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العمر: خطة ميدانية متكاملة خالل رمضان 
للتعريف بوقفية دور القرآن الكريم 

»الثقافة اإلسالمية«: 6 آالف مشارك 
في مسابقة رمضان اإللكترونية

أعلن مدير ادارة الثقافة االسالمية بدر السنني عن اختتام االدارة 
ملرحلة التسجيل في انشطة دوري الديوانيات الثقافي الرمضاني 
1431ه� في نس���خته الثانية والذي يأتي هذا العام حتت ش���عار 
»جنتمع على الطاعة«، مشيرا الى ان امس كان آخر يوم للتسجيل 

في الدوري، حيث مت تسجيل 56 ديوانية حتى اآلن.
وقال السنني ان الوزارة تسعى لتفعيل مبدأ الشراكة املجتمعية 
الذي يعتبر أساس استراتيجيتها، ولذا فإن دوري هذا العام يأتي 
بالتعاون مع جلنة العم���ل االجتماعي التابعة جلمعية االصالح 
االجتماعي فرع محافظة االحمدي، والراعي الرئيس���ي ألنش���طة 
الدوري جمعية الرقة التعاونية، وسيكون تلفزيون الكويت ممثال 

لوزارة االعالم.
من جهة أخرى، أعلنت االدارة عن استمرار فتح باب املشاركة 
في مسابقة رمضان الثقافية االلكترونية والتي تأتي ضمن انشطة 

االدارة لشهر رمضان املبارك للعام الهجري 1431.
وبينت انها قامت بطرح املس���ابقة في موقعها الرس���مي على 
ش���بكة االنترنت www.islam.gov.kw/thaqafa والتي رصدت لها 
جوائز مالية تشجيعية بقيمة 15 ألف دينار موزعة على 150 فائزا 
وبواقع 100 دينار لكل فائز، وقالت االدارة ان املسابقة جاءت هذا 
العام لتواكب هذا احلدث العظيم بثلة مختارة من االس���ئلة التي 
تتعلق بحياة الصائم لتصحيح املفاهيم وتؤكد على القيم العظيمة 
للصيام والقيام وكل السنن املشهورة في رمضان وما يتبعه من 

أحكام زكاة الفطر وصالة العيد وصيام 6 ايام من شهر شوال.
وأضافت االدارة ان االحصائيات الرس���مية تش���ير الى انه قد 
شارك في االسبوع االول للمسابقة 6000 مشارك، وان هذا العدد 
قابل للزيادة، حيث ان باب املش���اركة في املس���ابقة مفتوح أمام 
اجلمهور داخل وخارج الكويت حتى يوم السبت املوافق 11 سبتمبر 

.2010

الدراس����ات  ادارة  صرح مدير 
االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون 
االس����المية رئي����س وقفية دور 
الق����رآن الكرمي محم����د العمر بان 
اللجنة العليا للوقفية اعدت خطة 
متكاملة القامة احلملة التسويقية 
الرمضاني����ة التي تهدف لتعريف 
اجلمهور بوقفية دور القرآن الكرمي، 
وحثه على التبرع لزيادة ايرادات 
الوقف لصالح دور القرآن الكرمي، 
من خالل حمل����ة اعالمية وحملة 
ميدانية في املساجد بالتنسيق مع 

قطاع املساجد.
وقال العمر ان الوقفية ستغطي 

املسجد الكبير، باالضافة الى جميع مساجد الكويت حيث ستتواجد 
الفرق العامل����ة من الرجال، واخر من النس����اء مت تدريبهم لتقدمي 
اخلدم����ات للمتبرعني، مؤكدا ان الوقفية تش����هد اقباال من الواقفني 
لدعم انشطة دور القرآن في حتفيظ القرآن وتعليم العلوم الشرعية، 
ودعم برامجها االجتماعية والدعوية املختلفة التي تخدم عددا كبيرا 
جدا من الدارس����ني واكثر من 90 مركزا في الكويت، وال سيما وانها 
جهة معتمدة ورس����مية وتقدم خدماتها داخ����ل الكويت للمواطنني 

واملقيمني.
وع����ن مصارف وقفية دور القرآن قال العمر تقوم اللجنة العليا 
برئاسة ناظر الوقف باالشراف على مصارف الوقفية وتوجهها حسب 
احلاجة واالولوية وفق املصارف اآلتية: العناية بدارسي ودارسات 
دور القرآن الكرمي وتوفير اخلدمات الالزمة ملسيرة التعليم الشرعي 
من خالل »شراء الكتب الش����رعية � توفير وسائل التنقل � صيانة 
التقنيات التربوية � تكرمي املتميزين ومتعلمي العلوم الشرعية«، 
ودعم برامج وانشطة مراكز دور القرآن التي اقامتها وزارة االوقاف 
مستقلة او في اطار الشراكة املجتمعية مع مؤسسات الدولة املختلفة 
وتوفير اخلدمات اخلاصة والوس����ائل التي تتناس����ب مع نشاطها 
وهي: »دور القرآن الكرمي برعاية االحداث � دور القرآن باملؤسسات 
االصالحي����ة � دور القرآن الكرمي ل����ذوي االحتياجات اخلاصة فئة 
الصم واملعاقني � دور القرآن الكرمي مبستش����فى االدمان � مشروع 
االترجة حلفظ القرآن الكرمي كامال مع الس����ند � مركز اعداد الدعاة 
لتخريج نخبة من الدعاة تتميز بالتأصيل الش����رعي والوس����طية 
املنهجية ورقي اخلطاب الدعوي«، اضافة الى دعم برامج دور القرآن 
التثقيفية والترويجية التي تقدمها الدور لبعض الفئات اخلاصة في 
اطار التواصل االجتماعي واالنساني مع كل شرائح املجتمع، كنزالء 
مستشفيات االطفال، ومرضى السرطان، ونزالء مجتمع دور الرعاية 
كاملسنني وااليتام واملعاقني، مع دعم البرامج الثقافية التي تقدمها 
الدور للجمهور وللدارسني، وتهدف لتنمية مهارتهم الذاتية وتناول 

جميع مناحي احلياة االجتماعية والدينية والنفسية.

ينفذها فريق من الرجال والنساء تم تدريبه ليقدم الخدمات للمتبرعين

محمد العمر


