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تخريج دورة اإلسعافات األولية للضباط باحلرس الوطني

»األوقاف« تطرح مسابقة إلكترونية بقيمة 5 آالف دينار

إدارة الثقافة اإلسالمية تستضيف الطيار ومشهور حسن

تنظ���م احلمل���ة الوطنية 
لاص���اح والتوجي���ه الت���ي 
تقيمها وزارة االوقاف والشؤون 
االسامية مس���ابقة الكترونية 
ثقافية بعنوان »فقه مس���ائل 
السياسة الشرعية في التعامل 
مع والة األمور«، وذلك في الفترة 
من 16 اجلاري الى 17 يناير املقبل، 
ال���وزارة جوائز  ورصدت لها 
قيمته���ا 5 آالف دينار. صرح 

بذلك مراقب مكتب التنس���يق 
والدعم الفني ونائب رئيس فريق 
عمل احلملة الوطنية لاصاح 

والتوجيه نايف العجمي.
وأضاف العجمي أن املسابقة 
تهدف الى ترسيخ العاقة بني 
احلاكم واحملكومني، معرفة حقوق 
الراعي والرعية، اهتمام االسام 
بش���أن ولي األمر ومكانته في 
املجتمع، أهمية األمن واألمان في 

املجتمع ويتحقق ذلك باإلجماع 
والطاعة بني الراعي والرعية.

العجمي تصريحه  واختتم 
بقوله: ان احلملة تنظم سلسلة 
من ال���دورات الثقافية في فقه 
الش���رعية لعدد من  السياسة 
املش���ايخ في عدد من املساجد 
في كل احملافظات وتتعرض هذه 
الدورات الى جملة من القضايا 
املهمة في باب السياسة الشرعية 

وضبط الكثير من القضايا التي 
حدث فيها لبس وخلط في الفترة 
االخيرة، خصوصا فيما يتعلق 
بأبواب ولي األمر وشروط أهل 
احلل والعقد وصفاتهم وضوابط 
ومقاصد االص���اح والتغيير 
واألمر باملع���روف والنهي عن 
املنك���ر. وع���دد م���ن القضايا 

االخرى.
ليلى الشافعي  ٭

من جهته، أوضح مش���رف 
الدورة املازم أول حمد صالح 
شتيل أن عملية تأهيل الضباط 
اخلريجني اشتملت على فنيات 
على درجة عالي���ة من املهنية 
للتعامل م���ع احلاالت احلرجة 
واالنعاش وإس���عاف املصابني 
ميداني���ا حل���ني نقله���م ال���ى 
املستش���فيات املختصة لتلقي 
العاج الازم، الفتا الى أن الدورة 
حققت أهدافها وأثبت اخلريجون 
قدرتهم في التفاعل السريع مع 
محاور التدريب بشقيه النظري 

والعملي.

اخلريجني وتفاعلهم الواضح مع 
برنامج التدريب الذي مت إعداده 
على أسس علمية متقدمة تواكب 
أحدث النظم املعمول بها في هذا 
املجال بهدف جتهيز كوادر مدربة 
من الضباط للتعامل مع احلاالت 
الطارئة وتوفير عمليات وأطقم 
اإلسناد الازمة للقوات في احلاالت 
العادية وأوقات الضرورة، مشيرا 
الى أن احلرس الوطني حريص 
على تفعيل محاور التدريب في 
الفروع التخصصية ضمن محاور 
اخلطة االستراتيجية 2015/2010 

بتوجيهات القيادة العليا.

ش����هد قائد اإلسناد باحلرس 
الوطني العميد الركن فالح شجاع 
فالح حفل تخريج الدورة رقم 9 
إسعافات أولية للضباط والتي 
عقدت ضمن االنشطة التدريبية 
املخططة في املوس����م التدريبي 
2013/2012، وذلك بحضور مدير 
مديرية اخلدم����ات الطبية املقدم 
طبيب عبدالرشيد يوسف ورئيس 
فرع الشؤون الطبية الرائد طبيب 
طارق عب����داهلل وركن أول إدارة 

الرائد سعد عادل.
وأش����اد العمي����د الركن فالح 
ش����جاع باألداء املتميز للضباط 

في أول زيارة له لقصر العدل خالل افتتاح ملتقى »انطالقة نحو مسيرة براقة« للشباب الدارسني في اخلارج

املعوشرجي بحث مع رئيس وأعضاء املجلس
األعلى للقضاء تطوير القضاء واجلهاز اإلداري للمحاكم

الفالح: نهضة ورقي األمم ال يأتيان إال بالعلم وعلينا تبصير 
الشباب بالصراط السوي والنهج الوسطي املعتدل

وفد من »إحياء التراث« يقدم
50 ألف دوالر ملتضرري أعاصير الفلبني

مقدمتها تطوير القضاء واجلهاز 
االداري للمحاك���م واالبني���ة 
اخلاصة باحملاك���م والنيابات 
لتستوعب التوسعات اجلارية 
في احملاك���م والنيابات وزيادة 
عدد الدوائر املتاحقة واالعداد 
املتزايدة من املراجعني وتزويدها 
باحلاسبات وشبكات االنترنت 
لتس���هيل العم���ل وإج���راءات 
التقاضي وفق رؤية مستقبلية 
بحيث تكون هن���اك منظومة 
قضائية متطورة بش���كل عام 
تخدم القاضي واملراجع واملوظف 

وحتفظ حقوق الناس.
وف���ي اخلتام ق���دم الوزير 
املعوشرجي ش���كره وتقديره 
لرئي���س واعض���اء املجل���س 
اللقاء وس���عادته  على حفاوة 
باملباحثات االيجابية التي سادت 

اللقاء.

في مهامه اجلديدة.
وخال االجتماع مت التطرق 
الى عدد من املوضوعات والقضايا 
التي تشكل أولوية هامة بالنسبة 
للمحاكم والقض���اء عامة وفي 

التقى وزي���ر العدل ووزير 
االوقاف شريدة املعوشرجي في 
اول زيارة له لقصر العدل عقب 
توليه حقيبة وزارة العدل رئيس 
واعضاء املجلس االعلى للقضاء 
تقدمهم رئيس املجلس املستشار 
فيصل املرشد واعضاء املجلس 
املستشار يوسف املطاوعة نائب 
رئيس محكمة التمييز واملستشار 
احمد العجي���ل رئيس محكمة 
االستئناف واملستشار خالد سالم 
رئيس احملكمة الكلية واملستشار 
محمد بن ناجي رئيس محكمة 
االستئناف واملستشار عبدالعزيز 
الفهد واملستش���ار عبدالهادي 
العط���ار وكيل محكمة التمييز 
ووكيل وزارة العدل عبدالعزيز 
املاجد.. وقد رحب املستش���ار 
املرشد واعضاء املجلس بالوزير 
املعوشرجي وقدموا له التهاني 
عل���ى توليه حقيب���ة الوزارة 
متمنني ل���ه التوفيق والنجاح 

العميد الركن فالح شجاع فالح متوسطا خريجي الدورة

شريدة املعوشرجي خال لقائه املستشار فيصل املرشد وعددا من أعضاء املجلس بحضور عبدالعزيز املاجد )أنور الكندري( د.عادل الفاح مع احلضور في اللقاء  

»العدل« شاركت في معرض الكويت الثاني خلدمات ذوي اإلعاقة
شاركت وزارة العدل ممثلة بإدارة اإلعالم 
والعالقات العامة بجناحها اخلاص مبعرض 

الكويت الثاني خلدمات ذوي االحتياجات 
اخلاصة الذي أقيم حتت رعاية وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري 

بهدف التعريف باخلدمات التي تقدمها الوزارات 
واملؤسسات احلكومية ألفراد املجتمع من فئة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.

وتأتي هذه املشاركة إميانا من الوزارة بأهمية 
تقدمي مادة قانونية متكاملة تبني بالتفصيل 

احلقوق والواجبات لذوي االحتياجات اخلاصة 
وفقا ملواد القانون املعمول بها بالدولة، كما قدمت 

الوزارة بعض الكتيبات اإلرشادية والتوعوية 
اخلاصة باإلدارات التابعة للوزارة ومنها إدارة 

االستشارات األسرية وإدارة التنفيذ وإدارة 
خدمات املواطن ودليل اخلدمات العامة للوزارة.

الغرب عن اإلسام التابع لوزارة 
األوقاف فاطمة الفاح ان وزارة 
األوقاف حترص على رعاية أبناء 
الكويت الدارسني في اخلارج من 
خال توفير ما يحتاجون إليه في 
رحلتهم الدراسية، ومن هنا كانت 
االنطاقة األول����ى مللتقى تأهيل 
الطلبة الدارس����ني ف����ي اخلارج 
ف����ي مختلف جوانب  وإعدادهم 
احلياة حتى يتمكنوا من العطاء 

العلمي والتفوق الدراسي.
من جانبه، قال الطالب ناصر 
املطيري في كلمة نيابة عن الطلبة 
انه يجب علينا ان نبذل كل جهد 
في حتصيل العلم من أجل رفعة 
الكويت وتقدمها، مطالبا الطاب 
بضرورة ترسيخ مفهوم الوحدة 
الوطنية بني جميع أطياف الشعب 

الكويتي.
أسامة أبوالسعود  ٭

المساعدات الكويتي��ة قيمتها 
50 ألف دوالر بالتنسيق مع 

مكتب اللجنة هناك.

والتفريط ف����كان لزاما علينا ان 
نسعى لتبصير الشباب بالصراط 
السوي والنهج الوسطي املعتدل 
املبني عل����ى الصحيح من هدي 
النبي ژ، مشيرا الى ان نهضة 
ورقي األمم والش����عب ال يأتيان 

إال بالعلم.
وبني الفاح ان ديننا احلنيف 
جعل العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة لذا ينبغي عدم التفريط 
واإلهمال بل يجب احلرص عليه 
حي����ث ان اإلنس����ان يرقى بهذه 
الفريض����ة بني اقران����ه وال يأتي 
هذا إال بهمة عالية وجهد وصبر 
الدراسي  ومثابرة في التحصيل 
حيث يجب على طالب العلم بذل 
الغال����ي والنفيس من أجل رفعة 

األمة ونهضتها. 
ومن جانبها، قالت مش����رفة 
إدارة في مركز تصحيح مفاهيم 

المناطق  إلى  الكوي��ت قريبا 
الفلبي��ن  المتض��ررة جنوب 
لتوزي�����ع دفع�����ة أولى من 

أك����د وكي����ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية د.عادل الفاح 
ان أي أمة ال ميكن ان تنهض بغير 
شبابها حيث ان الشباب هم احملرك 
الرئيس ف����ي القاطرة أو مبثابة 
اجلهاز العضلي في اجلسد والذي 
ال ميكن ان ينهض او يتحرك إال 
بهما ونهضة األمة ال تأتي إال من 
خال االهتمام بالتعليم واملتعلم 
وهذا ما تق����وم به الكويت حيث 
تولي التعلي����م واملتعلم اهتماما 

فائق النظير.
وقال الفاح خال افتتاح ملتقى 
»انطاقة نحو مس����يرة براقة« 
برعايته الذي نظمه مركز تصحيح 
مفاهيم الغرب عن اإلسام للشباب 
الدارس����ني باخلارج ان الطاب 
الدارسني في اخلارج هم سفراء 
للكويت في الدول الدارسني فيها، 
مطالب����ا الطاب بضرورة تقوى 
اهلل والتسلح بالغاية التي ذهبتم 
من أجلها طلب العلم حتى تعودا 
لنا حاصلني على ما تنشدون من 
صنوف العلم الذي يفيد كويتنا 

وتكونوا سببا في نهضتها.
 واشار الفاح الى ان الكويت 
انتهجت منذ عقود نهجا في رعاية 
أبنائها وحرصت على إتاحة فرص 
التعليم أمامهم سواء في الداخل 
واخلارج، مش����يرا الى ان الدولة 
ترعى وتبتعث الكثير من الطاب 
ليحصلوا على الدرجات العلمية 

في الكثير من الدول املتقدمة.
وأضاف الف����اح ان األوقاف 
لديها إستراتيجية تنهجها لنجعل 
من شبابنا نبراس هداية ومركز 
إشعاع وسطي لألمة بعد ان أصيب 
بعض أبناء األمة بداءي اإلفراط 

ناشد رئيس لجنة جنوب 
شرق آس���يا بجمعية إحياء 
التراث اإلسامي جمال خالد 
الحشاش في ندائه العاجل ألهل 
الخير إلى دعم حملة اإلغاثة 
التي تقوم بها اللجنة لمساعدة 
متضرري اعصار »فابلو« الذي 
ضرب مناطق مختلفة جنوب 

الفلبين قبل أيام قليلة.
وقال الحشاش في معرض 
التي  حديثه ع���ن االض���رار 
تس���بب فيها اإلعص���ار: إن 
مئات األشخاص قتلوا، ومئات 
المفقودين.  آخرون في عداد 
وقال: األضرار التي تس���بب 
فيها اإلعصار المدمر )فابلو( 
كارثية ومأساوية إذ إن الكثير 
من المنازل السكنية والجسور 
والطرق هناك تضررت، كما أن 
كثيرا من العائات الفلبينية 
تش���ردوا وهم ينتظرون من 

يساعدهم.
ولف���ت الحش���اش إلى أن 
وفدا من اللجن��ة س���يغ��ادر 

املعوشرجي خال اللقاءأحد األجنحة املشاركة في امللتقى

جانب من الدمار الذي احلقه اإلعصار

أكدت إدارة الثقافة اإلسامية 
ب����وزارة األوق����اف والش����ؤون 
اإلس����امية على قيمة اخلطوات 
التي باتت تبذلها في مجال التنمية 
الثقافية،  املجتمعية وأبعاده����ا 
ومحاولتها املتع����ددة من إعادة 
توجي����ه منظومة القيم، وإنتاج 
البدائل املستمدة من الكتاب والسنة 
خال خطاب إسامي متوازن قادر 
على حتقيق التواصل مع املسلم 
وتوثيق الصلة بينه وبني هويته 
اإلسامية األصيلة مع بناء كيانه 
واسترشاد مجموعة من اآلداب 
التي تدفعه إلى الفضائل والتي من 
شأنها أن تبعث الثقة واالطمئنان 

داخل املجتمع املسلم.
اإلدارة  جاء ذلك عقب إعان 

عن استضافتها لفضيلة الشيخ 
د.عب����داهلل الطيار م����ن اململكة 
العربية السعودية، وأوضحت 

اإلدارة أنها قامت مبناسبة هذه 
الزي����ارة بتنظي����م دورة علمية 
ثقافية يلتقي من خالها فضيلة 
الشيخ مع اجلمهور الكرمي وذلك 
في مسجد عبداهلل بن األرقم في 
منطقة العيون قطعة 1، اعتبارا من 
اليوم األربعاء املوافق 19 ديسمبر 
وملدة 3 ايام عقب صاة املغرب 

مباشرة.
وفي السياق ذاته أعلنت اإلدارة 
كذلك عن اس����تضافتها لفضيلة 
الشيخ د.مشهور حسن سلمان من 
اململكة األردنية الهاشمية، والذي 
يحل ضيفا كرمي����ا على اإلدارة 
التي قامت مبناسبة استضافته 
بإعداد محاضرات ثقافية وتوعوية 

للجمهور الكرمي.

د.مشهور حسند.عبداهلل الطيار


