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الحماد: الملتقى الوقفي الـ 16 ينطلق 21 الجاري برعاية ولي العهد
اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والش���ؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ان امللتقى الوقفي السادس عشر 
لالمانة العامة لالوقاف سيعقد برعاية كرمية من سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد في الفترة من 21 � 22 

فبراير حتت شعار »قف وفكر في الوقت«.
وق���ال ان االمانة العامة لالوقاف اتخذت ش���عارا 
للملتقى يستهدف ابراز اجلانب التسويقي من خالل 

الدعوة الى الوقف واحلث عليه، وذلك تنفيذا للمرسوم 
االميري رقم 257 لسنة 1993 اخلاص بإنشاء االمانة 

العامة لالوقاف الذي نص على هذا االختصاص.
واضاف املستش���ار احلماد ان رعاية س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد، تضفي على امللتقى زخما 
وتؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالوقف ودوره 
اخلي���ري كرافد من روافد التنمي���ة املجتمعية ملا له 
من اثر ايجابي في املساهمة في حتقيق نهضة بلدنا 

احلبيب في مختلف املجاالت االجتماعية واالقتصادية 
والدينية وغيرها.

واشار الوزير الى ان ملتقى االمانة العامة لالوقاف 
هذا العام يتميز مبواكبته النشطة احلملة التسويقية 
االعالمية التي خصص���ت للغرض ذاته، مما يعكس 
تكامل االدوار واالنسجام االعالمي العام الذي تسعى 
االمانة الى ابرازه ف���ي هذا الصدد، كما يتيح امللتقى 
الفرصة املالئمة للجمهور واملهتمني والواقفني للتعرف 

على الرصيد الزاخر لدى االمانة في مجال التسويق 
للوقف وحمالتها االعالمية والتسويقية.

واوضح احلماد انه سيش���ارك في أنشطة امللتقى 
الوقفي الس���ادس عش���ر لالمانة عدة شخصيات من 
بعض الدول العربية واالس���المية وغير االسالمية، 
كما سيناقش امللتقى خالل فترة انعقاده عدة قضايا 
علمية وشرعية واعالمية تتصل بالتسويق في مجال 

الوقف والدعوة له واحلث عليه.

تحت شعار »قف وفكر في الوقف«

د.راشد احلماد

فيصل القناعي والبغلي والسالمني والشطي اثناء االجتماع
)أحمد باكير(د.عادل الفالح خالل افتتاح املعرض

د.يوسف عبدالرحمن يعرض اصدارات الهيئة اخليرية

»الصحافيين« وجائزة االبن البار
تنظمان مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

السقاف: تخصيص ريع حفل لوياك 
الموسيقي لصالح ضحايا هاييتي

»السكنية« تنظم يومًا مفتوحًا للموظفين 
وعائالتهم في المخيم الربيعي

اتفقت جمعي���ة الصحافيني وجائ���زة البغلي 
لالبن البار على تنظيم مسابقة مفتوحة للتصوير 
الفوتوغراف���ي من اجل تفعيل مبدأ الش���راكة بني 
املجتمع املدني ودور االعالم جتاه قضايا املسنني 

وتكريس اهداف جائزة االبن البار.
وعقد اجتماع مبقر جمعية الصحافيني بحضور 
امني الس���ر العام فيصل القناعي وراعي اجلائزة 
ابراهيم البغلي ومنصور السالمني ونادية الشطي مت 
خالله االتفاق على شروط وآلية تنفيذ املسابقة التي 
تقرر ان تكون مفتوحة للجميع »أفرادا ومؤسسات« 
بشرط ان تتناول قضية »البر بالوالدين« واملجال 
مفتوح للمشاركة بالصور امللتقطة بشكل طبيعي 
في املناس���بات املختلفة وكذلك الصور التي يتم 
اخراجها فنيا من قبل املصور بش���رط ان تعكس 

الواقع احمللي الكويتي وستكون هناك جوائز خاصة 
للنوعني سيتم االعالن عنها بحيث متنح للفائزين 

الثالثة االوائل لكل فرع.
وق���ال القناعي ان املجال مت���اح جلميع هواة 
التصوير في الكويت للمشاركة في هذه املسابقة 

الى جانب مصوري الصحف واملجاالت احمللية.
داعي���ا الراغبني في املش���اركة للب���دء من اآلن 
في جتهيز الصور علما بأن اجلمعية ستس���تقبل 
املشاركات من اآلن وحتى يوم 31 من أغسطس املقبل 
متهيدا القامة معرض لالعمال املش���اركة واختيار 
الفائزين وسيكون من حق اللجنة العليا جلائزة 
االبن الب���ار االحتفاظ بجميع الص���ور واالعمال 
املشاركة واخلاصة باملس���ابقة وحق استخدامها 

في مطبوعاتها.

الجمعية تستقبل المشاركات حتى 31 أغسطس

يقام 23 الجاري برعاية »زين«

فارعة السقاف

د.عمر عبدالكافي

واضافت السقاف ان نشاط 
هذه اللجنة سيكون برعاية شركة 
زين لالتصاالت وبالتعاون مع 
جمعية الهالل االحمر الكويتي، 
التي ننظر اليها بإجالل وتقدير 
لدورها االنساني السباق في هذا 
املضم���ار، وان املرحلة احلالية 
ستوجه للتوعية وجمع التبرعات، 
الى ان يفتح باب التطوع حيث 
تأمل لوياك إرسال مجموعة من 

الشباب للتطوع هناك الحقا.
ووجهت اللجنة نداء للشركات 
واالفراد للتعاطف مع هذه الكارثة 
االنسانية وتقدمي الدعم للشعب 

الهاييتي.
بالذك���ر ان لوياك  اجلدي���ر 
تخصص جزءا من ريع اكادميية 
لوياك اي سي ميالن لكرة القدم 
لصالح ضحايا الكارثة في بداية 
الشهر اجلاري وحتى نهاية هذا 

املوسم.

في اطار احلملة التوعوية التي 
يقوم بها مركز لوذان الجنازات 
الشباب )لوياك( لصالح هاييتي 
تعتزم لوياك تخصيص ريع حفله 
املوسيقي السنوي لهذا العام الذي 
س���تقيمه يوم 23 اجلاري على 
مسرح عبدالعزيز حسني لصالح 
ضحايا الكارثة وستباع التذاكر 

في مقر لوياك � بيت لوذان.
وقالت نائب الرئيس والعضو 
املنتدب بلوياك فارعة السقاف 
ان ه���ذه املبادرة ه���ي جزء من 
برنامج عمل تكامل للجنة مساعدة 
هاييت���ي، الت���ي مت تأسيس���ها 
مؤخ���را وتض���م مجموعة من 
الشباب الكويتي برئاسة الزين 
احلميضي، ستقوم اللجنة بعدة 
انشطة تهدف الى التوعية بحجم 
الكارثة االنسانية التي تعرضت 
لها هاييتي، والتي تعد اكبر كارثة 
مرت على تاريخ البشرية في هذا 

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد نظم 
مكتب نائب مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
بالتعاون مع العالقات العامة واالعالم باملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية يوما مفتوحا للموظفني 

وعائالتهم في املخيم الربيعي.
ويأتي هذا اليوم من ضمن االنشطة االجتماعية 
التي ينظمها مكتب نائب مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية بالتعاون مع ادارة العالقات العامة 
واالعالم باملؤسس���ة للموظفني، وذلك من اجل 
الترفيه عن املوظفني بصحبة ذويهم واالستماع 
باالجواء البري���ة اجلميلة، وزي���ادة التواصل 
االجتماعي بني املوظفني بعيدا عن ضغوط وعناء 

العمل.
وشهد اليوم املفتوح تنظيم العديد من الفقرات 
واالنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية املتنوعة 
شملت الصغار والكبار والتي امتدت من الساعة 

التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء.

كما تضمن البرنامج الترفيهي لليوم املفتوح 
مشاركة فرقة الس���نافر الكويتية والتي قدمت 
عروضا مميزة لالطفال وش���ملت توزيع الهدايا 
القيمة على املش���اركني في املسابقات واالنشطة 
الرياضي���ة والثقافية التي حظيت بإعجاب غير 
مس���بوق من قبل الكبار والصغار، كما شملت 
االنش���طة نقش احلنة والرس���م على الوجوه 
لالطفال، باالضافة الى مش���اركة الفرق اليمنية 
واللبنانية، حيث قدموا عروضا مميزة بالغناء 
ممزوجا بالرقص الشعبي اجلميل، وكانت مشاركة 
االعالمي املرح بوخورش���د بفقرة مميزة ولدت 

انطباعا رائعا ومرحا للحضور.
وفي خت���ام اليوم مت تك���رمي جميع اجلهات 
املشاركة من حكومية وخاصة والتي قامت مشكورة 
بتوفير جميع اخلدمات لزوار املخيم منها وزارة 
الصحة والتي قامت بتوفير سيارة اسعاف مجهزة 
بالكامل مع طاقمها لالسعافات االولية، باالضافة 
الى الكشافة الكويتية وشركة »كي دي كاو« وشركة 

بوشهري للمنتجات الغذائية »رد بل«.

القرن، اذ وصل عدد الضحايا الى 
300 الف نسمة، واضافت السقاف 
اننا بادرنا بالتجاوب مع كارثة 
هاييتي متاشيا مع اهدافنا التي 
تدعو الى تعزيز احلس االنساني 
لدى الش���باب الكويتي وربطه 

مبجتمعات العالم اجمع. األنشطة سيكون اللقاء اجلماهيري 
الثقافي له من على مسرح جمعية 
االصالح االجتماعي في منطقة 
الروض���ة ق3 وذلك عقب صالة 
العش���اء مباش���رة األربعاء 17 

اجلاري.
وتابع الس���نني: ان اجلمهور 
الكرمي على موع���د يتجدد عبر 
اللقاء اجلماهيري الثالث لفضيلته 
يوم اخلميس املوافق 18 اجلاري، 
عقب صالة العشاء مباشرة على 
مسرح الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية ق���رب هيئة املعلومات 

املدنية في منطقة الشهداء.
الرابع  اللقاء اجلماهيري  أما 
واألخير فبني السنني انه سيقام في 
صالة افراح الرقة في منطقة الرقة 
ق5 عقب صالة العصر مباشرة 
يوم السبت املوافق 20 اجلاري 
والذي سيلتقي فضيلته من خالله 
جمهور املهرجان الثقافي »فرحة« 
والذي تنظمه االدارة مبناسبة 

األعياد الوطنية للكويت.
االدارة  ان  واستطرد السنني 

الشقيقة، والذي  العربية  مصر 
سيحل ضيفا عزيزا على ادارة 
الثقافة االس����المية وفي وطنه 
الس����نني  الكويت، وبنينّ  الثاني 
ان االدارة اعدت بهذه املناس����بة 
العزيزة جدوال دعويا لفضيلته 
اشتمل على تنظيم عدة لقاءات 
جماهيرية توعوية ومحاضرات 
ثقافية يلتقي من خاللها باجلمهور 

الكرمي.
الس���نني ان أول  وأوض���ح 
األنشطة س���يكون لقاء ثقافيا 
جماهيري���ا يلتقي م���ن خالله 
د.عم���ر عبدالكافي مع اجلمهور 
الكرمي وذلك بعد صالة العشاء 
مباشرة يوم الثالثاء 16 اجلاري 
في صال���ة التزلج بالتعاون مع 

قناة الوطن.
وأض���اف الس���نني ان ثاني 

ليلى الشافعي
اك����د مدي����ر ادارة الثقاف����ة 
االس����المية ب����وزارة االوق����اف 
والشؤون االسالمية بدر السنني 
ح����رص االدارة على اس����تمرار 
برامجه����ا التوعوية واالميانية 
اجلرع����ات  عل����ى  املش����تملة 
التوجيهية واالميانية من خالل 
الندوات واللقاءات واحملاضرات 
اجلماهيرية التي تصب في اطار 
االرتق����اء بأخالقيات املس����لم، 
وتطلعها من خالل مس����يرتها 
الى تفعي����ل روابط  الثقافي����ة 
الش����راكة الثقافي����ة املجتمعية 
احملققة لغايتها في صناعة املناخ 
الثقافي االسالمي، جاء ذلك بعد 
اعالن الس����نني عن اس����تضافة 
االدارة للداعية االسالمي املعروف 
د.عمر عبدالكافي من جمهورية 

دالقوى العاملة، الهيئة اخليرية 
العاملي����ة، امللحق  االس����المية 
الثقافي بسفارة اململكة العربية 
السعودية، جمعية احياء التراث 
االس����المي، جمعي����ة االصالح 

االجتماعي.

ورغبة منها في تطبيق شعارها 
»نحو ثقافة متميزة.. ملجتمع 
متميز« واس���تثمارا لتواجد 
فضيلته بالكويت س���تقوم، 
بتنظيم دورة علمية شرعية 
بعن���وان »أش���راط الس���اعة 
الكب���رى« يلتقي م���ن خاللها 
فضيلته بجمهور االدارة الكرمي، 
في مسجد عامر بن أبي ربيعة 
مبنطقة الرقة ق3، وس���تقام 
على مدى 3 ايام ابتداء من يوم 
االربعاء املوافق 17 اجلاري عقب 

صالة املغرب مباشرة.
وبني السنني كذلك ان د.عمر 
عبدالكافي سيقوم بالقاء خطبة 
ص���الة اجلمع���ة املواف���ق 19 
اجلاري في مسجد الراشد في 
منطقة العديلية قرب اجلمعية 

الرئيسية.

والتطوير، قطاع الشؤون الثقافية، 
قطاع الش����ؤون املالية واالدارية، 
الفني والعالقات  التنسيق  قطاع 
اخلارجية، قطاع االفتاء والبحوث 
الشرعية، االمانة العامة لالوقاف، 
بيت الزكاة، برنامج اعادة هيكلة 

فبراير من اجل ان يتعرف اجلمهور 
على هذه االنشطة واالجنازات التي 

تقوم بها الوزارة.
يذكر ان اجلهات املشاركة في 
املعرض هي: قطاع االدارة العليا، 
قطاع املس����اجد، قطاع التخطيط 

الثقافي على  الوزارة  انتاج  يقدم 
جميع اصعدة الوزارات من ادارة 
الثقاف����ة واالعالم الديني وادارات 
املس����اجد والوس����طية واخلدمة 
الوس����طية واالدارات االخ����رى، 
مبش����اركات من العاملني في هال 

ليلى الشافعي
اك����د وكي����ل وزارة االوق����اف 
والش����ؤون االس����المية د.ع����ادل 
الفالح ان وزارة االوقاف والشؤون 
االس����المية حريص����ة على تقدمي 
استراتيجيتها، واجنازها في اجلانب 
الثقافي واملطبوعات واملش����اركة 
الفعلي����ة، واملش����اركة في برامج 
هال فبراير لرفع س����معة الكويت 
في هذه االجنازات والنش����اطات 
الى ان هذا  واالجنازات، مش����يرا 
االجناز هو خالصة نشاط الوزارة 
في انتاجها بكل املطبوعات بحضور 
امللحق الثقافي في سفارة اململكة 
الكويت  الس����عودية في  العربية 
احمد الفريح ومدير العالقات العامة 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 

ابراهيم العبيدلي.
جاء ذلك خالل معرض االصدارات 
واملطبوعات الثاني لوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية، والتي يتزامن 
مع انش����طة مهرجان هال فبراير 
من الفترة 14 الى 20 فبراير 2010 
وذلك من منطلق حرص الوزارة 
على الشراكة املجتمعية وسعيها 
الدائم الى تكثيف انشطتها الثقافية 
والدينية مبا يع����ود بالنفع على 
افراد املجتمع وحتقيق استراتيجية 
الوزارة في دعم الوسطية مبشاركة 
ادارات قطاع����ات العم����ل بوزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية.
واكد الفالح ان املش����اركة في 
التوعية  آتية من اج����ل  املعرض 
التي نحن في امس احلاجة اليها 
وخاصة في قضية الوعي الديني 
والوحدة الوطنية وتكاتف املجتمع 
امام حتديات وتقلبات  وصموده 

الوقت املعاصر.
ال����ى ان  واش����ار د.الف����الح 
االستراتيجية التي وضعتها الوزارة 
م����ن ابرز قيمها الش����راكة ونحن 
نشارك اآلخرين بأنشطتهم ونشرك 
اآلخرين في انشطتنا ليعم االثر 
بشكل أفضل، موضحا ان املعرض 

الفالح: مجتمعنا يحتاج إلى الوعي الديني والوحدة الوطنية

إدارة الدراسات اإلسالمية تستقبل الراغبين في التسجيل 
بمراكز دور القرآن الكريم للفصل الدراسي الثاني

اعلن مدير ادارة الدراس����ات االسالمية بوزارة االوقاف 
والشؤون االس����المية محمد العمر ان االدارة امتت جميع 
االستعدادات لبدء الدراسات واستقبال الراغبني في التسجيل 
للفصل الدراسي الثاني في مراكز دور القرآن الكرمي ومراكز 
االترجة املنتشرة في مختلف مناطق الكويت والتي جتاوز 
عددها 90 مركزا واصبحت قريبا من كل بيت، مشيرا الى ان 
مدة التسجيل للراغبني بدأت منذ امس وتستمر ملدة اسبوعني 

على ان يبدأ العمل الفعلي في املركز يوم 21 اجلاري.
وق����ال العمر في تصريح صحافي ان ادارة الدراس����ات 
االسالمية قد أعدت تصورا متكامال ملنهجية الدراسة خالل 
الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، تعتمد على محورين 
اساسيني األول هو توفير جميع مستلزمات الدراسة جلميع 

دارس����ي ودارس����ات علوم القرآن الكرمي، واحملور الثاني 
تك����رمي املتميزين في حفظ وتالوة وجتويد القرآن الكرمي 
تشجيعا لهم على االستمرار في جدهم واجتهادهم، وجعلهم 
قدوة لباقي زمالئهم، وهذا التش����جيع يأتي من خالل دعم 
ومس����اندة وزارة االوقاف، كما انه يتم رصد مبالغ مالية 
كمكافآت تقديرية لالوائل في حفظ وتالوة وجتويد القرآن 
الكرمي وذلك بصفة سنوية ومستمرة وتقدم لهم عند نهاية 

الفصل الدراسي.
واوضح العمر انه يتعني على الراغبني في التس����جيل 
احضار صورة البطاقة الشخصية مع عدد 2 صورة شخصية 
وصورة عن آخر مؤهل دراسي حاصل عليه املتقدم، مبينا 
انه يش����ترط في الراغبني في التسجيل ان يكونوا جتاوزا 

سن السادسة عشرة فما فوق، مهيبا باجلميع الى املبادرة 
بالتسجيل واالس����تفادة من العلوم الشرعية التي تقدمها 
املراك����ز وحتفيظ اجزاء من القرآن الك����رمي باالضافة الى 
باقي العلوم امليسرة، مبينا انه ميكن االستفسار عن جميع 
البيانات من خالل االتصال على الرقم 1865555، او الرجوع 
الى املوقع االلكتروني الدارة الدراسات االسالمية على شبكة 

.www.douralquran.com االنترنت
واختتم العمر تصريحه مؤكدا ان عدد الدارسني في جميع 
مراكز ودور القرآن الكرمي ومراكز االترجة قد جتاوز بفضل 
اهلل وحمده ال� 17000 دارس ودارسة، يتولى تدريسهم علوم 
القرآن والتالوة السليمة والتجويد لكتاب اهلل الكرمي نخبة 

متميزة من املعلمني املشهود لهم بالكفاءة والتميز.

إدارة الثقافة اإلسالمية تستضيف عمر عبدالكافي

خالل افتتاح معرض اإلصدارات والمطبوعات الثاني لوزارة األوقاف في المسجد الكبير


