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د.عادل الفالح ومطلق القراوي ومحمد العمر خالل تكرمي احدى الفائزات

الشيخ د. ابراهيم الدعيج خالل توقيع االتفاقية

ليلى الشافعي
اك���د نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االس���امية املستش���ار راش���د 
عبداحملس���ن احلماد ان االرتقاء 
مبستوى اداء دور القرآن مطلب 
نبيل نحرص عليه ونش���جعه، 
جاء ذلك ف���ي كلمة القاها نيابة 
عنه وكيل وزارة االوقاف د.عادل 
الفاح في حف���ل افتتاح جائزة 
التميز الس���ابق الذي اقيم على 
مس���رح صباح السالم بجامعة 

الكويت.
واضاف: ومن املعلوم ان عملية 
التطوير واالرتقاء تعتمد مباشرة 
على رفع كفاءة العنصر البشري 
واالهتم���ام به، وه���ذه اجلائزة 
تهدف الى تفعيل جهود عمليات 
التطوير ورف���ع كفاءة وفعالية 
االداء التعليمي، وان من توفيق 
اهلل وجميل عونه ان دور القرآن 
الكرمي قد بلغت اليوم مستوى 
رفيعا واضحت معلما بارزا من 

ليلى الشافعي
اكد رئيس جمعية بشائر اخلير 
املدمنني  لعاج اإلدم����ان وتأهيل 
الداعي����ة عبداحلمي����د البالي ان 
التجربة االميانية للبشائر أثمرت 
خيرا. جاء ذلك في كلمة ألقاها خال 
اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية 
بحضور كل من أمني السر مسلم 
الزامل واملدير العام عصام الرفاعي 
وجميع رؤس����اء وأعضاء اللجان 
باجلمعية وأعضاء مجلس االدارة، 
حيث مت عقد اجتم����اع اجلمعية 
العمومية السنوية العادية للنظر 
في جدول األعمال للس����نة املالية 

2011. وقال البال����ي: ان التجربة 
االميانية جتربة رائدة تعد األولى 
ف����ي العالم العربي واالس����امي، 
حيث بدأت الفك����رة تتنامى على 
هذه األرض الطيبة وأينعت ثمارها 
وآتت أكلها مئات التائبني ممن كانوا 
في عداد املوتى فكانت عناية اهلل 
تعالى متمثلة في تسخير اهلل لنا 
لنكون سببا في انقاذهم وإعادتهم 
الى احلياة م����رة أخرى. وحتدث 
البالي عن اجنازات اجلمعية خال 
العام املاضي وأنشطتها االميانية 
املتمثلة في رحات احلج والعمرة 
والزيارات والندوات واحملاضرات 

ورحات ودروس توعية بجمعية 
بشائر اخلير. وأشار البالي الى 
اهتمام اجلمعية بغير الكويتيني وان 
اجلمعية تقدم خدمة انسانية لكل 
البشر أينما وجدوا لتحقيق هدف 
نبيل وه����و انقاذ املجتمع من آفة 
املخدرات القاتلة. من جانبه، عرض 
مندوب وزارة الشؤون وممثل إدارة 
اجلمعيات واملبرات اخليرية احمد 
مجدي التقرير االداري عن اعمال 
اجلمعية وأنشطتها، مستعرضا 
أه����م االجنازات، مؤكدا على ان ما 
قام����ت به جمعية بش����ائر اخلير 
خال الع����ام املاض����ي يفوق كل 

التوقعات نظرا لتكاليف العاملني 
بها وحرصهم على حتقيق األهداف 
املنشودة وبذل كل جهد من أجل 
املدنيني وحماية  عاج وتأهي����ل 
املجتمع من هذه اآلفة املدمرة. من 
جهته، قام املدير املالي باجلمعية 
عصام الرفاع����ي بعرض التقرير 
املالي واحلساب اخلتامي عن العام 
املاض����ي ومت التصديق عليه، كما 
مت ضم اعضاء جدد للجمعية ملدة 
سنتني مقبلتني، كما مت اختيار مدقق 
املالية  حسابات للجمعية للسنة 
البزيع  2011 واملكتب احملاس����بي 

وشركاه.

دورا حيويا وتنويريا في املجتمع، 
وتهدف الى تنمية الوعي الديني 
ونشر العلوم الشرعية وتعليم 
القرآن الكرمي وأحكام التجويد، 
وبث الثقافة االسامية لدى مختلف 

معالم الثقافة االسامية في الباد 
يؤمها آالف الدارسني والدارسات 
ليشربوا من نبعها وينهلوا من 

معينها، ويتعلموا في رحابها.
وهي مؤسسات اسامية تؤدي 

شرائح املجتمع متخذة من منهج 
الوسطية واالعتدال طريقا تسير 
عليه لتعميق املفاهيم االميانية 
واآلداب االسامية، وترسيخ قيم 

التسامح واحملبة في النفوس.

وزاد: اننا نش���عر بس���عادة 
غامرة واطمئنان نفس���ي كبير 
وراحة قلبية واسعة حينما نقوم 
بأي عمل في مجال خدمة كتاب 
اهلل عز وجل وسنة رسوله ژ. 
ونرى ان ذلك شرف كبير نحظى 
به ووس���ام رفيع على صدورنا 
نتقرب اليه سبحانه وتعالى به، 
فنشر العلوم الشرعية والثقافية 
واالس���امية والتوعية الدينية 
وتعليم القرآن الكرمي من افضل 
االعمال واجل القربات الى اهلل قال 
عز وجل )ومن أحسن قوال ممن 
دعا الى اهلل وعمل صاحلا وقال 
انني من املسلمني( والقرآن هو 
مصدر عزتنا ووحدتنا ومبعث 
كرامتن���ا، وس���بيلنا الى الفوز 
والفاح في الدنيا واآلخرة، قال 
اهلل تعالى )ان هذا القرآن يهدي 
للتي هي اقوم ويبشر املؤمنني 
الذين يعملون الصاحلات ان لهم 
اجرا كبيرا(، وقال ژ »ان اهلل 
يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع 

به آخرين«.

الحماد: نشر العلوم الشرعية والتوعية الدينية 
شرف كبير نحظى به ووسام رفيع على صدورنا

الباللي: التجربة اإليمانية أينعت ثمارها 
وآتت ُأكلها مئات التائبين من إدمان المخدرات

إدارة الدراسات اإلسالمية احتفلت بجائزة التميز لدور القرآن الكريم

خالل اجتماع الجمعية العمومية لـ »بشائر الخير«

فريحة األحمد: الشعوب تسعد بشموخ أوطانها 

 أكدت رئيسة اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية 
ورئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة األحمد 
ان الش����عوب تسعد بش����موخ أوطانها فتعلو همم 
الرجال للحف����اظ على ارثها وموروثها املخزون في 
أعماق ذواتها حبا وعش����قا لترابها املجيد. وذكرت 
الش����يخة فريحة في بيان صحافي أمس، مبناسبة 
زيارتها للطفل نايف الظفيري لاطمئنان على حالته 
الصحية، ان املناسبات التي حتمل في طياتها أفراح 
وطن تأت����ي لتعلن احلب ووع����ودا قطعها األجداد 
لاب����اء بأن تبقى الكويت أمان����ة في أعناق اجلميع 

الكبير والصغير. وأضافت »ألن حب الكويت ينتقل 
بساسة ويسر بني األفئدة هكذا شعر الطفل نايف 
الظفيري بهذا العشق الذي تدفق مع أعراس الوطن 
س����اعيا جهده لرفع علم باده عاليا شامخا مرفرفا 
ولكن القدر كان له باملرصاد فأصيب برأسه لتغفو 
عيناه اثر اصابتة والعملية اجلراحية التي أجريت 
له على أمل أن يفتح عينيه وعلمه اليزال مرفرفا«. 
يذكر ان الطفل نايف الظفيري س����قطت على رأسه 
طابوقة كان ثبت به����ا علم الباد خال االحتفاالت 

بأعياد الكويت الوطنية.

زارت الظفيري واطمأنت على صحته
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الشيخة فريحة األحمد خالل زيارتها الطفل نايف الظفيري

»تماهي« يطالب برحيل الحكومة الحالية
الى  دعا تيار املس���ار االهلي 
تغيير وزاري يشمل جميع نواحي 
العمل احلكومي والنهج الذي اتبعه 
الس���نوات املاضية. وقال  خال 
رئيس التيار م.عبداملانع الصوان 
ان املرحلة املقبلة تتطلب مجيء 
حكومة جدي���دة بوجوه جديدة 
بعيدا عن مجرد التعديل او التغيير 
الشكلي في الوجوه فقط، معتبرا 
ان التغيير املطلوب البد ان يشمل 
تعيني رئيس حكومة جديد لديه 
اجندة اصاحية وتنموية حقيقية 
تعبر عن تطلعات املواطنني. وقال 
الصوان في تصريح صحافي ان 
رئيس الوزراء احلالي اخذ فرصة 
اكثر من كافية اس���تمرت نحو 6 
سنوات لم تخرج خالها الباد من 
ازمة اال لتدخل في اخرى. واشار 
الصوان الى ان حال التأزمي املستمرة 
التي تشهدها الباد والعاقة بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
حتتم االتيان برئيس وزراء جديد 
يعمل على ارساء نهج جديد في 
العمل احلكومي عنوانه اصاح ما 

تخرب وجم���ع ما تفرق وبناء ما 
تهدم في عهد حكومات الشيخ ناصر 
احملمد. وبني ان املرحلة املاضية 
ش���هدت محاوالت لتهميش قيم 
الوحدة الوطنية وضربها بأساليب 
متعددة، وهو امر طارئ وخطير 
شهده عهد حكومات الشيخ ناصر 
احملمد ولم تش���هده الكويت على 
مر التاريخ ف���ي عهد احلكومات 
ابدا. وحذر الصوان من  السابقة 
املتغيرات االقليمية والدولية  ان 

تفرض على الكويت اعطاء اكبر من 
احلرية للشباب من اجل التعبير 
عن آرائهم وطموحاتهم، مشيرا الى 
ان التغيير سنة احلياة، وال ضير 
في تغيير رئيس احلكومة اليوم 
جتنبا ملزيد من التأزمي وعدم تكرار 
االخطاء واملش���اكل نفسها خال 
املرحلة املقبل���ة. وابدى الصوان 
تأييد التيار اختيار رئيس وزراء 
شعبي على املدى الطويل املقبل، 
داعيا الى االستعداد لهذه املرحلة 
باقرار قانون يس���مح بتأسيس 
وعمل االحزاب السياس���ية على 
اساس برامج وخطط عمل واضحة 
امام املواطن���ني الختيار ما ميثل 

طموحاتهم وآمالهم من بينها.
الفترة  ب���ان  الص���وان  ونبه 
املتبقي���ة من عم���ر مجلس االمة 
احلال���ي لن يكتب لها النجاح في 
ممارسة الدور التشريعي املطلوب 
في ظل استمرار التأزمي والتجاذب 
الذي يفرضه اس���تمرار احلكومة 
احلالية ام���ام املطالبات النيابية 

الواسعة برحيلها.

الصوان: نرفض تغيير الوجوه الوزارية من دون الرئيس

م.عبداملانع الصوان

عبداحلميد الباللي

محافظ األحمدي وّقع اتفاقية توأمة 
مع مقاطعة سنتافي األرجنتينية

وّقع محافظ االحمدي الش����يخ د.ابراهيم الدعيج 
الصباح اتفاقية توأمة وتآخ مع وزير االنتاج املخول من 
قبل احلاكم بوالية سنتافي االرجنتينية م.خون خوسيه 
برتو للتعاون املشترك وتبادل اخلبرات واملعرفة في 
جميع امور االدارة احمللية ب����ني احملافظة والوالية. 
وتضمنت اتفاقية التآخي والتوأمة التعاون املشترك 
في مجاالت عدة اهمها صيانة واحياء التراث الوطني 
وحماية البيئة من التلوث والتخطيط العمراني وتطوير 
املدن والتبادل الثقافي والرياضي الى جانب دعم وتنمية 
التعاون االقتصادي والتبادل التجاري ودعم التعاون 

العلمي والتقني والتعليمي بني الطرفني.
حضر التوقيع السفير االرجنتيني لدى الكويت 

خوخي عمر انطونيو والوفد املرافق للوزير.
وق����ال الش����يخ د.ابراهيم الدعيج ف����ي تصريح 
للصحافيني عقب التوقيع ان هذه الزيارة تأتي بعد 
الزيارة التي قام بها حاكم والية س����نتافي د.هيرمز 
بينز الى الكويت قبل شهور عدة بدعوة من حكومة 
الكويت قبيل زيارة سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء الى دول أميركا اجلنوبية في يوليو 

املاضي.

ليلى الشافعي
أعلن رئيس جلنة القيروان للزكاة فهد زيد املطيري 
ان اللجنة من تنظم حتت مظلة األمانة العامة للجان 
الزكاة واملشاريع احمللية في جمعية االصاح االجتماعي، 
مسابقة موضي محمد العوهلي حلفظ القرآن والتي 
تقام للسنة الثانية على التوالي برعاية أبناء املرحوم، 
بإذن اهلل، علي إبراهيم القاضي والذين ارتأوا ان تقام 
املس����ابقة خال ش����هر فبراير متزامنة مع احتفاالت 
االستقال والتحرير شكرا هلل على عظيم فضله ومّنه. 

وأكد املطيري في تصريح صحافي أن املسابقة للناشئة 
والش����باب من املواطنني واملقيمني وفترة التسجيل 
متتد من 13 فبراير وحتى 6 مارس اجلاري وستكون 
االختبارات يومي 13 و14 مارس اجلاري مبشيئة اهلل 
ومن شروط املسابقة يوجد شرط أساسي وهو منطقة 
السكن للمتس����ابق بحيث يكون املتسابق من سكان 
مناطق القي����روان والصليبخات والدوحة وغرناطة 
واألندلس والرقعي والفردوس والعارضية وضاحية 

صباح الناصر والصليبية.

المطيري: اختبارات مسابقة موضي العوهلي 
لحفظ القرآن 13 الجاري


