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وفقا للوائح املعمول بها في بنك 
التسليف واالدخار، وذلك تالفيا 
لزيادة العبء على ابناء الكويت 

املقبلني على الزواج.
واض���اف ان س���ريان القرار 
اخلاص بالقرض االجتماعي يبدأ 
اعتبارا من تاريخ صدوره وفقا 

ملا ورد في مضمونه.
وكان الوزير املويزري اصدر 
امس قرارا برف���ع احلد االقصى 
للقرض االجتماعي حلاالت الزواج 
االول الى ستة آالف دينار على ان 
تسدد وزارة املالية الفي دينار كهبة 
الباقي )اربعة  املقترض  ويسدد 
آالف دينار( على اقساط شهرية 

متساوية من دون فائدة.

وأشارت إلى أنه ونظرا إلى انتشار 
العنف األسري مبختلف أشكاله 
ف���ي كل املجتمعات اإلنس���انية، 
قدميا وحديثا وبأشكال مختلفة 
منها اجلسدي والنفسي والصحي 
واالجتماعي واالقتصادي، أصبحت 
هذه الظاه���رة مصدر قلق يهدد 
استقرار األس���رة بشكل خاص 
واملجتمع بشكل عام، لذا تقدمت 
اللجنة بعقد اجتماعات دورية، 
للوقوف على أسبابه وآثاره، وكما 
تقوم بإجراء الدراس���ة والبحث 
امليداني ملسح واستقصاء احلاالت 
التي تعرضت لالعتداء والعنف 
األسري وتصنيف نوع االعتداء 
الناجمة عن���ه ومتابعة  واآلثار 
كيفي���ة عالجها بط���رق علمية 
تتناسب مع خصوصية املشكلة 

وحساسيتها.
بشرى شعبان  ٭

احلقوقية ولدت منذ 3 شهور في 
العاملية  الكويتية  القانون  كلية 
ولكنها نافست قوائم لها تاريخ 
طويل وهكذا نعبر عن حب الوطن 
ونشكر بنك الدم وكل من ساهم 
في جناح هذه احلملة والفعالية 
املمي���زة وأيضا نش���كر جميع 
القوائم التي شاركت وكل العاملني 

والعامالت في احلقوقية.

املويزري: ال صحة لزيادة القرض اإلسكاني

القطان: جلنة وطنية ملعاجلة العنف األسري

بنك الدم نظم »فصيلة دمي الكويت« في كلية القانون

الدولة لش���ؤون  نفى وزير 
الدولة لشؤون  االسكان ووزير 
مجلس االمة ش���عيب املويزري 
صحة ما تردد بشأن زيادة القرض 
االسكاني، مؤكدا انه لم يصدر اي 
قرار بزيادته وان القرار الذي مت 
اصداره يتعل���ق بزيادة القرض 
االجتماعي الى ستة آالف دينار 
واخلاص بح���االت الزواج االول 
البن���اء الكويت. وق���ال الوزير 
املويزري في تصريح ل� »كونا« 
انه روع���ي عند اص���دار القرار 
القرض  اخل���اص برفع س���قف 
االجتماعي من اربعة الى ستة االف 
دينار االبقاء على قيمة القس���ط 
الشهري احملددة بأربعني دينارا 

كش���فت الوكيلة املس���اعدة 
للشؤون املالية في وزارة الشؤون 
عواطف القطان عن أن جلنة وطنية 
مشتركة قد تشكلت مببادرة من 
األمانة العامة لألوقاف برئاستها 
ملعاجلة قضايا العنف األسري وأن 
اللجنة بصدد إنشاء مشروع يهدف 
إلى مساعدة كل من ليس له القدرة 
على مقاومة االضطهاد والعنف 
األسري وإيجاد س���بل مختلفة 
حلمايته���م ودعمه���م بالتعاون 
مع اجلهات احلكومية املختصة 
في الدول���ة.  وأوضحت القطان 
أن اجله���ات احلكومية املختصة 
املشاركة في اللجنة تضم كال من 
وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة 
الداخلية ووزارة  العدل ووزارة 
التربية واألمانة العامة لألوقاف 
ممثلة ف���ي الصن���دوق الوقفي 
للتنمي���ة العلمية واالجتماعية.  

الدم حملة بعنوان  أقام بنك 
»فصيلة دمي الكويت« في كلية 
القانون الكويتية العاملية مبشاركة 
قائمة »احلقوقية«، وتنافس���ت 
8 قوائ����م خ����الل يومني حيث 
ان وص����ل ع����دد املتبرعني إلى 
160 متبرع����ا، ففي اليوم االول 
كانت قائمة احلقوقية س����باقة 
من حي����ث التفاعل واملتبرعني 
وكان����ت األولى عل����ى القوائم 
الثاني  الي����وم  اما في  األخرى 
فقد كان التنافس شديدا بني 3 
الدميوقراطي،  قوائم )الوسط 
احلقوقية، والطبية( وقد حصل 
على املركز األول قائمة الوسط 
الدميوقراطي والثاني قائمة الطبية 
والثالث قائم���ة احلقوقية. وقد 
تقدمت د.رنا عبدالرزاق بتكرمي 
اكبر  الفائزة بجمع عدد  القوائم 
من املتبرع���ني وقدمت لهم درع 
الوفاء لإلنسانية وشكرت جميع 
املتبرعني والعاملني طوال احلملة 
الذي���ن وصل عدده���م الى 600 
متبرع وقد أشارت الى أن قائمة 

شعيب املويزري

عواطف القطان

مشاركتان في حملة التبرع

د.بسام الشطي

حتت شعار »نور في كل بيت«

اخلرافي: 100 ألف دينار جوائز مسابقة الكويت 
حلفظ القرآن الكرمي و19 أبريل آخر موعد لالشتراك

وهي مفتوحة للمواطنني من 
كافة األعمار وجوائزها تنقسم 
إلى ستة شرائح حسب األجزاء 
الرجال  احملفوظة )لكل م���ن 

والنساء(.
 ويبلغ إجمالي مبلغ اجلوائز 
لهذا الفرع من املسابقة 57600 
دينار، منها 28800  دينار للرجال 

و28800 دينار للنساء.
مسابقة النشء والشباب:  في حفظ وجتويد القرآن 2
الكرمي متاحة للشباب من طلبة 
امل���دارس واملعاهد التطبيقية 
واجلامع���ة ومن ف���ي حكمهم 
ومقسمة إلى أربع فئات حسب 
املرحل���ة التعليمية وكل فئة 
تنقسم إلى أربع شرائح حسب 

عدد األجزاء احملفوظة.
ويبلغ إجمالي مبلغ اجلوائز 
لهذا الفرع من املسابقة 38400 
دينار، منها 19200 دينار للبنني 

و19200 دينار للبنات.
كما تضم املسابقة جلنة  االحتياج���ات 3 ل���ذوي 
اخلاصة: ف���ي حفظ وجتويد 
الق���رآن الكرمي وه���ي للبنني 
والبنات من ذوي االحتياجات 
اخلاصة ويبلغ عدد جوائز هذا 
الفرع من املس���ابقة 10 جوائز 
يبلغ إجمال���ي اجلوائز 1000 

دينار.
أسامة أبوالسعود  ٭

بدأت ع���ام 1996م. وهذا العام 
تقام حتت شعار »نور في كل 

بيت«.
وأش���ار اخلراف���ي الى ان 
إجمالي جوائز مسابقة »نور 
في كل بيت« تفوق مبلغ 100000 
دينار سيتم توزيعها كجوائز 
نقدي���ة في احلف���ل اخلتامي 
ليتشرف الفائزون والفائزات 
بتكرميهم من صاحب السمو 
األمير، كما ج���رت العادة في 

كل عام.
وق���ال اخلراف���ي ان آخ���ر 
موعد لالش���تراك في املسابقة 
هو اخلمي���س 19 أبريل 2012، 
مت���ر  املس���ابقة  ان  مبين���ا 
بثمانية مراحل األولى الدعوة 
لالشتراك. والثانية تسلم قوائم 

املشاركني.
من جهته، أشار رئيس اللجنة 
الدائمة ملسابقة الكويت الكبرى 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده 

الداعية حمد السنان.
إلى انه مت ادخال تكنولوجيا 
احلاسب اآللي في املسابقة بغية 
الوصول لقدر من التميز والسبق 
في هذا املجال من جانبه، قال 
مدير ادارة الصناديق الوقفية 
منصور الصقعبي: تنقس���م 

املسابقة إلى قسمني:
املسابقة العامة: في حفظ  الكرمي 1 القرآن  وجتويد 

دش���ن األمني العام لالمانة 
العامة لألوقاف د.عبد احملسن 
اخلرافي مسابقة الكويت الكبرى 
لتحفيظ القرآن الكرمي وجتويده 
السادسة عشرة والتي حتظى 
برعاي���ة كرمية م���ن صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، متمنيا حتويل املسابقة 
»نور في كل بيت« الى حقيقة 
واقعة لتصل هذه املسابقة الى 
كل بيت كويتي عن طريق خدمة 
االنترنت واملواقع االلكترونية 
الذكية ليصبح في  والهواتف 
كل بي���ت كويتي احد احلفاظ 

واحلافظات.
وقال د.اخلرافي خالل املؤمتر 
الصحافي النطالق مس���ابقة 
الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
الك���رمي وجتويده السادس���ة 
عش���رة والت���ي كانت حتت 
شعار »نور في كل بيت«، في 
مقر األمان���ة العامة لألوقاف 
في الدسمة ان وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية سباقة في 
خدمة القرآن الكرمي وهي اآلن 

مقبلة على موسمها ال� 16.
وأك���د د.اخلراف���ي إميان 
الوقف���ي للقرآن  الصن���دوق 
الدور  الكرمي وعلومه بأهمية 
الذي تقوم به مسابقة الكويت 
الكبرى حلفظ القرآن وجتويده، 
فقد مت انتهاء كافة الترتيبات 
والتحضيرات للمسابقة، التي 
تقام جريا على املكرمة األبوية 
السنوية بالرعاية الكرمية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي يشجع كل 
املبادرات والنشاطات التي من 
شأنها أن تعلي كلمة اإلسالم 
وحترص على احملافظة على 
أصول الدين احلنيف مواصال 
بذلك نهج املغفور له الش���يخ 
جاب���ر األحمد اجلابر الصباح 
الذي انطلقت املسابقة في عهده 

وكان أكبر داعم ومساند لها.
وتابع اخلرافي: ان املسابقة 
برعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وتقام 
مسابقة الكويت الكبرى حلفظ 
القرآن الكرمي وجتويده للعام 
السادس عشر على التوالي منذ 

د.عبداحملسن اخلرافي والداعية حمد السنان ومنصور الصقعبي خالل املؤمتر 

اعلنت ش���ركة نقل وجتارة 
املواش���ي امس وصول شحنة 
الف رأس  محملة بحوال���ي 58 
من االغنام االسترالية احلية الى 

الكويت اليوم.
ف���ي بيان  الش���ركة  وقالت 
صحافي ان هذه الشحنة تأتي في 
ضوء تواصل جهودها لسد حاجة 
الكويت من اللحوم، موضحة انه 
مت ابالغ وزارة التجارة والصناعة 
مبوعد وصول الشحنة ليتسنى 
لها اتخاذ ما يلزم في سبيل تنفيذ 
قرار مجل���س الوزراء رقم 1308 
املتعلق بش���حنات االغنام التي 
الش���ركة للسوق  تس���توردها 

احمللي.
يذكر ان الكويت تعد املستورد 
االول لالغنام االس���ترالية على 
مستوى العالم، اذ تستورد عن 
طريق شركة جتارة ونقل املواشي 
ما يزيد عل���ى مليون رأس من 
االغنام سنويا لتغطية احتياجاتها 

من اللحوم.

قال رئيس جمعية املكفوفني 
الكويتي���ة فاي���ز العازمي ان 
اجلمعية قام���ت بالتعاون مع 
وزارة األوق���اف بطباعة 500 
نسخة من ترجمة ملعاني القرآن 
الكرمي باللغة االجنليزية بطريقة 
برايل لتصبح الكويت الرائدة 
عربيا في هذا املش���روع الذي 

يتم ألول مرة.
وأوضح العازمي في تصريح 
ل� »كونا« انه مت توزيع بعض 
من تلك النسخ لبعض السفارات 
الكويت كسفارة نيجيريا  في 
وباكس���تان وس���يتم توزيع 
نسخ في الدول احملتاجة لهذه 
النسخ من ترجمة معاني القرآن 
الكرمي. وأضاف ان هذا املشروع 
هو األول من نوعه في العالم 
العربي ولم يتم تنفيذه من قبل 
»ويشرفنا ان تساهم جمعية 
املكفوفني برفع اسم الكويت في 
مجال خدمة املكفوفني عامليا«.

من جهة أخرى، اكد العازمي 
ان خبر مشاركة اجلمعية في 
عرض مسرحي عربي للمكفوفني 
هو خبر »عار عن الصحة وما 
قيل على لسان اجلمعية غير 
صحي���ح وال يوجد أي تعاون 
بهذا السياق حيث اننا كجمعية 
صدمنا بقراءة اخلبر املنشور 

قبل يومني«.

أكد رئيس قسم العقيدة في 
كلية الشريعة د.بسام الشطي 
الدين اإلس����المي هو دين  أن 
الوسطية لم يكلف على العبد 
في العبادات كالصالة والصيام. 
وقال خالل محاضرة الوسطية 
ألقاها في مركز  في اإلس����الم 
تنمية املجتمع بالفنطاس ان من 
متطلبات الوسطية حب الوطن 
والدعاء لهذا الوطن املعطاء الذي 
يقدم خدمات للشعب ال يقدمها 
أغلب الدول كاخلدمات املقدمة 
للمعاقني واملطلقات واخلدمات 

الصحية وغيرها الكثير.
واضاف يجب علينا النظر 
الى الكويت وجوانبها املشرقة 
في مجال الدعوة الى اهلل بأن 
اي مس����جد ال يخلو من حلقة 
لتحفيظ القرآن، داعيا املواطن 
ألن يكون س����فيرا في أخالقه 
وقدوة في تعامله مع اآلخرين 
اقتداء برسولنا الكرمي ژ كما 
ش����دد انه يجب على املواطن 
التعليم والعمل خلدمة الوطن 
وأال يكون أناني����ا وأن يكون 
مواطن����ا صاحل����ا وان يلتزم 
بالصالة ألنها تنهى عن الفحشاء 

واملنكر.
 ٭بشرى شعبان

»املواشي«: وصول 
58 ألف رأس 

من األغنام اليوم

»املكفوفني« تطبع 
500 نسخة 

من ترجمة معاني 
القرآن باإلجنليزية 

بطريقة برايل

الشطي: حب 
الوطن من متطلبات 

الوسطية

توزيع الدروع
أما دروع املسابقة قيتم توزيعها 

على اجلهات املشاركة حسب عدد 
الفائزين في اجلهة كالتالي:

أوال: الدرع الذهبي: هو جائزة 
مالية قدرها 4000 دينار تقدم 

للجهة التي حصلت على املركز 
األول في تقدمي أكبر عدد من 

الفائزين.
ثانيا: الدرع الفضي: هو جائزة 
مالية قدرها 3000 دينار تقدم 

للجهة التي حصلت على املركز 
الثاني في تقدمي أكبر عدد من 

الفائزين.
ثالثا: الدرع البرونزي: هو جائزة 

مالية قدرها 2000 دينار تقدم 
للجهة التي حصلت على املركز 
الثالث في تقدمي أكبر عدد من 

الفائزين.


