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13 ألف طالب وطالبة يخضعون لها في المسجد الكبير

بوغيث: االختبارات الربيعية
لطلبة حلقات تحفيظ القرآن غدًا

في حفل كبير يقام في صالة الرقعي

الدويش: اإلعالن عن الفائزين بمسابقة مهرجان »قافية وطن« اليوم
أعلن رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان ومس����ابقة »قافية 
وطن« مشاري الدويش عن ان اإلعالن عن اسماء الفائزين 
باملسابقة سيتم مساء اليوم السبت وذلك في حفل كبير سيقام 

في صالة الرقعي لألفراح الكائنة على الدائري اخلامس.
وأكد الدويش امتام االستعدادات لهذا احلفل من قبل اللجنة 
املنظمة وذلك بعد ان أنهت جلنة التحكيم أعمالها باختيار 
املشاركات التي استحقت الدخول باملسابقة من حيث اللغة 

والهدف واملناسبة، حيث مت استبعاد عدد من القصائد التي 
لم يلتزم أصحابها بشروط املسابقة التي كان فيها اساءة الى 
البعض ألن الهدف من املهرجان هو جتسيد حب او الكويت 
بالكلمة الصادقة وبعيدا عن كل ما ميكن ان يسبب حدوث 

اي اشكالية وكل ما فيه اساءة لآلخرين.
وأوضح الدويش ان هناك جوائز مادية تشجيعية للفائزين 
األوائل م����ن القائمني على املهرجان لتحفيزهم على االبداع 

والعطاء اكثر ألن الكويت تس����تحق منا الكثير ألنها قدمت 
وتقدم لنا الكثير، وبالتال����ي فمهما نقدم ألرضنا فإننا لن 
نوفيها ولو جزءا بس����يطا مما تقدمه لن����ا في ظل قيادتنا 
احلكيمة وعلى رأسها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد وسمو وولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد.
وتوجه الدويش بالشكر الى اعضاء اللجنة التنظيمية 
للمهرجان وألعضاء جلنة التحكيم على ما بذلوه من جهود 

متميزة خالل فترة املهرجان وكذلك الى القائمني على املنتديات 
واملواقع االلكترونية املش����اركة وإلى وسائل اإلعالم التي 
دعمت املهرجان وإلى كل من س����اهم بإجناح هذه املسابقة 
من أبناء الكويت الذين تابعوا وش����اركوا انطالقا من حب 
وطننا وجتسيدا لتالحم مجتمعنا مبختلف أطيافه وفئاته 
والوقوف ضد كل ما يس����يء لوحدتنا الوطنية أو يش����كك 

بوالء أحد من أبناء الكويت ألرضها وترابها.

اختتمت برنامجًا تدريبيًا حول تخطيط وإدارة الحمالت اإلعالنية الناجحة

»التقدم العلمي«: رفع أداء العاملين في الشركات
والمساهمة في تعزيز االقتصاد الوطني

اختتم����ت مؤسس����ة الكوي����ت للتقدم 
العلم����ي برنامجا تدريبي����ا حول تخطيط 
وادارة احلم����الت االعالنية الناجحة، الذي 
متوله وتقوم بتنظيمه بالتعاون مع مركز 
عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب التابع لغرفة 
جتارة وصناعة الكويت، ويأتي هذا البرنامج 
التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية 

التي تنظمها املؤسسة ومتولها.

وحرصت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
عل����ى تنفيذ مثل ه����ذه البرامج التدريبية 
املوجهة ملنتسبي شركات القطاع اخلاص 
بهدف رفع اداء العاملني في تلك الشركات 

واملساهمة في تعزيز االقتصاد الوطني.
ومت توزيع ش����هادت امتام الدورة على 
املش����اركني الذين بلغ عددهم 21 مش����اركا 
كما سلمت شهادة ش����كر وتقدير حملاضر 

الدورة. هذا وحترص املؤسس����ة من خالل 
برامجها التدريبية واالنشطة االخرى التي 
تقوم بتمويلها مثل، متويل املؤمترات، املنح 
الفردية، املهمات العلمية، على املساهمة في 
بناء القدرات وتطوير املهارات لدى العاملني 
في املؤسسات احلكومية وشركات القطاع 
اخلاص ادراكا منها ان ذلك ميثل استثمارا 
مباش����را في العنصر البشري الذي ميثل 

الدافع االساسي في حركة التنمية العلمية 
في الدولة.

واجلدير بالذكر ان املؤسسة تقوم على 
مدار العام بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية 
سواء منفردة او بالتعاون مع جهات اخرى 
مع اعطاء االولوية ملنتسبي شركات القطاع 
اخلاص الكويتي لالستفادة من تلك البرامج 

التدريبية.

تس����تعد ادارة ش����ؤون القرآن 
الكرمي بوزارة األوقاف والشؤون 
االس����المية لتنظي����م االختبارات 
النهائية للدورة الربيعية لعام 2010 
لطلبة حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
»بنني-بنات« ابتداء من 23 اجلاري 
الى 3 يونيو املقبل وذلك في مسجد 
الرابعة  الساعة  الكبير من  الدولة 
الى الساعة الثامنة مساء ويشارك 
باالختبارات 13 ألف طالب وطالبة 
التحفيظ  ميثلون مراكز وحلقات 
التابعة الدارة شؤون القرآن الكرمي 
موزعة على احملافظات الست بحيث 
مت حتديد يوم كامل الختبارات كل 

مكتب من مكاتب احملافظات الست، وستكون االختبارات 
في مجال احلفظ والتجويد واألداء.

وقال مدير ادارة ش����ؤون الق����رآن الكرمي بوزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية خالد بوغيث ان االدارة 
تعنى بنشر الثقافة القرآنية في املجتمع خاصة فئة 
الناشئة من حيث أن هناك مكاتب وحلقات لتحفيظ 
القرآن الكرمي اضافة الى التجويد وهي منتشرة في 
جميع محافظ����ات الكويت كما أنها تعمل على تقدمي 
برامج ثقافية واجتماعية طوال العام تعمل على حفظ 
الشباب من اآلفات املعاصرة املختلفة مثل االنحراف 
والتطرف اضافة الى ترس����يخ وتأصيل الوس����طية 
عندهم. وأضاف أن االدارة اكتس����بت خبرة تراكمية 
في ادارة االختبارات حيث ان جميع طلبة وطالبات 
املراكز سيتم اختبارهم في مسجد الدولة الكبير ويقدر 
عددهم ب�13 ألف طالب وطالبة سيحضرون لالختبارات 
باستثناء مكتب أم الهيمان فان االختبارات اخلاصة 
ب����ه اجريت من 19 اجلاري في مقر املكتب نظرا لبعد 

أولياء  املسافة وذلك تسهيال على 
األمور والطلبة.

وأوضح انه عن زيادة عدد اللجان 
مع العمل على اختيار أعضاء جلان 
التحكيم من املتخصصني في علوم 
القرآن الكرمي وجتويده اضافة الى 
توفير التقني����ة احلديثة في ادارة 
االختبارات مع تصوير فوتوغرافي 

لكل مشارك.
وب����ني بوغيث أن ع����دد جلان 
االختبارات يصل الى 65 جلنة منها 
40 جلنة للبنني و25 جلنة للبنات 
حيث مت اختيار أعضاء اللجان من 

أكفأ احملفظني واحملفظات.
وأشار الى أنواع اللجان موضحا أنها متعددة فهي 
اختبارات على مس����توى املراكز وحلقات التحفيظ 
العادية وحلقات للكبار وحلقات اجلاليات وحلقات 
ذوي االحتياجات اخلاصة وكذلك املراكز املتخصصة 

مثل مركز االمام الشاطبي.
وشدد على عملية حتفيز الطلبة من خالل التشجيع 
املستمر في صور عدة منها دعوة بعض كبار املشايخ 
وبعض الشخصيات لزيارة الطلبة أثناء االختبارات 
في مسجد الدولة الكبير االمر الذي يعمل على زيادة 
الهمم عنده����م. وذكر بوغيث أن فت����رة االختبارات 
ستشهد تنافسا ش����ريفا بحيث يكون الطالب الذي 
يجتاز االختبارات بامتياز بدرجة 90% مؤهال لينضم 
الى النادي الصيفي الذي سيبدأ في شهر يوليو والذي 
يضم أنشطة متعددة منها برامج وأنشطة ترفيهية 
ومسابقات ثقافية تساهم في بناء شخصية وثقافة 
الطالب وخواطر اميانية اضافة الى بعض الرحالت 

لبعض الوزارات واملؤسسات واألندية.
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