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د.هاشم الهاشمي

»الثقافة اإلسالمية« تواصل التسجيل 
بدوري الديوانيات الرمضاني الثقافي

 مبرة األعمال الخيرية : مشاريع
دعوية وخيرية ووقفيات متنوعة

على املشاريع اخليرية مثل بناء 
املساجد وحفر اآلبار وكفالة االيتام 
وطباعة املصاح���ف وهي اغلى 
هدية يجعلها االنسان اجرا ثابتا 
يصل الى االم او الوالدين. وذكر 
املبرة اعدت قائمة  الهاشمي »ان 
من املشاريع التي تلبي احتياجات 
احملسنني وتواكب رغباتهم ومنها 
كفالة الدع���اة والتي هي من اهم 
املش���اريع بالنس���بة للكثير من 
املناطق االس���امية واحلاجة لها 

ماسة«.
واوضح ان فروع املبرة متواجدة 
في اماكن مختلفة وموزعة على 
الكويت للتسهيل  معظم مناطق 
على املتبرعني حيث ميكنهم التبرع 
في اي محافظة بسهولة ويسر، 
وهم على امت االستعداد الستقبال 
تبرعات احملسنني وزكواتهم، مؤكدا 
املبرة هيأت لش���هر رمضان  ان 
استعدادات خاصة ملا لهذا الشهر 

املبارك.

هنأ األمني العام ملبرة األعمال 
اخليرية د.هاشم الهاشمي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وس���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بحلول شهر رمضان املبارك 
متمنيا لهم التوفيق والسداد وبلوغ 
الش���هر الفضيل والفوز ببركاته 
واجره اجلزيل. وقال الهاش���مي 
في تصري���ح صحافي »ان املبرة 
انهت استعداداتها الستقبال الشهر 
الفضيل من خال جتهيز مشاريعها 
اخليرية للمحسنني وتنظيم العديد 
من امللتقيات التوعوية الدعوية 
خال ايام الش���هر املبارك حيث 
تتجه املبرة الى ان تكون س���ندا 
ملسيرة الكويت اخليرية«، مشيرا 
الى »ان املبرة طرحت كعادتها في 
كل عام مش���روع افطار الصائم 
والذي سيشمل العديد من املواقع 
الكويت وذل���ك من تبرعات  في 
احملسنني واهل اخلير حيث تبلغ 
قيمة الوجبة 500 فلس، باالضافة 
الى افطار الصائم خارج الكويت في 
الدول التي تعاني الفقر واجلوع 
وه���م بأمس احلاج���ة الى افطار 
الكرمي.  الش���هر  الصائم في هذا 
واضاف ان مبرة االعمال اخليرية 
تطرح هذا العام وكعادتها العديد 
من املشاريع الوقفية املتميزة والتي 
تستحوذ على اهتمامات املتبرعني 
اخليرين وهذه املشاريع الوقفية 
تصب في صالح دعم املش���اريع 
العمل  اخليرية وتطوير مسيرة 
اخليري وتدعم مختلف املشاريع 
ومنها مش���روع وقفية االم وهو 
عبارة عن عقار وقفي يصرف ريعه 

تواصل ادارة الثقافة االسامية في وزارة االوقاف 
والشؤون االس����امية استقبال طلبات الراغبني في 
املش����اركة في انش����طة دوري الديوانيات الثقافي 
الرمضاني 1431ه� في نسخته الثانية وللعام الثاني 
عل����ى التوالي، والذي يأتي هذا العام حتت ش����عار 
»جنتمع على الطاعة« برعاية كرمية من نائب رئيس 
الوزراء للش����ؤون القانونية وزير العدل واالوقاف 
والشؤون االسامية املستشار راشد احلماد، مشيرة 
الى ان عدد الديوانيات التي تقدمت خال اليوم االول 

بلغ 26 ديوانية.
وأوضحت االدارة انها حريصة على تفعيل مبدأ 
الشراكة املجتمعية الذي تنادي به استراتيجية وزارة 
االوقاف والشؤون االسامية، األمر الذي دعاها الى 
تنظيم هذا الدوري للعام الثاني على التوالي بالتعاون 
مع جلنة العمل االجتماعي التابعة جلمعية االصاح 
االجتماعي فرع محافظة االحمدي، مبينة ان الراعي 
الرئيسي ألنشطة الدوري جمعية الرقة التعاونية، 
في حني س����يكون تلفزيون الكوي����ت ممثا لوزارة 

االعام كراع فضائي لنقل انشطة الدوري.
وأشارت االدارة الى ان الدوري الثقافي لهذا العام 

متاح جلمي����ع الديوانيات في احملافظات ال� 6، فمن 
تنطبق عليه الشروط التالية ميكنه املشاركة وهي: 
ان يكون املشارك كويتي اجلنسية، وان يكون عمره 
17 سنة فما فوق، مع ضرورة ان يتكون الفريق من 4 
أشخاص، فاذا توافرت هذه الشروط فما عليه اال ان 
يتفضل بالتسجيل في مقر جلنة العمل االجتماعي 
ف����ي منطقة الرقة ق7 مقاب����ل ق4، وكذلك من خال 
االتصال على االرقام التالية: 99564949 - 99255322، 
www.islam.gov.kw/ أو املوقع االلكتروني التال����ي
thaqafa مصطحبا معه البطاقة املدنية االصلية أو 
صورة عنها، وبينت االدارة ان مرحلة التسجيل في 
أنشطة دوري الديوانيات مستمرة حتى يوم االربعاء 

املوافق 18 اغسطس 2010.
وذكرت االدارة ان فكرة تنظيم الدوري تأتي رغبة 
منها في حتفيز االخوة رواد الديوانيات على املشاركة 
في أنشطة الدوري الثقافي، وقد قامت برصد جوائز 
مالية تشجيعية للديوانيات الفائزة باملراكز االربعة 
االولى وبقيمة 5000 دينار، فيما قامت االدارة كذلك 
بتخصيص جوائز عينية جلميع املشاركني وحضور 

أنشطة دوري الديوانيات الثقافي الرمضاني.

استمرارا ملا قامت به جمعية الشهيد فهد األحمد 
االنسانية من جهود جبارة في النسخة األولى من 
جائزة الشهيد فهد األحمد الدولية للعمل اخليري، 
منذ أعلنت عن انطاق النسخة الثانية من اجلائزة 
والتي ستكون مبنزلة داعم مادي ومعنوي جلهود 
العاملني في القطاع اخليري والدعوي واإلنس����اني 
في جميع أرجاء الوطن العربي ورافد ثقافي لكل من 
يطمح لدخول هذا القطاع )داعية( جميع املؤسسات 
واجلمعيات اخليرية واالنسانية اضافة الى الباحثني 
والشعراء والكّتاب واملصورين املهتمني بالعمل اخليري 
الى املنافسة على جائزة الشيخ فهد األحمد - رحمه 

اهلل - لدعم العمل اخليري في اي من فروعها.
وقال رئيس مجلس ادارة اجلائزة منيف محمد 
الطوالة في تصريح صحافي بعد لقائه نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش����ؤون التنمية ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 
والرئيس الفخري للجائزة الشيخ أحمد الفهد اول 
من امس »انن����ا نعلن اليوم عن انطاق النس����خة 
الثانية من جائزة الشهيد فهد األحمد الدولية للعمل 
اخليري بعد النجاح الباهر الذي حققته النس����خة 
األولى من اجلائزة والذي ش����اركت فيه الكثير من 
املؤسسات واجلمعيات اخليرية واإلنسانية وكذلك 
الباحثون والشعراء والكّتاب واملصورون«، مبينا 
»ان اجلائزة وجدت لدعم املؤسس����ات واجلمعيات 
العاملني  اخليرية واالنسانية واالس����امية ولدعم 
في املجال اخليري واالنساني التطوعي الذين قدموا 
اعماال متميزة في خدمة العمل اخليري لزيادة عطائهم 

وانتمائهم له«.
ودعا الطوالة جميع املؤسسات واجلمعيات اخليرية 
واالنسانية اضافة الى الباحثني والشعراء والكّتاب 
واملصورين املهتمني بالعمل اخليري الى املنافس����ة 
على جائزة الش����يخ فهد األحم����د رحمه اهلل لدعم 
العمل اخليري في اي من فروعها. وأضاف: وسعيا 
من اجلمعية الى حتفيز وتنش����يط هذه املؤسسات 
واجلمعيات واستنهاض همم من لديهم القدرة على 
اإلسهام في دعم وتنمية العمل اخليري واالنساني في 
املجتمعات االسامية النامية، فقد أعلنت هذه اجلائزة 
لتحقيق ذلك، الفتا الى ان اجلائزة تهدف الى تشجيع 
املؤسسات اخليرية والشخصيات املتميزة والعاملني 
في خدمة العمل اخليري، وتعزيز التعاون والترابط 
بني املؤسسات واجلمعيات املختلفة، واالرتقاء بالبحث 
العلمي واألعمال اإلبداعية في مجال العمل اخليري. 
وأشار الطوالة الى انه يتم تقييم املشاركات املقدمة 
لنيل اجلائزة بحيادية وشفافية عالية من قبل خبراء 
يتم اختيارهم كل عام وفق اخلبرات والتخصصات التي 
تناسب موضوعات اجلائزة، وقد بلغ عدد الفائزين 
باجلائزة في النسخة األولى 12 مؤسسة وشخصا، 
موضحا ان جلنة اجلائزة تضم في عضويتها عددا 
من الش����خصيات العاملية الب����ارزة، وتعقد اللجنة 
اجتماعا س����نويا تتم فيه مناقشة نتائج التحكيم 
واختيار الفائزين، ويتم تس����ليم اجلائزة في حفل 
يدعى له ممثلو اجلهات الفائزة واملختصون واخلبراء 
في مجاالت العمل اخليري العاملية املهتمة بقضايا 

تنمية العمل اخليري.

جائزة الشهيد فهد األحمد الدولية للعمل 
الخيري تنطلق في نسختها الثانية

الشيخ أحمد الفهد خالل استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة جائزة الشهيد فهد األحمد للعمل اخليري

مركز تقويم الطفل يوفر
خدمة قواعد البيانات

في مكتبة صعوبات التعلم

وفر مركز تقومي وتعليم الطفل خدمة 
قواعد البيانات في مكتبة صعوبات التعلم 
التابعة له بدعم من االمانة العامة لاوقاف 
حرصا على مواكبة التطور املس���تمر في 
هذا املجال. وقالت مساعدة املدير التنفيذي 
في املركز عبير الشرهان ان توفير خدمة 

قواعد البيانات جاءت نتيجة حلرص املركز 
املس���تمر على مواكبة التطور في مجال 
املكتبات. وأوضحت ان املكتبة توفر خدمة 
االطاع على قواعد البيانات من خال رابط 
في موقع املركز ملش���تركي املكتبة وغير 
املشتركني، مشيرة الى ان هذه اخلدمة تتوافر 

في داخل املكتب���ة فقط.وذكرت ان قواعد 
البيانات األربع توفر أكثر من مليون ملخص 
وبحث ومقال ومقتطف ومصدر من مجات 
علمية عاملية محكمة في مجال التربية وعلم 
النفس وعلم االجتم���اع ومواضيع عامة 

أخرى تهم مجال صعوبات التعلم.


