
ليلى الشافعي
اس���تنكر الباحث االس���امي 
الشيخ راضي حبيب بشدة ما حدث 
القديسني  من تفجيرات بكنيسة 
ف���ي مدينة االس���كندرية مبصر 
احملروسة، مؤكدا في بيان صحافي 
ان مثل هذه االعمال االرهابية ال 
ميكن ان تصدر إال من قبل جماعات 
ال تريد اخلير ملصر، والسيما في 
ظل االرتباط االجتماعي والديني 
الوثيق بني مس���لميها وأقباطها، 
فضا ع���ن ان الدين املس���يحي 
اقرب بكثير الى االسام من الدين 
اليهودي في التعايش السلمي بني 

املجتمعات. واضاف حبيب: والشك ان هذا العمل االرهابي والوحشي 
بعيد كل البعد عن قيم االسام وسماحته التي تدعو الى صيانة النفس 
االنسانية وحمايتها من كل ما يؤدي الى هاكها بأي صورة من الصور 
مستشهدا بقوله تعالى: )من قتل نفسا بغير نفس او فساد في االرض 

فكأمنا قتل الناس جميعا – املائدة آية 32(.

»الكهرباء«: صرف مكافأة »األعمال الشاقة« 
للعاملين في محطات التوليد نهاية الجاري

الفارس: حريصون على دعم المسار التعليمي 
باعتباره إحدى الركائز األساسية لتحقيق التنمية

العبداهلل اطلع على إنجازات »العدان والقصور«

»لكويت أفضل« يدعو لطي صفحة الماضي
ووضع مصلحة الكويت نصب أعيننا

استقبل محافظ مبارك الكبير الشيخ علي العبداهلل 
مبكتبه في احملافظة مدير إدارة جمعية العدان والقصور 
التعاونية بدر العوضي وأسرة إدارة اجلمعية املكونة 
من خالد الشمري وعلي الديحاني وعبداهلل احلربي 
وفيصل الفضلي وتبودل����ت األحاديث حول جميع 
األعم����ال التي قامت بها اإلدارة منذ تعيينها واطمأن 
الشيخ علي عن أحوال اجلمعية وقيامها بأداء واجبها 
نحو املواطنني بعد انتقالها إلى منطقة العدان وعرض 
تقدمي كل الدعم واملساعدات ألسرة إدارة اجلمعية من 

اجل حتقيق أهدافها وخدمة املواطنني واملقيمني.
وقد أعرب مدير إدارة جمعية العدان بدر العوضي 
عن سعادته باستقبال احملافظ لهم وتزويدهم بنصائحه 

الطيبة وإشراكهم في احتفاالت محافظة مبارك الكبير 
مبناسبة مرور 50 عاما على استقال الكويت احلبيبة 
والذكري ال� 20 للتحرير ومرور 5 سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، مقاليد 
احلكم وأضاف أنهم ش����رحوا للشيخ علي العبداهلل 
كل االجنازات التي حققوها منذ توليهم إدارة جمعية 
العدان والقصور واستعدادهم للمشاركة في برنامج 
محافظة مبارك الكبير لاحتفال بهذه املناسبات اخلالدة 
التي س����تنطلق قريبا ثم قام العوضي بتقدمي درعا 
تذكارية إلى الش����يخ علي العبداهلل تقديرا جلهوده 
الطيبة جتاه الكويت احلبيبة ومحافظة مبارك الكبير 

الرائدة.

دارين العلي
من املتوقع أن تقر مكافأة األعمال الشاقة للعاملني 
في محطات توليد الكهرباء وتقطير املياه نهاية الشهر 
اجلاري بانتظار موافقة قسم اإلدارة املهنية في وزارة 

الصحة قبل اعتمادها نهائيا.
وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
ان املكافأة مت����ر حاليا بآخر مراحلها بعد سلس����لة 
مراس����ات ومخاطب����ات متت بني ال����وزارة من جهة 
ومؤسس����ة التأمينات االجتماعي����ة ووزارة الصحة 
والهيئة العامة للبيئة وغيرها من اجلهات املرتبطة 

بإقرار املكافأة من جهة أخرى.

ولفتت الى ان اقرار املكافأة حاليا مرتبط مبوافقة 
االدارة املذكورة في وزارة الصحة بعد احلصول على 
املوافقات األخرى، حيث من املتوقع ان تقر هذه املوافقة 
نهاية الشهر اجلاري لتصبح نافذة، وكان الوزير د.بدر 
الشريعان قد عمل في السابق على اقرار هذه املكافأة 
التي متن����ت املصادر ان يواصل الوزير جهوده التي 
بدأها قبل فترة إلقرار هذه املكافأة املستحقة، خصوصا 
بعد موافقة معظم اجلهات على إقرارها، مشيرة الى 
ان إقرارها سيرفع الروح املعنوية جلميع العاملني في 
احملطات الذين يبذلون قصارى جهدهم، السيما في 

فترة الصيف التي حتتاج الى مجهود كل عامل.

أكد محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس انه ال 
يدخر وسعا في تقدمي الدعم والعون جلميع مسارات 
اخلدمات في مناطق احملافظة وفي مقدمتها املس����ار 
التعليمي بوصفه إحدى الركائز االساسية التي تعلق 
عليه اآلم����ال في حتقيق االه����داف التنموية للباد 
ودفعها نحو مواكبة ركب التطور الذي يشهده العالم 

من حولنا.
جاء ذلك خال تكرميه وفدا تربويا من مدرس����ة 
القبس األهلية التابعة لش����ركة آفاق التربوية ضم 
املشرفة التربوية إقبال احلسن واالخصائية االجتماعية 

سناء مبارك ومشرف عام االنشطة الرياضية ايهاب 
عبداحلميد، وع����ددا من الط����اب الرياضيني وذلك 
مبناس����بة حصول فريق املدرسة على املركز االول 
و18 ميدالية متنوعة وكأس التميز الرياضي لليوم 
الوطني السادس للتضامن مع املعاقني والذي أقيم 
بنادي الكويت للمعاقني مؤخرا. وأعرب الفارس عن 
سعادته بلقائهم وشكرهم على زيارتهم له، كما حيا 
فيهم نشاطهم وحماسهم متمنيا لهم املزيد من التفوق 
والعطاء وحثهم على ضرورة االلتزام في اداء واجباتهم 

املدرسية لتحقيق احامهم املستقبلية.

متنى املتحدث الرسمي لتجمع »لكويت أفضل« 
صاح أنس ان يكون استجواب سمو رئيس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد خطوة ف���ي صالح التنمية 
واالصاح وليس خطوة في اجتاه التأزمي وتصفية 
احلسابات وعرقلة مس���ار التنمية الذي بدأ قويا 
وبدأنا نلمس اثارة في اقرار الكثير من القوانني في 
الفترة األخيرة، ونحن نؤكد على ان االستجواب 
حق أصيل ألعضاء مجل���س األمة ولكن يجب ان 
يس���تخدم في نطاقه دون اغراض شخصية تضر 
بالصالح العام وبالوطن واملواطن واال حتول الى 
أداة تعطي���ل، مبينا انه كان يج���ب تقدمي حلول 
واقتراحات ملعاجلة التحديات بدال من االس���راع 
والتلويح باالستجواب الذي يخلق عادة جوا من 
التوتر والتأزمي فاحلوار املتب���ادل الذي تنتهجه 
السلطتان منذ فترة كان له األثر القوي في عمليات 
التنمية، حيث مت اق���رار العديد من القوانني منها 

قانون املعاقني واقرار اخلطة التنموية وقوانني املرأة 
التي جعلتنا نستبشر خيرا باملستقبل.

وأكد املتحدث الرسمي لتجمع »لكويت أفضل« 
صاح أنس ان اعضاء التجمع جميعا ومعهم جموع 
الشعب الكويتي يتمنون أن يكون احلوار السائد 
بني السلطتني هو التفاهم الذي يؤدي الى مزيد من 
التقارب واالنسجام حتى نستطيع معاجلة مشاكلنا 
الت���ي كثرت في كل القطاعات س���واء الصحية او 
التعليمي���ة او الزراعية فنحن نحتاج في الفترات 
املقبلة الى التعاون وحل العقبات واملش���اكل في 
اطارها السلمي الصحيح، مبينا ان سياسة التجمع 
هي البحث ع���ن صالح الوطن واملواطنني بجميع 
انتماءاتهم الفكرية وان التجمع يدعم ذلك بكل قوته 
ولن ننحاز في يوم من األيام الى فئة على حساب 
فئة أخرى فنحن ندعم الصالح العام ونضع ذلك 

نصب أعيننا.

بانتظار موافقة »اإلدارة المهنية« العتمادها

استقبل وفدًا من مدرسة القبس األهلية

بدر العوضي وأسرة اجلمعية يقدمون درعا تذكارية حملافظ مبارك الكبير 

عبداهلل الفارس متوسطا وفد مدرسة القبس األهلية

الديحاني: أكملنا جميع التجهيزات الفنية واإلدارية
النعقاد مؤتمر العالقات العربية ـ التركية

اختيار فندق الشيراتون ليكون 
احلاضن النش���طة هذا املؤمتر« 
الفتا »ال���ى انه مت توفير جميع 
البرامج واملعدات التكنولوجية 
الترجمة  لتقدمي افضل خدمات 
من العربية الى التركية والعكس 
وذلك ليتمكن احلضور من متابعة 

اعمال املؤمتر«.
الديحاني: »نأمل بأن  وختم 
يحوز هذا املؤمتر رضا املشاركني، 
آملني في الوقت ذاته ان نساهم 
 � في تعزيز العاقات الكويتية 
التركي���ة على وجه اخلصوص 
والعاقات العربية � التركية على 
وج���ه العموم فيما بني الطرفني 
لنكون قد حققنا ما نصبو اليه من 
حلم الحتضان جمهورية تركيا 

للقضية العربية«.

أن »اللجنة التنظيمية عمدت الى 
فتح مجال املش���اركة للش���ركات 
الكويتية والتركية للمشاركة في 
رعاية هذا املؤمت���ر مما دفع بيت 
التموي���ل الكويتي بالدخول كراع 
رئيسي في هذا املؤمتر وكذلك احلال 
مع بيت التمويل التركي الذي اكد 
مشاركته في الرعاية« موضحا »أن 
اخلطوط اجلوية الكويتية ساهمت 
في الرعاية لتكون ناقا لضيوف 
هذا املؤمتر الذي سيوطد العاقة 
العربية � التركية«. وأشار »الى ان 
تركيزنا في جتهيز هذا املؤمتر اجته 
الى تقدمي صورة مشرفة للكويت 
ف���ي ادارة املؤمت���رات وتوضيح 
مدى االهتمام العربي باجلمهورية 
التركية التي تعتبر جزءا ال يتجزأ 
من العالم االسامي وعلى ذلك مت 

محاور املؤمت���ر بعناية فائقة من 
التي حوت  العلمية  اللجنة  خال 
ع���ددا من خي���رة املفكرين الذين 
حددوا نقاط االلتقاء والتقارب ما بني 
الثقافة التركية والعربية« مشيرا 
»الى ان التقارب العربي � التركي 
كشف لنا عن مدى ساسة العاقات 
االقتصادية فيما بني الطرفني مما 
يشكل ارضية متينة في تعزيز نقاط 

التقارب العربي � التركي«.
وأض���اف »ان مؤمتر العاقات 
العربية � التركية حاز اهتمام سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وقام مشكورا بتقدمي رعاية 
كرمية لهذا املؤمتر الذي لفت انتباه 
رئيس مجل���س وزراء جمهورية 
تركيا رجب طيب اوردوغان الذي 
أكد عل���ى حضوره له���ذا املؤمتر 

واملشاركة في أنشطة االفتتاح مبعية 
كوكبة من الوزراء والسياس���يني 
وخب���راء االقتصاد والتجار لفتح 
املباش���ر فيما بني  التعاون  سبل 
الكويت وتركيا«. وذكر الديحاني 

الع���ام ملؤمتر  املنس���ق  أعلن 
العاقات العربية � التركية محمد 
الديحان���ي ع���ن انته���اء اللجنة 
العربية  العاقات  املنظمة ملؤمتر 
� التركية من جمي���ع التجهيزات 
الفنية واالداري���ة والعلمية الفتا 
»الى ان هذا املؤمتر سيشكل نقلة 
نوعية في جتهيز وادارة املؤمترات 
حيث مت جتهيزه بأعلى االمكانات 
التكنولوجي���ة والعلمية والفنية 
التي توفر للحضور سبل الراحة 

في متابعة فعاليات املؤمتر«.
الديحان���ي في تصريح  وقال 
صحافي »ملا لهذا املؤمتر من اهمية 
كبرى في توطيد العاقات العربية 
� التركية رأت اللجنة االس���تعداد 
له قبل عدة أشهر وبناء على ذلك 
مت تقسيم اللجان حيث مت اختيار 

أكد أن اإلمكانات التكنولوجية والعلمية ستشكل نقلة نوعية في تنظيم المؤتمرات

للمؤتمـر  رئيسـيان  راعيـان  التركـي«  التمويـل  وبيـت  الكويتـي  التمويـل  »بيـت 

محمد الديحاني

د.حسن الشمري

بدر السنني

راضي حبيب

حبيب: ما حدث في كنيسة القديسين 
ترجمة لنظرية »فّرق تسد«

الدوسري: خبير عالمي لتدريب
12 طبيب عالج طبيعي في الكويت

أكد د.محمد الدوسري انه مت استضافة الطبيب العاملي د.ستيفن 
ديكونين���ك لتدريب 12 طبيب عاج طبيعي في الكويت، الفتا الى 
ان دورة س���يريكس تعتبر من ال���دورات الرائدة في طب العظام، 
وقد برعت فيها أملانيا وس���لوڤنيا وبلجيكا، وهي تقام ألول مرة 
في الكويت. وأضاف الدوسري في حفل عشاء أقامته الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في فندق كراون بازا على شرف د.ستيفن، ان 
الدورة تغطي الرسغ واملرفق والكاحل وسنعمل على اقامة دورات 
الحقة لباقي االصابات. من جانبه، قال د.ستيفن دي كونينك انه 
كان شغوفا بطب العظام منذ والدته، فقد كان والده يعمل في ذات 
املجال، وكان يس���اعده منذ كان عمره عشر سنوات، وأكد أهمية 

الدورة للعاملني في مجال الطب الرياضي والعاج الطبيعي.

10 عمليات زراعة قوقعة ناجحة في »زين«

الشمري: 95% من الحوامل غير مثقفات صحيًا
حنان عبدالمعبود

كشف استشاري الغدد الصماء 
والسكر في مستشفى مبارك الكبير 
د.عبداحملسن الشمري عن دراسة 
اجراها لعدد من النساء احلوامل 
ف����ي محافظة االحم����دي يعانني 
من مرض الس����كر »النوع االول 
� الثاني« ملعرفة مدى مس����توى 
التثقيف الصحي لكيفية التعامل 
مع احلمل ومرض السكر، مشيرا 
الى ان 95% من هؤالء النساء لم 
يتلقني التثقيف الصحيح لفترة 
ما بعد احلمل، واصفا اياها بنسبة 
كبيرة مما يزيد نسبة املضاعفات 

على األم واجلنني.
واضاف الشمري، في تصريح 
صحافي امس: ان الدراسة كانت 
تهدف الى معرفة مدى تلقي نساء 
محافظة االحم����دي للمعلومات 
الازم����ة للتحضي����ر للحمل من 
قياس معدل الس����كر التجسسي 
وفحص قاع العني ونسبة الزالل 
البول باالضاف����ة الى ايقاف  في 
بعض االدوية التي تضر باجلنني 
وبدء االنس����ولني لبعض النساء 

قبل حدوث احلمل.
ولفت الى ان هؤالء النسوة كان 
يجب عليهن عدم احلمل حتى يكون 

معدل السكر التجسسي في الدم اقل 
من 7%، مبينا ان الدراسة دلت على 
ان نسبة 3.7% فقط يعرفن ما هو 
معدل السكر التجسسي قبل فترة 
حمله����ن. وأوضح ان هناك خلا 
كبيرا في تثقيف مرضى السكر في 
الكويت عن كيفية العاج الصحيح 
ومضاعفات هذا الداء املزمن، مؤكدا 
انه بسبب تزايد االعداد املصابة 
بداء السكر )سواء النوع االول او 
الثاني او سكر احلمل( اصبح من 
الصعب على مستشفيات الدولة 
ومراكز الرعاية الصحية االولية 

استيعاب هذه االعداد.

احلاالت املرضي���ة احملتاجة 
وتقدمي يد العون واملس���اعدة 

لكل محتاج.
واشار الشمري في تصريح 
صحافي الى ان »اعانة املرضى« 
قامت باالش���راف على تنفيذ 
البرنامج العاجي الذي يشمل 
احلاالت املرضية من االطفال 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
من فئة غير محددي اجلنسية 
ومن غير الكويتيني بالتعاون 
م���ع وزارة الصحة فيما تكفل 
بنفق���ات العمليات الصندوق 
الوقفي للتنمية الصحية التابع 
لامانة العامة لاوقاف بالكويت 
وتنفي���ذ البرنام���ج املذكور، 
باالضافة الى اش���راف الهيئة 

اخليرية االسامية العاملية.

ليلى الشافعي
اعلن املش���رف عل���ى تنفيذ 
مشروع زراعة القوقعة اخليري 
الذي تشرف عليه جمعية صندوق 
اعانة املرضى بالتعاون مع وزارة 
الوقفي  الصح���ة والصن���دوق 
الصحي باالمانة العامة لاوقاف 
د.حسن الشمري عن متكن الفريق 
الطبي الكويتي الذي مت تشكيله 
للبرنام���ج العاج���ي التأهيلي 
مبستشفى »زين« لانف واالذن 
واحلنجرة والذي يضم د.جمال 
احلربي ود.باسل الصباح ود.علي 
صفر ومشاركة بروفيسور زائر 
من اجراء عش���ر عمليات زراعة 
قوقعة خال الشهرين املاضيني 
تكللت كلها بالنجاح، في بادرة 
انس���انية اكدت خالها اجلهات 

املشاركة في املشروع اهمية مبدأ 
الش���راكة املجتمعية وحتقيق 
التي تنشدها  السامية  االهداف 
هذه اجلهات في تخفيف معاناة 

ابراهيم ناصر شبيب العنزي  ٭
أحام مناحي زايد عنتر  ٭

احمد غامن صالح سرحان  ٭
احم����د محم����د احم����د عل����ي   ٭

الكندري
اسامة احمد سمحان خلف  ٭
اسامة محمد علي حواس  ٭

اسراء عواد خضير العنزي  ٭
اسماء عبدالكرمي الدريني  ٭

اشرف شكري ملعي  ٭
اشرف طه ابراهيم شاهني  ٭

أفراح غازي سلطان جمعان  ٭
امل عبدالرحمن عبداحملسن  ٭

امني نومان رجه الوكاع  ٭
انوار سالم عطية  ٭

اميان حسن محسن العتيبي  ٭
اميان عبده محمد الزهيري  ٭

بشرى احمد ابراهيم  ٭

رمي منيف عمر العتيبي  ٭
زعيلة عطوان زيد العنزي  ٭

زينب جمال بيومي امام  ٭
زينب جمال عبدالرحمن  ٭

ساير ماطر عجيل الظفيري  ٭
سعد محمود سعد عبدالرحيم  ٭

سعيد محمد سليمان  ٭
سميرة مختار زمام  ٭

سهيلة عبداهلل محمد يوسف  ٭
شذى احمد محمد نور جفالة  ٭

شروق حامد هاشم  ٭
شريفة يوسف حسني الهولي  ٭

شيخ محبوب باشا  ٭
شيماء صبحي محمد علي  ٭
صالح علي حمد عبداهلل  ٭

صاح عبدامللك حيدر  ٭
ضاري عثمان جدعان  ٭

طارق محمد علي  ٭
دهيم����ان  محس����ن  طفل����ة   ٭

الظفيري
عائشة حسن عثمان  ٭

تامر صبحي محمد محمد فتح  ٭
تامر محمد فرج محمد  ٭

تهاني عثمان احمد احليد  ٭
جاسم محمد احمد علي  ٭

جراح ملبس عمير  ٭
جمال ثجيل دغيم خشوم  ٭

جيرمني عفيفي دسوقي مفتاح  ٭
حسن محمد حداد  ٭

حمادة عبداحلميد الشوارب  ٭
حمود غزاي محمد الديحاني  ٭

حورية جنيب علي احمد  ٭
خالد عزت عبدالنبي  ٭

خير اهلل احمد قائد الكامل  ٭
دعاء احمد ابو العنني  ٭

دينا علي محمد البرقاوي  ٭
روان عبداهلل اسماعيل محمد  ٭

ريحانة بيجم بحر الدين  ٭
رمي محمود طاهر احمد  ٭

عاطف محمود احمد  ٭
عبدالرحمن احمد خلفان  ٭

عبدالعزيز مصطفى محمد  ٭
عبدالكرمي راشد سعد العنزي  ٭
عجيل ماطر عجيل الظفيري  ٭

عاء الدين فخري حافظ  ٭
علي عبداملنعم محمد  ٭

عمار احمد عبده مهدي  ٭
عمرو عبدالكرمي حسن  ٭

عواد جنم اجلرذي  ٭
فاطمة الزهراء سالم ساملان  ٭

فاطمة الزهراء مصطفى محمد  ٭
فاطمة حسني مخيلف العنزي  ٭

فاطمة طنا طواري العنزي  ٭
فرح مشعل مسلط العتيبي  ٭

فهد عمر علي باحيدرة  ٭
الفي حجاب شاهر العنزي  ٭

محمد حافظ عبدالرحمن  ٭
محمد خيري عبدالكرمي  ٭
محمد سالم علي السالم  ٭

محمد عايد جويعد الظفيري  ٭
محمد كزبر حسني  ٭

محمد محسن علي جديع  ٭
محمد محمد احمد املغربي  ٭
محمد محمد سليمان صقر  ٭

محمد محمود محمد احلسيني  ٭
محمد منير جه  ٭

محمود سامي محمود السيد  ٭
مروان محمد سعيد  ٭

مرمي جمال عبدالرحمن  ٭
مرمي عادل ابراهيم  ٭

مرمي فهد عبدالرحمن  ٭
مشاعل زويد حسني علي  ٭

مشعان سعد خلف سعود  ٭
منار مضحي عوض احلربي  ٭

منيرة زبن عبداهلل  ٭

موضي حمد علي العنزي  ٭
نواف صيوان العنزي  ٭

نورية نايل منصور  ٭
هالة عبدالباقي عثمان  ٭

هدى خالد حمد الرغيب  ٭
هشام محمد عبدالفتاح طه  ٭

وائل عزالدين عبدالعال  ٭
وليد يوسف علي محمد  ٭

يوسف رجا محمد ٭
وانتهز السنني هذه الفرصة 
من خال بيانه الصحافي لتهنئة 
الفائزين  اإلخ����وة واألخ����وات 
باملس����ابقة مع متنياته ملن لم 
يحالف����ه الف����وز في املس����ابقة 
بالتوفيق والنجاح في املسابقات 
الفائزين  املقبلة، ودعا السنني 
باملسابقة من داخل الكويت الى 
ضرورة مراجعة ادارة الشؤون 
املالية بالوزارة لتسلم جوائزهم 
ابت����داء من االحد  املالية وذلك 
املواف����ق 23 يناي����ر 2011 مؤكدا 
على الفائزين من خارج الكويت 
االدارة عبر  الى اهمية مراسلة 
البريد اإللكتروني بكامل بياناتهم 
البنكية والش����خصية وباللغة 
اإلجنليزية في موعد أقصاه يوم 

االثنني 31 اجلاري 2011.
وختم السنني بيانه الصحافي 
بدع����وة اجلمهور الك����رمي الى 
التفاع����ل والتواصل مع جميع 
انشطة ادارة الثقافة االسامية 
والت����ي ميكن االطالع عليها من 
خال زي����ارة املوقع الرس����مي 
 لإلدارة على ش����بكة اإلنترنت:
.www.islam.gov.kw/thaqagfa

ليلى الشافعي
أكد مدير إدارة الثقافة االسالمية في وزارة األوقاف بدر السنني سعي 
اإلدارة احلثيللث الى حتقيق غايتها في صناعة املناخ الثقافي االسللالمي 
القادر على تزويد املسلللم باجلرعات القيميللة والروحية األصيلة النابعة 
من صحيح الكتاب والسللنة عبر مواكبة املواسم االسالمية مبا يتناسب 
معها من انشطة وبرامج ثقافية وتوعوية متثل التطبيق العملي لشعارها 
»نحللو ثقافة متميزة ملجتمع متميز«. جاء ذلك عقب اعالن السللنني عن 
ختام مسابقة الهجرة النبوية اإللكترونية الثقافية الدولية للعام الهجري 
اجلديد 1432 والتي جاءت هذا العام حتت شعار »اآلل واألصحاب أحباب 
وأصهار«، موضحا ان املسللابقة خطوة فعالة لشراكة هادفة مع اجلمهور 

الكرمي من داخل الكويت وخارجها.
وبني السنني ان االدارة قامت برصد جوائز مالية تشجيعية للمشاركني 
باملسابقة بقيمة 10000 دينار توزع على 100 فائز يتم اختيارهم بالقرعة 
اإللكترونية لكل فائز 100 دينار، واضاف السنني ان االحصائيات اخلتامية 

للمسابقة اظهرت مشاركة 14700 مشارك من داخل الكويت وخارجها.
وبني السنني ان القرعة اإللكترونية اظهرت فوز التالية اسماؤهم:

بالتعاون بين »إعانة المرضى« و»الصحة« لفئة ذوي االحتياجات الخاصة

السنين: 100 فائز  في مسابقة الهجرة النبوية اإللكترونية
من بين 14700 شاركوا فيها تحت شعار »اآلل واألصحاب أحباب وأصهار«
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