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 »الثقافة اإلسالمية«: أكثر
من 7300 مشارك في مسابقة الحج

»التعريف باإلسالم« وّزعت لحوم األضاحي
ليلى الشافعي

تطبيقا إلستراتيجية التعريف 
باإلسالم الرامية الى رعاية املهتدين 
اجلدد واجلاليات املقيمة على ارض 
الشراكة  الكويت، وحتقيقا ملبدأ 
بني مختلف مؤسس����ات املجتمع 
اخليرية لتحقي����ق النفع العام، 
قامت جلنة التعريف باالس����الم 
بالتنس����يق والتع����اون مع بيت 
ال����زكاة بتوزيع حلوم األضاحي 
على املهتدين اجلدد واجلاليات، 
ومت التوزي����ع في مدينة س����كن 

العمال بأمغرة.
وأكد رئيس قسم الدعوة بفرع 
اجلهراء واملش����رف على توزيع 
حلوم األضاحي عياد الش����مري 
ان اللجنة ق����د حصلت من بيت 
الزكاة على 81 أضحية اس����تفاد 
منها 400 ش����خص من مختلف 

العمالة محدودة  اجلنسيات من 
الدخل والفقيرة.

وأوضح الش����مري ان توزيع 
األضاحي في أيام العيد من االعمال 
التي دأبت عليها جلنة التعريف 
باإلسالم وتعد إحياء لسنة احلبيب 
ژ وتزيل احلقد واحلس����د عن 
القلوب وتشعر الفقراء بأن لهم 
إخوانا يعتضدون بهم ويتذكرونهم 
في هذه األيام املباركة، مبينا انها 
دعوة صادقة لتأليف القلوب وفتح 
صفحة التسامح وخلق روح احملبة 

بني الوافدين واملقيمني.
وثمن الشمري دور بيت الزكاة 
احلي����وي وحرصه الدءوب على 
دعم أنشطة اللجنة ومشاريعها 
الى نش����ر  التي تهدف  املختلفة 
العمل  اإلس����الم وتفعي����ل دور 

اخلير.

أكد أمني الس����ر الع����ام لنادي 
مصارف الكويت أس����امة الرشيد 
النادي مع موظفي  ادارة  تواصل 

القطاع املصرفي.
وأش����ار الى ان االقبال الشديد 
على املشاركة في االنشطة املختلفة 
التي ينظمها النادي ملوظفي القطاع 
املصرفي كان ل����ه االثر االيجابي 
لتشجيعنا في تنظيم العديد من 
البرامج واالنشطة املتنوعة والتي 
ستقام في مطلع العام اجلديد 2010. 
واضاف انه ستنطلق انشطة بطولة 
دوري كرة قدم نادي املصارف في 
الرابع من ش����هر يناير لعام 2010 

وسيشترك في البطولة 10 فرق من البنوك االعضاء في النادي، وذلك 
على مالعب وزارة االعالم، الفتا الى ان بطولة بولينغ املصارف ستنطلق 
على مالعب كوزمو بالساملية في التاسع من شهر يناير املقبل وسيشترك 
فيها احدى عش����ر فرقة متثل البنوك االعضاء والشركات التابعة لهم 
من اجلنس����ني، كما ستنطلق في فبراير املقبل بطولة الكركيت، وذلك 

على مالعب االحتاد بالدوحة.
ووجه الرشيد الدعوة ملوظفي القطاع املصرفي ملتابعة تلك االنشطة 
ومؤازرة فرق البنوك التابعة لهم، وأكد ان هناك العديد من االنشطة 
االجتماعية االخرى تعكف اللجنة االجتماعية على اعدادها وتنفيذها 
في مطلع العام املقبل، واكد ان االدارة رصدت العديد من اجلوائز القيمة 

سواء النقدية أو العينية للفائزين باملراكز املتقدمة.
ومتنى الرش����يد النجاح والتوفيق لكل البطوالت واألنشطة التي 

سينظمها النادي ملوظفي القطاع املصرفي وأسرهم.

16 وحتى 20 اجلاري في بيروت 
وهي الدورة الثالثة التي نقيمها 
باخلارج لهذا العام، حيث كانت 
ال���دورة اخلارجية االولى في 
شهر مارس املاضي في القاهرة 
والدورة الثانية في شهر يوليو 
بباريس وهذه الدورة ستكون 
ببيروت، وستكون حتت عنوان 
»دعوى البطالن ودعوى تقرير 
االنعدام نظامهما القانوني من 
الطبيعة واالختصاص  حيث 

واالثر«.
املركز في هذه  وسيتناول 
الدورة دعوى البطالن من حيث 

اساسها القانوني وطبيعتها.

مؤمن المصري
تقدم مدير عام مركز حتكيم 
جمعية احملامني احملامي مبارك 
اخلشاب بجزيل الشكر واالمتنان 
الى مجلس ادارة جمعية احملامني 
لدعمه���م املتواص���ل بح���دود 
االمكانيات املتوافرة ملركز حتكيم 
جمعية احملامني. كما شكر د.عبيد 
الوسمي استاذ قانون املرافعات 
في كلية احلقوق جامعة الكويت 
الذي تفضل وش���ارك كمحاضر 
الثامنة والتاس���عة،  بدورت���ني 
وكانت ال���دورة الثامنة بعنوان 
»تطبيقات االخالل بحق الدفاع« 
التي نظمها املركز خالل ش���هر 
نوفمبر املاضي، وشارك فيها ما 
يزيد على 140 محاميا ومحامية 
وغيرهم من املهتمني من موظفي 
احلكوم���ة والقط���اع اخلاص. 
وحصل املشاركون على شهادات 
رسمية معتمدة باجتيازهم برنامج 
الدورة الذي تضمن ثالثة محاور 
رئيسية هي حق الدفاع وطبيعته 
ومضمونه وعناصره وحدوده 
املرافعات  وضماناته في قانون 
وحق الدفاع من حيث النظرية 

وتطبيقاتها في احكام القضاء.
واك���د اخلش���اب ان الدورة 
التاسعة ستقام خالل الفترة من 

أكدت إدارة الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
حرصها الدائم واحلثيث على التواجد ومواكبة املواسم اإلسالمية مبا 
يتناس���ب معها من أنشطة ثقافية وتوعوية لتخدم قطاعات وشرائح 
مجتمعية متنوعة وحتقق غاية االدارة في صناعة املناخ الثقافي اإلسالمي 

والتطبيق العملي لشعارها نحو ثقافة متميزة ملجتمع متميز.
جاء ذلك عقب اعالن االدارة عن اس���تعدادها للعام الهجري اجلديد 
1431، موضح���ة انها بص���دد اإلعداد لبرنامج ثقاف���ي متكامل ليواكب 
موس���م الهجرة النبوية املباركة، ويتضمن االستعداد الطالق مسابقة 
الهجرة النبوية االلكترونية الثقافية الدولية والتي رصدت لها جوائز 
مالية تش���جيعية للمشاركني من خارج وداخل الكويت. وفي السياق 
ذاته أعلنت االدارة عن اس���تمرار فتح باب املشاركة في مسابقة احلج 
الثقافية االلكترونية والتي تتأتي ضمن أنش���طة موسم احلج للعام 
 الهج���ري 1430، مبينة انها قامت بطرح املس���ابقة ف���ي موقع االدارة
www.islam.gov.kw\thaqafa والتي رصد لها جوائز مالية تش���جيعية 
بقيمة 10 آالف دينار توزع على 100 فائز وبواقع 100 دينار لكل فائز، 
مضيفة ان االحصائيات الرسمية تشير الى انه قد شارك في األسبوع 
الثالث للمس���ابقة أكثر من 7300 مشارك، وان هذا العدد قابل للزيادة 
حيث ان باب املشاركة في املسابقة مفتوح أمام اجلمهور داخل الكويت 

وخارجها حتى 12 ديسمبر.
ودعت االدارة في ختام بيانها الصحافي اجلمهور الكرمي الى أهمية 
وضرورة التواصل مع أنشطتها الثقافية، وللوقوف على آخر مستجدات 
ادارة الثقافة اإلس���المية من خالل زيارة صفحتها اخلاصة على موقع 

.www.twitter.com/thaqafa التويتر العاملي
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