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الوزير املستشار راشد احلماد يتسلم إصدار روافد الثقافي الفكري

»الثقافة اإلسالمية« ُتهدي الحماد نفائس إصداراتها
قامت إدارة الثقافة االس���امية بوزارة 
األوقاف والشؤون االسامية بإهداء نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف املستشار راشد 
احلماد مجموعة م���ن إصداراتها املتميزة 
واملتنوعة، والتي تشمل اإلصدارات املرئية 

واملسموعة واملقروءة ايضا.
وقدم وكيل الوزارة املس���اعد للشؤون 
الثقافية ابراهيم الصالح للمستشار احلماد 
اإلجناز االول ملشروع روافد الثقافي الفكري، 

والذي أمت مرحلته األولى ب�� 22 اصدارا.
وقام���ت االدارة كذلك بإه���داء الوزير 
روائع احملاضرات والكليبات والفاش���ات 

التلفزيونية الهادفة.
وأثنى الوزير على إصدارات إدارة الثقافة 

اإلسامية.
ومتنى إلدارة الثقافة اإلس���امية مزيدا 

من التقدم والرقي.
كما حضر اللقاء بدر السنني مدير ادارة 
الثقافة االسامية وفاح نهار العجمي مراقب 

التوعية االسامية.

إعداد خطة إعالنية 
لمسابقة جائزة 

الكويت للقرآن الكريم
ليلى الشافعي

التنفيذية  اللجنة  بدأت 
بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية أول اجتماعاتها 
ام���س االول إلعداد اخلطة 
اإلعانية ملس���ابقة جائزة 
الكويت الدولية التي يرعاها 
صاحب السمو األمير، حيث 
ستحتضن الكويت حفظة 
الك���رمي من جميع  القرآن 
البلدان كي يتسابقوا لنيل 
جائزة الكويت الدولية في 
حفظ القرآن الكرمي وتاوته 

وجتويده.
عقد االجتماع برئاس���ة 
الوكيل املس���اعد لشؤون 
الكرمي والدراسات  القرآن 
اإلسامية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية عبداهلل 
البراك باإلضافة الى أعضاء 

اللجان.
وناقش احلضور جدول 
األنش���طة وخط���ة عم���ل 
اللج���ان واختيار ش���عار 
احلملة اإلعانية ومناقشة 
محتوياتها واالستعدادات 

األخرى.
وتقام جائ���زة الكويت 
الدولية التي يرعاها صاحب 
الس���مو األمير سنويا ملدة 
10 أيام متتالية، وس���تبدأ 
بإذن اهلل تعالى أنشطتها 
في احلادي عشر من شهر 
مارس لعام 2010 وستستمر 
مبش���يئة اهلل الى الواحد 
الش���هر  والعش���رين من 
نفسه وتقوم اجلائزة على 
خلق روح التنافس املثمر 
املتميزين  ب���ني  والناف���ع 
ف���ي حفظ الق���رآن الكرمي 
والقائمني عل���ى رعايته، 
والقيام بتكرميهم ورعياتهم 
على مس���توى العالم، كما 
تشتمل على مجموعة من 
الفرع األول  الفروع وه ي: 
وهو حف���ظ القرآن الكرمي 
بالقراءات السبع، والفرع 
الثاني وه���و حفظ القرآن 
الك���رمي كاما م���ع تاوته 
وجتوي���ده والفرع الثالث 
الت���اوة والترتيل،  وهو 
والفرع الرابع وهو جائزة 
أفضل مش���روع تقني في 
الكرمي، وكل  القرآن  خدمة 
فرع من هذه الفروع يشتمل 

على عدة مستويات.

إميان احلميدان

الحميدان: مشروع الوقف اإللكتروني ساهم في استقطاب أوقاف جديدة
أك���دت نائب األم���ني العام 
لإلدارة واخلدمات املس���اندة 
باألمانة العامة لألوقاف إميان 
احلميدان ان مش���روع الوقف 
اإللكتروني الذي أطلقت األمانة 
املرحلة األولى منه عام 2006 
ساهم مساهمة فعالة في إحياء 
سنة الوقف وجلب أموال وقفية 
جدي���دة نظرا مل���ا يقدمه هذا 
املش���روع احليوي من توفير 

للجهد والوقت للواقفني.
وقالت ان هذا املشروع املهم 
يأتي في إطار مساعي األمانة 
العامة لألوقاف لتسهيل عملية 
الواقفني  الوقف على جمي���ع 
بجميع شرائحهم داخل وخارج 
الكوي���ت من خ���ال تطويع 
التقنيات التكنولوجية املتطورة 
واالستفادة منها لتوفير قنوات 
متنوع���ة للوص���ول الى اكبر 
ش���ريحة من الواقفني، مؤكدة 
ان كل ذلك يأت���ي متوافقا مع 
حمات األمانة العامة لألوقاف 
اإلعامية والتسويقية والتي 
انطلقت حتت شعار »قف.. وفكر 
في الوق���ف« والتي تهدف الى 
اب���راز دور الوقف في التنمية 

املجتمعية وجلب أوقاف جديدة. 
وأوضحت احلميدان ان مشروع 
الوق���ف اإللكترون���ي بأمانة 
األوقاف تضمن 4 مراحل األولى 
انطلقت وهي خدمة الوقف عن 
 SMS طريق الرسائل القصيرة
وميكن للراغبني في استخدام 
 W هذه اخلدمة ارسال حرف و او
ملشتركي زين 90080 وملشتركي 

الوطنية 1601.
واملرحلة الثانية خدمة الوقف 
عن طريق األكشاك االلكترونية 
Kiosk وه���ذه اخلدمة متوافرة 
عبر األكشاك والتي يبلغ عددها 
93 جهازا منتش���رة في أغلب 
التجارية  احملات واملجمعات 
داخل الكويت ومرتبطة بشبكة 
خدمات عالية الكفاءة واجلودة 
وميكن للراغبني في الوقف عن 
طريق هذه اخلدمة الدفع نقدا أو 
 )K net( ببطاقة السحب اآللي
كما ان جميع البيانات الشخصية 
واملالية للواقفني تعامل بسرية 
تامة ويتم تشفيرها حلمايتها 

من أي اختراق.
ثم ج���اءت املرحلة الثالثة 
وهي خدمة الوقف عن طريق 

االنترنت:
https://www.awqaf.org/

waqfonline أو موقع األمانة على 
www.awqaf.org :االنترنت

وميك���ن للراغبني في وقف 
أمواله���م عبر هذه اخلدمة عن 
طريق استخدام بطاقة السحب 
اآللي )K net( أو بطاقة االئتمان 

.Visa Master
وقالت احلمي���دان ان هذه 
اخلدمة تتيح للواقفني امكانية 
الوقفية  امواله���م  تخصيص 
ملصرف أو ع���دة مصارف من 

مصارفها املتعددة.
الرابعة في  أم���ا املرحل���ة 
الوقف االلكتروني  مش���روع 
فكانت خدمة الوقف عن طريق 
نقاط البي���ع Pos والتي متكن 
الراغبني ف���ي الوقف من امتام 
عملياتهم بكل يس���ر وسهولة 
عبر استخدام بطاقة الكي نت 

أو الڤيزا كارت.
وبين���ت احلمي���دان انه مت 
توفي���ر نوعني من أجهزة هذه 
اخلدم���ة: ثابت ومتنقل، حيث 
ميكن الوصول للواقفني الراغبني 
بتق���دمي الوقف ف���ي أي مكان 
باستخدام اجلهاز املتنقل واملزود 

.GPRS بخدمة
وأشارت الى ان للراغبني في 
الوقف حرية االختيار في وقف 
أموالهم عل���ى أي مصرف من 

املصارف الوقفية التالية: 
عم���وم اخلي���رات، عموم 
املس���اجد، رعاية طالب العلم، 
رعاية العلم واملبدعني، الكسوة، 
األفراد، احلج والعمرة، تسبيل 
التنمي���ة  املي���اه، اإلطع���ام، 
املجتمعي���ة، الصدقات، كفالة 
اليتي���م، التعاون اإلس���امي، 

الدعوة واإلغاثة، رعاية املعاقني، 
وذوي االحتياجات اخلاصة.

وأكدت احلميدان ان األمانة 
العام���ة لألوق���اف تعمل على 
الوقف واستثمار  إحياء سنة 
أموال الواقفني وفق شروطهم 
الش���فافية  وانطاقا من مبدأ 
وااللتزام بالضوابط الشرعية 
ولوائح اجلهات الرقابية سواء 
داخ���ل األمان���ة واملتمثلة في 
اللجنة الشرعية وادارة الرقابة 
والتدقي���ق أو اخلارجي���ة من 
خال ديوان احملاسبة ووزارة 
املالية وديوان اخلدمة املدنية، 
اضافة الى احد املكاتب املعترف 
بها عامليا ف���ي مجال التدقيق 
احملاسبي. وختمت احلميدان 
العام���ة لألوقاف  بأن األمانة 
تعمل على تعزي���ز وتعميق 
رس���التها في املجتمع والتي 
تؤكد على تنمية املجتمع وتلبية 
احتياجاته املختلفة من خال 
الدعوة للوقف والقيام بكل ما 
يتعلق بشؤونه من ادارة أمواله 
واستثمارها وصرف ريعها في 
حدود شروط الواقف ومبا يخدم 

املقاصد الشرعية للوقف.


