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مسابقة »زين« للقرآن الكريم لفئة الصم تنطلق االثنين المقبل
رندى مرعي 

تنطلق مسابقة »زين« األولى 
حلفظ القرآن الكرمي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي لفئة الصم يوم 
23 اجلاري ملدة يومني برعاية وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي ومش����اركة 36 مشتركا 
من فئتي اإلناث والذكور من دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وق����د مت اإلعالن ع����ن انطالق 
املسابقة خالل مؤمتر صحافي شارك 
فيه ممثلون عن رعاة املس����ابقة، 
حيث أكد رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة مجموعة 
الراية عدنان احلداد أن هذه املسابقة 
هي األولى من نوعها في الكويت 
وعلى مستوى دول اخلليج العربي 
وستنطلق حتت اسم مسابقة زين 

لرعايتها الرئيسية لها.
وتابع: ان الرعاة يولون اهتماما 
كبيرا إلجناح هذه التجربة ملساعدة 
فئة الص����م ومحاولة دمجهم في 
املجتمع من خالل إظهار االهتمام 
بهم م����ن جميع النواحي وخاصة 

املعنوية منها والنفسية.
وأضاف أنه ضمن اإلطار نفسه 

تنظم الشركة مشروع »حملة مودة« 
الذي يهتم بترسيخ القيم والعادات 
اإليجابية لألسرة الكويتية والعمل 
على إحيائها مرة أخرى ومحاولة 
نبذ الس����لبيات في سلوك األفراد 
مجتمعيا وتش����تمل على برامج 
ولقاءات جماهيرية في محافظات 

الكويت كافة.
وعل����ى الصعي����د االقتصادي 

قال احلداد ان لدى املجموعة عدة 
نشاطات في هذا املجال كاملؤمتر 
اليونان����ي  االس����تثماري  األول 
ومعرض إفرس����ت للعقار الدولي 
الرابع ومؤمتر االستثمار � التركي 

اخلليجي وغيرها. 
من جانبه أشاد املدير التنفيذي 
للمرك����ز الوقفي »أجي����ال القرآن 
الكرمي« عباس حمزة بدور شركة 

»زين« املجتمعي والذي يتجلى في 
رعايتها لهذه املسابقة الى جانب 
شركة الراية، وباجلهود التي تبذلها 
»زين« في رعاي����ة فئات املجتمع 

اخلاصة.
وحتدث حمزة عن نشاط املركز 
الوقفي في تفعيل دور فئة الصم في 
هذا املجال حيث أقام املركز نشاطات 
متعددة في نادي التربية اخلاصة 

ومت العمل على حتفيظهم القرآن 
الكرمي باملنهج املبسط ومنه انطلقت 
فكرة إقامة املسابقة على مستوى 
دول مجل����س التعاون اخلليجي. 
وأعلن انه سيتم االستعانة بآالت 
تكنولوجية حديثة لتحفيظ القرآن 

تستخدم ألول مرة في الكويت.
وأعلن أنه س����يتم اس����تقبال 
مشاريع ملبدعني من مختلف الدول 
اخلليجية، كما سيتم توزيع جوائز 
بقيمة 10آالف دينار على الفائزين 

في احلفل اخلتامي.
ب����دوره أكد املدي����ر التنفيذي 
لشركة زين عبداهلل اجلدعان أن 
هذه املسابقة ليست بغريبة على 
شركة زين إذ طاملا كانت السباقة 
في ريادة العمل املجتمعي خاصة 
في شهر رمضان املبارك، وتخص 
زين فئات املجتمع اخلاصة ببعض 
النشاطات التي تساهم في دمجهم 

باملجتمع.
واعتبر أن هذه املسابقة فريدة 
من نوعها من حيث الفكرة والتنفيذ 
وم����ا تقدمه لفئ����ة الصم في دول 
اخلليج، مؤكدا أنها البداية ملشاريع 

عديدة مقبلة.

تحت رعاية وزير الشؤون االجتماعية والعمل بحضور 26 مشاركًا من دول التعاون

)كرم ذياب(عدنان احلداد وعباس حمزة وعبداهلل اجلدعان خالل املؤمتر

ليلى الشافعي
دعا الداعية ناظم املسباح الى 
استثمار شهر رمضان في االقالع 
عن كل ما ال يجوز، مناشدا عموم 
املسلمني لالقبال على الطاعة في 
رمضان م���ن أجل ترك العادات 
السيئة التي اعتاد الناس عليها 
في رمضان منذ سنوات طويلة 
مثل متابعة االفالم واملسلسالت، 
مؤكدا ان رمضان ش���هر فضيل 
ال يج���وز ان يقترن مبثل هذه 
االمور والسيما البرامج التي تفنت 
الشباب والفتيات، واشار الى ان 
االقبال املتزايد على مشاهدة تلك 
االشياء في رمضان خصوصا 
يسهم بش���كل كبير في قسوة 
القلوب وبعدها عن اخلالق تبارك 
وتعالى. وطالب املسباح القائمني 

على وسائل اإلعالم بأن يتقوا 
اهلل فيما ُيعرض عبر قنواتهم 
طوال السنة بش���كل عام وفي 

شهر رمضان بشكل خاص وأال 
يعرضوا عبر وسائلهم االعالمية 
ما ال يجوز عرضه، مؤكدا ان الربح 
له وسائل شرعية أكثر بكثير من 
عرض ما ال يجوز عبر القنوات 
في رمضان وغي���ره. واضاف: 
الطاعات،  ان رمض���ان ش���هر 
وايضا ش���هر اخليرات إذ ُيقبل 
فيه املسلمون على التقرب الى 
اهلل تبارك وتعالى بشتى انواع 
القرب، ومن ذلك دعم املشاريع 
اخليرية التي تعم بالنفع على 
الفقراء واحملتاجني في ش���تى 
بقاع االرض، مؤكدا على أهمية 
دعم احلكومة لشتى ألوان العمل 
اخليري الذي يساهم في تفريج 
الكربات عن املسلمني وغيرهم 

داخل الكويت وخارجها.

ناظم املسباح

المسباح: االستفادة من شهر رمضان
باإلكثار  من المشاريع الخيرية لدعم الفقراء

صرح رئيس االحتاد العرب����ي لعمال البلديات 
والسياحة الس����كرتير العام املساعد رئيس اللجنة 
العرادة،  االجتماعية والثقافية واإلعالمي����ة محمد 
بأن النقابة وجريا على عادتها الس����نوية ستنظم 
حفل القرقيعان السنوي ألعضاء اجلمعية العمومية 
وعائالتهم يوم االثنني 23 اجلاري في صالة املرجان 
بفندق كويت حياة )فندق املنتزه اجلديد س����ابقا( 

مبيدان حولي في متام الساعة الثامنة مساء.
وأشار العرادة الى ان هذا احلفل ستقيمه النقابة 
بالتعاون مع فرقة الشناكل الكويتية لألطفال، وتشرف 
على تنظيمه جلنة املرأة العاملة بالنقابة، وسيتخلل 
احلفل توزيع كيس قرقيعان لألطفال مجانا وسيكون 
هناك توزيع للعديد م����ن الهدايا املجانية لألطفال، 
وكذلك سيتم توزيع بالونات سحرية لألطفال والرسم 

على الوجوه مجانا، وستكون هناك مسابقات شيقة 
لألطفال والعديد من الفقرات االستعراضية وفقرة 
الساحر العجيب وسحب اجلوائز على أرقام الدخول، 
باإلضافة الى اجلوائز األخرى اخلاصة باملسابقات 
التي س����يتم طرحها على احلض����ور تتعلق بتقدمي 
أس����ئلة عن نقابة العاملني في بلدية الكويت بهدف 
توعية احلضور من أعضاء اجلمعية العمومية بكل 
املواضي����ع التي تهم نقابتهم، م����ن حيث إجنازاتها 

ونشاطها وتكوينها وأهدافها وغيرها.
وناشد العرادة اإلخوة أعضاء وعضوات اجلمعية 
العمومية ضرورة احلضور واملشاركة في أنشطة 
احلف����ل واصطح����اب أطفالهم لالس����تمتاع باحلفل 
واحلصول على الهدايا واجلوائز التي سيتم تقدميها 

خالل احلفل.

»العاملين بالبلدية«: حفل القرقيعان 23 الجاري

جهودها لفرز وتقييم املشاركني 
في اجلائ���زة من الذين تقدموا 
حتى اآلن، باس���تخدام وسائل 
مختلفة ومنها الزيارات امليدانية 
للمشاركني وذويهم، حتى تكون 
النتائ���ج دقيق���ة ومعبرة عن 
الواقع احلقيقي.  واش���ار الى 
ان االنشطة املختلفة للجائزة 
تصب في اجتاه حتقيق االهداف 
التي رسمتها اللجنة العليا منذ 
بدء اجلائزة قبل 4 س���نوات، 
التصوير  مبينا ان جائزت���ي 
الفوتوغرافي والقصة القصيرة 
يسيران في ذات االجتاه، وختم 
حسن تصريحه بتهنئة القيادة 
السياس���ية والشعب الكويتي 

بالشهر الفضيل.

في اجلائزة مفتوح حتى نهاية 
اغسطس اجلاري، داعيا الراغبني 
في املشاركة فيها الى االسراع 
في ملء االس���تمارة اخلاصة 
بالترشيح وتسليمها الى اللجنة 
العليا سواء في مقرها أو عبر 
فرق الرعاية املتنقلة التي تتبع 

ادارة رعاية املسنني.
من جهته اش���اد مدير ادارة 
رعاية املسنني ورئيس اللجنة 
العليا للجائزة علي حسني بالدور 
الذي تقوم به وسائل اإلعالم في 
دعم ومساندة العمل االجتماعي 
واالنساني في الكويت، معتبرا 
انه���ا من الركائ���ز الفعالة في 
إجناح اي عمل. وكشف حسن 
عن ان اللجن���ة العليا تواصل 

هنأ الراعي الرسمي جلائزة 
»االبن الب���ار« إبراهيم البغلي 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والشعب الكويتي 
مبناسبة شهر رمضان املبارك، 
مبتهال الى اهلل أن يعيده على 

اجلميع باخلير والبركة.
وذك���ر البغل���ي ان اللجنة 
البغلي لالبن  العليا جلائ���زة 
الب���ار س���تقوم بعم���ل غبقة 
رمضانية مس���اء غد االحد 22 
اجلاري في فندق هوليداي ان 
داون تاون، الفتا الى ان الغبقة 
سيشارك فيها عدد من الفائزين 
باجلائ���زة على م���دار االعوام 
الثالثة املاضية، إضافة إلى عدد 
من الش���خصيات االجتماعية، 
وذلك بهدف التواصل والتعارف 
بني االجيال، وتوطيد وتقوية 
العالق���ات االس���رية وتعزيز 
السلوك االيجابي جتاه املسنني، 
كما تهدف الغبقة الى تفعيل دور 
االعالم جتاه قضايا هذه الفئة 
الغالية، إلشعار املسنني بأنهم 
جزء من املجتمع ومشاركتهم 
اج���واء التراح���م واحملبة في 
هذا الش���هر الفضيل. واش���ار 
البغلي الى ان باب االش���تراك 

علي حسنإبراهيم البغلي

البغلي: غبقة »االبن البار« تستهدف
 تعزيز السلوك اإليجابي تجاه المسنين

تقام غدًا األحد في فندق هوليداي إن داون تاون

تراث الجهراء نظمت رحلتي عمرة 
ومشروع إفطار الصائم لـ 70 ألف شخص

ليلى الشافعي
أطلقت جمعية إحياء التراث اإلسالمي فرع محافظة اجلهراء قافلتي عمرة 
للجاليات املسلمة منذ بداية الشهر الفضيل. وأشار د.فرحان الشمري رئيس 
فرع اجلمعية الى ان القافلتني هما احلادية والعشرون والثانية والعشرون 
في مسيرة اجلمعية والتي تأتي هذا العام وكعادتها السنوية برعاية يوسف 
احلربي. واضاف ان هذه الرحلة تس��تهدف فئة اجلاليات املس��لمة داخل 
الكويت، والذين ال ميلكون ماال من أجل أداء مناس��ك العمرة ألول مرة في 
حياته��م حيث تقضي القافلة ملدة خمس��ة ايام ما بني مكة املكرمة واملدينة 
املنورة وعلى متنها 95 معتمرا من مختلف اجلنسيات يرافقهم طاقم إداري 
ودعوي متخصص مذكرا بهذا الصدد بفضل العمرة في رمضان لقول النبي 
ژ: »عمرة في رمضان كحجة معي«. ومن جانب آخر أشار الشمري إلى 
مش��روع إفطار الصائمني، والذي استهدف 70 ألف صائم داخل محافظة 
اجلهراء من خالل جتهيز 11 موقعا بالكامل ولقد حظي هذا املشروع بنجاح 
منقطع النظير، مشيدا بجهود أهالي احملافظة واللجان اخليرية في دعم هذا 
املشروع واجناحه. وذكر الشمري ان االسر احملتاجة داخل احملافظة شملها 
ايضا مش��روع افطار الصائم من خالل السلة الرمضانية التي شملت 30 
اس��رة محتاجة وذلك بالتعاون مع مؤسسة جاعد  احلربي للمواد الغذائية، 

ونسأل اهلل العلي القدير أن يجزيهم خير اجلزاء.

11
تع���ود صالب���ة العظ���ام إل���ى ترس���ب مجموعة م���ن األمالح 
واملعادن أهمها الكالس���يوم ويعتمد هذا الترسب على توازن 
كمية فيتامني )د( والكالس���يوم املوجودة باجلس���م- فما هو 

مستوى فيتامني )د( في الشخص الطبيعي؟
100 نانومول لكل لتر

30 نانومول لكل لتر
5 نانومول لكل لتر

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

كــــــــوبون اليــــــوم احلادي ع�سر

اأ- اأم حكيم املخزوميه.

ب- ن�صيبة بنت كعب الأن�صارية.

جـ- �صفية بنت عبد املطلب.

من اأول م�صلمة قتلت م�صركا يف ال�صالم ؟

اختار الإجابة ال�صحيحة من بني الأجوبة الثالثة:

مبرة األعمال الخيرية تتبنى  »كفالة الدعاة« في الدول اإلسالمية الفقيرة
اعلن االمني العام ملبرة االعمال اخليرية د.هاش����م 
الهاش����مي »عن انطالق مش����روع كفالة الدعاة والذي 
يعتبر املش����روع االساسي للمبرة لرمضان هذا العام، 
وذلك ملا ملسناه من حاجة ماسة اليه في كثير من الدول 
االسالمية الفقيرة«. وقال في تصريح صحافي »ان فكرة 
هذا املشروع نبعت مما شهدن�اه في البلدان االسالمية 
الفقي�رة، فاملسلمون يعيش�ون في كثير من املناطق في 
ق����رى بعيدة عن املدن ينتش����ر فيها اجله�ل بالدي���ن 
وأحكامه، فهم بحاجة الى من يبصرهم باحل�ق ويعلمهم 
الدين الصحيح، كما توجد مناط�����ق غير اس����المية 
يحتاج فيها املس����لمون الى امل����دارس ومعاهد لتعليم 

القرآن واللغة العربية في ظ�ل الثقافات الغربية، هذا 
باالضاف��ة الى الكثير م��ن املساجد في القرى النائية 
والب�الد البعيدة الت�ي ال جتد من يؤم الناس في الصلوات 
وه��ي بحاجة الى االئمة والدع�اة«. وتابع: كما ان املبرة 
تسع�ى لكفال��ة 500 داعية ومعلم ف��ي مختلف املناطق 
االسالمية وتختلف قيمة كفالة الدع�اة حسب املناطق 
التي سيتم التوجه اليها في أفريقيا وأوروبا والوط��ن 
العربي، موضحا: تتراوح تكلفة الداعية من 50 الى 160 
دي���نارا شهريا وكفالة املعلم واحملفظ من 20 الى 50 
دينارا ش����هريا، وميكن املساهمة في هذا املش�روع من 

خالل االستقطاع الشهري بقيمة عش���رة دنان��ير.

»المهندسين« زارت دور رعاية المسنين
إكماال ملسيرة اخلير واغتناما 
لفرصة احلب واملودة في ش����هر 
رمض����ان الفضي����ل، قامت جلنة 
الطلبة والبحث العلمي في جمعية 
املهندس����ني وبحضور االعالمية 
فيحاء السعيد بزيارة لدور رعاية 
املسنني. وهدفت الزيارة الى زرع 
البهجة والسرور في قلوب املسنني 
وإشعارهم بأنهم بني اهليهم وابنائهم 
في شهر رمضان الكرمي. بدورها، 
الس����عيد  قامت االعالمية فيحاء 
بش����كر اللجنة لقيامها مبثل هذه 
االنشطة اخليرية التي تؤلف بني 
قلوب املجتمع وتزيد من ترابطه. 
وفي اخلتام قامت اللجنة بتوزيع 
الهدايا على املس����نني وتوديعهم، 
وشارك في الزيارة كل من املهندسني 
واملهندسات عالية املنصور نائبة 
رئيس اللجنة وعيس����ى النوري، 
لطيفة الديولي، مهدي كرم، عهدي 
العتيبي، دعيج الضبيبي، لطيفة 
احلمود، دانة احلمود، دميا احلمود، 

وعائشة العجيري، سندس الزيد، 
فاطمة الفرحان ومنيرة التميمي، 
وقد قامت املهندسة لطيفة الديولي 
مع زمالئها بتنظيم هذه الزيارة.

املهندسون واملهندسات مع مجموعة من املسنات


