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سعود اخلالدي وحمد املهندي وسعيد عماش يتوسطون كوكبة من املتميزين

سعود اخلالدي مكرما الزميل ضاري املطيري

رئيس اجلمعية د.نواف البادي

وفد السفارة األميركية ومسؤولو جمعية بشائر اخلير

د. حسان عبدالغني وإياد اخلرافي يستمعان إلى شرح عن أقسام النادي العلمي

جتربة علمية أمام عميد الهندسة بجامعة صنعاء

عميد الهندسة بجامعة صنعاء: النادي العلمي
صرح علمي كبير على مستوى العالم

قال أكادميي ميني ان النادي 
العلمي يعد صرحا علميا على 
أعلى مستوى ومكانة على كل 
املستويات العربية واخلليجية 

والعاملية.
وأشاد عميد كلية الهندسة 
بجامع���ة صنعاء ف���ي اليمن 
د.حس���ان عبدالغن���ي خالل 
زيارته الى النادي اليوم بجهود 
رئيس وأعضاء مجلس االدارة 
واملس���ؤولني فيه معربا عن 
إعجابه الش���ديد بكل ما اطلع 
عليه في هذا الصرح العلمي.

وم���ن جانبه ق���ال النادي 
العلمي في بيان صحافي امس 
ان زي���ارة د.عبدالغني جاءت 
على هامش مشاركته في مؤمتر 
البديل���ة ضرورة أم  »الطاقة 
الذي تنظمه جمعية  خيار؟« 
املهندسني حتت رعاية صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
النادي ان رئيس  وأضاف 
إياد  الن���ادي  ادارة  مجل���س 
اخلرافي أطل���ع د.عبدالغني 
على أنشطة النادي وبرامجه 
املتنوعة مس���تعرضا أقسامه 
الداخلية واخلارجية وبرامج 

النادي  التعاون املشترك بني 
ومختلف الوزارات واملؤسسات 
والهيئات بالكويت اضافة الى 
عدد من املسابقات العلمية التي 
ينظمها النادي لطلبة مختلف 

املراحل التعليمية.
وأشار الى ان اخلرافي قدم 
للضيف اليمني شرحا ملعرض 
االختراعات في الشرق األوسط 
في دورتي���ه االولى والثانية 
اللتني نظمهم���ا النادي حتت 
رعاية صاحب السمو األمير.

ولف���ت اخلرافي ف���ي هذا 

الصدد الى عدد الدول املشاركة 
في املعرضني واملخترعني من 
مختلف دول العالم مشيرا الى 
ان النجاح الذي حتقق فيهما 
عكس حج���م اجلهود الكبيرة 
التي بذلها القائمون على النادي 

العلمي.
وذكر النادي ان د.عبدالغني 
قام بجولة في النادي شملت 
أقسام الروبوت وااللكترونيات 
واالنترن���ت  والكمبيوت���ر 
والكيمياء واخلراطة وغيرها 

من األقسام.

خالل جولة قام بها برفقة إياد الخرافي وفد السفارة األميركية بحث في »بشائر الخير«
وسائل تأهيل التائبين وعالج المدمنين

ليلى الشافعي
لالطالع على انش����طة جمعية 
بش����ائر اخلير في ع����الج االدمان 
واملخ����درات وانش����طة اجلمعية 
وبرامجها املختلفة لتأهيل التائبني 
والتي وصلت شهرتها الى جميع 
بالد العالم، قام وفد من السفارة 
االميركية ضم كال من املس����ؤولة 
االقتصادية بالسفارة كيشا توفر 
واملستش����ار االقتصادي اليفربي 
الش����ؤون  ج����ون، واختصاصي 
االقتصادية بالسفارة مروان احلداد 
بزيارة جمعية بشائر اخلير وكان 
في استقبال وفد السفارة االميركية 
رئي����س مجل����س ادارة اجلمعية 
الداعية عبداحلميد الباللي وأمني 
السر واملدير العام للجمعية مسلم 
الزامل، ورئي����س جلنة العالقات 
العامة منصور اخلشتي، ونائب 

اليتامى وعدد من  النسائية منى 
مسؤولي اللجان باجلمعية. وقد مت 
عرض فيلم تسجيلي عن جمعية 
بشائر اخلير ثم قام الباللي بشرح 

رئيس جلن����ة العالق����ات العامة 
الوهيب، وأمني الصندوق  سامي 
املالية واالدارية  اللجنة  ورئيس 
عصام الرفاعي ورئيس����ة اللجنة 

جتربة البشائر في عالج املدمنني 
واملراحل التي مير بها املدمن حتى 
ش����فائه واندماجه ف����ي املجتمع، 
النظرية االميانية في  مبينا دور 

االسراع بالشفاء وجناحها في عالج 
االدمان.

كما قام اح����د التائبني بعرض 
جتربته مع االدمان وصراعه الطويل 
مع املخدر ودور جمعية بش����ائر 
اخلير في تأهيله وشفائه وإخراجه 
من الظلمات الى النور واندماجه 
في املجتمع كعضو فاعل له قيمة 

في احلياة.
ثم دار نقاش بني رؤساء اللجان 
باجلمعية والوفد الزائر حول العديد 
من انشطة اجلمعية ودورها في 
تأهيل التائبني وتأتي هذه الزيارة 
التواص����ل االجتماعي  كنوع من 
بني الس����فارة االميركية وجمعية 
بش����ائر اخلير ومناقشة القضايا 
املهمة كقضية االدمان واملخدرات، 
وابراز اجلانب االنساني التطوعي 

للشعب الكويتي املعطاء.

البادي: أكثر من 100 عضو في جمعية »الدكتور« يعملون
 على نشر الثقافة وتقديم الخدمات المجتمعية

ليلى الشافعي
نظمت جمعية »الدكتور« اللقاء الثاني العضاء اجلمعية 
الكويتيني من حملة املاجستير والدكتوراه وذلك لشرح موجز 
لالعضاء املؤسس���ني للجمعية عن رؤية ورسالة وأهداف 
اجلمعية ومناقش���ة موضوعاتها مع االعضاء املؤسسني 
وطرح البرامج املس���تقبلية ملا س���يقدمه االعضاء، وعن 
جمعية الدكتور الكويتية يقول رئيسها د.نواف البادي: 
هي منظمة غير حكومية مستقلة تسهم في خدمة املجتمع 
الكويتي من خالل بناء مجتمع متحضر علميا واكادمييا 
لتحقيق التنمية املس���تدامة في الكويت وعلى مس���توى 
منطقة اخلليج والدول العربية من خالل الكوادر االكادميية 

والعلمية وتضم اكثر من 100 عضو.
اما رس���الة اجلمعية فهي ايجاد اطار مؤسس���ي مالئم 
ومناسب يجذب الكوادر العلمية املؤهلة اكادمييا خلدمة 
املجتمع الكويتي، وتوفير خدمات علمية متنوعة للمجتمع 
الكويتي من خالل االسهامات املختلفة العضاء اجلمعية، 
وكذلك املساهمة في ترس���يخ وتدعيم االساليب العلمية 
ملواجهة املشكالت التي تواجه املجتمع الكويتي، كما تلتزم 
اجلمعية بنشر وتنمية الثقافة العلمية وتقدمي حلول علمية 
واكادميي���ة تخدم املجتمع الكويتي مبا ينعكس على بناء 
مجتمع متحضر علمي���ا واكادمييا، وتلتزم اجلمعية مبد 

اواصر العالقة بينها وبني املؤسسات التعليمية واالكادميية 
من جهة واملجتمع من جهة اخرى.

وعن اهداف اجلمعية اكد د.البادي ان الهدف من انشاء 
جمعية الدكتور هو السعي مع املسؤولني في الدولة لتطوير 
اداء العاملني احلاصلني على شهادة الدكتوراه واملاجستير 
في املؤسسات احلكومية وغير احلكومية وجذب الكوادر 
العلمية املؤهلة اكادمييا خلدمة املجتمع الكويتي مع توفير 

اخلدمات العلمية املتنوعة من خالل االس���هامات املختلفة 
من قبل املختصني للمجتمع الكويتي، وايضا املساهمة في 
ترسيخ وتدعيم االساليب العلمية املختلفة ملواجهة املشكالت 
لدى العاملني في مؤسسات الدولة مع تنمية ونشر الثقافة 
العلمية وتقدمي احللول االكادميية والعلمية، مع االلتزام 
مبد اواصر العالقة بني املؤسسات التعليمية واالكادميية 
لتنمية املجتمع، وقال في حديث للحضور من اهم اهدافنا 
املبادرة لتقدمي دراسات واستشارات اكادميية مبتكرة في 
ضوء متطلبات العصر والس���عي ملواكبة التقدم العلمي 
املتس���ارع واالقتصاد املعرفي لتحقيق التنمية املستدامة 
باالضاف���ة الى تقدمي خدمات مختلف���ة جلميع القطاعات 
واملؤسس���ات من خالل التنوع املعرفي املختص وتوفير 

الكوادر البشرية العلمية املؤهلة التي حتتاجها الدولة.
وتناول د.البادي كيفية الس���عي نح���و توفير برامج 
ودورات متكاملة ومتخصصة تصقل مهارات املورد البشري 
واملساهمة في س���د حاجات املجتمع الكويتي نحو تقدمي 
انش���طة في التدريب واالستش���ارات والبحث في اسباب 
املش���اكل االكادميية والتفرغ العلم���ي والترفع االكادميي 
ومعرفة السبل والوسائل لعالجها وايصالها الى اجلهات 
املختصة مع تعزيز وتوثيق العالقات والروابط االجتماعية 

بني اعضاء اجلمعية.

الشمري: »إحياء تراث الجهراء«  أنجزت 550 مشروعًا في 10 أشهر

الثقافة اإلسالمية تصدر »بديع القرآن« وسيرة جمال الدين القاسمي

ضاري المطيري
أعل رئيس الهيئة االدارية في 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي فرع 
محافظة اجلهراء الداعية فرحان 
عبيد الشمري ان الفرع استطاع 
تقدمي العديد من االجنازات خالل 
الش���هور العش���رة األولى فقط 
من ع���ام 2009 منها حفر بئرين 
ارتوازيتني و187 بئر ماء سطحية 
و4 آبار م���اء خزان و113 بئر ماء 
وماكينة كهربائية وانشاء 22 دورة 
مياه والتبرع ب� 50 بقرة حلوبا.

واضاف في كلم���ة ألقاها في 
احلفل اخلتامي السنوي جلمعية 
احياء التراث اإلسالمي باجلهراء 
ان الفرع استطاع بتكاتف العاملني 
فيه ودعم املتبرعني انشاء دارين 
لأليتام و5 مبان لتكون س���كنا 
للفقراء واملس���اكني واستصالح 
15 مزرعة وبناء 132 مسجدا و18 
مضخة م���اء يدوية وكفالة 550 
يتيما وبلغت تكلفة تلك املشاريع 

548700 دينار.
واض���اف الش���مري ان مركز 
الهداي���ة لتوعية اجلاليات بفرع 
اجلمعية قدم العديد من املشاريع 
منها اعتناق 44 مهتديا لإلسالم 
ومتابعة 690 من املهتدين وتنظيم 
319 محاضرة ودرسا وتنظيم 586 
زيارة داخلية للمركز و319 زيارة 
خارجية دعوية و117 خطبة جمعة 
وتوزيع 13804 كتيبات و36971 
نش���رة و2510 ش���رائط و699 
جزء ع���م وتوزيع 4.048 ماليني 
مصحف و562 مصحفا مترجما 
و403 حقائب دعوية و12 مكتبة 
مصاحف و4228 حصن املس���لم 
وعم���رة الهداية ل���� 194 مهتديا 
وتوزيع 200 كتاب محمد رسول 
اهلل مترجما للغات عدة، وإفطار 
70 ألف صائم في شهر رمضان 
املاضي وترجمة 715 كتابا بعنوان 

الثلث األخير من الليل.

ليلى الشافعي
أكدت اإلدارة الثقافية بوزارة األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
انها دائما ما تنتهج مختلف السبل املؤدية الى مزيد من التواصل 
والتفاعل الثقافي والفكري بينها وبني اجلمهور الكرمي ومن مختلف 
األعم����ار من خالل ما تقدمه م����ن أطروحات فكرية وقيمية تخدم 
عملية إثراء غايتها في صناعة املناخ الثقافي االس����المي القادرة 
على رسم خطوط عريضة من الريادة والتميز، وأوضحت اإلدارة 
انها تسعى دائما الى اتباع حقول معرفية مليادين مختلفة جديرة 
بتكوين امللمح احلضاري حلركة النهض����ة الثقافية والتوعوية 

داخليا وخارجيا.

جاء ذلك خالل قيام اإلدارة بإنتاج إصدارين جديدين ثقافيني 
متميزين يعتبران خطوة جدي����دة مبتكرة للعمل الفكري داخل 
اإلدارة حيث جاء اإلصدار األول مرجعا من املراجع العربية، وهو 
عبارة عن دراس����ة بالغية فريدة من نوعها تعكس رغبة اإلدارة 
في املساهمة بكل االش����كال لالعتناء بلغة القرآن تدبرا ورعاية، 
واإلصدار جاء حتت عنوان »بديع القرآن � دراسة تاريخية نقدية 

لألستاذ د.محمد إقبال عروي � املستشار باإلدارة«.
واوضحت اإلدارة ان اإلص����دار الثاني هو كتاب »جمال الدين 
القاسمي.. سيرته الذاتية بقلمه« حتقيق الداعية ناصر بن محمد 

العجمي.

وأكد الشمري ان جلنة زكاة 
اجلهراء قدمت املس���اعدة ل� 1501 
حالة بإجمالي 8874 فردا مببلغ 
182105 دنانير موزعة على 1096 
ضعيف دخل استفاد منها 7086 
فردا مببلغ 131345 دينارا و137 
أرمل���ة بإجمالي 578 فردا مببلغ 
16050 و72 مطلق���ة لديهن 328 
فردا مت دعمهم مببلغ 8580 دينارا 
وكفالة 42 يتيم���ا مببلغ 6950 
دينارا اضافة الى إعانة زواج حيث 
متت مساعدة 23 حالة مببلغ 2110 

دنانير.
وبني الشمري ان اللجنة العينية 
واملختصة بتوزيع املواد التموينية 
وزعت في الثمانية شهور األولى 
من عام 2009م 72470 كيلو ارز 
و11796 دجاجة و1295 كيلو حلم 
و11109 ليترات زيت و48 كرتون 
بطاطا و166 كيلو طحني و20 كيلو 
عدس و70 كيلو شعرية وتوزيع 
5 مكيف���ات جديدة و70 براد ماء 
جديدا استفاد من تلك املشاريع 

3230 أسرة بواقع 12730 فردا.


