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)أسامة البطراوي(تكرمي د.خالد املذكورد.خالد املذكور مفتتحا مهرجان »درة الشهور«

متابعة من احلاضرات

»اإلصالح االجتماعي« تطلق مهرجان
»درة الشهور« تحت شعار »نداء الريان«

رندى مرعي
الريان«  حتت شعار »نداء 
أطلقت االمان���ة العامة للعمل 
النسائي في جمعية االصالح 
االجتماع���ي مهرج���ان »درة 
الثقافي السادس  الش���ه�ور« 
اللجن���ة  رئي���س  برعاي���ة 
العلي���ا للعمل  االستش���ارية 
على استكمال تطبيق الشريعة 
املذكور،  االس���المية د.خال���د 
وذلك في مقر الهيئة اخليرية 

االسالمية العاملية.
وبهذه املناسبة، ألقى د.خالد 
املذك���ور كلمة حتدث فيها عن 
فضائل الصيام الذي فرض على 
املسلمني ومنها باب الريان، وهو 
احد ابواب اجلنة الذي ال يدخله 
اال الصائمون، داعيا الى صيام 
شهر رمضان والعمل من أجل 
الدخول من ب���اب الريان يوم 

القيامة.
وقال د.املذكور ان من فضائل 
شهر رمضان ايضا ان اهلل يتولى 
جزاءه بنفسه، فإضافة الصيام 
له سبحانه اضافة تشريف ال 
يعرف احد مقدار ثوابه اال الذي 

فرضه وجعل���ه عبادة خاصة 
به.

ومتنى د.املذكور ان يكون 
ش���هر رمضان ش���اهدا لنا ال 
ش���اهدا علينا، وان ُيستكمل 
هذا الشهر بكل ما يرضي اهلل 
الريان،  ليدخل املؤمنون باب 
وأشاد بإطالق هذا الشعار على 
املوسم السادس ملهرجان »درة 
الشهور« الذي أعرب عن فخره 

السادسة  اياه للسنة  لرعايته 
على التوالي ما يشعره بتميزه 
عن غيره مع حلول شهر رمضان 

املبارك.
ث���م كانت كلمة مس���ؤولة 
املهرجان من���ى البحوه ألقاها 
احملامي بدر الزي���ر واكد فيها 
حرص امانة العمل النس���ائي 
على اقامة هذا املهرجان السنوي 
حتفيزا للنفوس الستقبال شهر 

رمضان لتكون مقبلة على اخلير 
نش���يطة في الطاعات فتغتنم 
الفرصة كاملة. وتابع ان اختيار 
شعار »نداء الريان« جاء نتيجة 
االستبشار مبا ورد عن رسول 
اهلل ژ من أحاديث عظيمة عن 

هذا الكنز العظيم.
وتوجه الزير بالش���كر الى 
راعي احلفل والى شركة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية لتقدميها 4 
رحالت عم���رة مجانية ولكل 
العلماء الذين ألقوا محاضرات 

خالل فترة املهرجان.
ق���دم د.خال���د املذكور  ثم 
دروعا تكرميية للمشاركني في 
املهرجان، يذكر ان املهرجان يأخذ 
طابعا تثقيفيا من خالل الندوات 
املتتالية التي تعقد والتي تهدف 
الى نشر التوعية الدينية حول 
املبارك بشكل  ش���هر رمضان 
خاص وع���ن أهمي���ة الصوم 

وتأدية الطاعات.
كما أقيم على هامش املهرجان 
معرض تعريفي عن املهرجانات 
السابقة الى جانب سوق ومطبخ 

خيري.

المعتوق: الهيئة الخيرية طرحت مشروع 
إفطار الصائم والصناديق الوقفية المتميزة

»الثقافة اإلسالمية«: الحجرف يختتم مهرجان 
»بثقافتي أستمتع بإجازتي 5« اليوم

الثقافة  ادارة  أك���د مدي���ر 
االس���المية ب���وزارة األوقاف 
والش���ؤون االس���المية ب���در 
الس���نني مراعاة االدارة ملجمل 
الش���راكة املجتمعية  ابع���اد 
والثقافية والدعوية اجلماهيرية 
الكفيل���ة بتهيئ���ة غايتها في 
املناخ االسالمي، جاء  صناعة 
ذلك خالل اعالن الس���نني عن 
ختام انشطة املهرجان الصيفي 
الثقافي اخلامس حتت شعار 
»بثقافتي أستمتع بإجازتي 5« 
اليوم في أجواء ترفيهية ثقافية 
أسرية متميزة في منتزه كويت 
ماجيك ف���ي منطقة أبوحليفة 

بالتعاون مع منتزه كويت ماجيك ومبرة الرحمة 
اخليرية.

واستطرد السنني في حديثه موضحا ان هذا 
املهرجان تأتي أنشطته لعموم األسرة، فاإلدارة 
أعدت برنامجا ثقافيا شيقا يصحب أنشطة هذا 
املهرجان وسيشتمل على فقرات ترفيهية ومحطات 
ثقافية ستكون مفاجأة للحضور والذي سيكون 
على موعد ومس���ابقات وجوائز شيقة للعموم 
وخاصة الصغار األع���زاء، مبينا ان اإلدارة قد 
رصدت جلميع املسابقات جوائز قيمة وبقيمة 
10 آالف دين���ار رغبة منها في توس���يع قاعدة 

التواصل وجني ثمار هذه املشاركة.

وزاد الس���نني مفص���ال ان 
االدارة راعت عدم غياب اجلانب 
التوجيهي  الوعظي وال���دور 
والقيمي في األنش���طة حيث 
أع���دت حزم���ة م���ن الندوات 
واحملاضرات الدينية واإلرشادية 
لكبار الوعظ والدعاة هادفة الى 
القيمي  إذكاء اجلانب  محاولة 
واإلرشادي، موضحا ان ختام 
احملاضرات سيكون اليوم ومن 
بعد صالة العشاء مباشرة مع 
محاضرة تربوية أسرية للداعية 

بدر احلجرف.
وفي السياق ذاته دعا السنني 
الفائزين مبس���ابقة اإلس���راء 
واملعراج الثقافية االلكترونية من خارج الكويت 
الى تزويد االدارة بجميع بياناتهم الشخصية 
والبنكية الصحيحة من خالل مراسلة االدارة عبر 
البريد االلكتروني في موعد أقصاه 30 اجلاري 
حتى يتسنى للقائمني عليها انهاء جميع االجراءات 
اخلاصة بتحويل مبالغ اجلوائز اخلاصة بهم.

وفي خت���ام البيان الصحافي دعا الس���نني 
اجلمهور الكرمي الى اهمية التواصل واملشاركة 
الفاعلة في املسابقة الثقافية وجميع األنشطة 
والبرامج التوعوية والثقافي���ة إلدارة الثقافة 
اإلسالمية عبر زيارة موقعها االلكتروني على 

www.islam.gov.kw/thaqafa شبكة اإلنترنت

منها الصدقة اجلارية.
الهيئة أعدت  ان  وأض����اف 
قائمة من املشاريع التي تلبي 
الكرام  احتياجات احملس����نني 
وتتفاعل مع رغباتهم، مشيرا 
الى ان الهيئة ميكنها ان تقدم 
للمحس����نني تص����ورا فعلي����ا 
ملش����روعهم أو كما يتصور ان 
الرسم  يكون من خالل برامج 

الهندسي.
وأوض����ح د.املعت����وق ان 
ف����روع الهيئ����ة متواجدة في 
أماكن مختلف����ة وموزعة على 
معظم مناطق الكويت للتسهيل 
املتبرعني، حيث ميكنهم  على 
التبرع بالقرب من مقار أعمالهم 
او مس����اكنهم وفي هذا توفير 
للعناء، وهي على أمت االستعداد 
الس����تقبال تبرعات احملسنني 

وزكواتهم.
وق����ال د.املعتوق ان الهيئة 
هيأت لشهر رمضان استعدادات 
خاصة تليق ونسائم اخلير التي 
تهب على املسلمني في هذا الشهر 
املبارك، حيث يكثر فعل اخليرات 
والتسابق في اإلنفاق، مشيرا 
الى ان الهيئة جهزت مراسليها 
ومندوبيها وفروعها الستقبال 
تبرعات واستفسارات أهل اخلير 

على مدار اليوم.

والعمل اخلي����ري في مجاالت 
دعم املشاريع املختلفة ومنها 
الصندوق التعليمي والصندوق 
التنموي والصندوق االجتماعي 
والصحي باالضافة لصندوق 

خاص بالقدس.
وقال تتميز هذه الصناديق 
بأن كل شخص ميكنه املساهمة 
بها لصغر قيمة الس����هم الذي 
يبلغ دينارا واحدا فقط ومن ثم 
الفوز بجائزة الوقف ومثوبته 
والتي هي استمرار األجر وعدم 
انقطاعه ما بق����ي هذا الوقف، 
مدرارا لألج����ر مصداقا لقول 
املصطفى ژ »إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إال من ثالث« وذكر 

هنأ رئيس الهيئة اخليرية 
اإلس����المية العاملية د.عبداهلل 
املعتوق صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وسمو 
ول����ي العه����د الش����يخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
ورئيس مجلس األمة جاس����م 
اخلرافي ببرقيات ضمنها تهانيه 
وتبريكاته احلارة بقرب حلول 
املبارك، متمنيا  شهر رمضان 
لهم طول العمر وبلوغ الشهر 
الفضيل والفوز ببركته وأجره. 
وص����رح د.معتوق بأن الهيئة 
أكملت استعداداتها الستقبال هذا 
الشهر الفضيل من خالل توفير 
أفضل اخلدمات اخليرية جلمهور 
احملسنني الكرام في سعي منها 
لتكون خيارهم اخليري املفضل، 
موضحا ان الهيئة طرحت هذا 
العام كعادتها مش����روع إفطار 
الصائم، حيث ستنفذه في أكثر 
من 70 دولة تقام فيها املوائد من 
تبرعات احملسنني الكرام وأهل 
اخلير وتبلغ قيمة وجبة إفطار 

الصائم 500 فلس.
الهيئة  ان  وذكر املعت����وق 
م����ن  مجموع����ة  طرح����ت 
الصنادي����ق الوقفي����ة املميزة 
التي تغط����ي اهتمامات الهيئة 

د.عبداهلل املعتوق

بدر احلجرف

)ناصر عبدالسيد( جانب من املشاركني في مشروع »تراثي أصل عروبتي« 

كي مون أكد أهمية دور الشباب في تحقيق أهداف األلفية

»تراثي أصل عروبتي« اختتم أعماله بنجاح

هناء السيد
ثمن نائب رئيس مجلس سيدات األعمال 
العرب الشيخ خالد الصباح مبادرة املجلس 
وإطالقه مشروع تراثي أصل عروبتي، والذي 
اختتم أعماله بنجاح في محافظة أسوان، مشيرا 
إلى تأييده ملا جاء في البيان اخلتامي وخاصة 
اختيار شاب من كل دولة عربية ليكون سفيرا 
للتاريخ، وذلك حفاظا على التاريخ والهوية 

العربية.
من جهته، أكد السكرتير العام لألمم املتحدة 
بان كي مون أهمية دور الش����باب العربي في 
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والذي دفع 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى إعالن يوم 12 

أغسطس من كل عام يوما دوليا للشباب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بان في ختام مبادرة 
املشروع القومي للشباب العربي في محافظة 

)أسوان( جنوب مصر »تراثي أصل عروبتي«، 
التي ألقتها نيابة عنه مديرة مركز األمم املتحدة 

لإلعالم في القاهرة د.خولة مطر.
وأضاف بان ان احتفال اليوم الدولي للشباب 
هذا العام سيقام حتت شعار »احلوار والتفاهم 
املشترك«، معتبرا ان الوقت حان لكي تبرهن 
املنظمة واملجتمع الدولي على التزامهما جتاه 
الشباب من خالل برامج واستراتيجيات وأنشطة 
واضحة املعالم تعتمد في صياغتها على إخراج 

الطاقات الكامنة لدى الشباب.
وأشار إلى ان االحتفال هذا العام سيستعرض 
الفرص املتوافرة لدى الشباب والتحديات التي 
تواجههم في مختلف دول العالم على رأسها 
البطال����ة والفقر وانع����دام الفرص وصعوبة 

االندماج.
وأكد السكرتير العام لألمم املتحدة ان زعماء 

العالم سيجتمعون في نهاية سبتمبر املقبل 
للوقوف على ما مت حتقيقه للوفاء بالتزاماتهم 
اخلاصة مبشكالت الفقر واملجاعة ومتكني املرأة 
واحلفاظ على البيئة قبل عام 2015، مشددا على 

دور الشباب في حتقيق هذه األهداف.
من جهتها، أكدت رئيس مجلس الش����باب 
العربي للتنمية املتكاملة مشيرة أبوغالي ان 
الهدف من مبادرة »تراثي أصل عروبتي« ترسيخ 
قيم االنتماء واحلفاظ عل����ى الهوية العربية 
وتعريف الشباب باحلضارة والتاريخ والتراث 
العربي. من جانبه، أعلن محافظ أسوان اللواء 
مصطفى السيد دعمه الكامل للمشروع القومي 
»تراثي أصل عروبتي« ال����ذي أطلقه مجلس 
الش����باب العربي، كما أكد ترحيبه الستقبال 
الوفود العربية من مجلس الش����باب العربي 

لزيارة محافظة أسوان.


