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»اإلصالح االجتماعي« تعلن انطالق 
مسابقة الديوانيات في الرقة

اعلن مدير مسابقة الديوانيات 
التابعة  العمل االجتماعي  بلجنة 
جلمعية االصالح االجتماعي فرع 
الرقة س���عد العتيبي عن انطالق 
التصفي���ات في مس���ابقة دوري 
الديوانيات مساء اليوم في صالة 
أف���راح الرقة مبنطقة الرقة حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون القانونية وزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستش���ار راش���د احلماد والتي 
تنظمها جلن���ة العمل االجتماعي 
للس���نة العاش���رة على التوالي 
وللسنة الثانية بالتعاون مع وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية. وأكد 

العتيبي في تصريح صحافي ان املسابقة بفضل التنظيم والترتيب تشهد 
اقباال كبيرا مما اضطر اللجنة املنظمة الى زيادة عدد الفرق املش���اركة 
من 48 الى 64 فريقا مقارنة بالع���ام املاضي. وقال العتيبي ان جمعية 
االصالح االجتماعي حترص على اقامة دوري الديوانيات، الس���يما في 
دورته العاشرة على التوالي لتوضيح رؤيتها الثقافية والفكرية املنطلقة 
من غايتها في صناعة املناخ الثقافي االسالمي املساهم في كشف االبعاد 
القيمة وترسيخ مفهوم الديوانية في وسط املجتمع الكويتي باعتبارها 
رمزا من رموز االصالة.  وأضاف العتيبي ان مس���ابقة هذا العام تأخذ 
بعدا آخر، حيث مت اطالق شعار خاص باملسابقة بعنوان »جنتمع على 
الطاعة« وان اللجنة املنظمة تهدف الى حتفيز االخوة رواد الديوانيات 
على املشاركة في انشطة الدوري، السيما انه مت تسمية الفرق املشاركة 
بأسماء الديوانيات لزيادة التعارف بني الفرق املشاركة.  وأشار العتيبي 
الى انه مت ادخال تكنولوجيا جديدة وبرنامج خاص للمسابقة، بحيث 
تكون االس���ئلة منوعة وتأخذ كل اجلوانب سواء التاريخية أو الدينية 
أو الثقافي���ة، خاصة ان دوري الديوانيات حقق جناحا كبيرا على مدار 
الس���نوات العشر املاضية، مش���يرا الى ان اجلهة املنظمة لهذا الدوري 
هي تعاون بني جمعية االص���الح االجتماعي )جلنة العمل االجتماعي( 
ووزارة االوقاف )إدارة الثقافة االس���المية( وخصصت اللجنة املنظمة 
للمسابقة جوائز قيمة للجمهور على مدى االيام اخلمسة من عمر املسابقة 
موجها الدعوة ألهالي الكويت عامة وأهالي املنطقة العاشرة على وجه 
اخلصوص احلضور الى املسابقة لالستفادة من املعلومات القيمة التي 

تطرح على املتسابقني.

أسامة أبوالسعود
أقام مجلس العالقات االسالمية 
� املسيحية غبقة رمضانية بفندق 
البحري ضمت  كوستا بالشعب 
الفعاليات االسالمية  العديد من 
واملس���يحية للتعبير عما يربط 
املسلمني واملسيحيني من روابط 
اخوية وتأكيدا عل���ى ما تتمتع 
ب���ه الكويت من حرية دينية في 
ممارسة اجلميع لعقائده وشعائره 

الدينية.
والقى عضو مجلس العالقات 
االسالمية � املس���يحية ومختار 
املنصوري���ة ورج���ل االعم���ال 
عبدالوه���اب النقي كلمة هنأ في 
بدايته���ا صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
عهده االمني والش���عب الكويتي 
الك���رمي واملقيم���ني عل���ى ارض 
هذا البل���د الطيب العزيز واالمة 
االسالمية بحلول شهر رمضان 

الكرمي.
وق���ال النق���ي »ان التواصل 
املس���تمر والدائم بني االشخاص 
والتجمعات والشعوب كفيل بازالة 
الكثير م���ن احلواجز والعقبات 
الوهمي���ة، فالتواص���ل ضرورة 
حتمي���ة لك���ون البش���ر وحدة 
واحدة لها رب واحد هو اهلل _عز 
وجل _ وقد وفقنا اهلل سبحانه 
وتعالى لتأسيس مجلس العالقات 
االس���المية � املس���يحية خلدمة 
التواصل ترشيدا للرأي وتعزيزا 
الديانتني  للثقة ب���ني اصح���اب 
االبراهيميتني في العالم االسالمي 
واملسيحي لتوحيد اجلهود وتعزيز 
املواقف ازاء القضايا املش���تركة 
وازالة الشكوك واستثمار وتعظيم 
االهداف املشتركة بشكل تبادلي 

كل في موقعه.
وتاب���ع النقي قائ���ال »يعمل 
مجل���س العالق���ات االس���المية 
� املس���يحية على مد اجلس���ور 
مع مختلف الهيئات االس���المية 
واملسيحية داخل وخارج الكويت، 
حيث مت لقاء احلبر االعظم قداسة 
البابا بندكتوس السادس عشر 
وكذلك مختلف املجالس البابوية 

عمانوي���ل غريب كلمة قال فيها: 
ارحب بكم في الغبقة التي يقيمها 
مجل���س العالقات االس���المية � 
املسيحية مبناسبة حلول شهر 
رمض���ان املبارك، ش���هر اخلير 
الى اهلل،  والرحم���ة والتق���رب 
والتواص���ل االجتماعي في جو 
من االلفة واملودة، سائلني العلي 
القدير ان يدمي الس���الم والرخاء 
واحملب���ة على وطنن���ا احلبيب 
الكويت في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو االمير وسمو ولي 

في الڤاتيكان، كم���ا نعمل للقاء 
العديد من املرجعيات االسالمية 
واملس���يحية في مختلف بلدان 
العال���م، بهدف ترجم���ة احلوار 
االس���المي � املس���يحي ملشاريع 
مش���تركة حول ما يتوافق عليه 
اصحاب الديانتني االبراهيميتني 
البشرية باخلير واحملبة  لتنعم 

والسالم.
من جانبه، ألقى نائب رئيس 
مجل���س العالقات االس���المية � 
القس  الكوي���ت  املس���يحية في 

ان االحتاد حرص على تنظيم 
هذه الغبقة الرمضانية لزيادة 
التواصل الطالبي بني االحتاد 
واإلدارة اجلامعي����ة من جهة 
وبني االحتاد والطلبة من جهة 
اللقاء حقق  أن  أخرى، مؤكدا 
املرجو منه خصوصا ونحن في 
األجواء الرمضانية الروحانية، 
وأن االحتاد مستمر في تنظيم 
االنشطة الطالبية والسعي نحو 
حتقيق املكتسبات الطالبية، 
وأن الهيئة اإلدارية هذا العام 
حقق����ت العديد من اإلجنازات 
على مختل����ف األصعدة مثل 
تنظيم حمل����ة »الزم يتغير« 
التس����جيل في  لتغيير نظام 
اجلامعة وهو ما حتقق من خالل 
النظام اجلديد والذي يتالفى 
عيوب النظام السابق باإلضافة 
الى مشاركة االحتاد في اجتماع 
جلنة العمداء واملطالبة بوضع 
احللول ملش����كلة حتديد مواد 
التخصص ف����ي كلية العلوم 
اإلدارية وهو ما حتقق من خالل 
موافقة االدارة اجلامعية على 
مقترحاتنا بناء على مشاركة 
ف����ي اجتم����اع جلنة  االحتاد 
العمداء والعديد من احلمالت 
واالنش����طة الطالبية وفي كل 
املجاالت وأضاف أن هناك املزيد 
فاالحتاد لن يتوقف عن خدمة 

الطلبة.

التربية  فيه ويرفعه لوزي����رة 
متهيدا لطرحه في اجتماع مجلس 
اجلامعة ومن ثم أخذ املوافقات 
االزمة من مؤسسات الدولة مبينا 
أن اإلدارة اجلامعية تفضل هذه 
الطريقة لترك احلرية للطالب 
الختيار النوع املناسب له حسب 
ما هو متوافر في السوق مع تقدمي 
نصائح للطلبة وتوجيهم نحو 
أجهزة معينة مناس����بة وترك 

االختيار النهائي للطلبة.
 ومن جانبها قالت عميدة كلية 
اآلداب د.ميمون����ة الصباح إنها 
حترص على مشاركة الطلبة في 
هذه املناسبات الطالبية خصوصا 
ونحن في شهر رمضان املبارك، 
موضحة أن الغبقة الرمضانية 
هي عادة كويتية أصيلة تعبر 
عن مدى التواصل والتالحم بني 
الشعب الكويتي، وأضافت قمت 
بإلغاء كافة مواعيدي وارتباطاتي 
ملشاركة الطلبة في هذه املناسبة 
الطلبة على هذه  وأشكر احتاد 
املبادرة لزيادة التواصل وأتقدم 
بالتهنئة للقيادة السياسية في 
البالد وعلى رأسها صاحب السمو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد 
وسمو ولي عهده الشيخ نواف 
األحمد، متمنية التوفيق والسداد 

للجميع.
ومن جانبه قال رئيس الهيئة 
االدارية في االحتاد عمار الكندري 

بدوره مشاركة احتاد الطلبة في 
اجتماع جلنة العمداء األخير الذي 
شارك به االحتاد وطرح وجهة 
النظر الطالبي����ة حول عدد من 
املواضيع مثل مش����كلة حتديد 
مواد التخصص في كلية العلوم 
اإلداري����ة وغيرها من املواضيع 
الطالبية التي أثمرت تفهم اإلدارة 
اجلامعية ملطالب االحتاد واملوافقة 
اآلراء  عليها، مؤك����دا أن تبادل 
واحلوار يحقق املنشود فيمكن 
للطلبة واالحت����اد طرح آرائهم 
ومقترحاته����م وفق تصوراتهم 
االكادميية ويقنعون بها اإلدارة 
اجلامعية وهو ما حتقق مؤخرا، 
اإلدارة اجلامعية  مؤكدا حرص 
على التواصل مع الطلبة وتبني 

مقترحاتهم.
وبخصوص مقترح الب توب 
لكل طالب جامعي قال د.اليتامى 
إن اإلدارة اجلامعية لم حتصل 
على املوافق����ات املطلوبة العام 
الع����ام خرجت  املاضي وه����ذا 
مبقت����رح جديد وهو تقدمي بدل 
نقدي للطالب بقيمة 250 دينارا 
وترك حرية اختيار الالب توب 
للطالب اجلامعي، مؤكدا أن اإلدارة 
تش����عر بأهمي����ة التكنولوجيا 
ومواكب����ة التعليم له����ا ولذلك 
حترص على إقرار هذا املشروع، 
مبينا أن املقترح حاليا مطروح 
على مدير جامعة الكويت لينظر 

سعود المطيري
أقام����ت الهيئ����ة اإلدارية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع اجلامعة غبقة رمضانية 
لإلدارة اجلامعية ولطلبة اجلامعة 
املستجدين واملستمرين وذلك 
مبناس����بة حلول شهر رمضان 
املبارك ولزيادة التواصل الطالبي 
بني االحت����اد واإلدارة واالحتاد 
والطلب����ة وقد ش����ارك عدد من 
القيادات األكادميية والسياسية 
في الغبق����ة وكان في مقدمتهم 
النائب د.علي العمير وأمني عام 
اليتامى  الكويت د.أنور  جامعة 
وعميدة كلية اآلداب د.ميمونة 
الصباح وعميد كلية الهندس����ة 

د.طاهر الصحاف.
 وقال امني عام جامعة الكويت 
د.أن����ور اليتامى عل����ى هامش 
مش����اركته في غبق����ة االحتاد 
الرمضانية ان رمضان هو شهر 
اخلير وشهر التواصل بني أهل 
الكويت جميعا بغض النظر عن 
فئاتهم وطوائفهم وتوجهاتهم وال 

فرق بني الرئيس واملرؤوس.
وأضاف أن القيادة السياسية 
في الكويت علمتنا التالحم مع 
الشعب حيث نراهم في تواصل 
دائم مع الش����عب ونحن كإدارة 
جامعية أحببنا مشاركة الطلبة 
الرمضانية  الغبق����ة  في ه����ذه 
لنقاش الطلبة والتواصل معهم 
في هذا اجلو األسري والروحاني 
الطيب ونحن نقدر دعوة االحتاد 
املبادرة  ونش����كرهم على هذه 
وأضاف أن مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد كان يرغب في 
مشاركة الطلبة هذا اللقاء إال أنه 

اعتذر النشغاالته.
اإلدارة اجلامعية  وتابع بأن 
الطلب����ة على  تش����كر احت����اد 
تواصله على مدار العام مؤكدا 
أن أسلوب احلوار وتبادل اآلراء 
هو ما يحقق اإلجنازات الطالبية 
وأسلوب احلوار وهو ما يتبعه 
احت����اد الطلبة وهو االس����لوب 
األمثل فأسلوب الشد واجلذب ال 
يحقق املصلحة ألي طرف، مثمنا 

عهده االمني وسمو رئيس مجلس 
الوزراء لتظل الكويت دائما واحة 
امن وامان الهلها ولكل من يعيش 

على ارضها.
وتابع عمانويل: اننا في مجلس 
العالقات االس���المية � املسيحية 
والذي يعتبر برهانا صادقا على 
التسامح الديني وحرية العبادة 
ال���رأي اآلخر وحقوق  واحترام 
االنسان لكل من يعيش على ارض 
الكويت الطيبة، نسعى دائما الى 
تعزيز الثقة بني اتباع الديانتني 
االسالمية واملسيحية ودعم روابط 
واواصر احملبة والتواصل بينهما 
في ظ���ل العالم الذي نعيش فيه 
وس���ط دعوات بغيض���ة تدعو 
للتطرف وبث الفرقة والتي تؤدي 

الى التوتر والعنف.
ان املجل���س يضع في  وقال 
البناء  اولوياته ضرورة احلوار 
املبني عل���ى احملب���ة والتفاهم 
والثق���ة بيننا من خالل التوعية 
واللقاءات املشتركة وتبادل الرأي 
والتعاون في مختلف االنشطة. 
واوضح عمانويل ان وجودنا في 
الغبقة في هذا املساء املبارك يقدم 
للعالم صورة ايجابية على امكانية 

التعايش مبحبة وسالم بيننا.

سعد العتيبي

 النقي: التواصل المستمر كفيل
بإزالة الحواجز والعقبات الوهمية

 اليتامى: اقتراح بصرف 250 دينارًا
لكل طالب جامعي لشراء الالب توب

عمان�وي�ل: م�ج�ل�س العالق�ات اإلس�المية � المس�يحية 
بره�ان صادق على التس�امح الدين�ي وحرية العبادة ف�ي الكويت

مجلس العالقات اإلسالمية أقام غبقة رمضانية بفندق كوستا بالشعب البحري االتحاد الوطني لطلبة الجامعة أقام غبقته لإلدارة الجامعية ولطلبة الجامعة المستجدين والمستمرين

السيد محمد باقر املهري متوسطا األنبا بيجول وعبدالوهاب النقي ود.زهير احملميد وبعض املشاركني في الغبقة )أنور الكندري(الشيخة د.ميمونة الصباح ود.أنور اليتامى ود.طاهر الصحاف في استقبال حضور الغبقة

ترحيب بالسيد محمد باقر املهري

د.ميمونة الصباح في استقبال املهنئني

عمانويل غريب ملقيا كلمته


