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محمد راتب
دعا احتاد الطفل للحضانات اخلاصة في الكويت 
إلى اجتماع عام ألعضاء االحتاد وألصحاب احلضانات 
اخلاص����ة وذلك في 14 اجل����اري، وكان ذلك نتيجة 
لضغوط من األعضاء وأصح����اب دور احلضانات 
اخلاص����ة عليه، جراء م����ا تناقلته بعض الصحف 
الكويتية عن مشروع »قانون احلضانة اخلاصة« 
والذي تقدمت به النائبة د.روال دشتي )رئيسة جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل البرملانية( 
والذي أحدث ردود فعل سلبية واستياء عاما عند 
أصحاب احلضانات اخلاصة، والذي جتسد في كثير 
من اآلراء التي مت طرحها ووجهات النظر املعارضة 
والرافض����ة ملا جاء بهذا املش����روع من بنود ومواد 
شاب بعضها اخلطأ واعتراها القصور، إضافة إلى 
عدة مثالب من أهمها: تغييب وجتاهل لدور االحتاد 
بقانون معني به وموضوع من صميم عمل اجلهة 
املختص����ة � وهي االحتاد � كونه����ا اجلهة الوحيدة 
التي متثل هذا القطاع في الكويت. وكان االجتماع 
بحض����ور رئيس االحتاد د.محم����د الرفاعي، وعدد 
من املستش����ارين القانوني����ن، إضافة إلى حضور 
ممثلن عن 50 حضانة س����جلوا اعتراضهم رسميا 
على صدور مثل هذا القانون، وذلك بكتاب رسمي 
سيبعث إلى مجلس األمة ممثال في رئيس املجلس 
والنواب املوقرين. وخالل هذا اللقاء، صرح رئيس 
االحت����اد بأنه قام باتخاذ ع����دة خطوات وإجراءات 

وقائية، وذلك بهدف إمكانية إيقاف صدور مثل هذا 
املشروع بقانون اعتراه الكثير من األخطاء، مشيرا 
إلى أن إقرار هذا املشروع بقانون لن يخدم الطفل وال 
العاملن باحلضانة، وال أولياء األمور وال أصحاب 
احلضانات، ولكنه خ����دم بالدرجة األولى املصالح 
التجارية للجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام 
غير املعنية بهذا املوضوع نهائيا. واختتم د.الرفاعي 
حديثه بالتأكيد انه اليزال عاكفا مع أعضاء مجلس 
اإلدارة واملستشارين، وكذلك أصحاب احلضانات 
اخلاص����ة من ذوي االختص����اص واخلبرة في هذا 
املجال، ممن هم معنيون بهذا األمر، على إعداد مقترح 
مبشروع قانون للحضانة اخلاصة، وذلك خالل ال� 3 
شهور املقبلة، ليخدم بالدرجة األولى الطفل ويحميه 
من االستغالل التجاري وال يسمح بالزج به في أتون 
التجارة واملصال����ح التجارية، مضيفا أن االقتراح 
املزمع تقدميه من احتاد الطفل للحضانات اخلاصة 
في الكويت، سيتضمن ايضا القضاء على كثير من 
سلبيات العمل الذي يعاني منه هذا القطاع، وذلك 
في ظل عدم وجود قانون مناس����ب ينظمه ويرعاه 
ويحافظ على تقدمه وتطوره. وكان تفاعل احلضور 
مع ما صرح به رئيس االحتاد، تفاعال ملموسا، حيث 
وعد جميع احلضور بتقدمي كل سبل الدعم واملساندة 
لالحت����اد، والوقوف إلى جانبه بكل ما يقوم به من 
إج����راءات تهدف في نهاية املطاف إلى مصلحة هذا 

القطاع وتطوره وتقدمه في الكويت.

الع����ام باالنابة  ثمنت االمن 
لالمان����ة العام����ة لالوقاف اميان 
احلمي����دان اجله����ود املس����تمرة 
والكبيرة التي يقوم بها املشروع 
التوعوي الوطن����ي للوقاية من 
املخ����درات »غ����راس« من خالل 
االنشطة التي يطلقها بشكل دوري 
ومنظم باالستناد الى املقتضيات 
والضرورات االجتماعية من خالل 
رصد املشروع كل الظروف التي 
مير بها املجتمع مبختلف شرائحه، 
مؤكدا ان »غراس« يقوم بدراسة كل 
األنشطة التي يقوم بها بشكل علمي 
ومتخصص م����ن خالل اخلبرات 

التي تراكمت لدى القيمن عليه منذ انطالقته االولى 
في بداية االلفية الثالثة وحتى س����طوع جنمه على 
املستوى احمللي واالقليمي والعاملي في فترة قياسية 
تثير االعجاب والفخ����ر لدى كل الكويتين والعرب 
واملسلمن. واضافت احلميدان في تصريح لها متحدثة 
عن احلملة اجلديدة حتت شعار »معلمي سر متيزي« 
تأتي تقديرا لدور املعلم الكبير على املستوى املجتمعي 
والوطني مبا يتطابق مع الدور الذي يقوم به »غراس« 
واالمانة العامة لالوقاف معا، الفتة الى ان االمانة تقف 
مع »غراس« وتدعمه بكل الس����بل املعنوية واملادية 
املمكنة اميانا منها بجهود املشروع الواضحة لغرس 
مكارم االخالق حيث اكدت الدراس����ات اهمية الربط 

بن نش����ر االخالق وبن مقاومة 
اآلفات املجتمعية املعيقة لعملية 
التنمية بجميع جوانبها وخاصة 
آفة املخدرات التي تدمر املجتمع 
واالنس����ان. كما اكدت ان االمانة 
العامة لالوقاف ال تألو جهدا في 
دعم التنمي����ة املجتمعية بجميع 
وجوهها، معتبرة ان دعم عملية 
التعليم م����ن اهم االولويات لدى 
الوزارة نظرا ملا تقوم به عملية 
التعلي����م من تأس����يس صحيح 
وسليم لالجيال املقبلة من الناحية 
االخالقية والسلوكية والتعليمية، 
مشددة على اهمية الشراكة بن 
مؤسس����ات املجتمع من اجل تعزيز منظومة القيم 
ونشر الفكر التوعوي السليم وهي عملية مستمرة 
ال تعتمد على حملة واحدة بل سلسلة من احلمالت 
املستمرة التي تستهدف الشرائح املختلفة لتحقيق 
التكاملية والوصول الى النتائج املرجوة. واضافت 
احلميدان ان عالقة الربط التي ترفعها احلملة بن قيمة 
التفوق املتميز »االجناز« وقيمة احترام املعلم كقيم 
مشتركة في مواجهة تعاطي وادمان املخدرات ستعزز 
العالقة التفاعلية بن مش����روعي مكارم وغراس من 
ناحية وبن الرأي العام من ناحية اخرى، وسيساهم 
في اثارة حوار مجتمعي حول تعزيز مكارم االخالق 

ودورها في الوقاية من املخدرات.

»الرعاية السكنية« تعلن أسماء 231 مواطنًا استحقوا
قسائم الدفعة السادسة الحكومية في مدينة صباح األحمد 

حمد العنزي
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة من القسائم 
احلكومية التي اجنزتها في مدينة صباح االحمد والتي تشتمل على 231 قسيمة للمخصص لهم 

حتى تاريخ 1998/6/7، وذلك وفقًا للمواعيد التالية:
21 و22 اجلاري توزيع بطاقات القرعة، 26 اجلاري توزيع بطاقات االحتياط، 28 اجلاري 

إجراء عملية القرعة.
ودعت املواطنني املخصص لهم قس�ائم حكومية في هذه املنطقة واملدرجة أسماؤهم 
ضمن هذا اإلعالن احلضور شخصيا الى مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب 
الس�رة الساعة التاس�عة صباحا في املواعيد املبينة اعاله، مصطحبني معهم البطاقة املدنية 
وقرار التخصيص وذلك لتس�لم بطاقة القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي، علما ان من يتخلف 
عن تس�لم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل االيام احملددة بهذا االعالن، فإن املؤسسة ستقوم 
باستبعاد اسمه وادخال االسماء التي تليه في التخصيص، ولن يدرج في الدفعات القادمة إال بعد 
بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة. كما على املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية 
في هذه املنطقة ولم ترد اس�ماؤهم ضمن هذا الكش�ف احلضور الى مبنى املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة � املسرح في متام الساعة التاسعة صباح 26 اجلاري 
مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط، وأهابت املؤسسة 

باملواطنني التعاون معها والتقيد باملواعيد املذكورة أعاله. وفيما يلي األسماء:

محس���ن  بط���ي   ٭محس���ن 
العتيبي

 ٭مفلح فالح بطي املطيري
 ٭عب���داهلل رج���ب عب���داهلل 

العنزي
 ٭يعقوب احمد حسن عباس

 ٭خليل معيان يالوس العنزي
 ٭محمد مضحي عبداهلل منصور 

الهاجري
 ٭باس���ل س���الم راش���د سالم 

اليحيوح
 ٭جاسم محمد علي اللوغاني

 ٭الهيلم مشعان هليل العجمي
 ٭عادل حبيب محمد اجلريدان

 ٭احم���د يوس���ف س���ليمان 
القطان

 ٭احمد نايف عايش العازمي
عب���داهلل  فرح���ان   ٭راكان 

الصريعي
ف���راج  عاي���ش   ٭س���عود 

احلسيني
 ٭بدر سالم محمد السليمان

 ٭عبداملجيد عيسى محمد ملك
 ٭ناصر س���الم عبيد املطرفي 

العنزي
 ٭فهيد محمد عويضة العجمي

 ٭عمار فيصل فالح الناصر
 ٭عبدالرحمن مساعد عبدالرحمن 

الزيد
 ٭محمد حمود عيد العصيمي
 ٭فالح غثيث مطلق احلسيني

 ٭بدر ماجد بدر املطيري
 ٭جمال غازي عبداهلل الذكير
 ٭جمال محمد خضير اجلامع

 ٭عبدالهادي صالح عبدالهادي 
احلشار

لوق���ان  منيخ���ر   ٭عيس���ى 
العنزي

 ٭عقاب بادي بداي املطيري
 ٭عبدالعزي���ز ب���ردان خل���ف 

الشمري
 ٭محمد راشد سحيم العجمي

محس���ن  مب���ارك   ٭محم���د 
العتيبي

 ٭عبدالعزي���ز فيص���ل عل���ي 
العبداالله

 ٭ناي���ف ش���ليويح ش���جاع 
العتيبي

 ٭محمد مطلق ناصر الهاجري
 ٭فالح ذياب فالح العجمي

 ٭احم���د عبداللطي���ف احم���د 
فرحان

 ٭انس ابراهيم علي يوسف
 ٭بدر جاسم عامر العميري

س���الم  حس���ن   ٭ص���الح 
الفريحان

 ٭عبدالناصر عبدالكرمي مهدي 
الصفار

 ٭دحيم مبارك سعيد مبارك
 ٭فالح مسعود جابر املري

 ٭نواف قيس محمد عبداهلل
 ٭راش���د عب���داهلل عبدالهادي 

العجمي
 ٭محمد حسن محمد الصفار

 ٭وليد عبداهلل غيث صقر
مج���رن  جمع���ان   ٭محم���د 

املطيري
مس���فر  مه���دي   ٭عب���داهلل 

العجمي
 ٭عبداحلمي���د حبي���ب تركي 

اخلالدي
 ٭خالد مرضي سعيد العنزي

 ٭هيثم رمضان سالم علي
 ٭فيصل محمد بجاد علي

 ٭نه���ار عب���داهلل عبدالهادي 
الهاجري

 ٭س���عود عبدالعزي���ز مدي���د 
القحطاني

 ٭عبدالك���رمي عب���داهلل جن���م 
نصيب

 ٭اشرف مبارك محمد احلمار
 ٭خالد هالل عوده عاصي

 ٭جميل حس���ن علي حس���ن 
الدشتي

 ٭عبداهلل حسن علي ابراهيم
محم���د  حبي���ب   ٭يعق���وب 

اجلريدان
 ٭بدر خميس محمد اخلميس
 ٭وليد عبداهلل حسن بلوش
 ٭جابر عيد مبارك العازمي

 ٭الفي عواض عايض العازمي
 ٭حمد عبداهلل حمد الدوسري

 ٭جاس���م عبدالهادي ش���عبان 
زمان

 ٭حسن عبداهلل حسن بلوشي
 ٭جاس���م عبداحلمي���د محمد 

املهيني
 ٭محمد مرزوق سعد العجران

 ٭فالح فهد منا العازمي
 ٭جمال مطلق مرزوق العازمي

غل���وم  احم���د   ٭عب���داهلل 
البلوشي

 ٭بدر ظاهر عجيل الشمري
 ٭عبداهلل مجبل عبيد املطيري
 ٭ايوب محمد سلمان مال علي

 ٭يوسف سيد خلف سيد يوسف 
سيد هاشم

ف���ارس  فهي���د   ٭عب���داهلل 
الهاجري

 ٭جمال محمد فالح العويهان
حري���ص  س���عود   ٭هلي���ل 

العتيبي
 ٭محمد ثويني محمد العازمي

 ٭محمد حسن محمد حسن
 ٭فيصل دواس باتل الرشيدي

محم���د  عب���داهلل   ٭س���عود 
العجمي

عوي���د  ع���وض   ٭مس���اعد 
املطيري

 ٭موسى محمد طاهر املوسى
 ٭طالل عبداحلسن حجي علي 

شهاب
 ٭محمد راشد خالد الهاجري

 ٭عيسى سيد عبدالرزاق سيد 
احمد

 ٭محمد عساف مطلق العتيبي
 ٭بيان راشد مناحي العتيبي

 ٭سفر محمد فهيد سفر
 ٭خليل محمد خليل الرفاعي
 ٭مبارك مرزوق مبارك حسن

 ٭عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز 
اسماعيل

ناص���ر  م���رزوق   ٭س���امي 
العازمي

 ٭عب���اس س���ليمان محس���ن 
العجمي

عل���ي  عبدال���رزاق   ٭هيث���م 
البلوشي

 ٭خال���د عبدالك���رمي عبداهلل 
الطريجي

ضيدان متروك محسن مبارك ٭
 ٭عبدالعزي���ز احم���د عبداهلل 

ملك
 ٭محسن فهيد بداح احلجرف

 ٭احمد محمد فهد البطي
 ٭فهد حمد مبارك الدسمة

 ٭عم���اد س���يد احم���د س���يد 
اسماعيل

 ٭يوس���ف يعق���وب عبداهلل 
محمد

 ٭مس���عود صالح علي صالح 
املري

 ٭محمد عبداهلل محمد اجلدي
 ٭عيسى ذياب سالم العازمي

 ٭سعد مطر خلف العازمي
 ٭عادل ابراهيم محمد احلمادي

 ٭حمد علي احمد النعماني
 ٭يوسف صالح عبيد املطيري
 ٭مشعل راشد ابراهيم اخليال

 ٭مقداد محمد اكبر جمعة
 ٭محمد غضبان مشاري محمد

 ٭بدر فالح مطر املطيري
 ٭عادل علي حسن االشوك

 ٭جاسم مسير تركي اخلالدي
 ٭عبدالرحمن خالد عبدالرحمن 

املجني
 ٭مزيد عبداهلل مطلق جدعان

حرب���ي  ضي���دان   ٭محم���د 
الهاجري

س���الم  عب���داهلل   ٭حس���ن 
الهاجري

 ٭راشد ناصر مبارك الهاجري
احم���د  عب���اس   ٭محم���د 

عبدالرحمن

 ٭بدر فالح جعفر حسن
 ٭طالل عبداهلل راشد املنيع

 ٭حسن علي حسن علي
 ٭صالح محمد حسن العطار

 ٭خلف خالد منصور العازمي
 ٭عبداالمي���ر حس���ن محم���د 

درويش
 ٭سعود شوميي سالم جديع

 ٭انور محمد صالح حسن
 ٭يعقوب عبدالرزاق يوس���ف 

الصدي
 ٭حمد ناصر مطلق العازمي

 ٭بدر راشد زويد املطيري
 ٭حرير مطر منالن الرويعي

 ٭خال���د عبداللطي���ف ضيدان 
الضفيري

 ٭محمد فاضل محمد بوعباس
 ٭سالمه سند سالمه الشمري
 ٭فالح عنيزان ناصر العجمي

 ٭حس���ن عبدالرحم���ن ناصر 
القطان

 ٭اسعد علي حسن املانع
 ٭دهمي مطلق فرحان العجمي

 ٭مش���اري عم���اش عم���اش 
املطيري

 ٭حم���ود مناح���ي م���رزوق 
العتيبي

 ٭نواف حسن احمد الشرهان
 ٭ممتاز منصور عباس سيف
 ٭محمد مجيبل ليلي العنزي

 ٭جم���ال س���ليمان احمد علي 
بوكحيل

 ٭ع���ادل ناص���ر مال حس���ن 
التركيت

 ٭ناصر خليل رجب الشطي
 ٭حس���ن مس���رع س���الم فهد 

العجمي
 ٭سعود محمد فراج العجمي

 ٭جاس���م محم���د عبدالواحد 
تراب

 ٭عمر منصور عباس سيف
محم���د  عاي���ض   ٭س���عد 

القحطاني
 ٭ولي���د احم���د دخي���ل محمد 

املجرن
ب���الل س���عد   ٭عبدالرحم���ن 

السعد
 ٭حمود مبارك هداف الهاجري

 ٭ماجد حماد حامد زهران
 ٭فالح ضاحي فالح الهاجري

 ٭احم���د عبدالك���رمي فره���اد 
عبدالسيد

 ٭عيسى محمد عيسى حسن
 ٭احم���د كاظم حس���ن حمود 

القالف
محم���د  عب���داهلل   ٭ان���س 

عبدالرحمن
 ٭طالل سليمان صالح زيد عمير 

العبيد
 ٭ف���الح عبداله���ادي ف���الح 

الهاجري
 ٭حم���ود عب���داهلل عل���وش 

العنزي
 ٭احمد فيصل ابراهيم الناصر

 ٭خالد صالح فهد بودي
 ٭صال���ح س���عود عب���داهلل 

العتيبي
 ٭ناصر حسن ناصر العجمي

 ٭قاسم محمد علي حسن
 ٭احمد جابر حمدان العدواني
 ٭عايد باتع شمروخ العتيبي

 ٭مؤيد عبداهلل مبارك الدليمي
مل���وح  مخل���ف   ٭مس���اعد 

الصليلي

 ٭صق���ر فيروز صنق���ور مال 
اهلل

 ٭ياسن ناصر يوسف الفريح
 ٭ناص���ر خالد صال���ح احمد 

الهاجري
 ٭احمد عبدالصاحب عبداالمير 

مهدي
 ٭حمد حوران عائد الطرقي

 ٭ياسر صالح سالم التواجر
 ٭مشعل محمد علي القطان

 ٭محمد موسى اسماعيل علي
حاض���ر  مف���رح   ٭رس���ام 

السبيعي
 ٭محمد منصور حسن عايض
امي���ر علي حس���ن   ٭هيث���م 

عبدالرحمن
 ٭بدر علي عوض املطيري

 ٭جاس���م محمد عبداحملس���ن 
الفرج

 ٭طارق علي عبداهلل مال اهلل
 ٭صالح خالد امن العوضي
 ٭سعد بداح علي الهاجري

فجح���ان  س���الم   ٭س���عد 
الدوسري

 ٭عب���داهلل خزع���ل ش���عبان 
العميري

 ٭جاس���م يعق���وب عب���داهلل 
حسن

 ٭عاش���ور س���ليمان س���عيد 
الرشيدي

 ٭مشعل نعيم حمد العجمي
 ٭محمد سعود محمد العازمي

 ٭حمد سعيد نايف مبروك
 ٭ابراهيم يعقوب عبداللطيف 

الثويني
 ٭بندر علي محمد العتيبي
 ٭نواف فهد فالح الدوسري

عدنان فضل عبداهلل املسباح ٭
 ٭س���الم عبداله���ادي س���عيد 

الهاجري
 ٭حس���ن عاي���ض عل���ي حمد 

العجمي
 ٭ناصر راشد علي العجمي
 ٭عادل محمد غلوم حسن

 ٭علي يعقوب يوس���ف حيدر 
باقر

 ٭ش���مالن حجي عبيد فرحان 
املطيري

مسعود حميدي حسن املري ٭
 ٭احمد عواض كتاب ذياب

 ٭نايف باتع شمروخ العتيبي
 ٭علي عبداهلل علي املري

 ٭انور محمد علي العبداهلل
 ٭حمد معجب حمد العجمي

س���لطان  حس���ن   ٭محم���د 
عبداهلل

 ٭باسم جليل عباس محمد
 ٭عبداهلل صالح فهد احلربي

 ٭بدر زيدان زعيل املطيري
 ٭سفر متيم عيران الدوسري

 ٭عب���داهلل طرق���ي عش���وي 
العنزي

 ٭فيصل حمد فهيد العجمي
 ٭خال���د عبداخلال���ق عبداهلل 

الناصر
 ٭علي عيس���ى عب���اس محمد 

دشتي
 ٭عادل محمد علي فهد

 ٭علي مجبل صفر علي
 ٭سعد محمد عبداهلل العلي
 ٭حسن علي محمد الكندري

 ٭ولي���د خال���د عبدالرحم���ن 
املجني

 ٭خالد ناصر خالد الدوسري

حددت 28 الجاري إلجراء القرعة

إميان احلميدان

النائبان د.علي العمير ومحمد هايف املطيري ومشرف املركز

الرفاعي: مشروع قانون الحضانة الخاصة 
يتضمن ثغرات ال يمكن السكوت عنها

اتحاد الطفل يدعو لحمايته من الزج به في أتون االستغالل التجاري

الحميدان: حملة »معلمي سر تميزي« تحمل قيمًا 
مشتركة لمواجهة تعاطي وإدمان المخدرات

هايف والعمير: سنبذل أقصى ما نستطيع 
لمعالجة أوضاع التائبين من اإلدمان

حالاّ ضيفين على مركز االستقامة

ليلى الشافعي
في مبادرة طيبة من النواب حل عضوا مجلس 
االمة محمد هايف املطيري ود.علي العمير، ضيفن 
على مركز االستقامة للعلوم الشرعية التابع الدارة 
الدراس����ات االس����المية بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية، وكان على رأس مستقبليهما مشرف مركز 
االستقامة صالح رشيد العطار، باالضافة الى باقي 
موظفي املركز، وقد قدم مشرف املركز صالح العطار 
شكره العميق للنائبن الفاضلن على هذه الزيارة 
الطيبة والتي تعد مبثابة املكمل الفعلي لدور ممثلي 
االمة جتاه ابناء هذا البلد املعطاء. وحضر اللقاء وفد 
من وزارة الداخلية ممثلة مبدير ادارة الرعاية الالحقة 
املقدم سعيد الهاجري ورئيس قسم الرعاية الالحقة 
النقيب سعد الكندري. وجاءت هذه الزيارة في اطار 
التواصل املنش����ود فيما بن املسؤولن وبن افراد 

مجتمعهم، وقد حرص مشرف املركز صالح العطار 
على توضيح دور مركز االستقامة وما يقوم به من 
اعمال وجهود تصب باالساس في مصلحة ابناء هذا 
البلد ممن ابتلوا بآفة االدمان على املخدرات وتعافوا 
منها بفضل اهلل عز وجل. وقد حتدث النائب محمد 
هايف املطيري الى ابنائه ناصحا اياهم ومباركا لهم 
خروجهم من النفق املظلم وفخ االدمان وطلب منهم 
عرض ما يواجهونه من عقبات في حياتهم العملية 
ووسط مجتمعهم واعدا اياهم ببذل اقصى ما ميكن 
فعله لتحقيق السعادة لهم. ثم حتدث النائب الفاضل 
د.علي العمير مردفا على كالم من س����بقه باحلديث 
حول موضوع معاجلة اوضاع التائبن من االدمان 
ووعد بدوره بالنظر في هذه العقبات وطرحها عبر 
الوس����ائل البرملانية ووضع آلية مناسبة للحلول 

وتنفيذها على ارض الواقع.

الصالح: »األوقاف« مستمرة
في تنظيم المعارض والملتقيات

قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املساعد لشؤون التخطيط 
والتطوير ابراهيم الصالح ان وزارة 
األوقاف نظمت املعرض وامللتقى األول 
الصدارات قطاع الثقافة في جمهورية 
الديار  مصر العربية بحضور مفتي 
املصرية د.علي جمعة وسفيرنا لدى 
القاهرة د.رشيد احلمد وجمع غفير من 
الضيوف والزوار واملهتمن باالصدارات 

الدينية.
واض����اف الصالح ف����ي تصريح 
صحاف����ي ان وزارة األوقاف اختارت 
مصر لتك����ون محطتها األولى إلقامة 
معرض اصداراتها األول بسبب اعتبار 

مصر وسطا ثقافيا متميزا. وتابع: ان الوزارة تسعى من خالل هذا املعرض 
وامللتقى األول الى اس����تقطاب كّتاب مصرين للكتاب����ة في مجلة الوعي 

االسالمي وسلسلة روافد.
وقال ان الكويت ممثلة في وزارة األوقاف تهدف لنشر قيم الوسطية في 
املجتمعات االسالمية ألننا دولة معتدلة تسعى الى التواصل مع الشعوب 
االسالمية، األمر الذي دعا وزارة األوقاف الى اتباع هذه الفكرة في تنظيم 
مث����ل هذا املعرض في جمهورية مص����ر العربية الذي يتضمن العديد من 

املواد واالصدارات الثقافية التي صدرت في الوزارة.
وأش����ار الصالح الى ان الوفد الكويتي الزائر جلمهورية مصر العربية 
التق����ى وزير األوقاف املص����ري لتبادل اآلراء واخلبرات التي من ش����أنها 
خدمة العمل االسالمي. ووعد الصالح باستمرار وزارة األوقاف في تنظيم 
املعارض وامللتقيات التي من شأنها مد جسور التواصل فيما بن الكويت 
والعالم االس����المي وذلك بهدف خدمة الدعوة االس����المية واملستمدة من 

الوسطية واالعتدال.

إبراهيم الصالح

القراوي: فتح باب التسجيل لدفعة جديدة 
من »علماء المستقبل«

أعلن الوكيل املساعد للتنسيق 
الفني والعالقات اخلارجية واحلج � 
املشرف العام على البرامج العلمية 
في املركز العاملي للوسطية د.مطلق 
القراوي، عن فتح باب التسجيل 
لدفعة جديدة في برنامج علماء 
أولياء  القراوي  املستقبل، وحث 
األمور على تسجيل أبنائهم الذين 
تتراوح أعمارهم بن 13 و16 عاما 
البرنامج، وذلك للمش����اركة  في 
في األنشطة الشرعية والتربوية 
والترفيهية التي ينظمها البرنامج 

لطلبة العلم الشرعي.
وأضاف القراوي ان األولوية 
للطالب املتميز دراسيا الذي لديه 
الرغبة واالس����تعداد لالنضمام 
إلين����ا واإلبداع ف����ي مجال طلب 
العل����م والدعوة ال����ى اهلل. وأكد 
ان برنامج علماء املستقبل عمل 
اس����تراتيجي يقوم على اختيار 
النخبة املتميزة من طالب العلم 
الشرعي ليعدهم ليكونوا علماء 
ربانين راسخن في العلم مجدين 
في العمل يجمع����ون بن أصالة 

املنهج والتميز في األداء.
وأوض����ح ان البرنامج يهدف 
الى اإلس����هام في سد احتياجات 
الى علم����اء ربانين  البش����رية 
يتميزون بقوة العلم واعتدال الفكر 
وتهذيب السلوك، وإبداع املهارات 
مبا يحقق قيامهم مبيراث النبوة 
وأمانة الشريعة ووسطية املنهج 
بال إف����راط وال تفريط، وتكوين 
فلس����فة فكرية علمية جتمع بن 
األصال����ة والتجدي����د، وقال ان 
البرنامج يه����دف كذلك الى بناء 
نظام ومعايير ومقاييس دقيقة 
وشاملة نظريا وميدانيا لبرنامج 
متكامل ميكن تعميمه عامليا يسهم 

ف����ي تخريج علماء للمس����تقبل 
وفي تطوير املؤسسات العلمية 
املعنية بذلك، اضافة الى تكوين 
آلية إبداعية علمية محترفة قادرة 
العلمية  على تطوير املؤسسات 
املعنية بذلك، اضافة الى تكوين 
آلية إبداعية علمية محترفة قادرة 
على جذب النابغن والنابهن من 
أبناء األمة ليش����اركوا عن رغبة 
ومحبة في القيام ب����أدوار عالم 

املستقبل.
وأكد القراوي ان ما أجنز من 
املشروع منذ انطالقته وحتى اليوم 
جيد جدا وإن كنا نتطلع للمزيد، 
فاليوم بفض����ل اهلل لدينا نخبة 
من علماء املستقبل الذين قطعوا 
أشواطا في التحصيل العلمي من 
حفظ القرآن واحلصول على السند 
وحفظ املتون وتكوينهم خلبرات 
دعوية هائلة من خالل لقاءاتهم 

بكبار علماء األمة اإلسالمية.
وحول املميزات واحلوافز قال 
القراوي: ان البرنامج يتكفل برعاية 
علماء املس����تقبل رعاية علمية 
الرعاية  ونفس����ية ومهارية مع 

املادي����ة بصرف مكاف����آت مالية 
الرحالت  الى  فصلية، باإلضافة 
العلمي����ة داخل وخارج الكويت، 
وزيارات رموز وشخصيات علمية 

داخل الكويت وخارجها.
البرنامج  وح����ول أنش����طة 
في املرحلة املقبل����ة، أعلن مدير 
برنامج علماء املس����تقبل جعفر 
احلداد عن اس����تضافة البرنامج 
لعدد من املشايخ والعلماء مثل 
القط����ان وبدر  الداعي����ة عصام 
الرخيص والداعية املربي جاسم 
املهلهل والداعية عبدالعزيز العويد 
ود.عادل املطيري وغيرهم وذلك 
خالل أنش����طة الفصل الدراسي 
الراب����ع الذي انطلق من����ذ ايام. 
واختتم احلداد قائال ان التسجيل 
سيبدأ 22 اجلاري وحتى منتص��ف 
مايو املقبل، علما ان ذلك سيتم من 
خالل املوقع اإللكتروني للبرنامج 
أو من   www.wasatiaonline.net
الى مقر  التقدم مباش����رة  خالل 
برنامج علماء املستقبل باملركز 
العاملي للوسطية بحولي شارع 

موسى بن نصير.

هدفنا تخريج علماء يجمعون بين أصالة المنهج والتميز في األداء

جعفر احلداد د.مطلق القراوي


