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شارك بيت الزكاة في معرض 
إص����دارات ومطبوع����ات وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلس����امية 
الذي تقيمه الوزارة للعام الثاني 
على التوالي في اخليمة الكبرى 
باملسجد الكبير خال الفترة من 
14 ويستمر حتى غد برعاية وكيل 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية 
د.عادل الفاح، والذي يأتي ضمن 
أنشطة مهرجان ها فبراير 2010. 
وذكر رئيس قسم العاقات العامة 
في بيت ال����زكاة ناصر الكندري 
أن مش����اركة البيت في املعرض 
تعكس روح التعاون البناء بني 
بيت الزكاة وبني وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلس����امية وسائر 
املؤسسات اخليرية في دعم كل 
ما من شأنه خدمة العمل اخليري 
وزيادة التوعية باملفاهيم والقيم 
اإلسامية وترسيخها في املجتمع 
مبا يحقق مصلحة الوطن وزيادة 
تقدمه ومنوه وسعادة أفراده. وقال 
الكندري ان وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية د.عادل الفاح 
زار جناح بيت الزكاة في املعرض 
وتفقد مطبوعات����ه وإصدارته، 
وعبر عن شكره وتقديره جلهود 
البيت ف����ي خدمة فريضة الزكاة 
وتفعيل دورها في املجتمع. وبني 
الكندري أن البيت يقوم من خال 
مشاركته في املعرض باستقبال 
اجلمهور الكرمي وتوزيع إصداراته 
ومطبوعاته وفي مقدمتها »سلسلة 

محسنون من بلدي« والتي تضم 
العديد من أس����ماء اخليرين من 
أهل الكويت ذوي السيرة العطرة 
وتستعرض صور بذلهم وإنفاقهم 
ليك����ون ذلك حافزا لغيرهم على 
تتبع خطاهم الكرمية في خدمة 
الوط����ن واملواطن����ني. وأضاف 
الكن����دري أن بيت ال����زكاة يقوم 
إلى جانب ذلك بتوزيع مطبوعات 
ندوات ومؤمترات الزكاة إلى جانب 
كتاب أحكام وفتاوى الزكاة ومجلة 
العطاء والتقرير السنوي وملف 
املشاريع اخليرية ونشرة شركاء 
اخلي����ر، وذلك به����دف التعريف 
البيت وإبراز منجزاته  بأنشطة 
ودعوة أهل اخلير لدعمه بزكواتهم 
وصدقاتهم لتحقيق أهداف الزكاة 
في رقي املجتمع وتوفير عوامل 
األمن واالستقرار جلميع أفراده.

صرح����ت امي����ان احلميدان 
العام باإلناب����ة باألمانة  األمني 
العامة لألوقاف ورئيس اللجنة 
الوقفي  التحضيري����ة للملتقى 
السادس عش����ر لألمانة العامة 
لألوق����اف الذي س����يقام حتت 
شعار »قف.. وفكر في الوقف« 
برعاية كرمية من س����مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد في 
الفترة من 21 وحتى 22 فبراير 
احلالي، موضحة أن ملتقى هذا 
العام سيشهد العديد من األنشطة 
وسيناقش عددا من احملاور التي 
تتضمن عرض بعض التجارب 

الدولية في مجال التسويق من قبل بعض املؤسسات الوقفية الدولية. 
وتابعت: كما سيقوم مجموعة من املتخصصني في املجال التسويقي 
بطرح مفهوم »التس����ويق للوقف« واثراء النقاش حول هذا املوضوع 

الذي يخصص له امللتقى بعض جلساته.

)أحمد باكير(احدى اللوحات املعروضة في املزاد

الشيخة لولو الصباح

علي حسن

)أسامة البطراوي(د. النشمي يتحدث للزميلة ليلى الشافعي 

جانب من املزاد

ناصر الكندري

اميان احلميدان 

»التعريف باإلسالم« تنظم ملتقى المسلمين الجدد 
ليلى الشافعي

أعلن نائب املدير العام للشؤون الدعوية بلجنة 
التعريف باالسام جمال الشطي عن اقامة اللجنة 
للملتقى الكويتي � االوروبي للمس����لمني اجلدد 
26 اجلاري، حيث يحظى مبش����اركة العديد من 
املهتدين اجلدد من أوروبا. وأوضح الش����طي في 

بيان صحافي ان انشطة امللتقى تبدأ من 26 فبراير 
وتستمر الى 12 من شهر مارس املقبل ويتخللها 
العديد من االنشطة املميزة. وقال: ان هذا امللتقى 
يأتي تطبيقا الستراتيجية اللجنة التي حترص 
على الرعاية واالهتمام باملهتدين اجلدد في مختلف 

أنحاء العالم.

النشمي افتتح ديوانية رابطة علماء 
الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي

في مقر الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية للمرة األولى

»السكنية« تستدعي مواطنين مخصصة 
لهم مساكن حكومية لمراجعة »التوزيع«

ليلى الشافعي
أكد رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون اخلليجي 
د.عجيل النش���مي ان هدف الرابطة جتمي���ع قوى األمة كلها على 
اختاف مذاهبه���ا واجتاهاتها والعمل عل���ى حتقيق مبدأ احلوار 
العلمي الهادف، سعيا الى تضييق نقاط االفتراق وتوسيع نطاق 

االتفاق على القواسم املشتركة.
وقال في تصريح خاص ل� »األنباء« خال افتتاح ديوانية الرابطة 
االول الذي أقيم في مقر الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية وحضره 
عدد من علماء الش���ريعة برئاسة د.النش���مي وذلك بهدف دراسة 
الوضع الراهن لدول مجلس التعاون وإمكانية مس���اهمة العلماء 
في تأصيل حل املش���كات ووضع احللول املناسبة لها في ضوء 
أحكام الشريعة ومقاصدها، ان الغرض من هذا التجمع هو حتقيق 
هدف الرابطة في التواصل بني علماء الش���ريعة فيما بينهم سواء 
هن���ا في الكويت او في هذه الديوانية وفي هذه الرابطة ومثيلتها 

في دول مجلس التعاون.
وأضاف: كما س���تكون هناك ايضا لقاءات بني علماء الشريعة، 
حي���ث اننا بحاجة الى التواصل فيم���ا بيننا ألن حتقيق األهداف 
املرجوة من علماء الشريعة كبيرة في املجتمع سواء كانت ثقافية 
او تربوية في كل املجاالت كما ان املطلوب من عالم الش���ريعة ان 
يك���ون عاملا اجتماعيا يختلط باملجتمع وهو يحوز اخليرية التي 
ذكرها النب���ي ژ فابد من مخالطة الن���اس وتوجيههم والعمل 
على تثقيفهم، خاصة في ظل هذه الظروف وال يخفى ان وس���ائل 
اإلعام املرئية واملسموعة والفضائيات بها زخم كبير جدا منه ما 
يثير الشبهات ومنه ما يدعو الى امور ال تقرها الشريعة وأخاقنا 
االسامية، وهذه تغزو مجتمعاتنا وأسرنا، فعالم الشريعة مطلوب 

منه ان يواجه كل هذا، فا شك انها مسؤولية كبيرة.
وبنينّ ان هذا هو الدور الذي نأمل ان نخرج به في الرابطة، وحول 
القضايا اجلديدة التي ستتناولها الرابطة قال د.النشمي: الديوانية 
ليس لها موضوع محدد ولكن مع اول لقاء لها اليوم س���نضع لها 
خطوطا ومس���ارات تسير عليها ان شاء اهلل لكن كان آخر نشاط 
لنا في الرابطة هو مؤمتر عقد في البحرين وشارك فيه عدد كبير 
م���ن الكويت والبحرين واململكة العربية الس���عودية وبقية دول 
مجلس التعاون واآلن هناك دراسة وترتيب لعمل مؤمتر نسائي 

لهذا العام ان شاء اهلل.

دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية التالية 
أسماؤهم او من ينوب عنهم واملخصص لهم مساكن 
حكومية، مراجعة املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
مبقرها الكائن مبنطقة جنوب السرة )إدارة التوزيع( 
بالطابق األول )قسم متابعة املساكن املخصصة( 
أثناء الدوام الرس���مي خال 15 يوم���ا من تاريخ 
إذاعة ونشر هذا اإلعان وفي حالة عدم احلضور 
ستتخذ املؤسسة العامة للرعاية السكنية اإلجراءات 
القانونية الازمة بشأن الوحدات السكنية املخصصة 
لهم وهم: أس���رة املرحوم ضحوي فرحان مطلق 

الوحدة  الديحاني واالبنتان )موض���ي وجميلة( 
56 ق 20 جليب الشيوخ � مصطحبني املستندات 
الثبوتية وحصر الوراثة للمرحوم. أسرة املرحوم 
بدر مطلق ابراهيم املطيري الوحدة 27 ق 20 جليب 
الشيوخ � مصطحبني املستندات الثبوتية وحصر 
الوراثة للمرحوم. كما دعت كا من: جاس���م عواد 
سمني الفضلي، محمد احمد محمد ملك، سيف فراج 
مهيان الهاجري، دالل يعقوب عبدالرحمن مندني، 
أحمد غلوم عبداهلل اجلمعة وحسني عيسى حسن 

املوسوي.

بيت الزكاة يشارك في معرض 
إصدارات ومطبوعات وزارة األوقاف

الحميدان: الملتقى الوقفي السادس  
لألمانة العامة لألوقاف 21 الجاري

لولو الصباح: نصف مليون دوالر عوائد المزاد الفني العربي ـ اإليراني
وتخصيص 30% منها لمؤسسة »K'S PATH« الكويتية لحماية الحيوانات

»الشؤون«: توجه إليقاف عمل جميع اللجان 
في الوزارة إلعادة تشكيلها

حسن لـ »األنباء«: إدارة المسنين باشرت تنفيذ مشاريع عمل الحكومة
بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة رعاية املسنني علي 
حسن عن اجناز االدارة خلطة عملها مبا 
يتوافق مع خطة عمل احلكومة، واوضح 
في تصريح ل� »األنباء« ان االدارة قامت 
الذي تضمنه  مبراجعة جميع املشاريع 
برنامج عمل احلكومة، للفصل التشريعي 
الثالث عشر والتي تسلمناها مبوجب كتاب 
من الوكيل املساعد الذي يتضمن ضرورة 

اتخاذ االجراءات الازمة لكل مشروع.
كم���ا مت تزويدنا مع بقية ادارات دور 
الرعاية االجتماعية بنموذج اس���تمارة 
ملتابعة تنفيذ املشاريع املتعلقة باالدارة 
على ان يتم تقدميها بصفة شهرية للوكيل 

املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية.
وعن أبرز املش���اريع التي تضمنتها 
اخلطة قال: خطة العمل احلكومي اخلاص 
بإدارة املس���نني هي ثاثة مشاريع هي 
التوس���ع في خدمات رعاية املس���نني، 
تطوير وحتديث اخلدمة املتنقلة للمسنني 
ومشروع خدمة ورعاية وتأهيل املسنني 
وتدريب الكوادر العاملة معهم، وجميعها 

تأتي ضمن مشروعات تطوير األداء.
وفيما يتعلق مبش���روع التوسع في 
خدمات املس���نني وأهداف���ه بني أن هدف 
املش���روع ترش���يد نظم رعاية املسنني 
وحتديث خدماتها ونشر الوعي املجتمعي 
عن الشيخوخة ومشاكلها وتتشارك في هذا 
املشروع كل من وزارة الشؤون واالعام 
واالوقاف والشؤون االسامية، التربية، 
الصحة، الع���دل، الداخلية باالضافة الى 
افراد ومؤسسات املجتمع املدني واملبرات 
اخليرية واعضاء جمعيات النفع العام.

وتاب���ع: ينفذ املش���روع عبر تنظيم 
حمات توعية محددة ب� 6 حمات للتوعية 
بجميع االمور املتعلقة مبرحلة الشيخوخة 
ومتغيراتها، باالضافة الى التعريف مبراكز 
اخلدمة املنزلية املتنقلة ونشر ثقافة قانون 
املسنني بني املستفيدين من خدماته، ينطلق 

العمل بهذا املشروع في 
شهر سبتمبر 2010 وينتهي في شهر 

ديسمبر 2013.
وبخصوص التكلفة املالية للمشروع 
أوضح انه مت تقسيم املشروع الى مراحل 

كل سنة 4 مراحل ولكن التكلفة تختلف 
من مرحل���ة الى أخرى تب���دأ ب� 6 آالف 
دينار لتصل في اح���دى املراحل الى 21 
أل���ف دينار، باالضافة الى ان املش���روع 
يسمح باالستعانة بعدد 4 من اخلبرات 

احمللية للعمل كمستشارين في مجاالت 
التعامل مع املسنني مبكافأة شهرية 500 

دينار لكل خبرة.
كما مت حتديد مؤشر املتابعة لتقييم 
املشاريع مستندين في بناء املؤشر الى 
التوعوي���ة في متغيرات  عدد احلمات 
الشيخوخة باالضافة الى التطوير النوعي 
للخدمة واستحداث نظم وأساليب جديدة 

في خدمة املسنني.
وبسؤاله عن مشروع تطوير وحتديث 
اخلدم���ة املتنقلة أفاد بأن���ه: يهدف هذا 
املشروع والذي حددت مدة تنفيذه ل� 4 
س���نوات، الى حتسني مستوى اخلدمات 
املقدمة للمس���نني باالضافة الى تدريب 
الكوادر املتخصصة والعاملة في رعاية 
املسنني وزيادة عدد فرق العمل في اخلدمة 
املتنقلة ب� 6 فرق مؤهلة جديدة. ويشترك 
في تنفيذ هذا املشروع وزارات الشؤون 
واألوقاف والصحة وأيضا أفراد ومؤسسات 
املجتمع املدني على ان ينفذ املشروع في 

شهر أكتوبر 2011.
ويتضمن تنفي���ذ 6 برامج تدريبية 

للك���وادر الفنية املتخصصة العاملة في 
مراكز اخلدم���ة املتنقلة، مبعدل دورتني 
كل س���نة بدءا من ع���ام 2010 حتى عام 
2012، وحت���دد تكلف���ة زي���ادة الفرق ب� 
23 ألف دينار ل���كل فرقة، وتكلفة اعداد 
برام���ج التدريب مبعدل 1000 دينار لكل 
برنام���ج، وبخصوص مش���روع خدمة 
ورعاية وتأهيل املس���نني )ايواء( يهدف 
املشروع الى التركيز على الدمج املجتمعي 
للمسنني الى جانب تقدمي اخلدمات املختلفة 
للمسنني االجتماعية، النفسية، التأهيلية 
واملهني���ة، وتدريب الكوادر املتخصصة 
في رعاية املسنني باالضافة الى تشجيع 
العمل التطوعي خلدمة هذه الش���ريحة 
االجتماعية وينفذ املشروع باملشاركة بني 
عدة وزارات معنية )الش���ؤون، اإلعام، 
األوقاف، الصحة، التربية(، ومؤسسات 
املجتمع املدني واألفراد. الى جانب التركيز 
على توفير الرعاية الش���املة واملتكاملة 
لكبار السن عبر ايواء من ال عوائل لهم 
أو عجزت أسرهم عن تلبية احتياجاتهم 

الصحية.

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة 
الش����ؤون عن توجه في الوزارة 
اليقاف عمل جميع اللجان املشكلة 
في الوزارة والتي يزيد عددها على 

200 جلنة.
واشار الى ان االيقاف مؤقت 
ليعاد تش����كيل اللجان من جديد 
الذي طلبه  التقري����ر  بعدما بني 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
ان هناك اس����ماء مك����ررة احيانا 
في اكثر من 20 جلنة وان اعادة 
التشكيل س����تحرص على عدم 
تكرر االسماء في اللجان، واضاف 
املصدر، كما سيتم ايقاف العمل 
في جميع فرق العمل املنبثقة عن 
هذه اللجان العادة تشكيلها من 

جديد خصوصا ان أكثرية عضوية 
هذه الفرق هي من العمالة الوافدة 
واسماؤها مكررة بأكثر من جلنة 
وفريق عمل وهي بالتالي تتلقى 
مكافآت محددة وفق قانون ديوان 

اخلدمة املدنية.
وعلى صعيد آخر قال املصدر 
ان وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
وقع على محضر اجتماع جلنة 
ش����ؤون املوظفني الذي عقد قبل 
فترة ويتضمن قرارات بتسكني 
الش����واغر في مختلف قطاعات 
الوزارة وعلى مختلف املستويات 
الوظيفية »مديرو ادارات مراقبون 
ورؤساء اقسام«، وتوقع املصدر 
ان تصدر قرارات تسكني الشواغر 
قبل اجازة االعياد الوطنية وسفر 

الوزير مبهمة رسمية الى البرازيل. 
ومن جهة اخرى اصدر الوزير قرارا 
وزاريا رقم )6 � 6( لس����نة 2010 
بش����أن تفويض املدير التنفيذي 
باعتماد معامات القرض االسكاني، 
جاء في����ه: مادة أول����ى: يفوض 
املدير التنفيذي باعتماد معامات 
استحقاق القرض االسكاني دون 
الرجوع للجنة املختصة استنادا 
على القرار الوزاري رقم 2009/9 
بشأن استحقاق القرض االسكاني 
جلميع انواع االعاقات باستثناء 
التعليمي����ة التي متنحها اللجنة 
خاف ذلك. م����ادة 2: يعمل بهذا 
القرار من تاريخ صدوره وعلى 
جهات االختصاص تنفيذ ما جاء 

فيه.

رندى مرعي
حق����ق امل����زاد الفن����ي العربي 
واإليران����ي املعاصر ف����ي الكويت 
الذي نظمته شركة JAMM للخدمات 
االستشارية االستراتيجية الفنية 
املس����تقلة في نادي الكورنيش، 
عائدا تخطى النصف مليون دوالر 
 K`S« خصص 30% منها ملؤسسة
PATH« حلماي����ة احليوانات وهي 
جمعي����ة خيري����ة كويتية تهدف 
إلى حماي����ة احليوانات وموائلها 
الطبيعي����ة. ويعد هذا احلدث هو 
األبرز من نوعه في منطقة الشرق 
األوس����ط إذ مث����ل منصة جمعت 
الناشئني  الفنية للفنانني  األعمال 
واملشهورين في الشرق األوسط. 
وبهذه املناس����بة أعربت الشيخة 
لولو الصباح املؤسس والشريك 
لشركة JAMM عن سعادتها وفخرها 
بالنجاح الذي حققه املزاد مؤكدة 
أنه كان من الضروري إقامة حدث 
ثقافي كهذا ف����ي الكويت لتوضع 
على خارطة العالم الثقافية ودعم 
هواة الفن وأصحاب الذوق الرفيع 
في الكويت. وتابعت أن هذا احلدث 
يشكل فرصة مهمة لعرض أعمال 
الفنانني الكويتي����ني املعاصرين 
مع نخبة م����ن أفضل الفنانني من 
منطقة الشرق األوسط مشيرة إلى 
أن 30% من عوائد البيع س����يعود 
 »K`S PATH« ريعها على مؤسسة
حلماي����ة احليوانات وهي جمعية 
خيرية كويتية تهدف إلى حماية 
احليوانات وموائله����ا الطبيعية 

وذلك لنش����ر التوعية حولها بني 
الن����اس.  ومن جانبها قالت ليديا 
 JAMM �ليمريك املؤسس والشريك ل
أن النجاح الذي حققه املزاد يضع 
الكويت على اخلارطة الفنية العاملية 
وكان فرصة ليجتمع أصحاب الذوق 
الفني الرفيع في حدث مميز كهذا 
آملة أن تتكرر ه����ذه التجربة في 
الكويت السيما وأن هناك العديد 
ممن يقدرون الفن ويعرفون مدى 
أهميته الثقافية. وأدارت املزاد مديرة 
الفن املعاصر ل����دى فيليبس دي 
بوري آند كومباني في نيويورك 
أيلني أغوبي����ان. وكانت األخيرة 
قد لعبت دورا بارزا في جناحات 
العديد من املزادات املسائية لبيع 
املجموعات اخلاصة وحتقيق أعلى 

أسعار ألعمال فنية لعدة فنانني. 
شارك في املعرض أكثر من 50 عما 
فنيا 17 فنانا كويتيا إلى جانب عدد 
كبير من الفنانني العرب واإليرانيني 
وفنانني مش����هورين م����ن منطقة 
الشرق األوسط وقد حصلت لوحة 
»األرانب« للفنانة اإليرانية فريدة 
الشاي على أعلى سعر وهو 37 ألف 
دوالر، واللوحة الثانية بيعت بسعر 
31 ألف دوالر للفنان اإليراني ركني 
هاريزادا في حني أن اللوحة الثالثة 
من حيث األعلى سعرا خال املزاد 
كانت لوحة للفنانة الكويتية شروق 

أمني وبيعت ب� 28 ألف دوالر. 
جتدر اإلشارة إلى أن مؤسسة 
JAAM ته����دف إلى وضع الثقافات 
واالجتاهات وهواة جمع األعمال 

الفنية واألفراد جنب����ا إلى جنب 
مع نخبة من الفنانني املشهورين 
واملوهوبني دون قيود جغرافية. كما 
 JAMM تتضمن اخلدمات التي تقدمها
حشد املجموعات الفنية اململوكة 
من قبل األفراد والشركات، التمثيل 
الفني، توفير فرصة تواصل مهمة، 
معارض وأحداث على نطاق عاملي. 
كما قام����ت JAMM بإطاق مبادرة 
»JAMM Supper Club« الذي يوفر 
للجنة املكونة من األفراد والشركات 
طريقة فريدة للترفيه عن العماء 
وترك بصم����ة ثقافية مع إمكانية 
الوصول إلى فئة مهمة من جمهور 
صناع الرأي وشخصيات املجتمع 
وكبار رجال األعمال في جميع أنحاء 

العالم.

بهدف نشر التوعية حول حماية الحيوانات وموائلها

تفويض المدير التنفيذي في مجلس المعاقين باعتماد معامالت القرض اإلسكاني


