الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي، وذلك مساء 
يوم الثالثاء املوافق 2010/12/14 بعد صالة العشاء 
في مقر جمعية احياء التراث االسالمي الكائن في 

قرطبة � ق )5(.
واجلدير بالذكر ان تنظيم مسابقة الزهراوان 
جاء لتحقيق جملة من االهداف والتي منها: استثمار 
اوقات املشاركني وتوظيفها مبا يعود عليهم وعلى 
أس���رهم ومجتمعهم بالنفع، وتشجيع املواطنني 
باختالف اعمارهم لالقبال على كتاب اهلل تعالى 
تالوة وحفظا وجتويدا، وتدبرا وايجاد جو تنافسي 
مشجع على حفظه وتالوته وجتويده وتقدميهم 

كنماذج طيبة لالقتداء والتأسي بهم.
كما يهدف الى تعزيز اجلهود التي تهدف لترسيخ 
القيم االسالمية في املجتمع من خالل ما ميكن تعلمه 
من دروس سورتي البقرة وآل عمران، وتنشيط 
ودعم املراكز التي تساهم في اجلهود الرامية الى 
حتفيظ القرآن الكرمي وجتويده في شهر رمضان 

املبارك من خالل هذا املشروع املتميز.
ومن االهداف ايضا الكشف عن جيل من القراء 
واحلفظة املتميزين الذين ميكن ان ميثلوا الكويت 
مس���تقبال، باالضافة الثراء اجلانب الثقافي لدى 
املش���اركني من خالل الدورات والدروس، وغرس 
حب القرآن الكرمي في نفوس الش���باب والتعلق 
به، والعمل بأحكام���ه والتخلق بأخالقه، وايضا 
تسهيل مهمة حافظ القرآن وتوفير سبل الراحة 

لتهيئته للحفظ.

ليلى الشافعي
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية احياء التراث االس���المي فرع 
الصباحية علي الوصيص عن تنظيم دورة برنامج الفنون العشرة 
للتأصيل الشرعي يوم الثالثاء 2010/12/21 في مسجد حميد العازمي 
في منطقة الصباحية بعد صالة املغرب مباشرة ملدة ثالثة أيام والتي 
ينظمها مركز الفرقان للدراسات االسالمية والتربوية في اجلمعية، 
وقال الوصيص ف���ي تصريح صحافي: س���يحاضر في الدورة من 
الكويت فضيلة الش���يخ العالمة عبدالرحمن عبداخلالق في ش���رح 
أصول التفس���ير، ومن السعودية الشيخ د.س���عود بن عبدالعزيز 
العقيل عميد كلية الش���ريعة في جامعة االمام محمد بن سعود فرع 

االحساء في شرح عقيدة اهل السنة واجلماعة البن عثيمني.

مشاركة عبدالرحمن عبدالخالق في شرح أصول التفسير

4500 مشارك في مسابقة »اآلل واألصحاب.. أصهار وأحباب«
ليلى الشافعي

الثقافة االس����المية بوزارة  ادارة  اكدت 
االوقاف والشؤون االسالمية في بيان صحافي 
على انها تسعى بكل عزمية الى تفعيل ادوارها 
الثقافية والدعوية احملققة لغايتها في صناعة 
املناخ الثقافي االسالمي اجلدير بطرح بدائل 
قيمية وسلوكية وتوجيهية تفّعل من شراكتها 
الرامية الى توفير الزاد االخالقي والتربوي 
ملختلف شرائح املجتمع، مع احملافظة على 
االدوار اجلوهرية واحملورية واالرتقاء بادبيات 
اخلطاب االسالمي العصري املساهم في ربط 
املس����لم بدينه ومعتقداته ودمجه بصورة 
اكث����ر ايجابية ليكون عنصر بناء وتطوير 
داخل مجتمع����ه. واعلنت االدارة في بيانها 

الصحافي عن استضافتها لفضيلة الشيخ 
العالمة شعيب االرناؤوط من اململكة االردنية 
الهاشمية خالل الفترة املقبلة، وفي سياق 
انش����طتها للعام الهجري اجلديد اوضحت 
االدارة عن استمرار فتح باب املشاركة في 
مسابقة الهجرة النبوية االلكترونية الثقافية 
والت����ي تأتي هذا العام حتت ش����عار »اآلل 
واألصحاب.. أصهار وأحباب« والتي تأتي 
كخطوة فعالة لشراكة هادفة مع اجلمهور 
الكرمي ولتبيان فضل آل بيت النبوة االطهار 
والصحابة االبرار وابراز توادهم ومحبتهم 
لبعضهم البعض. وبينت انها قامت برصد 
جوائز مالية كبرى تقدر بقيمة 10 آالف دينار 
ستوزع على 100 فائز بواقع 100 دينار لكل 

فائز، والذي سيتم اختيارهم بواسطة القرعة 
االلكترونية من داخ����ل الكويت وخارجها، 
موضحة ان االحصائيات احلالية تش����ير 
الى مشاركة 4500 مشارك في املسابقة من 
داخ����ل الكويت وخارجه����ا، وان هذا الرقم 
قاب����ل للزيادة حيث ان باب املش����اركة في 
املسابقة مفتوح حتى يوم السبت املوافق 
9 يناير 2010، والتي ميكن املش����اركة فيها 
www.islam. :من خالل زيارة موقع اإلدارة

.gov.kw/thaqafa
وقالت االدارة ان املش����ارك في املسابقة 
سيس����تقرأ من خالل االس����ئلة املطروحة 
واالجوبة املتنوعة جملة من املباحث القيمية 
واجلمل التربوية التي تبني فضل هذا اجليل 

العظيم، باالضافة الى الكشف عن اجلوانب 
املشرقة من تاريخهم املشرف وما كان لهم 
من األثر الطي����ب والدور اجلميل في حمل 

لواء الشريعة وبناء دولة االسالم.
وفي ختام البيان الصحافي دعت ادارة 
الثقافة االسالمية اجلمهور الكرمي الى اهمية 
التواصل والتفاعل مع انشطتها عبر احلرص 
على متابعة الندوات التلفزيونية واالذاعية 
ملا فيها من خير وهو التعرف على السيرة 
العطرة والزكية لنبينا محمد ژ ولهديه 
العظيم في شهر اهلل احملرم، وملعرفة آخر 
مس����تجدات انش����طة االدارة يرجى زيارة 
صفحاته����ا اخلاصة على موق����ع التويتر: 

.»www.twitter.com/thaqafa«

الفيلكاوي: الملتقيات الربيعية تشحذ الهمم  لعطاء متجدد 
ليلى الشافعي

أكدت رئيس���ة جلن���ة قطاف 
لألنش���طة الثقافية واالجتماعية 
ومش���رفة مركز الغامن ابتس���ام 
الفيل���كاوي في كلم���ة للصحافة 
الربيعي  افتتاح املخيم  مبناسبة 
النس���وي ه���ذا العام ال���ذي كان 
حتت رعاية مدير ادارة الدراسات 
اإلسالمية محمد العمر حتت شعار 
»صفو الوداد 4« ان الهدف العام 
من اقامة هذا املخيم الذي اعتادت 
االدارة اقامت���ه للعام الرابع على 
التوالي بتنظيم من جلنة قطاف، هو 
ربط أواصر دور ومراكز القرآن التي 
وصل عددها في محافظات الكويت 
الى أكثر م���ن 70 مركزا من خالل 
جمع مشرفات ووكيالت وموجهات 

هذه املراكز في ملتقى أخوي واحد 
خارج نقاط ضغط العمل لكس���ر 
الرتابة وتعزيز وتعميق التواصل 
املراكز  االجتماعي مع مش���رفات 
إلحياء روح الفريق الواحد بينهم 
من جانب وشحذ هممهم من جانب 
آخر لتكون هذه امللتقيات األخوية 
دافعا لالنطالق والعطاء من جديد 
ألنهم جميعا في النهاية من مركب 

خير واحد.
هذا وافتتح مدير ادارة الدراسات 
اإلسالمية املخيم الذي تضمن عدة 
أنشطة اجتماعية وإميانية وثقافية 
منوعة أضفت جوا من املرح واألخوة 
وروح اجلماعة حيث بدأت أنشطته 
باإلفطار اجلماعي الذي متيز بجو 
فكاهي وم���رح في أجواء ربيعية 

صافية، ثم بدأت بعد ذلك األنشطة 
تتوالى فكانت مس���ابقة األمثال 
والغطاوي الكويتية الشعبية التي 

استعاد معها احلضور عبق وأصالة 
املاضي اجلميل ثم جلس���ة الدوة 
الشعبية مع فقرة خبز التنور تالها 
محاضرة تربوية للدكتورة وداد 
العيسى بعنوان »جودة قيادية« 
من خالل عرض تقدميي ووسائل 
علمية أبه���رت جمهور احلضور 
الذي تابعها بشغف كونها تغوص 
في أعماق ومعاني الش���خصيات 
القيادية كال���ذي يطلق عليه في 
علم اإلدارة »الشخصية العميقة«  
وختمت العيسى محاضرتها بعدة 
نقاط ومحاور عن تطوير وحتسني 
الشخصية القيادية وكيفية تقديرها 
وانضباطها ومثابرتها وتواصلها 
مع اآلخرين حتى ان اللياقة البدنية 
تلعب دورا في تنميتها وتعزيزها 

مما يعني زيادة جودتها موضحة 
في الوقت نفس���ه أن األشخاص 
الذي���ن ميلكون مش���اعر وطاقة 
أنفسهم هم أشخاص  سلبية عن 
يعيشون في توتر دائم يعوقهم 
عن حتقيق القيادة والريادة  حيث 
ختمت احملاضرة مبقولة بعنوان 
»كل حيات���ك خياراتك«. هذا وفي 
نهاية اليوم قامت الفيلكاوي بتكرمي 
احملاض���رة وداد العيس���ى بدرع 
تذكارية وإهداء تقديرا جلهودها 
في إجناح أنش���طة املخيم وقد مت 
توزيع الهدايا القيمة على الفائزات 
في املسابقات الثقافية وقام اجلميع 
بالتقاط الصور التذكارية املعبرة 
عن مدى غبطته���م في هذا اجلو 

األخوي.

افتتاح المخيم الربيعي النسوي »صفو الوداد 4« تحت رعاية مدير إدارة الدراسات

محمد العمر


