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العريان أشاد بالنادي العلمي وما قدمه من خدمات للشباب

البراك: مشروع القصور لتحفيظ القرآن الكريم 
منارة إسالمية بارزة في العالم اإلسالمي 

بتكلفة 1.8 مليون دينار

السعيد: مشروع حلة الكرامة 10 يوليو

50 مهتدياً في عمرة  التعريف باإلسالم

ليلى الشافعي
في إطار الدعوة لنشر الدين اإلسالمي بني أفراد 
اجلاليات من أبناء شرق آسيا ومن مختلف اجلاليات 
املقيمة في الكويت، نظمت جلنة التعريف باإلسالم 
صبـــاح اول من امس رحلـــة العمرة رقم 31 لـ 50 
من املهتدين اجلدد من الرجال والنساء من مختلف 
اجلاليات، وانطلقت الرحلة من فرع اللجنة الكائن 

مبنطقة املنقف.
وكان مدير ادارة األفرع ومدير ادارة احلج والعمرة 
باللجنة احملامي منيف العجمي قد قام بتوديعهم 

واالطمئنـــان على كل االجراءات اخلاصة بالرحلة 
وتقدمي كل التسهيالت للمهتدين واملهتديات.واضاف 
العجمي في تصريح صحافي له ان اللجنة حترص 
على رعاية واحتضان املهتدين اجلدد وتذليل كل 
الصعوبات التي تواجههم كما حترص على تأهيلهم 

ليغدوا أفرادا نافعني ألنفسهم وملجتمعاتهم.
ويكمل: فرؤية البيت العتيق ومشاهدة املسلمني 
يطوفـــون من أقوى املواقف التي تؤثر في نفوس 
وطبائع املهتدين اجلدد، وتعمل على تقوية رابطتهم 

بالدين احلنيف.

إياد الخرافي: لجنة مشتركة لوضع منهج لتأسيس  كشافة جوية 
وتأهيل شارات الهواية عن طريق ورش العمل

6 ثانويات للذكور واإلناث  تفوز بالمراكز األولى 
في مسابقة ميكانيكا السيارات واألنظمة المرورية

قالت اللجنة الفنية ملسابقة »ميكانيكا السيارات واألنظمة 
املروية الثامنة عشرة« في النادي العلمي ان 3 مدارس لالناث 
و3 للذكور فازت باملراكز االولى عن محور »الفحص الفني« 

والذي شارك فيها 332 طالبا وطالبة مثلوا 83 مدرسة.
وجاءت ثانوية طليطلة للبنات في املركز االول مبجموع 
درجات 95% وثانوية الطاهرة بنت احلارثـ  بنات في املركز 
الثاني مبجمــــوع 90.5% وثانوية ماريا القبطية ـ بنات بـ 
87.5%.وحصلت ثانوية عبداهلل جابر الصباح ـ بنني على 
املركز االول مبجموع 89% وثانوية صالح شــــهاب ـ بنني 

على املركز الثاني مبجموع 87% وثانوية االمام مالك بنني 
على املركز الثالث مبجموع %84.

وقال رئيس اللجنة الفنية للمسابقة خالد احلسن في 
تصريح صحافي امس ان محــــور »الفحص الفني« الذي 
شهد منافســــات قوية بني الطلبة متيز بالتنظيم والعمل 
اجلماعي مع االلتزام التام بشــــروط األمن والســــالمة في 

التعامل مع املركبة.
وأكد احلســــن أهمية احملور في تعريف الطلبة كيفية 
عمل الفحص الفني للمركبة بطريقة فنية مدروسة تسهم 

في التعرف على كثير من متطلبات املركبة وعمل الصيانة 
الشهرية والدورية التي حتد من األعطال املفاجئة على الطرق 
والتأكد من وجود مستلزمات األمن والسالمة الضرورية 

مثل الطفاية والعدة ومثلث التحذير.
واوضح ان هذا احملور يســــاعد على التأكد من سالمة 
االشــــارات التحذيرية عند قيادة املركبة واالطمئنان على 

مستوى زيت احملرك ومياه تبريده.
وشارك في هذا احملور 41 مدرسة ثانوية للبنات مثلتها 

164 طالبة و42 مدرسة ثانوية ـ بنني مثلها 168 طالبا.

اكـــد رئيس مجلس ادارة النادي العلمي اياد اخلرافي ان الكويت 
تعتبر من الدول الرائدة في احلركة الكشفية مشيدا في الوقت نفسه 

باالجنازات التي حققتها على املستويني العربي والدولي.
جـــاء ذلك خالل لقاء اخلرافي مع رئيـــس واعضاء مجلس ادارة 
جمعية الكشافة الكويتية والذي مت خالله االتفاق بشكل مبدئي على 
تكوين جلنة مشتركة لوضع اسس ومنهج لتأسيس كشافة جوية 
وكذلك اقامة نشاط كشفي بالتنسيق مع النادي لدعم وتأصيل شارات 
الهواية البناء الكشـــافة عن طريق ورش النـــادي العلمي الكويتي 
املختلفة وذلك مبا ميلكه من امكانيات تســـاعد الكشاف على صقل 

هوايته واحلصول على الشارات الكشفية.
من جهته اشاد رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.جعفر العريان 
بالنادي العلمي الكويتي وما يقدمه من خدمات للشـــباب الكويتي، 
مشيرا الى انه مت خالل اللقاء بحث اوجه التعاون املشتركة بني النادي 
واجلمعية في شتى املجاالت معربا عن بالغ شكره وتقديره لرئيس 
النادي اياد اخلرافي الذي ابدى استعداده التام لدعم انشطة اجلمعية 

بالتعاون مع النادي من اجل خدمة شبابنا الكويتي.

أعلن وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية المساعد 
لقطاع شؤون القرآن والدراسات 
اإلسالمية عبداهلل البراك عن 
بدء المرحلة األولى من إنشاء 
مركز تحفيـــظ القرآن الكريم 
القصـــور قطعة 4،  بمنطقة 
مشيرا إلى أن العمل جار من 
خالل عـــدة مراحـــل وبقيمة 
إجماليـــة للمشـــروع مليون 
و800 ألف دينار تقريبا على 
أن تنتهي جميع األعمال فيه 

في سبتمبر 2011.
وأشار البراك في تصريح 
صحافـــي إلـــى أن العمل في 

المشروع أوشك على االنتهاء من جميع مراحل 
صب سقف الدور األرضي، حيث يقام المركز على 
مساحة إجمالية 3958 مترا مربعا ويتكون من 
سرداب وثالثة أدوار، حيث تبلغ مساحة السرداب 
بمســـطح إجمالي 3258 مترا مربعا، ومساحة 
المسطح اإلجمالي للدور األرضي 3077 مترا مربعا، 
ومساحة الدور األول والثاني بمسطح إجمالي 
3047 لكل منهما، بينما تبلغ مســـاحة المسطح 
اإلجمالي للبناء في السطح 152مترا مربعا.ولفت 
إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على تخريج 
أجيال تحفظ القرآن الكريم وتفهم نصوصه وتعي 
معانيه وتعليمهم المنهج اإلســـالمي الصحيح 

من خالل االستزادة المستمرة 
الشـــرعية  العلوم  من واحة 
الـــوزارة على  التي تحرص 
المراكز  تقديمها للنشء عبر 
المتخصصة وعن طريق نخبة 
المدرســـين والمدرسات  من 
المتخصصين في هذا المجال، 
والبد في هذه األعمال من وجود 
منشأة متكاملة تفي بالغرض 
المطلـــوب، ولعـــل اإلقبـــال 
المتزايـــد على مراكز تحفيظ 
القرآن الكريم من قبل الكبار 
والصغار جعل الوزارة تهتم 
بالجانب اإلنشائي والمعماري 
بشـــكل أكبر لبناء المزيد من 

المراكز ووفقا للحاجة.
وأضاف: من أبرز ما قامت به الوزارة في هذا 
الجانب هو العمل الجاري على إنشـــاء وإنجاز 
مركز تحفيظ القـــرآن الكريم بمنطقة القصور 
قطعة 4 حيث تشرفنا بوضع نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشـــؤون اإلسالمية المستشار راشد 
الحماد حجر األســـاس لهذا المشروع المتكامل 
والذي يعتبر من أضخم مشاريع قطاع شؤون 
القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية وبإشراف من 
لجنة تنفيذ ومتابعة عقود صيانة قطاع شؤون 

القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.

ثقافيـــة وترفيهية كفقرة كرة 
القدم والســـباحة األسبوعية، 
وإقامة امللتقيـــات مع العلماء 
والدعاة، والزيارات للمتاحف 
واألماكن التاريخية والتراثية، 
التلفريك في  وزيارة منتـــزه 
الطائف والتي تساهم في جتديد 
النشـــاط ورفع الهمة وإشعال 
التنافس بني املشاركني ملواصلة 

طريق حفظ كتاب اهلل.
وأشار السعيد الى ان املركز 
ينظم نادي االرتقاء الصيفي الـ 
16 والذي يقام ملدة أســـبوعني 
خالل العطلة الصيفية ويضم 
20 مشاركا تتراوح أعمارهم بني 
12 و17 سنة، ويهدف النادي الى 
مزج التعلـــم والفائدة باملتعة 
الهـــادف، فيحتوي  والترفيه 
النادي على عدة دورات تدريبية 
مكثفة، وفقرات شائقة، منها: 
دورة في كيفية صالة النبي ژ 
ودورة اإللقاء الرائع، ودورة فن 

التعامل مع اآلخرين.

مهمة حافظ القرآن وتوفير سبل 
الراحة لتهيئته حلفظ كتاب اهلل، 
وقد حقق املشروع الكثير من 
األهداف املرجوة منه فقد شارك 
فيه منذ تأسس ما يقارب 200 
مشارك، وقد خرج عددا كبيرا 
من حفاظ كتاب اهلل، ويحتوي 
املشروع على برامج أخرى غير 
حفظ القرآن الكرمي وهي برامج 

أفاد رئيـــس مركز االرتقاء 
لرعاية الشباب بجمعية إحياء 
التراث اإلســـالمي ـ الســـاملية 
خالد السعيد بأن املركز يسعى 
لتعزيز دور األسرة واملدرسة 
في تدعيم  القيم اإليجابية لدى 
الناشئة من خالل برامج تربوية 
ممتعة وهادفة، وسيقيم املركز 
خالل الفترة الصيفية عدة برامج 
منها مشروع حلة الكرامة الثامن 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده 
والذي يعقد ملدة شـــهر كامل 
منها أسبوع في الكويت وباقي 
البقاع الطاهرة في  الشهر في 
احلرم املكي مبكة املكرمة خالل 
الفترة مـــن 10 يوليو حتى 6 
أغسطس ويضم املشروع 28 
طالبا تتراوح أعمارهم بني 12 

و17 سنة.
وأوضح السعيد ان املشروع 
يهدف الى غـــرس حب القرآن 
الكرمي في نفوس الناشئة حفظا 
وجتويدا وترتيال، وتســـهيل 

عبداهلل البراك

خالد السعيد

)أحمد باكير( املشاركون في رحلة العمرة   

املشاركون في الدورة التدريبية في لقطة جماعية

محمد العمران

اياد اخلرافي خالل استقباله قيادات الكشافة

الطالبات يقمن باصالح بعض األعطال  الطالب خالل اختبار امليكانيكا

يسعى لتحقيق التميز في تقديم الخدمات لألسر المستفيدة منه من خالل تطبيق نظام البطاقة الممغنطة 

العمران: 374056 دينارًا تكلفة مشروع التبرعات العينية في بيت الزكاة خالل الربع األول من 2010
المشــــاريع والهيئات  إدارة  أكد مدير 
المحلية في بيت الــــزكاة محمد العمران 
أن بيت الزكاة يسعى لتقديم خدمة متميزة 
للعمالء من خالل تطوير جميع المشاريع 

المحلية.
وقال ان عمليات التطوير ستشمل بإذن 
اهلل تعالى العديد من المشاريع المحلية 
التي ينفذها بيت الزكاة مثل مشروع برادات 
ماء السبيل ووالئم اإلفطار ومشروع حقيبة 

الطالب.
البيت بصدد  أن  العمــــران  وأضــــاف 
تطبيق نظام البطاقة الممغنطة بالتعاون 
مع مركز ســــلطان لتقديــــم خدمة رائدة 
تســــتطيع من خاللها األسرة المستفيدة 

من المواد الغذائية حرية اختيار المواد 
الغذائية التي تحتاجها من بين األصناف 
العديدة مــــن المواد الغذائية وفي الوقت 
الذي يناسبها ومن جميع المراكز التابعة 
لمركز سلطان سواء من فروع الجملة أو 

الفروع األخرى.
وأكد أن عدد األســــر المســــتفيدة من 
التبرعــــات العينية خالل الربع األول من 
عام 2010 قد بلغ عدد األسر )7690 أسرة( 
بتكلفة إجماليــــة قدرها )374056 دينارا 
- ثالثمائة وأربعة وسبعون ألفا وستة 
وخمســــون دينارا( وهي عبارة عن مواد 
غذائية وأجهزة كهربائية ومالبس وغيرها 

من تبرعات المحسنين الكرام.

وبين العمران أن الهدف من مشــــروع 
المســــتلزمات  العينية توفير  التبرعات 
المحتاجــــة كالمواد  الضرورية لألســــر 
الغذائية بشكل رئيسي والمواد االستهالكية 
من األجهزة الكهربائية المنزلية والمالبس 
التي يتبرع بها المحسنون الكرام لتوزيعها 

على األسر المحتاجة.
 وعن نوعية المواد الغذائية الرئيسية 
التي يقدمها بيت الزكاة، أفــاد بأنهــا تتمثل 
في المواد التالية األرز والســــكر والزيت 
والدجاج واللحوم والحلــيب والعــدس 
ومعجــــون الطماطــــم والشــــاي وبعض 
المواد األخرى بحســــب مــــا يتوافر فــي 
القســــم من قبل المتبرعين، فيما تتمثل 

األجهزة الكهربائية المنزلية في المكيفات 
والطبـاخــــات والغســــــاالت والثالجات 
وبــرادات ماء وما يتبرع به المحسنون 

الكرام.
 ولفت العمران إلى أن تمويل مشروع 
التبرعات العينية يتم الصرف عليه من 
خالل مشروع الصدقة الجارية وتبرعات 
المحسن بدر شيخان الفارسي واتفاقية 
مصرفي اإلطعام والكسوة المبرمة بين بيت 
الزكاة واألمانة العامة لألوقاف، إضافة إلى 
تبرع بعض الشركات والمؤسسات واألفراد 
بالتبرع المــــادي أو العيني بهذه المواد، 
مؤكدا أن بيت الزكاة اليزال مســــتمرا في 
استقبال تبرعات المحسنين الكرام ويقوم 

بتوزيعها على األسر المحتاجة في فرعي 
السالمية والصليبية.

وفــي خــتــــام تصــريحه تقدم مدير 
إدارة المشاريع والهيئات المحلية في بيت 
الزكاة محمد العمران بأسمى آيات الشكر 
المتبرعين  والتقدير والعرفــــان لجميع 
الكرام من األفراد والشركات والجمعيات 
التعاونية لمساهمتهم الحثيثة في تمويل 
مشروعات قســــــم التبرعــات العـينيــة 
ســــــواء بالمـــواد الغذائيــــة أو األجهزة 
الكهربائية أو المالبس وغيرها من المواد 
االستهالكية التي ال غنى لألسر المحتاجة 
عنــها لتحقيــــــق التــكافــل االجتمــاعي 

بيــن شرائح المجتمع. 

األكاديمية الدولية: تعريف المشاركين في دورة 
»المونتاج الديجيتال« بمعايير الجودة وإجراءات تحقيقها

نظمــــت االكادميية الدولية 
لالعالم دورة تدريبية بعنوان 
الديجيتال« ملوظفي  »املونتاج 
وزارة االعالم والتي تناولت دور 
املونتير وادواته ومسؤولياته 
في تقدمي عمل جيد عن طريق 
 Final cut pro استخدام برنامج
كأحد اهم البرامج التي تستخدم 
في املونتاج ومن خالل الدورة 
مت تزويد املشــــاركني باالسس 
واملهارات الالزمة لعمل املونتاج 
التلفزيوني الرقمي وتعريفهم 
ببيئــــة العمــــل التلفزيونــــي 
والقواعد االساسية للمونتاج 

اجليد.
وتعرف املشــــاركون ايضا 
على معايير اجلودة واجراءات 
حتقيقهــــا ومت عــــرض بعض 
املشــــاكل املتكررة التي تواجه 
املونتيــــر وكيفيــــة التغلــــب 

عليها.
وتعتمد االكادميية اســــلوبا 

تدريبيا متطورا من خالل تقدمي 
الشرح النظري مدعوما بالتطبيقات 
والتدريبات العملية وبشكل مكثف 
والذي يضمن للمتدرب املزيد من 

اخلبرات واملهارات التي ستؤهله 
من االبداع في املجال االعالمي لنقل 
تلك املهارات الى بيئة العمل مما 
يؤثر ايجابيا على جودة ونوعية 

االعمال التلفزيونية.
وقد اعرب املشــــاركون عن 
سعادتهم مؤكدين على االستمرار 
في اقامة تلك الدورات التي تعمل 

على تطويــــر مهاراتهم الفنية 
واخلالقة لالفــــكار واالبداعات 
وفي نهاية الــــدورة مت توزيع 

الشهادات على املشاركني.


