«السكنية» جتري قرعة الدفعة الثانية على قسائم جنوب املطالع «إن »3
أج��رت املؤسسة العامة للرعاية السكنية
الكويتية أمس قرعة الدفعة الثانية من القسائم
احلكومية ملشروع جنوب املطالع (إن .)3
وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن هذه
ال��دف��ع��ة تشمل  303قسائم مبساحة 400
مترمربع لكل منها توزع على املواطنني أصحاب

2

الطلبات اإلسكانية حتى  30ديسمبر .2010
وأض��اف��ت أن اليوم اخلميس وي��وم األحد
املقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات
القرعة للدفعة الثالثة من القسائم احلكومية
في مشروع جنوب املطالع (إن  )3التي تشتمل
على  299قسيمة مساحة  400مترمربع
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للمخصص لهم حتى تاريخ  18يوليو 2011
وما قبل.
ودعت املؤسسة املواطنني املهتمني بالقضية
اإلسكانية إلى متابعة حساب املؤسسة الرسمي
على مواقع التواصل االجتماعي (إنستغرام)
و(تويتر) و(يوتيوب).

وت��ض��م مدينة ج��ن��وب امل��ط�لاع السكنية
 30400وحدة سكنية مبساحة قدرها  400متر
مربع لكل منها إضافة إلى اخلدمات األساسية
واملباني العامة كاملدارس واملراكز الصحية
وم��راك��ز اإلط��ف��اء وم��راك��ز الضاحية وأف��رع
اجلمعيات التعاونية واملساجد.
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سموه ك ّرم جلان التحكيم ووزع اجلوائز على الفائزين

أمير البالد يشمل برعايته وحضوره حفل جائزة الكويت الدولية للقرآن الكرمي
حتت رعاية وحضور صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح��م��د أق��ي��م ص��ب��اح أم���س حفل
ج��ائ��زة ال��ك��وي��ت ال��دول��ي��ة حلفظ
القران الكرمي وق��راءات��ه وجتويد
تالوته بدورتها الثامنة وذلك على
مسرح قصر بيان.
وق��د وص��ل سموه مكان احلفل
حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب
م��ن ق��ب��ل ك��ل م��ن وزي���ر األوق���اف
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة
لشئون البلدية محمد اجلبري
وأعضاء اللجنة الدائمة ملسابقة
ال��ك��وي��ت ال��ك��ب��رى حل��ف��ظ ال��ق��رآن
الكرمي وجتويد تالوته.
وشهد احلفل سمو ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد والشيخ جابر
العبدالله وس��م��و الشيخ جابر
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
ورئيس املجلس األعلى للقضاء
ورئيس محكمة التمييز ورئيس
احملكمة ال��دس��ت��وري��ة املستشار
يوسف املطاوعة ورئيس مجلس
األم���ة ب��اإلن��اب��ة عيسى الكندري
وال��ن��ائ��ب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ووزير اخلارجية الشيخ
صباح اخلالد ونائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد
اخلالد ونائب وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي اجلراح ونائب
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر
الداخلية الشيخ خ��ال��د اجل��راح
والوزراء وكبار املسؤولني بالدولة
وكبار القادة باجليش والشرطة
واحلرس الوطني.
وبدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم
تالوة آيات من الذكر احلكيم بعدها
أل��ق��ى وزي���ر األوق����اف وال��ش��ؤون
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون
البلدية كلمة ق��ال فيها :إن��ه يوم
مبارك أن جنتمع اليوم لنحتفل
بتكرمي ثلة م��ب��ارك��ة م��ن شباب
األم��ة اإلسالمية ج��اءوا من أرجاء
وأقطار الدنيا رغم اختالف البالد
واألج���ن���اس وال��ل��غ��ات جمعتهم
راب��ط��ة اإلس�ل�ام وأخ���وة اإلمي��ان
ج����اءوا جميعا وق���د ح��م��ل��وا في

سمو األمير يتقدم احلضور خالل النشيد الوطني

صدورهم القرآن الكرمي للتنافس
والتسابق فيه (وفي ذلك فليتنافس
املتنافسون) وقد توافدوا إلى هذا
البلد الطيب ال���ذي جبل أب��ن��اؤه
على ح��ب ال��ق��رآن وتنافس أهله
قيادة وحكومة وشعبا على القيام
بخدمته حفظا له وعمال بأحكامه
وإج�ل�اال ل��ق��دره فكانت وال ت��زال
دولتنا الرشيدة دولة قائمة على
خدمة كتاب ربها.

صاحب السمو أمير البالد إن من
النعم التي أنعم الله بها علينا أن
أج��رى على يديكم الكرمية اخلير
الكثير ووف���ق س��م��وك��م لرعاية
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة حلفظ ال��ق��رآن
الكرمي والعناية به وفي مقدمتها
رعايتكم السامية جلائزة الكويت
ال��دول��ي��ة حل��ف��ظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي
وقراءته وجتويد تالوته.
وب��ف��ض��ل م���ن ال���ل���ه ت��ع��ال��ى

وت��وف��ي��ق��ه ش����ارك ف��ي ال����دورة
الثامنة لهذه اجل��ائ��زة ()125
متسابقا ج��اءوا من ( )70دولة
إسالمية ومجتمعات مسلمة في
أقطار غير إسالمية فعاشوا بيننا
أياما على مائدة القرآن فهنيئا
لنا باحلفظة من مشارق األرض
ومغاربها وهم يصدحون بيننا
ب��آي��ات ال��ذك��ر احلكيم معطرين
سماء الكويت بأصواتهم الشجية

وترتيلهم احلسن.
وم��ن ه��ذا امل��ق��ام ن��رس��ل شكرا
خاصا لكل ال��دول املشاركة التي
أرسلت هذه الثلة املباركة من حفظة
كتاب الله وندعوها ملواصلة هذا
العمل املبارك ملا فيه من تشجيع
حلملة القرآن الكرمي وأهله.
كما حازت هذه اجلائزة املباركة
صدى إعالميا ال مثيل له حيث بلغ
ع��دد متابعي اجل��ائ��زة م��ا يقارب

سموه تسلم رسالة خطية من رئيس هنغاريا

أمير البالد يستقبل ولي العهد
واملبارك واخلالد وسيارتو

سمو األمير يستقبل وزير خارجية هنغاريا

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد
الشيخ ن��واف األح��م��د .كما استقبل سموه سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل صاحب السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ
صباح األحمد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ووزي��ر

خارجية جمهورية هنغاريا بيتر سيارتو والوفد
املرافق حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس
يانوش أدي��ر رئيس جمهورية هنغاريا الصديقة
تتعلق بالعالقات الطيبة التي تربط البلدين
والشعبني الصديقني وسبل تعزيز مسيرة التعاون
بينهما في كافة املجاالت كما تضمنت دعوة سموه
لزيارة جمهورية هنغاريا الصديقة.
وحضر املقابلة نائب وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان
األميري الشيخ علي اجلراح.

أمير البالد يحيي احلضور

ولي العهد يستقبل املبارك واخلالد واجلراح
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال��وزراء .واستقبل سمو ولي العهد

نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ
محمد اخلالد .واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.

رئيس مجلس الوزراء يستقبل
صباح اخلالد ووزير خارجية هنغاريا
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال��وزراء وبحضور النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد
في قصر بيان أمس وزير اخلارجية والتجارة في
جمهورية هنغاريا الصديقة بيتر سيارتو والوفد

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس
ال����وزراء الشيخة اعتماد اخل��ال��د وسفير دول��ة
الكويت ل��دى جمهورية هنغاريا الدكتور حمد
بورحمة.

سمو األمير وولي العهد يتابعان فقرات احلفل

م��ن خمسة م�لاي�ين م��ت��اب��ع وأم��ا
متابعوها عبر اإلنترنت فبلغوا
أربعة عشر مليونا.
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
األخ��وة احلضور الكرام اسمحوا
لي أن أتوجه بحديثي إلى أبنائي
حفظة كتاب الله الكرمي فأقول لهم
إن عليكم أيها األبناء واجبا عظيما
جت��اه دينكم ثم أوطانكم فحافظ
القرآن ال بد أن يكون ق��دوة فاعلة

وأن يتخلق بأخالق القرآن وبسيرة
نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل
الصالة والسالم حتى يكون نافعا
لدينه ووطنه ومجتمعه.
أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز
وجل في السر والعلن واحملافظة
على ما في صدوركم من كتاب الله
واتباع أوام��ره واجتناب نواهيه
واتباع إرش��ادات��ه في الدعوة إلى
اإلسالم والتعامل مع الناس بفهم

واع وحكمة راشدة كما قال تعالى
«ادع إل��ى سبيل رب��ك باحلكمة
واملوعظة احلسنة وجادلهم بالتي
هي أحسن» .صاحب السمو أمير
البالد أيها احلضور الكرمي إنه لم
يكن لهذا النجاح أن يكتب وال لهذه
اجلهود أن تتحقق بعد توفيق الله
تعالى إال بدعمكم الكبير ورعايتكم
السامية وبجهود وسواعد وعقول
أبناء الكويت ال��ب��ررة من أعضاء
اللجان العاملة في اجلائزة وعلى
رأس��ه��م اللجنة العليا واللجنة
التنفيذية وكل من أسهم في إجناح
ه���ذا ال��ع��م��ل امل��ب��ارك ف��ك��ل الشكر
والثناء لهم جميعا.
وال��ش��ك��ر م��وص��ول ألص��ح��اب
الفضيلة العلماء أع��ض��اء جلنة
التحكيم على ما بذلوه من جهود
مباركة في حتكيم ه��ذه اجلائزة
فنسأل الله أن يجزل لهم األجر.
كما ال يفوتني أن أشكر الضيوف
األع������زاء م���ن ال��ع��ل��م��اء األج�ل�اء
واملشايخ الفضالء الذين تشرفت
اجل��ائ��زة باستضافتهم وق��دم��وا
ب��رام��ج وم��ح��اض��رات ودورات
اسهمت في رفع مستوى اجلائزة.
صاحب السمو إننا في وزارة
األوق����اف وال���ش���ؤون اإلس�لام��ي��ة
نعاهد سموكم على العمل الدؤوب
في الرقي بهذه اجلائزة واحملافظة
على مستوى ريادتها العاملية بني
اجلوائز واملسابقات القرآنية.
وفي اخلتام أسأل الله تعالى أن
يدمي علينا نعمتي األمن واإلميان
وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين
ه��م أه��ل��ه وخ��اص��ت��ه وأن يحفظ
الكويت وأهلها وأن يبارك اخلطى
ويسدد املسيرة في ظل توجيهات
س��م��وك��م ال��رش��ي��دة وس��م��و ول��ي
عهدكم األمني حفظكم الله ورعاكم
ووفقكم لكل ما فيه خير هذا البلد
الطيب إن��ه سميع مجيب الدعاء
وآخ��ر دع��وان��ا أن احلمد لله رب
العاملني».
ث���م أل��ق��ى
رئيس جلنة
التتمة 3
ال��ت��ح��ك��ي��م

