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د.هاشم الهاشمي مستقبال الشيخ أحمد الفهد الشيخ أحمد الفهد وعبداهلل عكاش يتوسطان القائمني على جائزة الشهيد فهد األحمد للعمل اخليري

الرئيس الفخري لجائزة الشهيد فهد األحمد للعمل الخيري أشاد بالتعاون المثمر إليصال الجائزة ألعلى المستويات

الفهد: مستعدون لدعم العمل الخيري وتذليل الصعوبات أمامه
لديه رغبة واضحة وصادقة في 
القانون وتشريعه،  إصدار هذا 
لذا نوجه نداء إلى رئيس مجلس 
الوزراء والسادة النواب ملتابعة 
هذا املشروع التنموي الذي ينقل 

العمل اخليري نقلة نوعية.
من جانبه، شدد األمني العام 
للجائزة عبدالرحمن اجلميعان 
الش����خصيات  على أهمية دور 
البارزة واملؤثرة في دعم العمل 
اخليري ف����ي مواجهة الهجمات 
املعادية للعمل اخليري واإلسالمي، 
معربا عن شكره للشيخ احمد 
الفهد على جهوده املتواصلة في 
دعم العمل اخليري، ومتنى أن 

يستمر في هذا الدعم.

دور السفارات

من جهته أكد مدير اجلائزة 
عادل الدريبان أهمية الدور الكبير 
الذي قامت بها سفارات الكويت 
في اخلارج متمثلة في السفارات 
الكويتية في اخلارج واملكاتب 
الثقافية  اإلعالمية وامللحق����ات 
في دعم ه����ذه احلملة اإلعالمية 
اخلاصة باجلائزة، كذلك وزارة 
اخلارجية خاصة أن هذه اجلائزة 
متثل إجنازا محليا ودوليا يساهم 
في رفع اس����م الكويت عاليا في 
الدول  الدولية، كأحدى  احملافل 
الداعمة للعمل اخليري واإلنساني 
وال����ذي هو س����مة من س����مات 
الدول املتحض����رة وأصبح من 
املشاركني الرئيسيني في التنمية 

املجتمعية.
وحتدث عن اجلهود الكبيرة 
التي بذلت لكي تصل اجلائزة إلى 
مصاف اجلوائز الدولية وذلك من 
خالل اإلعداد اجليد وذلك بتشكيل 
عدة جل����ان متخصصة للعمل 
منها اللجن����ة العلمية واللجنة 
املالية وجلنة العالقات اخلارجية 

واللجنة اإلعالمية.
في اخلت����ام عرض الدريبان 
اجنازات اجلائزة خالل املرحلة 
املاضي����ة م����ن خ����الل العرض 
التاريخي من����ذ أن بدأت الفكرة 
ثم الدراسة ثم الدعم والتشجيع 
من الشيخ احمد الفهد، وعرض 
أيضا صورة لش����هادة التوثيق 
والتسجيل الدولي في بريطانيا 
كنموذج للجهود املبذولة لتدويل 
إلى دور  اجلائزة، مشيرا كذلك 
احلمل����ة اإلعالمية ف����ي إعطاء 
اجلائ����زة البع����د الدولي وذلك 
من خالل من����اذج من الصحف 
التي حتدثت  احمللية والعاملية 
عن اجلائزة وأهمية دورها في 
دعم العمل اخليري من منظور 

متميز.

ال����ذي يواجهه العم����ل من قبل 
كثير من أعداء اإلسالم مما يحمل 
اجلمعيات اخليرية واإلنسانية 
جهودا مضاعفة إليصال رسالتها 
اخليرية واإلنسانية، مشيرا إلى 
أهمية التعاون مع جميع اجلهات 
اخليرية واإلنسانية في خدمة 
العمل اخليري واملجتمعي وأن 
يكون للعمل اخليري دور بارز 

ومؤثر في التنمية.
و أعرب الطوالة في اخلتام عن 
شكره اجلزيل للشيخ أحمد الفهد 
على دعمه املتواصل لألنشطة 
اخليرية وعلى تلبية هذه الدعوة 
الكرمية، طالبا منه »بأن يكون 
هناك دعم للعمل اخليري ليصبح 
عمال رديفا للقط����اع احلكومي 
ويساهم في التنمية وأال يعطي 
الفرص����ة ملن يس����عى لتحجيم 
العمل اخلي����ري ليحقق أهدافه 

املشبوهة«.

أفضل مشروع

بدوره، قال عضو مجلس أمناء 
اجلائزة النائب السابق عبداهلل 
ع����كاش »تقدمنا ف����ي املجالس 
السابقة مبشروع قانون تقنني 
العمل التطوعي وحاز القانون، 
القبس،  حس����ب تقييم جريدة 
أفضل مش����روع في تلك الدورة 
البرملانية« مبينا أن هذا املشروع 
عرض كذلك من قب����ل 12 نائبا 
سابقا وكان رئيس مجلس الوزراء 

وإشهار احتاد أو نقابة العاملني 
في القط����اع اخليري وغير ذلك 

من املشاريع املتميزة«.
وأوضح أهمي����ة دعم العمل 
اخلي����ري في الوق����ت احلاضر 
خاص����ة بعد الهج����وم العنيف 

كثير من الدول املتقدمة« مبينا 
»البد أن تكون هناك ش����فافية 
مالية وإدارية بني املؤسس����ات 
العاملة  واجلمعيات واملب����رات 
في املجتمع الكويتي والس����عي 
التنس����يق والتكامل بينها  إلى 

اإلجراءات التي كانت تتخذها في 
إدارة العمل اخليري الكويتي.

و دعا الطوالة »إلى إنش����اء 
هيئة للعمل التطوعي واخليري 
أس����وة بهيئة رعاية الش����باب 
والرياضة كما هو معمول به في 

والتهديد على لسان من ميثلها في 
اإلعالم، الفتا إلى انه في مؤمتر 
العمل اخليري اخلليجي الثاني في 
قطر كانت كلمة هذه اإلدارة سبب 
عتاب اغلب الضيوف واخلبراء في 
العمل اخليري اخلليجي بسبب 

وأكد الشيخ الفهد »سمو العمل 
اخلي���ري الكويتي وانه نبراس 
يش���ع نورا على الكرة األرضية 
وأن احملنة املاضية زادته ملعانا 
وبريقا« حاثا »العاملني في إدارة 
اجلائزة على بذل اجلهود والسعي 
إلى نشر اجلائزة على نطاق محلي 
ودولي« متعهدا »بأنه واألسرة 
الكرمي���ة مس���تمرون في دعم 
ومناصرة هذا املشروع الوطني 
املميز الذي يحقق أهداف التنمية 

املجتمعية واإلنسانية«.

عدم التقنين

من جانبه، أكد رئيس مجلس 
الطوالة  إدارة اجلائزة مني���ف 
النقاط التي ذكرها الشيخ احمد 
الفه���د مبينا، أن العمل اخليري 
الكويتي م���ازال يعاني من عدم 
التقنني العالي، فهو إداريا حتت 
إدارة صغيرة في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ال يوجد بها 
إال عدة موظفني ال ميلكون اخلبرة 
الكافية ملج���اراة العمل اخليري 
واإلنساني أسوة باإلدارات التي 

ترعاه في البلدان املتقدمة.
و أش���ار إلى أن هذه اإلدارة 
أعط���ت انطباعا غي���ر جيد في 
وس���ائل اإلع���الم وخاصة في 
الفت���رة املاضية واآلن، مصورة 
أن العمل اخليري الكويتي كأنه 
يتناغم مع اإلرهاب وطغت فيها 
نبرة التفتيش والرقابة والرصد 

ش���دد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
والرئيس الفخري جلائزة الشهيد 
فهد األحمد للعمل اخليري الشيخ 
أحمد الفهد »على التعاون املثمر 
إلجناح اجلائ���زة لتصل ألعلى 
املستويات على املستويني احمللي 
والعامل���ي«، معربا عن ش���كره 
للقائمني على هذا العمل، مبديا 
ارتياحه الكبير ملا حتقق حتى اآلن 
من اجناز على املستويني احمللي 
والدولي خاصة أنها تعتبر السنة 
األولى للعمل، مؤكدا استعداده 
الكامل لدع���م اجلائزة ألهميتها 
للعمل اخليري بذاته وكذلك وفاء 

لوالده.
جاء ذلك في حفل العشاء الذي 
أقامه مجلس إدارة جائزة الشهيد 
فهد األحمد للعمل اخليري أول 
من أمس احتفاء وتهنئة للشيخ 
احم���د الفهد باملنص���ب اجلديد 
وإميان���ا من اإلدارة ب���أن يأخذ 
اجلانب االجتماعي واملجتمعي 
حيزا بارزا في أنشطتها ويكون 
دافعا الستمراريتها والتعرف على 
نشاطات اجلائزة ومن باب نشر 
املعلومة واالرتباط بني مجلس 
اإلدارة في اجلائزة والشيخ احمد 
الفهد، وحضر هذا احلفل مجلس 
إدارة اجلائزة ورؤس���اء اللجان 
العاملة وبعض أعضاء مجلس 

األمة.

البعد عن الشبهات

وأضاف الفه���د »رغم تتابع 
األحداث العاملية وتأثيراتها على 
واقع العمل اخليري بصورة عامة 
استمر العمل اخليري في الكويت 
بعيدًا كل البعد عن الش���بهات، 
والكويت جبلت على حب العمل 
اخليري، وأثره واضح في جميع 
بقاع العالم وحب اخلير من سمات 
أهل الكويت من���ذ القدم« مبديا 
العمل  التام »لدعم  اس���تعداده 
اخليري وتذليل الصعوبات التي 

ميكن أن تواجهه«.
وبني أن »من أس���باب دعمنا 
للجائزة وتبنيها من قبل أسرة 
الشهيد فهد األحمد رحمه اهلل أنها 
كانت قيمة مضافة تقدم للعمل 
الكويتي،  اخليري واإلنس���اني 
خاصة أن أسلوبها من أساليب 
التش���جيع واحلث للعاملني في 
القطاع اخليري وللمؤسس���ات 
واجلمعيات اخليرية باإلضافة إلى 
املانحني من التجار واملؤسسات 
والش���ركات اخلاصة والقطاع 

احلكومي«.

الطوالة إلنش�اء هيئة للعمل التطوعي والخيري والش�فافية المالية واإلدارية بين المؤسس�ات والجمعي�ات والمبرات العاملة

الوزير الشيخ أحمد الفهد متوسطا أسرة الهاشمي

الشيخ أحمد الفهد خالل لقائه القائمني على اجلائزة بحضور عبداهلل عكاش ومنيف الطوالة د.هاشم الهاشمي مكرما الشيخ أحمد الفهد

10 آالف دينار توزع على 100 فائز

استمرار التسجيل في مسابقة اإلسراء والمعراج الثقافية الدولية اإللكترونية حتى 15 أغسطس المقبل
أكدت ادارة الثقافة االسالمية في وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية سعيها احلثيث في سبيل 
اجناز خططها الثقافية والفكرية الطموحة والتي 
تعزز من القيم واملثل والفضائل وتغرس بؤرا 
وحلقات من الشراكة املجتمعية الواعية والواعدة 
عبر ما تبثه من فكر ومنهج يدعم احلس ويخاطب 
الذوق والوجدان س���عيا منه���ا لتحقيق غايتها 
في صناعة املناخ الثقافي االسالمي القادر على 
استحداث كل ما يتناسب معها من انشطة جديدة 
ومتميزة وش���يقة عبر مواكبة املواسم الدينية 
وبرامج ثقافي���ة وتوعوية موجه���ة للجمهور 

الكرمي، وعلى اختالف الش���رائح واالعمار، جاء 
ذلك عقب اعالن االدارة عن تدش���ينها ملسابقة 
الدولية  الثقافية االلكترونية  االسراء واملعراج 
للعام الهجري 1430 والتي تأتي ضمن انش���طة 
االدارة خالل موس���م االسراء واملعراج وخطوة 
فاعلة في شراكة هادفة ومبناسبة القدس عاصمة 

للثقافة العربية 2009.
وبينت االدارة انها واستثمارا للنجاحات التي 
حققتها مس���ابقاتها الثقافية االلكترونية خالل 
املرات السابقة قامت برصد جوائز مالية كبرى 
تقدر بقيمة 10 االف دينار ستوزع على 100 فائز 

بواقع 100 دينار كويتي لكل فائز يتم اختيارهم 
بواس���طة القرعة االلكترونية من داخل وخارج 

الكويت.
 واضافت االدارة انها سعت من خالل اسئلة 
املس���ابقة الى تعريف اجلمهور املسلم بحادثة 
االسراء واملعراج والش���مائل احملمدية اجلليلة 
والتبصي���ر مبآثره ژ، واس���تعراضا للحادثة 
في وقف���ات معبرة لعموم العبرة واملوعظة مع 
االستفادة من املعلومة الشرعية الصحيحة عبر 
أس���ئلتها من خالل مجموعة من االس���ئلة ذات 
االختيارات املتعددة التي تربط املس���لم بدينه 

والتي جاءت على شقني، االول يتعلق باالسراء 
واملعراج والشق الثاني خصص للقدس واملسجد 
االقصى، وذلك مبناسبة القدس عاصمة للثقافة 
العربية 2009 والشروط هي ان املسابقة دولية 
يسمح باالشتراك فيها لكل الدول. وأال يقل عمر 
املش���ارك عن عشر س���نوات. ويجب ان تكون 
االجابات كله���ا صحيحة وضمن الوقت احملدد. 
وبالنسبة للمشتركني من داخل الكويت البد من 
تسجيل الرقم املدني واالسم الرباعي »يجب التأكد 
من الرقم املدني« وألنه هو املعيار الرئيسي في 
حتديد الفائزين ويتم توزيع اجلوائز والتأكد من 

شخصية املشارك بناء على الرقم املدني.
وأوضحت االدارة ان باب املشاركة باملسابقة 
مفتوح امام اجلميع من داخل الكويت وخارجها، 
وذلك من االحد 12 يوليو وحتى 15 اغس���طس 

.2009
ودع���ت االدارة في ختام بيانه���ا الصحافي 
اجلمهور الك���رمي الى التفاع���ل والتواصل مع 
انشطتها الثقافي���ة، وذلك عبر التواصل واملشاركة 
 الفعالة في املسابقة، والتي ميكن االطالع عليها من 
خالل زيارة املوقع الرس���مي لالدارة على شبكة 
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