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خالل حفل افتتاح التصفيات النهائية ملسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي

الصانع: ملتزمون بترشيد النفقات وال منانع في تعيني وكيل لـ»األوقاف« من العنصر النسائي
اوائ���ل خريج���ي هذه  من 
املسابقة، وتطرق اخلرافي 
الى احملور الثاني والذي ركز 
على تكافؤ الفرص حيث مت 
وض���ع معايير كثيرة لدرع 
التف���وق حتى ال يس���توي 
الكبير مع الصغير وحافظ 
االجزاء اخلمسة مع حافظ 
اداء  الثالثني جزء وتطوير 
منسقي اجلهات، ومت اعطاء 
وزن للجه���ات الت���ي تقدم 
للفائزي���ن االوائ���ل، كما مت 
التحكيم لكل  توحيد جلان 
انه ال يوجد  ش���ريحة، اي 
اختالف ب���ني جلنة واخرى 
وكل شريحة بنفس اللجنة 
وفرز وترشيح عدد الفائزين 
على مستوى اجلنس بحيث 
تقدم جائزة الفضل جهة تقدم 
حافظات للقرآن الكرمي مثال، 
واصبحت اجلوائز لس���ت 
جهات وليست الربع كما كان 
سابقا. اما احملور الثالث فهو 
خاص بدعم التحكيم والول 
مرة هن���اك دورتني لتأهيل 
احملكمني والول مرة يحضر 
د.عب���داهلل بصفر ود.احمد 
السديس هذه الدورة واقامة 
اختبار للمحكمني الول مرة 
ومت اصدار كتاب لقراءة قالون 
 »C.D« ع���ن نافع واص���دار
للش���يخ احلصري لقراءة 
قالون عن ناف���ع وتوحيد 

معايير التحكيم للجميع.
من جهته اش���اد رئيس 
الهيئ���ة العاملي���ة لتحفيظ 
القرآن الكرمي د.عبداهلل بصفر 
في كلمة موجزة نيابة عن 
الكويت  الضيوف بحكومة 
الرشيدة وعلى رأسها صاحب 
السمو األمير وجهودها في 
حفظ كتاب اهلل تعالى وخدمة 

احلفاظ.

ابدا كتاب اهلل وسنتي« فهنيئا 
ملن حفظه في صدره، وعمل 
به في حياته فهو ضياء في 
القلب ونور في القبر وشفيع 
يوم القيامة، غير ان حلافظ 
الق���رآن الكثير والكثير من 
امليزات التي متيزه عن غيره 
من البش���ر سواء في الدنيا 

او اآلخرة.
ب���دوره أك���د ام���ني عام 
العام���ة لالوقاف  االمان���ة 
د.عبداحملس���ن اجل���اراهلل 
اخلرافي ان هذه املس���ابقة 
مت تنظيمه���ا من خالل اربع 
محاور، حيث شمل احملور 
االول عن التطوير ومجاالته 
في املس���ابقة الثامنة عشر 
عن االعوام السبعة عشرة 
السابقة ومنها اضافة قراءة 
عن قالون نافع وهي اصلح 
الق���راءات وادخال خريجي 
املسابقة الى جلان التحكيم 
ومتديد فت���رة االختبارات 
الى اسبوعني  من اس���بوع 
لتخفيف االزدحام واضافة 
املكفوفني الول مرة  شرائح 
واضافة شرائح املسجونني 
الى  الول م���رة وباالضافة 
ش���ريحة ذوي االحتياجات 
الكبير  اخلاصة والتنسيق 
واملميز مع وس���ائل االعالم 
وخصوص���ا اذاع���ة القرآن 
الكرمي الذاعة املسابقة على 
الهواء مباشرة واضافة ميزة 
اكتش���اف املواهب ومنحهم 
هدي���ة »VIP« واحالتهم الى 
تلفزي���ون الكويت لتبنيهم 
وس���تجيل س���ي دي الحد 
الفائزين في املسابقة للقرآن 
الكرمي بالكام���ل وتوزيعه 
لكبار الزوار ووسائل االعالم 
وترشيح االوائل الى وزارة 
االوقاف ليكون ائمة الصالة 

االلتزام باجلانب الشرعي.
واش���اد الصانع بجهود 
العامة لالوقاف في  األمانة 
تنظي���م املس���ابقة الكبرى 
للس���نة الثامنة عشرة على 
التوالي وحصلت على االشادة 
من قيادات ومش���ايخ على 
مس���توى اخلليج والعالم 
العربي، كما شهدت املسابقة 
تطورا ف���ي كل عام وادخال 
ف���روع جديدة واس���تخدام 
التقنيات االلكترونية  اعلى 
في مجال التحكيم من اجل 
الوصول للعدالة التي ترضي 
جميع املشاركني، اضافة الى 
ان املس���ابقة حتظى سنويا 
برعاية قائد االنسانية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي يحرص سنويا 
على حض���ور حفل اخلتام 

وتكرمي الفائزين.
وأكد الوزير الصانع خالل 
كلمته على فضل القرآن الكرمي 
الذي  الكبير والعظيم، فهو 
اخرج به اهلل تعالى هذه االمة 
من الضاللة الى نور الهداية 
الس���الم، وهو كالم  وسبل 
اهلل املعجز املنزل وصراطه 
القومي،  املس���تقيم، ونهجه 
هو رس���الة اهلل ومعجزته 
الباهرة، ورحمته الواسعة، 
ونعمته الس���ابغة، فالقرآن 
الكرمي نور الصدور وجالء 
الهم���وم والغم���وم، وتفهم 
القرآن وتدبره هو املقصود 
االعظم، واملطلوب االهم لقوله 
اليك  انزلناه  تعالى: )كتاب 
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر 

أولو األلباب(.
وقال: لقد اوصانا احلبيب 
املصطفى ژ بقراءته والعمل 
به فقال: »تركت فيكم ما ان 
متسكتم به لن تضلوا بعدي 

قال الصانع ان تعيني املرأة 
قاضية يخص املجلس االعلى 
للقضاء، اما في االوقاف فال 
منانع في تعي���ني املرأة في 
هذا املنصب اذا كانت هناك 
كفاءة تستحق ذلك بشهادتها 
العلمية وخبرتها بش���رط 

الح���دى قطاع���ات الوزارة 
لن نت���ردد في ذلك من اجل 
التوفير في امليزانية العامة 

للوزارة.
وحول امكانية تعيني وكيل 
لوزارة االوقاف من العنصر 
النسائي اس���وة بالقضاء، 

سنكتفي بثالثة فقط وسيكون 
هناك توفير من اجل املصلحة 
العامة وس���نراجع قرارات 
انشاء املركز العاملي للوسطية 
وقوانينه مع ديوان اخلدمة 
املدنية خاصة بوجود ميزانية 
ضخمة له وان استطعنا ضمه 

ليلى الشافعي

أكد وزي���ر العدل ووزير 
األوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصانع ان وزارتي 
العدل واالوقاف هما جزء من 
وزارات الدولة، وما سيجري 
امور  ف���ي  ال���وزارات  على 
الترشيد سيجري عليهما، 
وه���ذا تضام���ن حكومي، 
وسنطبق كل ما يقرره مجلس 
الوزراء في قضية الترشيد، 
خصوصا بع���د االنخفاض 
امللحوظ في اس���عار النفط 
ستلتزم الوزارتان باخلطط 
املوضوعة بشرط أال تؤثر 
على خطط التنمية واخلطة 
االمنائية، وهناك امور ميكن 
االس���تغناء عنه���ا من اجل 
املصلحة العامة ومت بالفعل 
ارس���ال كتب م���ن مجلس 
الوزراء لوزارات الدولة وبدأنا 

التطبيق الفعلي.
جاء ذلك في تصريح ادلى 
به الصانع للصحافيني بعد 
رعايته حفل افتتاح التصفيات 
الكويت  النهائية ملس���ابقة 
الكبرى حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده الثامنة عشرة حتت 
ش���عار »ق والقرآن املجيد« 
العامة  التي تنظمها االمانة 
الكبير  لالوقاف باملس���جد 
بحضور رئيس الهيئة العاملية 
لتحفيظ القرآن الكرمي الشيخ 
عبداهلل بصفر والشيخ احمد 
السديس عميد كلية القرآن 
الكرمي باجلامعة االسالمية 

في املدينة املنورة.
وق���ال الصان���ع ان آلية 
الترشيد مرنة جدا وسنتابع 
تعليمات وزارة املالية ولن 
نقلل من خطط الوزارة، لكن 
بدل تنظيم خمس مؤمترات 

يعقوب الصانع ود.عبداحملسن اخلرافي مع احلضور خالل اللقاء   )انور الكندري(

خالل احلفل الذي أقامته اجلمعية الثقافية النسائية على شرفهن

الصبيح لوكيالت النيابة اجلدد: املرأة الكويتية أثبتت جدارتها في كل املجاالت

فيها منصب قاضي للمرأة.
التيار  وحول معارض���ة 
االسالمي ملناصب القضاة، قالت 
الصقير: التيار االسالمي انتهت 
مهمته، متهمة اياه بأنه »ارجع 
الكويت الى الوراء ولو رأيت 
العصر الذهبي من الستينيات 
الى اآلن فقد بدأنا نس���تعيد 
بعض االنفتاح«، واصفة ايها 

ب� »الفترة الظالمية«.
واك���دت الصقير ان املرأة 
متثل من 60 الى 70%  من الذين 
يدخلون حقل التعليم العالي 
وحتدي���دا جامع���ة الكويت، 
ومع ذلك جند أن اغلبهن في 
العادية وال توجد  الوظائف 
امرأة في أماكن صنع القرار، 
معتبرة ان هناك سقفا حدد 
للمرأة ونحن نحاول ان نكسر 

هذا السقف.

من جانبه���ا، قالت عضو 
مجلس إدارة اجلمعية الثقافية 
االجتماعية النسائية موضي 
الصقير »نحتفي اليوم بقبول 
اول دفعة من وكيالت النائب 
العام«، موضحة ان اجلمعية 
دأبت على ان حتتفي بكل حدث 
يهتم باملرأة ويعيد لها بعض 
احلقوق الت���ي كانت تطالب 
فيها منذ القدم، مشددة على 
ان الدس���تور نص بان ليس 
هناك متييز بني الرجل واملرأة، 
الفتة الى ان اجلمعية الثقافية 
النسائية طالبت ان تكون املرأة 
قاضية وفي السلك العسكري 
والشرطة، مشددة في الوقت 
ذاته على انه آن األوان ان يكون 
للكويت منصب قاضية، مؤكدة 
عل���ى ان الكويت هي الدولة 
الوحيدة من دول اخلليج ليس 

العدل وأس���اس امللك في كل 
دول العالم املتحضرة.

واشارت احلمدان ان املرأة 
لم حتقق كل هذا النجاح بضربة 
حظ عش���واء ولكنها حققته 
بجهد وسعي حثيث شقت فيه 
طريقها بقدرة واقتدار وعزم 
واص���رار، مبين���ة ان الرقي 
احلقيقي ل���أمم ال يكتمل اال 
اذا كان للمرأة نصيب فيه ألنها 
نصف األمة وهي التي تربي 

األمة بأكملها.
وبينت انه على قدر اهمية 
هذا احلدث في تاريخ الكويت 
اال انه يلقي عبئا ثقيال على 
الكوكب���ة األولى من وكيالت 
النيابة حتى يثبنت جدارتهن 
القضاء فهي  حلمل رس���الة 
رسالة شاقة ومضنية بقدر 

ماهي سامية وعظيمة.

العام هدي����ل احلمدان ان ابرز 
ما تعكسه هذه االحتفالية انها 
الكويتية  املرأة  تتويج لسعي 
ف����ي اقتحام العم����ل الذي ظل 
حكرا عل����ى الرجل أمدا طويال 
حتلت خالله بالصبر واملثابرة 
واالصرار من دون كلل او ملل 
لبل����وغ آمالها التي تعلقت بها 
وسعت نحوها خطوة خطوة، 
الفتة ال����ى اننا ومنذ امد بعيد 
رأينا الكويتية معلمة وطبيبة 

ومهندسة واستاذا باجلامعة.
واوضحت ان املرآة الكويتية 
اثبتت جدارتها في وقت قريب 
حيث تب���وأت مقعد الوزارة 
وعضوية مجلس االمة، وها 
هي اليوم تتقلد وظيفة النيابة 
العامة التي تؤهلها في الغد 
القري���ب لتكون قاضية على 
منصة القضاء الذي هو ركيزة 

العالمات البارزة في مسيرة 
املرأة نحو التقدم.

واوضحت املال اننا نعلم ان 
ما وصلت اليه املرأة لم يكن 
سهال وميس���را، فقد واجهت 
العديد من العقبات التي تغلبت 
عليه���ا بإصرارها وعزميتها 
لتثب���ت ان املجتمع الكويتي 
مازال حيويا متجددا ينبض 
باحلي���اة وان لديه العزمية 
للنهوض وخل���ق جيل واع 
مواكب التط���ور، متمنية اال 
يك���ون منصب وكيل النيابة 
ه���و نهاية املطاف بل خطوة 
على طري���ق لن يطول حتى 
تصل املرأة الى منصب القضاء 
اسوة بغيرها من نساء العالم 

العربي واالسالمي.
من جانبه����ا، اكدت رئيس 
قس����م في ادارة مكتب النائب 

متيزها في عملها.
واضافت الصبيح: نتمنى 
لوكيالت النائب العام التوفيق 
كم���ا نتمن���ى ان نراهن في 
مناص���ب اعلى وب���اذن اهلل 
نرى املرأة الكويتية في كافة 

مجاالت الدولة.
من جهتها، قالت رئيس 
ادارة اجلمعي���ة  مجل���س 
النس���ائية لولوة  الثقافية 
امل���رأة  امل���ال ان وص���ول 
ملنص���ب وكيل نيابة اجناز 
جديد حتققه املرأة الكويتية 
الستكمال حقوقها وتدعيم 
دورها كمواطن يساهم بشكل 
فعال في بناء وطنه، الفتة 
ال���ى ان اجلمعية حرصت 
على االحتفال بهذه الكوكبة 
الكويت  املميزة من بن���ات 
الالتي حفرن إجنازهن كإحدى 

دانيا شومان

الش���ؤون  أعربت وزيرة 
االجتماعي���ة والعم���ل هند 
الصبيح عن سعادتها مبناسبة 
تعني وكي���الت النائب العام 
للم���رة االول���ى ف���ي تاريخ 
الكويت، وتوجهت بالشكر لهن 
ملثابرتهن وتفوقهن للوصول 

الى هذه املناصب.
وقالت الصبيح في احلفل 
الذي اقامته اجلمعية الثقافية 
الدفعة  النسائية على شرف 
النائب  االولى من وكي���الت 
العام الذي اقيم مس���اء اول 
من امس في مقر اجلمعية أن 
املرأة الكويتية حصلت على 
كل املناصب واثبتت جدارتها 
بهذه املناصب بعد ان حازت 
على اعجاب اجلميع من خالل 

هند الصبيح والسفيرة نبيلة املال ولولوة املال خالل االحتفال   )قاسم باشا(صورة جماعية لوكيالت النيابة مع الوزيرة هند الصبيح ولولوة املال      

»الكهرباء« توقع عقدًا لصيانة محطات اجلهراء 
الثانوية مطلع العام املقبل

دارين العلي 

اعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء ع���ن تخصيص عق���د صيانة حملطات 
التحوي���ل الثانوية حملافظة اجلهراء س���يتم 
توقيعه مطلع العام القادم 2015، الفتا إلى أن 
هناك توجها لدى الوزارة بأن يتم تخصيص 
عقد صيانة للمحطات في كل محافظة، مبينة 
أن هناك عقدا خاصا مبحافظة األحمدي، وعقدا 
آخر مبحافظة مبارك الكبير، وثالثا مبحافظات 

حولي والعاصمة والفروانية.
وأوضحت املصادر أن الهدف من تخصيص 
عق���د لكل محافظة إمكاني���ة إلغاء العقد عند 
حدوث تقصير أو عجز من قبل مقاولي العقود 
وإنهاء األعمال املطلوبة منهم في األوقات املتفق 
عليها مع الوزارة، الفتة إلى أن عقود الصيانة 

في الس���ابق كانت ثالثة عق���ود فقط جلميع 
احملافظات.

ولفتت املصادر إلى أن خطة الصيانة حملطات 
الكهرباء مقس���مة على خمس سنوات، حيث 
يتم إخضاع مجموعة محطات ألعمال الصيانة 
الكاملة وفق جدول زمني محدد لذلك، إضافة 
إلى إصالح األعطال الطارئة في بعض احملطات 

التي حتتاج إلى ذلك. 
وذكرت املصادر أن خطة الصيانة مبحطات 
التحويل الثانوية املقررة لهذا العام بدأت مطلع 
نوفمبر اجلاري وتس���تمر حتى نهاية مايو 
2015، على أن تتم صيان���ة قرابة 8 محطات 
يوميا أي نحو 200 محطة خالل هذا الصيف، 
الفتة الى أن أعمال الصيانة جتري حاليا في 
الفرواني���ة والعاصمة واألحمدي  محافظات 

ومبارك الكبير.

يوسف الشالل 

الشالل: وزارة الشباب تطلق إعالنًا تلفزيونيًا 
يبرز أهدافها ورؤيتها وإجنازاتها

اطلق����ت وزارة الدول����ة 
لش����ؤون الش����باب اعالن����ا 
تلفزيوني����ا عب����ر مواق����ع 
التواص����ل االجتماعي وعدد 
م����ن التلفزيونات احلكومية 
باإلضافة الى املوقع االلكتروني 
الرسمي للوزارة ومن جهته 
قال مدير إدارة العالقات العامة 
واالعالم في الوزارة يوسف 
خالد الشالل ان وزارة الدولة 
لشؤون الشباب حرصت من 
خالل هذا اإلعالن على توضيح 
االستراتيجية التي اعتمدتها 
في وضع أهدافه����ا ورؤيتها 
باإلضافة الى االجنازات التي 

قدمتها خالل السنة املاضية 
ابراز هوية الوزارة  من أجل 
ومساندتها للشباب الكويتي 
في جمي����ع املجاالت وتنمية 
مهاراتهم من خالل انش����طة 
وبرام����ج ش����بابية تتبناها 
الوزارة اميانا بأن الشباب هم 
ثروة البالد احلقيقية وخير 

استثمار للمستقبل. 
وأضاف الشالل ان هنالك 
العديد من اإلجنازات التي قامت 
بها الوزارة حيث مت اختيار 
البعض منهم مشيرا الى ان 
هذا اإلع����الن قد مت تصويره 
وعمله بأحدث أجهزة وكاميرات 

على يد الشباب الكويتي من 
منتسبي وزارة الدولة لشؤون 
الش����باب وه����ذا ان دل فامنا 
يدل على حرص الوزارة على 
ملس رغبات الشباب وتلبية 
طموحاته����م وحتقيق آمالهم 
التي يعقدونها على الوزارة 
كونهم ث����روة حقيقية داعيا 
الشباب الكويتي الى مشاهدته 
من خالل زيارتهم ملوقع وزارة 
WWW. الدولة لشؤون الشباب
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واك����د الش����الل عل����ى ان 
الوزارة مس����تمرة في تقدمي 
كافة اخلدمات املوجهة للشباب 

حيث ان رؤية وزارة الدولة 
لشؤون الش����باب تكمن في 
التطلع الى ش����باب متمسك 
ومرتق بالقيم الوطنية، مبدع 
وشريك في التنمية املستدامة 
والى ان الوزارة استش����ارية 
تنسيقية تسعى الى استقطاب 
فئة الش����باب من عمر 14 الى 
34 عام����ا حي����ث تعتبر هذه 
الفئة ثروة حقيقية ال تعادلها 
أي ثروة أخرى ألن الشباب 
في مقدمة مرتك����زات الدولة 
األساسية التي تعتمد عليهم 
في حتقي����ق أصناف التنمية 
املنشودة حاضرا ومستقبال.

وزير العدل افتتح مكاتب للتسجيل العقاري و»التوثيق« في محكمة حولي
أعلن وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية يعقوب 
الصانع افتتاح مكاتب لقطاع التسجيل العقاري وإدارة التوثيق 
والتوثيقات الشرعية واالستشارات االسرية في محكمة حولي.
وقال الوزير الصانع في تصريح صحافي امس ان افتتاح تلك 

املكاتب يأتي حتقيقا الستراتيجية قطاع التسجيل العقاري 
والتوثيق بوزارة العدل الداعية الى تقريب خدمات العدالة دون 

عناء.وأضاف أن هذه اخلطوة تهدف الى التوسع في تقدمي 
اخلدمات وحتقيق مبدأ الالمركزية في القطاع واستجابة لتطور 

حجم العمل في نشاط قطاع التسجيل العقاري والتوثيق.
وذكر أن هذه اخلطوة تهدف أيضا الى تنظيم حركة العمل في 
هذه املكاتب واتاحة الفرصة امام املواطنني واملقيمني القاطنني 

في محافظة حولي واملناطق القريبة منها الجناز معامالتهم كافة 
املتعلقة بهذه االدارات.وبني أن هذه املكاتب تقدم كل املعامالت 

اخلاصة بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق وفي مقدمتها 
الشهادات العقارية الى جانب اخلدمات اخلاصة باالستشارات 

االسرية والتوثيقات الشرعية واخلدمات اخلاصة بالتوثيق.

املال: وصول املرأة 
إلى منصب وكيل 
نيابة إجناز جديد 
حتققه الستكمال 
حقوقها وتدعيم 
دورها كمواطن 

يساهم بشكل فعال 
في بناء وطنه


