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البدر وسفير البرازيل  بحثا التعاون الزراعي

العفاسي: تعديالت تشريعية وتوجيهات تكفل
التزام الوزارات والهيئات بتقارير »المحاسبة«

ترأس وزير الشؤون د.محمد العفاسي اجتماعا لفريق العمل اخلاص 
بدراسة تقارير ديوان احملاسبة عن ميزانيات الوزارات والهيئات احلكومية 
وحساباتها اخلتامية. في بداية االجتماع رحب الوزير باحلضور مقدما 
لهم الشكر والتقدير على ما مت حتقيقه من دراسات وتوصيات مت وضعها 
في تقرير نهائي شكلت صيغة أساس���ية تكفل عدم تكرار أي مخالفات 
وتضع تلك اجلهات حتت مالحظات الديوان، مش���يرا الى ان التوصيات 
التي مت اعتمادها في التقرير توصي بتعديالت تش���ريعية وتوجيهات 
للجهات احلكومية بضرورة االلتزام بالقواعد والقوانني التي تشدد على 
عدم تكرار أي مخالفات جتعل هذه اجلهات عرضة للمحاس���بة من قبل 
ديوان احملاسبة، وفي س���ياق التأكيد ان هذه التوصيات والتي سترفع 
الى مجلس الوزراء العتمادها، اكد الوزير انها س���تمثل بالتأكيد أساسا 
قويا ومتينا بني اجلهات احلكومية وديوان احملاسبة ويحمي املال العام 
ويحقق املصلحة العامة للمجتمع. ومتنى الوزير ان يكلل مجهود فريق 
العمل الذي أجنز هذه التوصيات بتحقيق هذه التوصيات ملا  وضعت من 

أجله وهو توطيد العالقة بني اجلهات الرقابية واحملاسبية في الدولة.

الهيئة الخيرية اإلسالمية تشارك
في معرض إصدارات »األوقاف«

الهيئ����ة اخليري����ة  تش����ارك 
العاملية في معرض  اإلس����المية 
اإلصدارات الثالث الذي تقيمه وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية للعام 
الثاني عل����ى التوالي في اخليمة 
الكبرى باملس����جد الكبير برعاية 
الوزراء  نائب رئي����س مجل����س 
للش����ؤون القانونية وزير العدل 
ووزير األوقاف املستش����ار راشد 

احلماد.
وقال مدير عام الهيئة د.سليمان 
الهيئة اخليرية  ان  الدين  شمس 
دأبت على املشاركة في األنشطة 
التوعوي���ة والثقافية والوطنية 

إلب���راز برامجه���ا ومش���اريعها 
التعليمي���ة والصحية واالغاثية 
واالنتاجية ف���ي 136 دولة حول 
العال���م، مثمن���ا جه���ود وزارة 
األوقاف وحرصها على التنسيق 
والتع���اون مع الهيئ���ة اخليرية 
ومختلف املؤسس���ات اإلنسانية 
لتعزيز مس���يرة العمل اخليري 
وزيادة التوعية باملفاهيم والقيم 
االسالمية وترسيخها في املجتمع 
مبا يحقق مصلحة الوطن ويسهم 

في رقيه ونهضته.
واضاف د.شمس الدين ان اقامة 
مثل هذه املعارض تعد فرصة طيبة 

لالطالع على التجارب واخلبرات 
اخليرية واإلنسانية واملجتمعية 
ومد جسور التواصل واالنفتاح مع 
مؤسسات املجتمع من خالل تبادل 
اإلص����دارات واملطبوعات وإلقاء 

الضوء على التجارب الناجحة.
واكد حرص الهيئة على املشاركة 
في معرض اإلصدارات بهدف دعم 
قيم الشراكة املجتمعية وتنمية سبل 
التعاون مع وزارة األوقاف وتعريف 
جميع الوزارات ومؤسسات املجتمع 
املدني والسفارات بأنشطة الهيئة 
اخليرية من خالل عرض اصداراتها 

امام اجلمهور.

ليلى الشافعي
أكدت إدارة الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية حرصها على الدور الفعال لرسالتها املجتمعية 
ذات األبعاد البنيوية والتوجيهية، وذلك انطالقا من األنشطة 
التي بات تتبناها، والتي من شأنها تعزيز القيم واملرتكزات 
األساسية كإعالء أهمية الوطن واملواطنة، وإحياء محبته في 
نفوس أبنائه كقيمة إنسانية وحب احلرص على فاعليتها. 
جاء ذلك خالل قيام اإلدارة بضخ ثلة من األنشطة الثقافية 
واجلماهيرية خ����الل فبراير املقبل، مبينة انها اآلن بصدد 
وضع اللمس����ات النهائية ملهرجان الثقافة الوطني »فرحة 
2« والذي ستنطلق أنشطته خالل الفترة من 17 � 19 فبراير 

2011 في حديقة مرح الند مبنطقة الصباحية.

واستطردت اإلدارة ان املهرجان جاء هذا العام في حلة 
جديدة وباستضافة أكبر للنجوم للترفيه العائلي، باالضافة 
الس����تضافة نخبة متميزة من جنوم اإلنش����اد املتميزين، 
موضحة ان الدافع لذلك كله ما حققه املهرجان األول خالل 
الع����ام املاضي من مكاس����ب جماهيرية وحضور ومتابعة 

متميزة فاقت املتوقع، علما ان الدخول للعائالت فقط.
وعن����د احلديث عن أهداف ه����ذا املهرجان أكدت اإلدارة 
ان أهمية ذلك املهرجان تأتي من أهمية الدور الفعال الذي 
تكرسه اإلدارة في إحياء املناسبات الوطنية املجيدة، وبيان 
الرس����الة املجتمعية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ممثلة بإدارة الثقافة اإلس����المية في شراكتها املتميزة مع 

أطياف املجتمع الكويتي.

مضيفة ان املهرجان ميثل فرصة لتوصيل غايات اإلدارة 
الرامية الى صناعة املناخ الثقافي اإلسالمي الواعي واملنضبط 
واملساهم في حمل رؤية وطنية ثقافية جماهيرية موحدة، 
تتكاتف خالله����ا اجلهود لبناء الكوي����ت احلبيبة والدفع 

بجرعات من التضامن والتآلف.
وختمت اإلدارة بأن هذا امللمح الثقافي واجلماهيري الذي 
ترف����ع به ما هو إال وجه من وجوه التفاعل والتواصل مع 
مختلف شرائح املجتمع ونظرة واعية مبطالب اجلماهير 
التي تتعايش نشوة االحتفال بأيام الوطن اخلالدة واملجدد 
للهوية، وملزيد من التفاصيل حول هذا النشاط وغيره من 
األنش����طة يرجى الرجوع الى املوقع اإللكتروني لإلدارة: 

.www.islam.gov.kw\thaqafa

ف���ي هذا املجال، ال���ى ذلك متت 
مناقشة ايجاد آلية مناسبة خللق 
مجاالت لالستثمار الزراعي في 
التي تتفوق  الزراعية  األنشطة 
البرازيل ومنها  فيها جمهورية 

الثروة احليوانية والداجنة.
من جانبه، أبدى سفير البرازيل 
بالكويت اعجابه مبا حتقق من 
نهضة وتطور في القطاع الزراعي 
بالكوي���ت في معظم األنش���طة 
واملج���االت الزراعي���ة املختلفة 
في مكافحة األمراض احليوانية 
والداجنة، خاصة مرض »انفلونزا 
الطيور« والقضاء عليها نهائيا، 
متمنيا مزيدا من التقدم واالزدهار 
للكوي���ت ومزيدا م���ن التعاون 

الزراعي بني البلدين.

فيما قال وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
ان استكمال تنفيذ املرحلة االولى 
من هذا املشروع في الوقت احملدد 
يدلل بوضوح على مدى املتابعة 
الدقيقة واالشراف امليداني الصحيح 
الذي تقوم به مبرة خير الكويت 
من اجل اجناز املشروع بالصورة 
املشرفة واملس���ؤولة وبأنها عند 
حسن الظن وثقة اجلهات املسؤولة 

في الدولة والثقة االميرية.
واضاف بقوله: ال يسعني وانا 
اشهد هذا االجناز املشرف الى ان 
اعرب عن خالص تقديري وشكري 
لرئيس���ة واعضاء مجلس ادارة 
املبرة على هذا العمل االنس���اني 
الراق���ي الذي قام���وا به من اجل 
االبناء االيتام ومتابعتهم امليدانية 
للمش���روع اثناء وخارج اوقات 

الدوام الرسمي. 

الث���روة احليواني���ة والداجنة 
في الكويت وكيفية االس���تفادة 
البرازيل  من خبرة جمهوري���ة 

والترفيهية والذي ما كان باالمكان 
تنفيذه من دون الدعم واملساندة 
والتبرع السخي الذي قدمه للمبرة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وتفهم جهات االختصاص 
في الدولة ممثلة في وزارة الشؤون 
لالعمال املسؤولة التي تقوم بها 

املبرة جتاه االبناء االيتام.
وقال يس���رني وباسم رئيس 
مجلس ادارة املبرة الشيخة فريال 
الدعيج واعضاء وعضوات مجلس 
االدارة واملتطوعني واملتطوعات من 
التقدم  الكويت  ابناء وبنات اهل 
باالمتنان والشكر لصاحب السمو 
األمير ولكل الذين ساهموا بتكرمي 
الكويت شرف حتمل  مبرة خير 
مسؤولية مبادرتها في هذا املشروع 
والتمني من اهلل سبحانه وتعالى 
أن يجع���ل هذا العم���ل اخليري 
واالنساني في ميزان حسناتهم.

محمد راتب
استقبل رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العام للهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر 
مبكتبه سفير جمهورية البرازيل 
لدى الكويت روبيرتو عبداهلل، 
حيث بحث الطرف���ان عددا من 
التي  الزراعية  األمور والقضايا 
تهم البلدين في جميع األنشطة 
واملجاالت الزراعية، ومنها تبادل 
املعلومات والتكنولوجيا الزراعية 

وتدريب الكوادر الوطنية.
التباحث في مجاالت  كما مت 
الزراعية  التجارب والبح���وث 
وكيفية االستفادة من نتائجها 
مبا يخدم تنمية وتطوير القطاع 
الزراع���ي، خاصة ف���ي مجاالت 

أعلن���ت مبرة خي���ر الكويت 
عن استكمال املرحلة االولى من 
مراحل مش���روع ترميم وتأهيل 
وصيانة مباني دور الطفولة حيث 
املبرة على عاتقها وبدعم  اخذت 
ومساندة وبتبرع سخي من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
مسؤولية املبادرة في اجناز هذا 
املشروع بالتنسيق والتعاون مع 
وزارة الشؤون واصحاب االيادي 

اخليرة من اهل الكويت.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
المني عام مبرة خير الكويت ناصر 
العي���ار عقب تس���لمه وعدد من 
اعضاء مجلس ادارة املبرة ووكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكن���دري لالعمال املنجز 
ترميمها وتأهيلها من بيوت دور 
الطفولة املتفق بشأنها مع كبرى 
الش���ركات الوطنية املتخصصة 
في أعمال البناء والديكور حيث 
اعرب العيار في مستهل تصريحه 
عن بالغ سعادته واعضاء مجلس 
االدراة عن استكمال املرحلة االولى 
من املشروع وتسلم املبرة لعدد 
البيوت والصاالت واملسرح  من 
في الوقت احمل���دد ملراحل تنفيذ 
املشروع على حد تعبيره ومواصلة 
العمل عل���ى اجن���ازه بصورته 
النهائية خالل االشهر املقبلة ليكون 
لالبناء االيتام م���ن ابناء وبنات 
الكويت دور لالقامة على مستوى 
عال من الرقي والتحضر ببيئته 
وخدماته املعيش���ية والصحية 

عقد وزي���ر الكهرب���اء واملاء 
د.ب���در الش���ريعان صباح امس 
الثالثاء اجتماعا للجنة تأسيس 
شركات مساهمة عامة للكهرباء 
واملشكلة من قبل مجلس الوزراء، 
حيث متت مناقشة كل ما يتعلق 
مبوضوع تأسيس شركة مساهمة 
النتاج محط���ات الكهرباء والتي 
تخص املرحلة االولى من محطة 
الزور الشمالية للخروج بصورة 
واضحة للخطوات املمكن اتخاذها 
قبل انتهاء السنة املالية احلالية 
الزمني. وقد  وااللتزام باجلدول 
مت االتف���اق على عق���د اجتماع 
املقبل الستكمال  في االس���بوع 
بعض البيانات والتصديق على 
تقرير اللجنة، ليتم رفعه بشكل 
الوزراء. وقد  الى مجلس  نهائي 
حضر االجتماع م.فاروق الزنكي 
رئيس مؤسسة البترول الكويتية 
الرومي رئيس اجلهاز  وم.عادل 

التنموي���ة  الفن���ي للمش���اريع 
واملب���ادرات، وم.احمد الصبيح 
رئيس بلدي���ة الكويت، وم.اياد 
الفالح الوكيل املساعد للمشاغل 

الرئيسية واخلدمات.
ومن جهة اخرى بحث وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 

اليوم مع املدير العام للش���ركة 
التكنولوجيا  الوطنية ملشاريع 
م.ان���س ميرزا تنفي���ذ عدد من 
املشاريع التنموية التكنولوجية 

في الكويت.
وقال بيان صحافي للوزارة 
ان الشريعان وميرزا ناقشا عددا 

من املشاريع التي مت طرحها من 
خالل دراس���ات أعدتها الشركة 
التكنولوجيا  الوطنية ملشاريع 
التابعة للهيئة العامة لالستثمار 
وتضمنت مقترحات ملش���اريع 
تكنولوجي���ة صمم���ت طبق���ا 

لطموحات الوزارة.

وذك���ر ان من اهم املش���اريع 
الت���ي بحثت مش���روع انش���اء 
وتطوير مصنع انتاج وتسويق 
اخلاليا الضوئية الشمس���ية في 
دولة الكويت ومش���روع انشاء 
وتطوي���ر مصنع متخصص في 
تدوير النفايات والتخلص منها 
مع انتاج طاقة باستخدام احدث 

التكنولوجيا.
وأضاف ان من املشاريع ايضا 
مشروع تطبيق تكنولوجيا متقدمة 
البيئة اجلوية  حتد من تلوثات 
باستخدام احدث ما توصلت اليه 
التكنولوجيا بهذا املجال ومشروع 
الطاقة الشمس���ية باس���تخدام 
تكنولوجيا لتبريد وتكييف الهواء 
في املباني وانتاج الكهرباء وحتلية 
املياه ومش���روع انش���اء املركز 
الوطني للتدريب والتطوير في 
مجال تكنولوجيا الطاقة التقليدية 

والطاقات املتجددة.

والكراهية بيننا بأن حتسب هذه 
األفعال على مذهب بأكمله، وأبدى 
الشيخ مش����كورا استعداده ألي 

تعاون مشترك مع املبرة.
من جانبه، أشاد نائب رئيس 
املبرة خليل الشطي باللفتة االخوية 
التي قام بها الشيخ راضي احلبيب 
بزيارة مبرة اآلل واألصحاب وقال: 
شكرا على هذه الزيارة ملبرة كل 
املسلمني والسعي نحو نشر روح 
الود بني املذاهب وتقوية الوحدة 
االسالمية وهذا عكس ما يسعى 
اليه البعض وهو استغالل اختالف 
املذاهب من أجل اخلالف ونشر روح 

العداء بني صفوف املسلمني.
هذا، وقد تناول اللقاء العديد من 
نقاط احلوار الهادفة التي تسعى 
نحو وحدة صفوف األمة االسالمية 
ونشر روح الوحدة الوطنية بني 
صفوف املجتم����ع، مؤكدين على 
ان االختالف في املذهب والرأي ال 
يحتم اخلالف في عالقة املسلمني 
بعضه����م ببعض وان����ه ال مانع 
م����ن طرح اي قضي����ة تخص اي 
من املذهبني مع تناولها بش����كل 
موضوعي وودي دون اجبار احد 
على االقتناع بالنتيجة او التعدي 

على مذهب او طائفة.
بعده����ا جت����ول الضيف على 
جميع أقسام املبرة وتعرف على 
الكتب واملراجع واألبحاث الشيعية 
والسنية على السواء وما تقدمه 
مكتب����ة املبرة م����ن خدمات لكل 
باح����ث او طالب علم، كما تعّرف 
على اصدارات املبرة ومتعلقاتها 
واستعرض عشرات االصدارات عبر 
عدة سالسل علمية، وقد نال هذا 
الطرح الطيب الكثير من االعجاب 
ل����دى الضيف موثقا انطباعه في 
سجل تشريفات املبرة بكلمات من 
ذهب معبرة عن مشاعره الطيبة 

جتاه املبرة.

احمد سليمان الدوسري  ٭
عبدالرحمن كرمي الناصر  ٭

خليفة رشيد ناجم  ٭
مناحي محمد علي  ٭

سناء محمد املصري  ٭
ابرار ملبس عمير الشمري  ٭

جنية حريز الشمري  ٭
سميرة مختار الفضلي  ٭

صالح راضي عطية ملبس  ٭
شموخ بدر  ٭

علي حسني علي املصري  ٭
حصة املطيري  ٭

فهد خلف سيف اخلتالن  ٭
محمد محمد ياسني الفرنواني  ٭

مروان توفيق عليان الغامن  ٭
سوسن رضا عبدالعزيز  ٭

عبدالرحم���ن محمد عبدالرحيم   ٭
شحاتة

فهد صالح راضي عطية  ٭

ش����رعي فال نتغافل روايات أئمة 
أهل البيت عليهم السالم الكثيرة 
الت����ي وردت بنص صريح حتث 
على تقوية الوحدة االسالمية بني 
املذاهب االسالمية من حيث التفاعل 

االجتماعي.
وردا على من يتهم املبرة في 
عملها أضاف قائال: اتهام املبرة في 
عملها خطأ واملفترض ان نعينها 
ونضع أيدينا في يد املبرة ودعمها 
بشكل كامل، فهذا العمل غير مسبوق 
في الكويت، فاملبرة ال تريد الطرح 
الهجوم����ي الهدام بل تريد الطرح 
الدعوي البناء وحتقيق املصلحة 
العامة فينبغي على كل مس����لم 
تأييد التقارب الفكري واحلواري 
حتى ال يعلو صوت الفتنة بيننا، 
كما أرفض التجيير جلهة معينة 
فكلنا اخوة في االس����الم، وأيضا 
حتى ال نس����مح لألعمال الفردية 
السلبية ممن ميارس القاء البغضاء 

محمد علي عكوش علي  ٭
ليلى عبداهلل عبدالرحمن  ٭
اسماء محمد مكي العشبة  ٭

احمد فرحان هويدي دغيم  ٭
فيصل حمود حريش  ٭

حازم علي احمد  ٭
جناة عبدالعزيز  ٭

عبدالعزيز عثمان محمود  ٭
سارة توفيق املنصور  ٭

حميدة عبدالنبي حسن  ٭
عبدالوهاب الرشود  ٭

مرمي محمد بو حمدي  ٭
سبيكة عبداهلل  ٭

دالل مصطفى عيسى اللوغاني  ٭
ثاني�ا: اس���ماء الفائزي���ن في 

املسابقة االلكترونية
حم���د ولي���د يوس���ف معتوق   ٭

عبداهلل
فيصل عبدالعزيز شريدة  ٭

والسنة.
وزاد: ويفترض على من ينتمي 
الى مذهب أهل البيت عليهم السالم 
ان يلتزم مبنهجيتهم الوسطية من 
خالل مد جسور احملبة والتواصل 
م����ع بقي����ة املذاهب االس����المية 
والتعاط����ي معها فكري����ا وفقهيا 
واالختالط معهم عمليا ومن أبرزها 
مذهب أهل السنة واجلماعة، وانني 
أميل للتقارب معهم ألنه ال يوجد 
أي مانع اجتماعي او اخالقي من 
وجود وحدة املواطن واملواطنة فإنه 
يوجد بني أبناء الطائفتني )الشيعة 
والسنة( وحدة نس����ب وتناكح 
وت����وارث.. الخ، وعلي����ه ينبغي 
ان تكون اخوتنا االس����المية سدا 
منيعا للتصدي للفنت، وقد يختلف 
البعض من����ا في بعض اجلوانب 
ولكن هذا ال يعني بناء س����د من 
العداء بني املس����لمني، فاالختالف 
بالرأي ال يفسد الود، ومن جانب 

حمدي زكي شموط  ٭
عزت عزات سالم  ٭

انتصار عبداللطيف عبدالرحمن   ٭
البحوه

مرمي جمعان داوود القطان  ٭

واحد.
وأشار اخلرافي الى ان اصطحاب 
الشيخ راضي البنه حسني معه في 
هذه الزيارة لهو دليل ثقته باملبرة 

وحسن ظنه مبنهجها.
من جانبه، أعرب الشيخ راضي 
احلبيب ع����ن اعجابه مببرة اآلل 
واألصح����اب قائال: لقد تش����رفت 
بزيارة هذه املب����رة املباركة ذات 
الت����ي تعتبر  الوقائ����ي  العم����ل 
الكويتيون من  مفخرة يعتز بها 
الشيعة والس����نة والتي لم يقدم 
أح����د ما طرحته م����ن قبل، حيث 
انه����ا تتمت����ع مبصداقية طرحها 
البّناء والوسطي وتعد وجها من 
وجوه التعايش السلمي والنظري 
والبحث����ي والعلمي مبا تتضمنه 
من خزانة مكتبية ألغلب املراجع 
السنية والشيعية على حد سواء 
وزيارات لعلماء الدين وشخصيات 
عامة من مختلف الدول من الشيعة 

جوائزه���م بدءا من يوم االثنني 
املوافق 14 فبراير اجلاري، وكان 
الفائزون في مسابقة الصحف 
الرمضاني���ة 1431 ه���� / 2010م 

هم:
أوال: اسماء الفائزين مبسابقة 

الصحف
ملياء احمد ناصر  ٭

فاطمة علي محمد غامن  ٭
سارة عزمي فرات  ٭

جناة احمد علي مندي  ٭
دعيج ظاهر دخيل ظاهر  ٭

ابرار عبداللطيف فرج  ٭
فوزية يوسف ابراهيم عبداهلل  ٭
محمد رمضان احمد عبدالغفار  ٭

عالية سليم محمد سليم  ٭
ابراهيم كمال بسيوني سليمان  ٭

علي مهدي ابراهيم اسود  ٭
محمد حميد محمد عبداهلل  ٭

ليلى الشافعي
أكد رئيس مبرة اآلل واألصحاب 
د.عبداحملسن اخلرافي ان الشيخ 
راضي احلبيب الباحث االسالمي 
يتميز بالوسطية واالعتدال اللذين 
يظهران في سعيه للتقارب الفكري 
وكتابات����ه وتوجهات����ه الدعوية، 
وقال خالل زيارة الشيخ راضي 
احلبيب ملب����رة اآلل واألصحاب 
إن ريارته تأت����ي تأييدا للتقارب 
الفكري واحلواري وتأكيدا على 
دور املبرة الفعال في دعم وحدة 
األمة بشكل عام والوحدة الوطنية 
بشكل خاص، وكان في استقباله 
نائب رئيس املبرة خليل الشطي 
وأم����ني الصن����دوق عبدالعزي����ز 
الصبيحي وعضو مجلس اإلدارة 
أنور السيد وزامل الزامل والشيخ 
علي حمد التميمي وبعض أعضاء 
املبرة والعاملني بها، معبرين عن 
سعادتهم باس����تقبال الشيخ في 

مبرة اآلل واألصحاب.
وق����ال اخلرافي: ليس����ت هذه 
الزيارة غريبة على منهج الشيخ 
راضي واننا بحاجة الى مثل هذه 
املبادرات الت����ي تصدر من رموز 
املجتمع لتجسيد الوحدة الوطنية 
وإبراز احملب����ة واأللفة بني فئات 
الشعب وإغالق الطريق في وجه 
أعداء الوطن لشق صفوف أبناء 
الكويت واملسلمني جميعا وإشاعة 

الفتنة بينهم.
وأض����اف: ان املتمترس وراء 
البروج العاجية ويرفض االستماع 
التقارب  أم����ام  لآلخري����ن عائق 
واحلوار، ولكنن����ا نؤيد احلوار 
من أجل التقارب ال التناحر وشق 
الصف، وهذا ما ت����دل عليه هذه 
الزي����ارة الكرمية للضيف الكرمي 
التي تدل على متيز أهل الكويت 
بقوة الروابط األخوية التي جتمع 
الكويتي على قلب رجل  الشعب 

ليلى الشافعي
اعلنت ادارة العالقات العامة 
واالعالم بجمعية صندوق اعانة 
املرض���ى اس���ماء الفائزين في 
مسابقاتها التوعوية التي اقامتها 
بالتع���اون مع الصحف احمللية 

طوال شهر رمضان الفائت.
العامة  العالقات  وهنأ مدير 
واالعالن اسعد الفهد في تصريح 
الفائزين باملس���ابقة،  صحافي 
وش���كر الصحف احمللية على 
تعاونه���ا احلميم مع انش���طة 
اجلمعية ومساهمتها الفاعلة في 
نشر الوعي الصحي في املجتمع، 
كما شكر الشركات واملؤسسات 

الداعمة للمسابقة.
ودع���ا الفه���د الفائزين الى 
مراجعة املقر الرئيسي للجمعية 
في منطقة القادس���ية الستالم 

الشيخ راضي احلبيب يتوسط رئيس وأعضاء اللجنة

صورة جناح الهيئة باملعرض

ناصر العيارمحمد الكندري

م.جاسم البدر

م.احمد الصبيحفاروق الزنكيد.بدر الشريعان

د.محمد العفاسي

اسعد الفهد

»خير الكويت« تنجز أولى مراحل تأهيل دور األيتام

الشريعان والزنكي والرومي والصبيح والفالح عقدوا اجتماعًا
الستكمال بحث تأسيس شركات مساهمة إلنشاء محطات الكهرباء

وزير الكهرباء يناقش مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا مشاريع تنموية

الحبيب: مبرة »اآلل واألصحاب« مفخرة يعتز بها السنة والشيعة

الفهد: أسماء الفائزين بمسابقات »إعانة المرضى« الرمضانية

»الثقافة اإلسالمية« تضع اللمسات األخيرة لمهرجان فرحة 2 الوطني

أكد أنها تتمتع بمصداقية طرحها البّناء والوسطي


