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أكثر من 7300 مشارك في مسابقة رمضان اإللكترونية الثقافية
ليلى الشافعي

أكدت ادارة الثقافة االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية حرصها 
الدائم واحلثيث على التواجد ومواكبة املواس���م االسالمية مبا يتناسب معها 
من انش���طة ثقافية وتوعوي���ة لتخدم قطاعات وش���رائح مجتمعية متنوعة 
وحتق���ق غاية االدارة في صناعة املناخ الثقافي االس���المي والتطبيق العملي 
لشعارها »نحو ثقافة متميزة ملجتمع متميز«، جاء ذلك عقب اعالن االدارة عن 
استمرار فتح باب املشاركة في مس���ابقة رمضان الثقافية االلكترونية والتي 

تأتي ضمن انش���طة االدارة لشهر رمضان املبارك للعام الهجري 1431. وبينت 
 االدارة انها قامت بطرح املس���ابقة في موقعها الرس���مي على شبكة 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. وأضافت االدارة 
ان االحصائيات الرسمية تشير الى انه قد شارك في االسبوع االول للمسابقة 
أكثر من 7300 مشارك، وان هذا العدد قابل للزيادة، حيث ان باب املشاركة في 
املسابقة مفتوح أمام اجلمهور داخل وخارج الكويت حتى 11 سبتمبر املقبل.

)كرم ذياب(عبداهلل سرحان واحمد الصبيح وابراهيم الربيعان يتابعون بعض املعروضات

مصوغات للزينة

جناح فاشن ديزاينرأزياء مت عرضها

جولة في املعرض الشيخ علي خليفة العبداهلل وعبداهلل سرحان يفتتحان معرض »قررت تدعم قدراتي«

الخليفة افتتح »قررت تدعم قدراتي«: المشاريع الصغيرة أساس لبنة بناء المجتمع

رندى مرعي
الش����يخ عل����ي خليفة  اعتبر 
العبداهلل ان املش����اريع الصغيرة 
هي أس����اس املجتمع وأساس كل 
لبنة ف����ي بنائ����ه ففضلها يتمثل 
العبء عن االقتصاد  في تخفيف 
الكويتي ورفع املستوى االقتصادي، 
مؤكدا دعمه لهذه املشاريع وحث 
الش����باب على التطور، ما يساهم 
ف����ي متيزهم ومتنى ل����� »قررت« 
املداوم����ة على القي����ام مبثل هذه 

األعمال التطوعية.
كالم اخلليفة جاء خالل رعايته 
افتت����اح معرض »ق����ررت تدعم 
ال����ذي تنظمه مجموعة  قدراتي« 
»قررت« لدعم املشاريع الصغيرة 
الثاني����ة، وذلك في مجمع  للمرة 
الب����راق، حيث يجتم����ع نحو 40 
مش����اركا من اصح����اب املواهب 
الوطنية واملشاريع  والصناعات 
الصغيرة املختلفة بهدف توسعة 
نشاطاتهم وتقدمي أفكارهم للناس 
من خالل امللتق����ى الذي حرصت 
مجموعة »قررت« على ان يكون 
متزامنا مع شهر رمضان املبارك، 

املشاريع الصغيرة ومساعدتهم على 
تطوير مشاريعهم، وذلك ألهمية 
الدور الذي تلعبه هذه املش����اريع 
وأصحابها في تنمية البالد سواء 
من الناحية البشرية او االقتصادية، 
كما توفر الفرصة ألصحاب املشاريع 
الصغي����رة في مقابل الش����ركات 
الكبرى التي تقدم الدعم لهذه الفئة 
من الشباب واالستفادة من خبراتهم 

»ق����ررت« تعزيز العمل التطوعي 
واملساهمة في رسم خارطة مستقبل 
الش����باب الكويتي. وبدوره أشار 
احمد الصبيح الى ان شركة الوفرة 
العقارية سباقة في دعم املشاريع 
الكويتية، السيما الصغيرة منها 
وحرصها عل����ى التواجد في هذا 
الن����وع من امللتقيات، كما اش����ار 
الى أهمي����ة تنظيم هذه املعارض 

العقار في  وذلك بحضور مراقب 
ش����ركة الوفرة العقارية إبراهيم 
الربيع����ان ومدير مرك����ز البراق 
التجاري ابراهيم الصبيح، ومشرف 
التسويق في مجمع املهلب عبداهلل 
السري، هذا ويستمر املعرض حتى 
22 اجلاري. وفي كلمته، أكد رئيس 
املجموعة عبداهلل سرحان ان الهدف 
من ه����ذا امللتقى هو دعم أصحاب 

في جميع املجاالت التي تتناسب مع 
املشاريع التي يشاركون فيها.

وأش����ار سرحان الى ان معظم 
املش����اركني في هذا امللتقى قد مت 
اختيارهم من الذين سبق ان شاركوا 
ف����ي امللتقى األول ال����ذي نظمته 
املجموعة والذين حققت مشاريعهم 
السابق، وقال  امللتقى  جناحا في 
ان امللتقى يأت����ي ترجمة لطموح 

وامللتقيات الشبابية الهادفة والتي 
تصب ف����ي خدمة فئ����ة مهمة في 
املجتمع، كما تساهم هذه املعارض 
في إحي����اء املجتمعات التجارية، 
وق����ال ان ملتقى »ق����ررت تدعم 
قدراتي« يس����اهم ايضا في إحياء 
األجواء الرمضاني����ة في املجمع، 
حيث يعرض املشاركون منتجات 
متنوعة من الدراعات والقرقيعان 
واإلكسسوارات والعطور العربية 
وغيرها من املش����اريع الصغيرة 
والرس����ومات. من ناحية اخرى، 
اكد املشاركون ضرورة التواصل 
الكبي����رة لعرض  الش����ركات  مع 
أفكارهم وتطويرها، مؤكدين أهمية 
املشاركة في هذا النوع من املعارض 
وامللتقيات التي تفتح املجال واسعا 
للتواصل واالنفتاح على اآلخرين 
من أصحاب املواهب واملشاريع ما 
يكسبهم خبرة اكبر ويحثهم على 
التط����ور وتقدمي أفضل ما عندهم 
ليحققوا بعض����ا من طموحاتهم، 
آملني ان تلقى مشاريعهم مهما كانت 
صغيرة استحسانا لدى أصحاب 

الشركات الكبرى واملهتمني.

تنظمه مجموعة »قررت« للمرة الثانية ويستمر حتى الغد


