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الشعيب: افتتاح 25 مسجدًا في رمضان واستقبال 40 قارئًا وتنظيم 36 معتكفًا 

أسامة أبوالسعود
أكد وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية املساعد 
لقطاع املساجد وليد الشعيب أن ادارة الثقافة االسالمية 
بوزارة األوقاف استطاعت ترجمة استراتيجية الوزارة 
الداعية الى الشراكة املجتمعية مع مؤسسات املجتمع 
املدني من خالل تنظيمها لدوري الديوانيات الثقافي 
الرمضاني بالتعاون مع جمعية اإلصالح االجتماعي 
فرع محافظة األحمدي ممثلة بلجنة العمل االجتماعي 
فرع الرقة والتي بدأت في تنظيم مسابقة الديوانيات 
الرمضانية على مدى العشر سنوات املاضية وكذلك 
بالتعاون مع جمعية الرقة التعاونية وهذه املسابقة 
جمعت عددا كبيرا من املتنافسني على املراكز االولى 
واحلصول على اجلوائز النقدي����ة التي خصصتها 
اللجنة املنظمة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الش����عيب 
خالل متثيله نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والش����ؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد مساء أمس األول في 
اختتام مسابقة دوري الديوانيات الثقافي الرمضاني 
العاشرة التي تنظمها جلنة العمل االجتماعي التابعة 
جلمعية اإلصالح اإلجتماعي بالتعاون مع ادارة الثقافة 
االسالمية للسنة الثانية على التوالي في صالة أفراح 
الرقة بحضور أمني الس����ر الع����ام جلمعية االصالح 
االجتماعي عبداهلل العتيقي ومدير مساجد محافظة 
الفروانية كريدي الدوس����ري وعدد من القيادات في 
وزارة األوق����اف وجمعية االصالح االجتماعي. وأكد 
الش����عيب ان ادارة الثقافة االسالمية لها دور كبير 

ورائد في اعداد وتنظيم البرامج واالنشطة التي تهدف 
الى خدمة املجتمع، وهذا ما ملسناه من خالل تهافت 
املش����اركني واجلمهور في انشطة الدوري خاصة أن 
الهدف من هذه املسابقة إشغال أوقات فراغ الشباب 
مبا هو نافع ومفيد في مسابقة علمية وثقافية ودينية 
واجتماعية ورياضية مبا يعود على اجلميع بالنفع 
الدنيوي واألخروي وساهمت وزارة األوقاف باجلوائز 
املادية والعينية ونتمنى أن تكون مثل هذه املسابقة 
في جميع محافظات الكويت في الس����نوات القادمة 

لتعم الفائدة جميع مناطق الكويت. واضاف الشعيب: 
»سعدت بوجودي هذه الليلة نيابة عن نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش����ؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد لرعاية اختتام دوري الديوانيات الذي ملست 
فيه االداء املتميز الدارة الثقافة في تنظيم هذا الدوري 
الذي ش����هد تنافس 64 ديوانية«. واوضح الشعيب 
ان وزارة االوقاف تس����تعد لدخول العش����ر األواخر 
من ش����هر رمضان وجهدنا منصب في شهر رمضان 

املبارك خلدمة املصلني والس����هر على راحتهم ولقد 
وصل الى أرض الكويت أربع����ني قارئا إلحياء هذه 
الليالي املباركة منهم 35 مس���تمرون طوال الشهر 
و5 سيشاركون بالعشرة األواخر وسوف يصل الى 
البالد االسبوع القادم الشيخ محمد أيوب إمام احلرم 
املدني السابق وكذلك سيصل الشيخ محمد كناكري 
في العشر األواخر ومت استقبال عشرين محاضرا 
كذلك نظمنا املجالس الفقهية في عدد من املساجد 
وكذلك هناك تعاون مع رابطة علماء الشريعة في 
دول مجل���س التعاون اخلليجي وكذلك تنظيم 36 
معتكفا رمضانيا و12 مركزا رمضانيا مركزان في 
كل محافظة من احملافظات الست لتخفيف الضغط 
على مس���جد الدولة الكبير، مش���يرا الى أن قطاع 
املساجد افتتح 25 مسجدا خلدمة املصلني في شهر 

رمضان وحده.
ب���دوره أكد رئيس جلنة العمل االجتماعي فرع 
الرقة عبداهلل العجمي أن اللجنة استطاعت خالل 
العشر سنوات املاضية أن تنظم هذه املسابقة القيمة 
وتنجح بها ودليل ذلك زيادة عدد املش���اركني عاما 
تلو اآلخر وقد زاد جناح املسابقة شراكتها مع وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلس���المية على مدى العامني 
اآلخرين مما أعطى للمس���ابقة أهمية خاصة تدل 
على جناح العم���ل األهلي إذا تعاون مع احلكومي 
فكل الشكر لراعي املسابقة املستشار راشد احلماد 
والى من أناب عنه وكيل وزارة األوقاف املس���اعد 

لشؤون املساجد وليد الشعيب.

جمعية اإلصالح باألحمدي اختتمت دوري الديوانيات بالتعاون مع الثقافة اإلسالمية برعاية الوزير الحماد

..ويكرمون ديوانية الشطي الفائزة الثانيةوليد الشعيب وعبداهلل العتيقي ومانع العجمي يكرمون ديوانية بوتركي األولى

وليد الشعيب يكرم عبداهلل العتيقي

»الهالل االحمر« توزع بعض التموين

قوافل املساعدات في طريقها الى املتضررين

نقل املساعدات إلى الطائرة

حتميل املساعدات

احدى الباكستانيات حتمل بعض املساعدات

»الدفاع«: إرسال مساعدات ومعونات إنسانية إلى باكستان

تنفيذا للتوجيهات الس���امية من صاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الش���يخ صباح األحمد أمر النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك مبشاركة 
وزارة الدفاع في جتهيز وارس���ال املساعدات االنسانية ملنكوبي 
الفيضانات في جمهورية باكس���تان االسالمية الشقيقة، جتسيدا 
للتواصل والترابط والتالحم بني الشعبني الشقيقني. فقد اقلعت 
طائرة النقل العس���كرية التابعة للقوة اجلوية الكويتية صباح 
امس من قاعدة عبداهلل املبارك اجلوية الى جمهورية باكس���تان 
االسالمية محملة باملساعدات ومواد االغاثة، مت جتهيزها من قبل 

هيئة االمداد والتموين برئاس���ة االركان العامة للجيش ملساعدة 
املتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وتخفيفا عنهم عما اصابهم 
من اضرار. وتعتبر هذه الرحلة األولى لوزارة الدفاع في نقل وارسال 
املساعدات واملعونات االنسانية والرابعة من اجلسر اجلوي بني 
الكويت وباكس���تان على طائرات النقل العسكرية التابعة للقوة 
اجلوية الكويتية بالتنس���يق مع الهالل األحمر الكويتي والهيئة 

اخليرية اإلسالمية العاملية.
وفي االطار ذاته قامت جمعية الهالل االحمر بايصال املساعدات 

الكويتية الى املتضررين في باكستان.

»الهالل األحمر« وزعت المساعدات على المتضررين
اعرف أين ومتى تتوقف 

عن استخدام اإلنترنت
د.ب.أ ـ أندرياس ثيم

لقد أصبح اإلنترنت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، وعدد 
كبير من األنشطة يتم عبر اإلنترنت سواء احلوارات أو مشاهدة 
أفالم الڤيديو أو اإلس��تماع إلى الوس��ائط الصوتية أو املرئية 

)البرودكاست( أو حجز االجازات أو التعامل مع البنوك.
إال أن البق��اء لفترات طويلة على االنترنت ميكن أن يصبح 
مش��كلة عندما تضط��ر أجزاء أخرى من حياتن��ا إلى التراجع. 
وهناك س��بب واحد كبير لتوضيح ملاذا يش��غل اإلنترنت تلك 

األهمية الكبرى.
ويقول جان هنريك ش��ميت من معهد هانز بريدو ألبحاث 

اإلعالم في جامعة هامبورغ »لقد سقطت احلواجز الفنية«.
فقد أصبح من الس��هل نشر جميع أنواع املعلومات والعمل 

مع اآلخرين وتنقية املعلومات وتنميتها.
وينطبق الش��يء نفسه على األنش��طة األخرى مثل كتابة 
البريد اإللكتروني واحلوارات والتخطيط ألجازة واعداد الصور 

أو ممارسة األلعاب.
وتقول إحدى الصيغ »كلما زادت الفرص التي يقدمها النت 

كلما زاد حجم الوقت الذي ميضيه الناس في استخدامه«.
ووفقا لرابطة التجارة اإللكتروني��ة األملانية )بيتكوم(، فإن 
26 مليون أملاني يقومون بأعمالهم املصرفية عبر اإلنترنت من 

إجمالي عدد السكان الذي يبلغ 82 مليون نسمة.
ويق��وم 13 ملي��ون منه��م بحج��ز االجازات ع��ن طريق 
اإلنترنت ويقوم ستة من بني 10 أفراد مبشتريات عبر الشبكة 

العنكنبوتية.
ويس��تخدم 70% من األملان اإلنترنت وأن الش��باب نشطاء 
بشكل خاص حيث تستخدم نسبة تقارب 98% منهم اإلنترنت. 
ووفقا لدراس��ة حديثة فإنهم »تقريبا وبش��كل كامل في العالم 

الرقمي«.
كما أن اإلنترنت هو أيض��ا املكان الذي تلتقي فيه مختلف 
أشكال وسائل اإلعالم: التلفزيون والراديو والڤيديو والبرودكاست 
واحل��وارات جميعه��ا ممكنة عب��ر اإلنترنت أو عب��ر الهاتف 

الذكي.
وفي وس��ط اجليل الش��اب فإن اإلنترنت تخطت شعبيته 

بالفعل التلفزيون.
ويقول ش��ميت »إن اإلنترنت تطور إل��ى أداة هامة لتنظيم 
حياتنا«.ويسمي اخلبراء هذا التطور بأنه »التعود« وقد أصبح 
مألوفا بش��كل خاص بني »املواطنني الرقميني« وهم الش��باب 
الذي نش��أ وتربى مع اإلنترنت والذي من أجلهم أصبح العالم 

االفتراضي شيئا حقيقيا.
ويقول شميت »الهدف هو التواجد بشكل دائم وبقاء اإلتصال 

املستمر مع األصدقاء«.
وه��ذا يحدث إل��ى اكبر حد في الش��بكات االجتماعية مثل 
الفيس بوك وماي سبيس، وليس من السهل حتديد متى أصبح 

استخدام اإلنترنت مشكلة.
وغالبا ما يكش��ف االس��تخدام املكثف لإلنترنت نفسه عن 
أنه موضوع يح��دث عندما تتفاعل أألفكار ويتغير الس��لوك، 
»فإذا عزمت على قضاء نصف ساعة لتحديث ملفك الشخصي 
وظللت جتلس على الكمبيوتر لثالث ساعات بعدها، إذن فأنت 
تبال��غ في ذلك«. كما يعد أيضا بادرة س��يئة إذا كنت تفكر في 
املس��توى التالي في اللعبة التي تؤديها على النت أثناء وجودك 
في املدرس��ة أو في محاضرة. كما أن استخدام اإلنترنت أيضا 

يجب أال يكون مسؤوال عن إفساد نظام نومك.
ففي أوقات املس��اء على وجه اخلصوص تكون الش��بكات 
االجتماعية في قمة ازدحامها لكن ذلك ال يجب أن يؤثر على ما 

سيحدث في اليوم التالي.
وتبدأ األش��ياء في أن تصبح حرجة عندما تفقد السيطرة: 
»فإذا عانيت من عواقب س��لبية في املدرس��ة أو العمل أو في 
عالقاتك بس��بب اإلنترنت، حينئذ ميك��ن ذلك أن يكون عالمة 

على االستخدام اجلائر« كما يقول بيرنر.

بوتركي األولى
فازت ديوانية بوتركي باملركز األول وحصلت 
على 1000 دينار في حني جاءت ديوانية الشطي 
في املركز الثاني وحصل���ت على 800 دينار، 
بينما ديوانية سعد العنزي حازت املركز الثالث 
وحصلت على 600 دين���ار، وديوانية محمد 
الكريباني جاءت ف���ي املركز الرابع وحصلت 

على 400 دينار.
وعل���ى الصعيد ذاته قدم���ت ادارة الثقافة 
االس���المية الدروع التذكارية لكل من رئيس 
مجل���س ادارة الرق���ة التعاوني���ة عبدالهادي 

احلويلة، ومدير ادارة الش���ؤون املالية خلف 
األذينة، ومدير ادارة النظم واملعلومات عارف 
الراشد، ومقدم دوري الديوانيات عبدالرحمن 
الكندري، ومراقب البرامج الدينية بتلفزيون 
الكويت خالد الرشيدي واملخرج بوزارة االعالم 
محمد الش���مري، ود.فالح العمرة من منتدى 
قبيلة العجمان، وعيس���ى الوندة من منتدى 
قبيلة العوازم، وجمعية االصالح االجتماعي في 
محافظة االحمدي ومدير ادارة الثقافة االسالمية 

وراعي احلفل وليد الشعيب.


