
الثالثاء 1 يونيو 2010 19محليات
خالل افتتاحه مكتبات علوم الوقف والتي تضم مكتبات الزميع والدوسري وعمر وماما أنيسة

الحماد: وقف الكتب والمكتبات أحد روافد النهوض بالوقف وإحياء لسنته
أسامة أبوالسعود

افتتح نائ����ب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزير العدل واألوقاف 
والشؤون اإلس����امية املستشار 
راشد احلماد مكتبة علوم الوقف 
التابعة لألمان����ة العامة لألوقاف 
وتضم عددا من املكتبات املوقوفة 
وهي مكتبة د.علي الزميع ومكتبة 
الدوسري ومكتبة  املرحومة هيا 
ماما أنيسة ومكتبة املرحوم أحمد 

عمر عاصم.
وألق����ى الوزير احلم����اد كلمة 
أشاد فيها باملتبرعني وقال فيها: 
منذ ان شرفت الكويت متمثلة في 
األمانة العامة لألوقاف بإسناد دور 
الدول اإلسامية  »تنسيق جهود 
في مجال العمل الوقفي« واألمانة 
ال تألو جهدا في س����بيل تطوير 
املشاريع التنفيذية اخلاصة بهذا 
امللف واإلضافة بشكل دائم، حتى 
أضحى عدد هذه املش����اريع اثنى 
عشر مشروعا، تصب جميعها في 
هدف عام يتمثل في دعم الفكرة 
الوقفية وإعادة نشرها وإحيائها 
على مس����توى العامل����ني العربي 

واإلسامي.
ادارة املعلومات  ولقد حظيت 
والتوثيق باألمانة العامة لألوقاف 
بشرف اجناز خمسة مشاريع مهمة 
ضمن هذا امللف وهي: مش����روع 
كشاف أدبيات األوقاف � مشروع 
مكنز علوم الوقف � مشروع قاموس 
مصطلحات الوقف � مشروع معجم 
تراجم أعام الوقف � مشروع أطلس 

في مجال الطفل والطفولة، والتي 
تطمح األمانة من خال هذه البذرة 
ان تكون نواة ملركز متخصص يهتم 
بالطفل وتنش����ئته الثقافية، يتم 
انشاؤه وفق أحدث املعايير العاملية 
والثقافة االسامية، وقد مت طرح 
وقفية إلنشاء هذه املكتبة، وعليه 
فإننا نهيب باجلميع ألن يشاركوا 
في هذا الوقف املبارك، الذي يدعم 
الكويت����ي ويكفل تكوين  الطفل 
املنهج االسامي  شخصيته وفق 
احلنيف املبني على مبدأ العطاء 
وفعل اخليرات، ليكون ملن يشارك 
في هذا الوقف زادا عند لقاء املولى 
عز وجل، ورضا ملا يقومون به جتاه 

وطنهم ومستقبل مجتمعهم.
ومن جانبها، قالت األمني العام 
لألمانة العام����ة لألوقاف باإلنابة 
اميان احلمي����دان في تصريحات 
للصحافيني: ان مكتبة علوم الوقف 
متخصصة في علوم الوقف وتهم 
الباحثني في ه����ذا املجال وتضم 
ايضا الكثير من املش����اريع، منها 
مسند علوم الوقف وتراجم اعام 

الوقف، والكشاف اجلامع.
أم����ا مكتبة ماما أنيس����ة فهي 
مبادرة من األمانة العامة لألوقاف 
القراءة  الطفل عل����ى  لتش����جيع 
واملتابعة وتأتي تكرميا ألنيس����ة 
جعفر التي يرتبط اسمها بكل طفل 
كويت����ي لعطائها الطويل في هذا 
املج����ال حيث مت تكرميها بإطاق 
اسمها على مكتبة الطفل، واليوم 

مت افتتاح املكتبتني معا.

األوقاف في العالم اإلسامي، وقد 
نالت هذه املش����اريع استحسان 
الباحث����ني واملهتم����ني باملج����ال 

الوقفي.
وتابع: ان هذه اجلهود الطيبة 
للعامل����ني واملس����ؤولني باألمانة 
العامة لألوقاف بشكل عام، وادارة 
املعلومات والتوثيق بشكل خاص 
أثمرت حصول مكتبة علوم الوقف 
عل����ى العديد م����ن اجلوائز على 
مختلف األصعدة، فعلى الصعيد 
احمللي حصلت على املركز األول 
الكوي����ت االلكترونية  جلائ����زة 
إلثراء احملت����وى االلكتروني عن 
فئ����ة العلوم االلكترونية س����نة 
أقيم����ت حتت رعاية  التي   2009

كرمية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل، 
وعلى الصعيد االقليمي والعربي 
فقد حصلت عل����ى جائزة التميز 
العربية للمحتوى االلكتروني عن 
فئة احلكومة االلكترونية لسنة 
2009 م����ن قبل هيئ����ة احلكومة 
أما  البحرين،  االلكترونية ململكة 
على الصعيد العاملي فقد وصلت 
العاملية بحصولها  الى  اجنازاتها 
على جائ����زة التميز االلكترونية 
في العالم العربي والشرق األوسط 
عن فئة العلوم والتكنولوجيا من 
قبل اجلائزة العاملية للمعلوماتية 

التابعة ملنظمة األمم املتحدة.
وأض����اف الوزي����ر احلماد ان 

التاري����خ االس����امي املجيد حفل 
بالعديد والعدي����د من األفكار في 
شتى مجاالت االيقاف، وانتشرت 
هذه االوقاف التي أنشأها أصحابها 
ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل على 
مدار التاريخ اإلسامي وفي جميع 
بقاع الدول اإلسامية لكي تكون 
لهم صدقة جارية في حياتهم وبعد 
مماتهم، وكان من تلك األوقاف وقف 
التي  العظيمة الضخمة  املكتبات 
الباحثون في شتى  استفاد منها 
انحاء العالم وبنوا عليها أبحاثهم 
الرصينة، مما أسهم في  العلمية 
نشر صروح احلضارة في العالم 
االس����امي التي امتدت اغصانها 
الوارفة لتنش����ر بذور احلضارة 

في شتى ربوع األرض.
وشدد الوزير قائا: وإميانا من 
الوقف بأهمية دور  مكتبة علوم 
الكتاب واملكتبات في تشكيل ثقافة 
املجتمعات وتقدمها، وإدراكا منها ملا 
كان لهذه املنابع الثقافية من مكانة 
واهتمام لدى الواقفني في مشارق 
األمة اإلس����امية ومغاربها خال 
عصورها الزاهرة وما أسفرت عنه 
من ازدهار ثقافي وعلمي ملموس 
لدى كل من يستقرئ تاريخ هذه 
األم����ة، فقد عمل����ت مكتبة علوم 
الوقف على احياء فكرة وقف الكتب 
واملكتبات، كأحد روافد النهوض 
بالوقف واحياء سنته، واننا ونحن 
نشرف بافتتاح مكتبة علوم الوقف 

في األمانة العامة لألوقاف اليوم، 
لنسجل بفخر واعتزاز قيام عدد 
من الشخصيات في بلدنا احلبيب 
بوقف كتبهم ومكتباتهم الشخصية 
ضم����ن مجموع����ات مكتبة علوم 
الوق����ف حتى وصل����ت الى اربع 
مكتبات موقوفة، هي مكتبة د.علي 
الزميع الوقفية ومكتبة ماما أنيسة 
ومكتبة هيا الدوسري رحمة اهلل 
عليها، ومكتبة احمد عمر عاصم 

رحمه اهلل.
وأردف احلم����اد: ول����م تكتف 
مكتب����ة عل����وم الوق����ف بالقيام 
بهذا الدور فيم����ا يتعلق بالكتب 
واملكتبات وتطبيقاتها في مجال 
الوقف، بل بادرت أيضا بإنش����اء 

مكتبة خاصة للطفل، إميانا بأن 
الصفات والعادات البد أن تزرع في 
الصغر، فالطفولة هي املرحلة التي 
يكتسب فيها اإلنسان جميع عاداته، 
ويتشكل فيها عقله ووجدانه، فإذا 
ما رغبنا في تشجيع أكبر قطاع من 
املجتمع على الوقف كأحد روافد 
فعل اخلي����ر الدائم، فليس أمامنا 
س����وى البدء معهم منذ الطفولة، 
حتى ينشأ الطفل وهو مدرك ملعنى 
الوقف وأهميته في حياته الدينية 
والدنيوية، وفي حياة مجتمعه الذي 
يعيش فيه، فكان كل ذلك وراء فكرة 
انشاء املكتبة التي أطلق عليها اسم 
»ماما أنيسة« تكرميا لهذه السيدة 
الفاضلة عل����ى ما قدمته للكويت 

   إيم�ان الحمي�دان: مكتبة ماما أنيس�ة مبادرة م�ن »أمانة األوقاف« لتش�جيع الطف�ل على الق�راءة والمطالعة

جولة داخل املعرضد.رشيد الطبطبائي والسفير اإليطالي يفتتحان املعرض

املستشار راشد احلماد وإميان احلميدان يكرمان ماما أنيسة

خالل مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الـ 19 لإلطاحة بالشيوعية في بالده

خالل افتتاح معرض »تصميم األثاث اإليطالي«

السفير اإلثيوبي: عالقاتنا مع الكويت متطورة
ورئيس الوزراء سيزور الكويت في سبتمبر المقبل

الطبطبائي: صناعة األثاث والمفروشات اإليطالية عريقة

افتتح كل من وكي���ل وزارة التجارة 
والصناعة د.رشيد الطبطبائي والسفير 
االيطالي في الكويت انريكو غرا نارا أمس 
معرض »تصميم األثاث االيطالي« مبشاركة 

10 شركات ايطالية.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي 
عقب االفتت���اح ان مع���رض »التصميم 
االيطالي« يعتبر فرصة للعائات الكويتية 
لاطاع على املنتجات االيطالية الفخمة 
من االثاث واملفروشات مشيدا باملعرض 

والتصاميم املتنوعة واملختلفة فيه.
وأضاف الطبطبائي ان صناعة االثاث 
واملفروشات االيطالية عريقة ومعروفة لدى 

العائات الكويتية وتلبي حاجات شريحة 
الكثيفة  الى املش���اركة  عريضة، مشيرا 

لعامات عاملية مشهورة في املعرض.
م���ن جانبه، قال الس���فير غرانارا ان 
املاركات االيطالي���ة متوافرة في الكويت 
مبختلف انواعها السيما انها تشهد اقباال 
كبيرا من املستهلكني الكويتيني »أصحاب 

الذوق الرفيع والفاخر«.
وأضاف ان معرض التصميم االيطالي 
يتيح للمستهلكني االطاع على مختلف 
التصامي���م واملاركات االيطالية في مكان 
واحد ليس���هل عليهم االختيار واالنتقاء 
معربا عن س���عادته البالغة باملش���اركة 

الكبيرة ف���ي املعرض. م���ن جانبه، قال 
امللحق التجاري في الس���فارة االيطالية 
في الكويت فابيو سكابيكلياتي ان ايطاليا 
تعتبر الشريك التجاري السادس للكويت 
بحجم تبادل جتاري بني البلدين يصل الى 

800 مليون يورو.
أن الشركات  وأضاف س���كابيكلياتي 
االيطالي���ة قامت في الس���نوات اخلمس 
املاضية بتنفيذ مشاريع في الكويت تتجاوز 
قيمتها 5 مليارات دوالر في قطاعات النفط 

والبتروكيماويات وغيرها.
وكش���ف عن زيادة تق���در ب� 70% في 
عدد تأشيرات السفر املمنوحة للسائحني 

الكويتي���ني خال العام املاضي عن العام 
الس���ابق، مشيرا الى ان معظم السائحني 
الكويتيني يفضلون قضاء اجازاتهم في 

املدن االيطالية الشمالية.
وتستمر أنشطة املعرض حتى الثالث 
من يونيو املقبل برعاية السفارة االيطالية 
في الكويت بهدف عرض مجموعة فريدة 
ومميزة من املنتجات االيطالية عبر عشر 
شركات محلية متثل ماركات راقية لشركات 
ايطالية مختصة في تصميم االثاث، كما 
يضم املعرض مجموعة من االعمال الفنية 
للرس���ام والنحات االيطالي انزو مانارا 

والنحات جانفرانكو ميجاتو.

السفير اإلثيوبي محمد كادافو حنفري

بشرى الزين
اثيوبي����ا لدى  اكد س����فير 
الباد محم����د كادافو حنفري 
على عمق وعراقة العاقات بني 
باده والكويت، مشيرا الى ان 
هذه العاقات تعود الى فترة 
الكويت حيث كانت  استقال 
اثيوبيا م����ن اولى الدول التي 

اعترفت بالكويت.
واعلن حنفري، في مؤمتر 
صحاف����ي اقام����ه صباح امس 
مبناسبة العيد الوطني لباده 
الذي يص����ادف الذكرى ال� 19 
الش����يوعي  لاطاحة باحلكم 
في اثيوبيا، عن زيارة مرتقبة 
لرئيس الوزراء في حكومة باده 
بعد تشكيل احلكومة اجلديدة 

في سبتمبر املقب��ل.

وذكر ان العاقات االثيوبية 
الكويتية عرفت تطورا بعد   �
االحتال العراقي للكويت، حيث 
الكويت  ابابا  س����اندت اديس 
في حقها ضد النظام العراقي 

البائد.
الس����فير االثيوبي  واشاد 
باملساعدات الكويتية وما قدمته 
الكويت من معونات ودعم الفراد 
اجلالية االثيوبية املقيمني في 
الكويت والتي يقدر عددها ب� 
30 ال����ف اثيوب����ي اغلبهم من 
العمالة املنزلية، مش����يرا الى 
انه����ا ال تعاني من مش����اك���ل 
كثيرة حيث سجلت 40 حال����ة 

ه���روب فق��ط.
وذّك����ر حنف����ري بزي����ارة 
صاحب السمو االمير الشيخ 

صب����اح االحمد التي زادت في 
الثنائية بني  العاقات  تطوير 
البلدي����ن، الفتا الى ان س����مو 
الوزراء الشيخ ناصر  رئيس 

احملمد م����ن االصدقاء املقربني 
الثيوبيا التي تعد بوابة افريقيا 

لدى املنطقة.
ان االس����تثمارات  واوضح 
في بلده تزداد وبشكل متنوع 
في مج����االت الزراعة وتربية 
املواش����ي والفنادق والسكك 

احلديدي���ة.
وذكر ان باده لم تخضع ألي 
استعمار، موضحا ان املناسبة 
هي االحتف����ال بالذكرى ال� 19 
لسقوط النظام الشيوعي بعدما 
كانت اثيوبيا تعيش حالة من 

التعثر والضياع.
الفتا الى انه منذ ذلك الوقت 
اجريت في اثيوبيا 4 انتخابات 
كان آخرها بداية مايو املاضي، 
حيث فاز فيها احلزب احلاكم 

بأغلبية ساحقة واعيد انتخاب 
رئيس الوزراء مليس زيناوي 
لدورة اخرى، مبينا ان اثيوبيا 
يوجد فيها 60 حزبا معارضا، 
نافيا حدوث اي خروقات في 
االنتخابات السابقة وان اي امر 
يسجل في هذه االنتخابات يحل 

عبر القضاء.
واكد ان باده تتمتع بعاقات 
حس����ن جوار مع دول منطقة 
القرن االفريقي وجميع الدول 

العربية.
ونفى ان يكون السرائيل اي 
تدخل في مسألة ما يثار حول 
دول املنبع واملصب لنهر النيل، 
مشيرا الى ان باده لن تتخذ 
اي اجراءات اال بعد االتفاق مع 

السودان ومصر.

المطيري: حملة »ومن أحياها« 
تهدف إلنقاذ أرواح المرضى والمحتاجين

»الزراعة«: حظر صيد الزبيدي بالمياه اإلقليمية
اعتباراً من اليوم وحتى نهاية يوليو

أصدر رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر قرارا بحظر صيد اس���ماك الزبيدي باملياه 
االقليمية الكويتية خال الفترة من 2010/6/1 حتى 
2010/7/31 اضافة الى منع تداول وتسويق اسماك 

الزبيدي احمللي خال الفترة نفسها.
واكد القرار على انه يحظر على جميع س���فن 
وقوارب الصيد اس���تخدام او حمل شباك الصيد 
اخليشومية )الليخ( اخلاصة بصيد اسماك الزبيدي 
ذات قياس فتحة الشباك 140 ملم )5.5 بوصات( 
أثناء فت���رة احلظر. واضاف القرار انه يس���مح 
باستيراد اسماك الزبيدي الطازجة املبردة واملجمدة 
وتس���ويقها في الفترة املذكورة من خال املنافذ 
اجلمركية املعتمدة في الدولة على اال يقل الطول 

التشعيبي للسمكة عن 20 سم شريطة احلصول 
على إذن مسبق من الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية.
إلى ذلك فقد كلف القرار قطاع الثروة السمكية 
بالهيئة بالتعاون والتنس���يق مع اإلدارة العامة 
خلف���ر الس���واحل واإلدارة العام���ة للتحقيقات 
بوزارة الداخلية وبلدية الكويت واإلدارة العامة 
للجمارك في تنفيذ هذا القرار وللهيئة احلق بإجراء 
التعديات الضرورية وفق���ا ملا متليه متطلبات 

السوق احمللية.
كما نص القرار على انه ستطبق بشأن املخالفني 
ملواده األحكام والعقوبات الواردة باملرسوم االميري 
رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية 

والقرارات املنفذة له.

30 مواطناً ومقيماً شاركوا في حملة التبرع بالدم

ليلى الشافعي
حتت ش����عار »ومن أحياه����ا« بالتعاون مع 
بنك ال����دم املركزي نظمت جلنة زكاة الفردوس 
التابعة جلمعية إحياء التراث االسامي أول امس 
حملة التبرع بالدم والتي حظيت بإقبال منقطع 
النظير من قبل اهالي وسكان منطقة الفردوس 
من املواطنني واملقيمني وذلك في مقر اللجنة حيث 
تبرع اكثر من 30 شخصا غالبيتهم من الرجال. 
وعن هدف احلملة التي ش����هدت حشودا كبيرة 
وتسابقا من املتبرعني اكد رئيس جلنة الفردوس 
الداعية سعود املطيري ان احلملة ترتكز بشكل 
اساسي على الدافع االنساني ويتمثل في انقاذ 
ارواح العديد من املرضى واحملتاجني لنقل الدم 
وبالتالي املساعدة في إنهاء معاناتهم وإنقاذهم 

من الهاك.
وأوض����ح املطيري ان اللجن����ة حترص على 
املس����اهمة دائما مبا فيه خي����ر وصاح جلميع 
احملتاجني من جميع اجلوانب املادية والصحية 
واإلغاثي����ة واالجتماعية، حي����ث ال تقف اللجنة 
مع جانب دون اآلخر، فهي مس����اهمة في كل باب 
من ابواب اخلير لتك����ون مثاال لتحقيق التكافل 
االجتماعي مصداقا لقول����ه تعالى )ومن أحياها 
فكأمنا أحيا الناس جميعا( وقول النبي ژ »املسلم 

أخو املسلم« وشكر املطيري وزارة الصحة ممثلة 
في إدارة بنك الدم على تعاونهم، كما شكر كل من 
ساهم مع اللجنة في اجناح هذه احلملة إلنقاذ كل 
مسلم ومسلمة يحتاج الى قطرة دم تساهم في 
إنقاذ حياته، كما شكر كل يد محسنة ساهمت في 
الوصول الى التميز والعطاء عبر دعم مشاريع 
اللجنة املتنوعة س����واء من خ����ال الدعم املادي 
واملعنوي لهذه املشاريع وشكر املطيري وسائل 
اإلعام املرئية واملسموعة واملقروءة التي ساهمت 

في جناح احلملة.
وعن العاقة بني جلنة الفردوس بالتبرع بالدم 
افاد املطيري: هدفنا املس����اهمة في رفع املعاناة 
عن احلاالت املرضية وهذا ال يتعارض مع عملها 
بل على العكس يصب في احد مشاريعها، حيث 
حترص اللجنة على املساهمة الدائمة في جميع 
اجلوانب ليست املادية فقط، بل الصحية واإلغاثية 
واالجتماعية وال تق����ف اللجنة على جانب دون 

اآلخر.
وجدير بالذكر انه بعد صاة املغرب حضر اكثر 
من 60 شخصا من اهالي الفردوس للتبرع بالدم 
وجتمهروا أمام اللجنة ولكن بنك الدم كان محددا 
لنا فقط 3 ساعات من 4 � 7 مساء واعتذر عن تلقي 

تبرعات اخرى الى وقت الحق ان شاء اهلل.

  السفير اإليطالي: منتجاتنا تشهد إقبااًل كبيرًا من جانب المستهلكين الكويتيين أصحاب الذوق الرفيع

)أسامة البطراوي(احد املواطنني يتبرع بالدم

)فريال حماد(جولة داخل أحدى املكتبات


