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الحميدان خبير دولي في مجال 

خفض الطلب على المخدرات
حص���ل اخلبي���ر د.عاي���د 
احلمي���دان املتخص���ص ف���ي 
مج���ال مكافحة املخدرات على 
مسمى دولي متميز مينح للمرة 
االولى من قب���ل االمم املتحدة 

للكويت.
وقال ان املسمى اجلديد الذي 
حصل عليه ه���و خبير دولي 
في مج���ال خفض الطلب على 
املخدرات واحلد من أضرارها 
واع���داد اخلط���ط والبرام���ج 

الوقائية والتأهيلية.
وأضاف احلميدان ان حيازته 
هذا املسمى جاءت بعد االنتهاء 

من تقييم أعماله وس���يرته الذاتية، سواء فيما يتعلق باملؤهالت 
العلمية األكادميية أو اخلبرات العملية على كل الصعد الوطنية 
واالقليمية والدولية، مشيرا الى ان هذا املسمى األممي يهدف الى 

االستفادة من اخلبرات في مجال مكافحة املخدرات ومواجهتها.

د.عايد احلميدان

بالتعاون مع جمعية اإلصالح وجمعية الرقة وتلفزيون الكويت وبرعاية وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية المستشار راشد الحماد

»الثقافة اإلسالمية« تدشن التسجيل في دوري الديوانيات الرمضاني 
الثقافة اإلس����المية  إدارة  أوضح مدير 
بوزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية بدر 
السنني التزام اإلدارة الشديد بتوضيح رؤيتها 
الثقافية والفكرية املنطلقة من غايتها في 
صناعة املناخ الثقافي اإلسالمي املساهم في 
كشف األبعاد القيمية واملجتمعية لها واحملقق 
لرسالتها في بناء جملة من األبعاد واملفاهيم 
املجتمعية لدى مختلف الشرائح املجتمعية 
انطالقا من تبنيها إلستراتيجية تفعيل أطر 
شراكتها املجتمعية وبسط مسارات ريادية 

ثقافية وتوعوية.
جاء ذلك عقب إعالن السنني عن تدشني 
اإلدارة ملرحلة التسجيل في انشطة دوري 

الرمضاني 1431ه� في  الثقافي  الديوانيات 
نسخته الثانية وللعام الثاني على التوالي، 
والذي يأتي هذا العام حتت شعار »جنتمع 
على الطاعة« وبرعاية كرمية من نائب رئيس 
الوزراء للش����ؤون القانونية وزير العدل 
واألوقاف والش����ؤون اإلسالمية املستشار 
راش����د احلماد. وتابع الس����نني أنه تفعيال 
ملبدأ الش����راكة املجتمعية الذي تنادي به 
إس����تراتيجية وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية فإن دوري هذا العام يأتي كذلك 
بالتعاون مع جلنة العمل االجتماعي التابعة 
جلمعية اإلصالح االجتماعي فرع محافظة 
األحمدي، والراعي الرئيسي لفعاليات الدوري 

جمعية الرقة التعاونية، والراعي الفضائي 
الكوي����ت ممثال لوزارة  للدوري تلفزيون 
اإلعالم. وفيما يخص التسجيل واملشاركة 
بني الس����نني أن الدوري الثقافي لهذا العام 
متاح جلميع الديوانيات في احملافظات ال� 
6، فمن تنطبق عليه الش����روط التالية: أن 
يكون املشارك كويتي اجلنسية، وان يكون 
عمر املشارك 17 سنة فما فوق، مع ضرورة 
أن يتكون الفريق من 4 أشخاص، فما عليه 
إال أن يتفض����ل بالتس����جيل في مقر جلنة 
العمل االجتماعي في منطقة الرقة ق7 مقابل 
ق4، وكذلك من خالل االتصال على األرقام 
التالية: 99564949 � 99255322، مصطحبا 

معه البطاقة املدنية األصلية أو صورة عنها، 
وبني السنني أن مرحلة التسجيل في فعاليات 
دوري الديوانيات مستمرة حتى يوم األربعاء 

املوافق 18 أغسطس 2010.
واستطرد الس����نني بأن اإلدارة ورغبة 
منها في حتفيز االخ����وة رواد الديوانيات 
على املشاركة في فعاليات الدوري الثقافي 
فقد قامت برصد جوائز مالية تش����جيعية 
الفائزة باملراكز األربع األولى  للديوانيات 
وبقيمة 5000 دينار، فيما قامت اإلدارة كذلك 
بتخصيص جوائز عينية للكافة املشاركني 
وحضور فعاليات دوري الديوانيات الثقافي 

الرمضاني. بدر السنني

إحدى موائد »إفطار الصائم«سلمان مندني

»السنابل الخيرية« تعتمد 70 ألف دينار لـ»إفطار الصائم«

لجان الزكاة تطرح 
مشروع إفطار الصائم

العامة  أعلنت األمان���ة 
ال���زكاة بجمعية  للج���ان 
اإلص���الح االجتماعي عن 
طرح مشروع إفطار الصائم 
الذي تنفذه هذا العام جريا 
الس���نوية،  عل���ى عادتها 
وذل���ك تضامنا مع اللجان 
التابعة في مناطق الكويت 

املختلفة.
وشدد نائب األمني العام 
باإلنابة عبدالكرمي الياسني 
على أهمية املشروع بالنسبة 
الفقيرة واحملتاجة  لألسر 
داخل الكويت والذي يعتبر 
لها هذا املش���روع مبثابة 
الفرج وعامال لإلس���عاد، 
خصوصا انه يأتي في وقت 
تستعد فيه األسر الستقبال 

شهر رمضان املبارك.
وأكد الياسني ان األمانة 
تتمي���ز به���ذا املش���روع 
وبطريقة تنفي���ذه إذ انها 
تستقبل من احملسنني الكرام 
صدقاتهم ومن ثم حتولها 
الى كوبونات توزعها على 
احملتاجني وأرباب األس���ر 
الفقيرة بعد ان مت االتفاق 
مع بعض كبريات شركات 

املواد الغذائية.
وأوضح ان األمانة تتيح 
لألسر احملتاجة واحلاصلة 
عل���ى الكوبون���ات فرصة 
اختيار حاجياتها من املواد 
الغذائية للتمكن من استقبال 
شهر رمضان بكفاية وفرح 

وسرور.
الباب  الياس���ني  وترك 
أم���ام تبرعات  مفتوح���ا 
الكرام، موضحا  احملسنني 
ان األمانة وجلانها مستمرة 
ف���ي اس���تقبال التبرعات 
من  احملسنني لصالح هذا 
املش���روع احليوي واملهم 
الفقيرة  بالنسبة لألس���ر 
الكويت،  واحملتاجة ف���ي 
موضحا ان قيم الكوبونات 
متفاوتة فهناك كوبونات ب� 

5 وأخرى ب� 10 دنانير.
وبني الياسني ان األمانة 
تس���تقبل كم���ا الصدقات 
التبرعات لصالح الوقفيات 
حيث وفرت للمحس���نني 
باقة م���ن الوقفيات املهمة 
في مناحي اخلير املختلفة 
من وقفية احتياجات األسر 
الفقي���رة واحملتاجة داخل 
الكويت، مبين���ا ان قيمة 
الوقفية 100 دينار  س���هم 
تدفع عبر االستقطاع البنكي 
عل���ى حس���اب األمانة في 
البنك، حيث وفرت أجهزة 
ال� »كي � نت« التي تسهل 
وتوفر الوقت على املتبرعني 
وميكن الوصول اليهم في 

أي مكان.

أعلن����ت جلنة الس����نابل اخليرية بجمعية 
اإلصالح االجتماعي ع����ن اعتماد صرف مبلغ 
70 ألف دينار لتنفيذ مش����روع إفطار الصائم 
لعام 1431ه� في مختل����ف مناطق عمل األمانة 
العامة للعمل اخليري وصرف املبلغ من ريع 

وقفية إفطار الصائم.
وقال رئيس الوقفية الداعية سلمان مندني: 
»إلفطار الصائم في شهر رمضان أجر عظيم، 
قال عنه رسول اهلل ژ: »من فطر صائما كان 
له مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم 
شيء« أخرجه أحمد والنسائي وصححه األلباني. 
وفي حديث سلمان: »ومن فطر فيه صائما كان 

مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له 
مثل أجره من غير ان ينقص من أجره ش����يء 
قالوا: يا رس����ول اهلل ليس كلنا يجد ما يفطر 
به الصائم، فقال رس����ول اهلل ژ: يعطي اهلل 
هذا الثواب مل����ن فطر صائما على مذقة لنب أو 
مترة او شربة ماء ومن سقى صائما سقاه اهلل 
من حوضي شربة ال يظمأ بعدها، حتى يدخل 
اجلنة«. وأشار الى انه ميكن املساهمة بالوقفيات 
من خالل التبرع عن طريق املوقع اإللكتروني 
www.khaironline.net، وأيضا خدمة الكي نت، 
مبينا انه س����يصدر للمتبرع شهادة عضوية 

وتقرير سنوي عن اإلجنازات.

عبدالكرمي الياسني


