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الحميدان: رعاية ولي العهد لها أبلغ األثر في العمل لخدمة ديننا اإلسالمي

استعراض التجربة التسويقية لألمانة العامة لألوقاف في ختام الملتقى الوقفي السادس عشر

ليلى الشافعي
اختتم���ت األمانة العامة لألوقاف اول من ام���س امللتقى الوقفي 
السادس عشر »قف.. وفكر في الوقف« الذي أقيم حتت رعاية سمو 
ولي العهد الش���يخ نواف االحمد واس���تمر ملدة يومني على فترتني 
صباحية ومس���ائية وش���اركت فيه اكثر من 50 دولة، وأقيمت في 
الفترة الصباحية ورشة عمل عن تسويق العمل الوقفي في جتارب 
رائدة وجتربة محلية، حتدث عن التجربة التسويقية لألمانة العامة 
لألوقاف حمد املير وتناول مساعد الرخيص التسويق والتنسيق مع 
اجلهات احمللية وحتدثت حنان الشميمري عن التسويق اإللكتروني 

وأدار الن���دوة منص���ور الصقعبي، بعدها كانت احللقة النقاش���ية 
التي دارت حول رؤية عصرية للتس���ويق الوقفي بعنوان »جتارب 
خليجية« اس���تعرض فيها حمد يوسف التجربة التسويقية للهيئة 
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
وعرض حسن عبدالرحمن التجربة الوقفية في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة »إمارة الشارقة« وتناول محمد حلدان التجربة الوقفية في 

دولة قطر وأدار الندوة د.عبداهلل األنصاري.
وبدأت الفترة املسائية باحللقة النقاشية »آفاق جديدة للتسويق 
اخليري« )جتارب عربية وعاملية( عرض فيها د.ش���ريف ابوالنجا 

ومحمود التهامي جتربة مستش���فى 57357 )مص���ر( وقام عصام 
الطويلة بعرض جتربة مدرس���ة ابان آشيا )تايلند( وقدم د.حسام 
توغلو ع���رض التجربة الوقفية في اس���تراليا، وقام بإدارة الندوة 

د.محمد الشرهان.
بعدها ألقت رئيسة األمانة العامة لألوقاف باإلنابة إميان احلميدان 
كلمة ش���كر ملن شارك في امللتقى وبدأت بش���كر راعي احلفل سمو 
الش���يخ نواف األحمد على تفضله برعاي���ة امللتقى، مؤكدة ان ذلك 
كان ل���ه أبلغ األثر في التفاني والعمل الذي يخدم ديننا اإلس���المي 
وفي شحن الهمم جميعا، مشيرة الى انه باختتام امللتقى نستطيع 

تبادل التجارب مع املشاركني إلثراء العمل الوقفي وعرض التجارب 
وشكرت املشاركني في الندوة وورش العمل واإلعالميني املساهمني 
في نقل هذه الفاعلية املهمة للجماهير وجميع الفرق العاملة واللجان 
التحضيرية وكل من س���اهم في إجناح ه���ذا امللتقى، وذلك عرفانا 
بالش���كر والتقدير ملجهوداتهم املهم���ة واملميزة، مؤكدة ان من عادة 
األمان���ة ان تذكر الفضل ألهله تصديقا حلديث املصطفى ژ »من ال 

يشكر الناس ال يشكر اهلل«.
ثم قامت احلميدان بتكرمي اجلهات املشاركة وتقدمي درع التكرمي 

لها.

إميان احلميدان تكرم إحدى الشخصيات املشاركة املشاركون في ختام امللتقى تكرمي الزميلة ليلى الشافعي

بعد صدور قرار بشطب اسمه من جدول المحامين

إعادة قيد السمدان في »المحامين«
أعلنت جمعية المحامين عن إعادة قيد األس���تاذ د.أحمد ضاعن 
السمدان بكلية الحقوق جامعة الكويت بتاريخ 2010/2/17 بالجدول 
العام للمحامين وبجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة 
الدستورية ومحكمة التمييز وذلك طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1996م 

في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
 وكان د.الس���مدان تق���دم ال���ى جمعية المحامي���ن بطلب إلعادة 
قي���ده في الجمعي���ة بعد صدور ق���رار بتاريخ 2010/2/2 بش���طب 
اس���مه م���ن ج���دول المحامين بادع���اء انه ليس ل���ه ترخيص من 
الجامع���ة، وذل���ك دون س���ابق إن���ذار أو اعطائه مهل���ة لبيان إن 
 كان لدي���ه ترخي���ص من قب���ل الجامع���ة أم ال. علما ب���أن قانون 
المحاماة ال ينص على تجديد سنوي للقيد وانما يتم تقييد المحامي 

د.أحمد السمدانمرة واحدة عند تسجيله لممارسة المهنة في المرة األولى فقط.

مؤسسة البابطين تشارك في المؤتمر الخامس 
إلحياء ذكرى الشاعر العشماوي باإلسكندرية

اعلنت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لالبداع الشعري 
انها ستشارك في املؤمتر اخلامس إلحياء ذكرى الناقد الراحل د.زكي 

العشماوي الذي يعقد في االسكندرية في 28 اجلاري.
وقال بيان للمؤسس����ة انها س����تقوم في املؤمتر بتوزيع االعمال 
النقدية الكاملة للناقد العش����ماوي منذ ع����ام )1921 الى 2005( والتي 
اعادت املؤسسة طباعتها واش����تملت على االعمال الكاملة على كتاب 
للراحل العش����ماوي لم يطبع من قبل وهو عن ش����عراء االسكندرية 

ووقعت االعمال الكاملة في تسعة مجلدات.
وذكرت ان رئيس املؤسسة الش����اعر عبدالعزيز سعود البابطني 
سيش����ارك في املؤمتر ويلقي كلمة بهذه املناسبة، مضيفة ان املؤمتر 
عبدالعزيز البابطنيسيختتم بأمسية شعرية يشارك فيها نخبة من شعراء االسكندرية.

مؤتمر الجاليات المسلمة الهندية يواصل أنشطته

الباللي: هدفنا تبصير 50 ألف شاب مسلم مقيم بطريق الهداية

ليلى الشافعي
أكد رئيس جمعية بشائر اخلير الداعية عبداحلميد 
الباللي ان هدف احلملة التي تقوم بها اجلمعية هو اخراج 
نحو 50 ألف ش���اب مس���لم من املقيمني في الكويت من 
الظلمات الى النور وتبصيرهم بطريق الهداية ليكونوا 

مواطنني صاحلني يعملون على رفعة وطنهم وتقدمه.
وأكد في مؤمتر اجلاليات املسلمة الهندية الذي أقيم 
في مس���جد الكويت وبدأت أنش���طته في اخلامس من 
فبراير اجلاري ويس���تمر الى 23 أبريل املقبل، ويهدف 

الى توعية وتوجيه شباب جالية مسلمي الهند الى طريق 
الصواب وتش���جيع اجلالية على اإلقب���ال على املعرفة 
احلقيقية باإلسالم وتربية الشباب والطالب على الوفاء 
جت���اه املجتمع والوطن وبناء القي���م األخالقية العالية 
وتش���جيعهم وحتفيزهم للوصول الى آفاق أرحب في 

دراستهم األكادميية.
وقال رئيس جناح جالية مسلمي الهند محمد أرشد 
حبيب ان من أهدافنا ان نرعى هؤالء الشباب ونشجعهم 
على التزود من املعرفة احلقيقية لإلسالم ومعرفة تعاليمه 

الس���محة وحتفيزهم على العمل والدراس���ة األكادميية 
فالشباب هم مس���تقبل الوطن لذلك عليهم ان يتقدموا 
ويرتق���وا بعلمهم حتى يتقدم الوط���ن ويتطور في كل 

املجاالت.
وأكد املتحدث الرسمي للبرنامج أبوبكر الفالحي ان 
الناس اليوم يعيشون في ظالم األمية والفجور واملادية 
واألنانية واجلشع وانعدام القيم وانعدام الثقة واخلرافات 
واالستغالل والفساد السياسي وعلينا مواجهة كل هذا 

بتوجيه الشباب.

عبداحلميد الباللي أثناء احملاضرة جانب من احلضور

 انطالق أنشطة »هال فبراير«
بمجمع الفنار في السالمية 

انطلقت أنش����طة مهرجان هال فبراير 2010 ف����ي مجمع الفنار 
بالساملية وسط احتفال كبير حضره جمهور حاشد من املواطنني 
واملقيم����ني بثه تلفزيون الكويت على الهواء مباش����رة من مجمع 
الفنار وتخللته العديد من املسابقات بني اجلمهور الذي شاركت فيه 
جنسيات كويتية وعربية من مصر ولبنان وسورية، كما شملت 
االنشطة توزيع جوائز للفائزين في املسابقات وفقرات فلكلورية 
ترفيهية وفقرة الساحر والرسم على الوجوه، هذا وتستمر االنشطة 
خالل الفترة من 21 حتى 28 اجلاري، حيث س����تكون السحوبات 

على اجلوائز بشكل يومي الساعة السابعة مساء.
من جانبها، دعت مديرة مجم����ع الفنار ناويكي آويكي جمهور 
املتسوقني من املواطنني واملقيمني الى االستفادة من مزايا اخلصومات 
على األسعار باملجمع الذي يحتوي على العديد من احملالت املتنوعة 
التي تلبي حاجة املستهلكني، معربة عن أملها في مشاركة اكبر عدد 
من اجلمهور لالستفادة من املزايا العديدة، ويجدر اإلشارة الى انه 
بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة مت السحب على اجلوائز 
وقد فاز بالس����يارة موديل 2010 الفائز ماهر فؤاد محمود صاحب 
الكوبون رقم 183470 وقد س����بق للفائز ان حصل على جائزة فقد 

فاز للمرة الثانية في السحوبات.

مجمع الفنار وفي اإلطار شعار »هال فبراير«


