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تفتتح اليوم تحت رعاية وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية المستشار راشد الحماد

تفتتح مسجدًا في بلدة كتم األردنية

»السراج« يدشن المخيمات الربيعية للبنين والبنات

الهيئة الخيرية: افتتاح وحدتين لألسنان في الزرقا
افتتحت الهيئة اخليرية اإلس����امية العاملية مسجد عثمان بن عفان 
في بلدة كتم األردنية على نفقة احملسنني الكويتيني بزة براك الصبيح 
وبراك وش����اهة الصبيح، وتبلغ مساحة املس����جد 540م2 ويضم سكنا 

لإلمام ودارا لتحفيظ القرآن الكرمي ومصلى للنساء.
وأشاد مدير مديرية أوقاف محافظة أربد األردنية الشيخ جمال البطاينة 
بجهود الهيئة اخليرية في دعم املشاريع اخليرية وبناء املساجد في األردن، 

مؤكدا اهمية املسجد في بناء املجتمع االسامي وتشكيل هويته.
من جهة اخرى افتتحت الهيئة اخليرية عبر جلنة فلسطني اخليرية 
وحدتي اسنان في مخيم الزرقاء األردني ضمن عيادات األونروا برعاية 

رئي����س البرنامج الصحي في األونروا د.اش����تيوي ابو زايد وبحضور 
املشرف العام على مكتب الهيئة خليل احلمد، ونائب مدير دائرة الصحة 
العامة باألونروا د.بس����ام خلوف ورئيس ومدير املركز الصحي مبخيم 

الزرقاء وعدد من االطباء واملمرضني باملركز.
وأعرب رئيس البرنامج الصحي في األونروا عن شكره للهيئة اخليرية 
واملس����ؤولني في جلنة فلسطني اخليرية ومكتب الهيئة في األردن على 
متويل ودعم هذا املش����روع احليوي ألبناء املخيمات الفلسطينية، الفتا 
الى ان توفير اجهزة حديثة ومتطورة يساعد ويسهل مهمة األطباء في 

العاج.

حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسامية املستشار راشد احلماد، 
تفتتح اليوم ادارة السراج املنير 
مخيمها الربيعي والذي تقيمه للعام 

السابع على التوالي.
وصرح مراقب مركز البنني بادارة 
السراج املنير عبداهلل الرشيدي بأن 
املخيم هذا العام سيش����هد تطورا 
ملحوظا، حيث يكون على يومني 
في املدة من السادس والعشرين 
حتى السابع والعشرين من الشهر 
اجلاري مبنطقة املخيمات بكبد، وقد 
ُأعد له كثير من البرامج واالنشطة 
التي ستنال اعجاب ابنائنا وبناتنا، 
حيث يش����مل البرنامج هذا العام 
فقرات متجددة من ثقافية وتربوية 
وترفيهية ورياضية وورش عمل 
وغيرها من البرامج التي سيجدها 
ابناؤنا الطلبة وجبة ثقافية ترفيهية 
متنوعة سيسعدون بها كما عودتهم 

ادارة السراج املنير.
واعرب الرش����يدي عن تفاؤله 
باملخيم هذا العام، حيث هناك بعض 
االهداف التي من شأنها تعزيز مكانة 
املنير كإدارة اخذت على  السراج 
عاتقها دوما مش����اركة منتسبيها 
وموظفيها في كل ما من شأنه ان 
يوثق اواصر الصلة واحملبة بينهم، 
ففي فت����رة الصيف جتد النوادي 
الصيفية تتحدث بلغة الس����راج 
املنير في كل م����كان، وفي اواخر 
شهر رمضان املبارك من كل عام جتد 
املنير وابناءه يشاركون  السراج 
املصلني صاتهم وتهجدهم رافعني 
لواء اخلدم����ة املجتمعية والعمل 
التطوعي من خال مخيمات السراج 

على صعيد متص����ل، يفتتح 
اليوم ايضا املخيم الربيعي السابع 
للفتيات مبدين����ة االلعاب املائية 

)االكوابارك(.
وصرحت مراقبة مراكز البنات 
ورئيسة املخيم نورة العجمي بأن 
املخيم الربيعي هو احد االنشطة 
املركزية والسنوية التي تقيمها ادارة 
السراج املنير للطالبات اثناء اجازة 
الربيع بهدف التعارف والتواصل 
بني جميع مراكز الس����راج املنير 
وتعميق املشاعر االخوية بينهم 
باالضافة ال����ى قضاء وقت ممتع 
وجذاب حافل باالنشطة والفقرات 

الترفيهية والتربوية املفيدة.
وحول اهداف املخيم، اشارت 
العجمي الى ان الهدف الرئيسي هو 
استخدامه كميدان تربوي وترفيهي 
واجتماع����ي م����ن خال اكس����اب 
الطالبات قيما واجتاهات تربوية 
التعاون واحملب����ة والعمل  حول 
اجلماعي واحترام اآلخرين وتنمية 
العلم الشرعي والتربوي وتأصيله 
لدى الفتيات من خال املسابقات 
الى  الثقافية والعلمية، باالضافة 

املنير املجاورة لبعض املساجد التي 
يقع عليها االختيار كل عام.

الرشيدي قائا: ان  واستطرد 
املخيم جاء هذا العام ليحقق عدة 
اهداف على اساسها كان مشروع 
املخيم الربيعي للعام السابع على 
التوالي كأحد املشروعات الرائدة 
التي يعتز به����ا العاملون بادارة 

السراج املنير.
وذكر الرشيدي: من هذه االهداف 
االهتم����ام باملش����اركة اجلماعية 
واالخ����اق الرياضية والس����لوك 
القومي من خال ممارسة االنشطة 
الذكاء  الرياضية وتنمية جوانب 
واملوهب����ة واالبداع ل����دى الطلبة 
والطالبات من خال املس����ابقات 
الى  الرياضية واحلرك����ة اضافة 
اش����باع امليول واالحتياجات في 
اطار من التوجيه السليم لطاقات 
الش����باب فيم����ا ينفعه����م وكذلك 
اس����تغال وقت الفراغ في اجازة 
نص����ف العام وف����ق ضوابط من 
الروح االس����امية، مشاركني في 
حتقيق استراتيجية وزارة االوقاف 

والشؤون االسامية.

استثمار اوقات الفراغ وتنمية روح 
التنافس الشريف وحتقيق اكبر قدر 
من االستفادة لدى طالبات السراج، 
وذلك بأس����لوب تشويقي تربوي 
سليم مدعم باملسابقات واالركان 

املختلفة واجلوائز القيمة.
واش����ارت العجمي الى ان هذا 
العام سيش����هد نقل����ة نوعية في 
اختيار انش����طة املخيم بأسلوب 
مختلف يحيط����ه املرح ويتخلله 
العمل املسلي والهادف في الوقت 
ذاته، حيث س����تتضمن االنشطة 
انشطة مهارية وابداعية وانشطة 
ثقافية واالشغال اليدوية واملسابقات 
احلركية والرياضية، باالضافة الى 
ورش فنية وتدريبية ومجموعة 

من االلعاب الشعبية.
وحول عدد الورش املش����اركة 
في هذا املهرجان الترفيهي لبنات 
السراج املنير، ذكرت العجمي انه 
ستكون اثنتي عشرة ورشة مقسمة 
على ثاثة اقس����ام، ويأتي القسم 
االول حتت عنوان »ماضي بادي« 
ويش����مل اربع ورش هي ورش����ة 
اليامال، ورش����ة البادية، ورش����ة 
تراثنا الشعبي وورشة اسوارنا 
حتكي حاضر وماضي بادي، ويأتي 
القسم الثاني حتت عنوان »حتت 
ظالها تربينا« ويشمل هذا القسم 
اربع ورش هي: ورشة النفط، ورشة 
النهضة العمرانية، ورشة وزارات 
الكويت وورشة رمز كويتي، ويأتي 
القسم الثالث حتت عنوان »عمار 
يا كويت« ويشمل اربع ورش هي: 
ورش حكام الكويت ونظام احلكم، 
ورشة عهد عبداهلل السالم، ورشة 
الغزو العراقي والتحرير وورشة 

من جابر اخلير الى صباح العز.

نورة العجميعبداهلل الرشيدي

العبداهلل: الكويت وطن الثقافات وملتقى األفكار الداعية لتواصل الحضارات
محمد هالل الخالدي

برعاي����ة كرمية من س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وبحضور ممثل 
س����موه وزير النف����ط ووزير 
االعام الشيخ احمد العبداهلل 
افتتحت مساء امس االول ندوة 
مجلة العربي »العرب يتجهون 
شرقا«، بحضور عدد من السفراء 
واملفكري����ن من مختلف الدول 
العربية واالس����امية، وبهذه 
ألقى الشيخ احمد  املناس����بة 
العبداهلل كلمة مؤثرة ابرز فيها 
دور الكويت الثقافي وانفتاحها 
على العالم كله بتنوع ثقافاته 
وحضاراته االنسانية ما جعلها 
حتتل مكانة مرموقة بني الدول، 
حيث قال: في هذا العام ونحن 
نحتف����ل مبرور نص����ف قرن 
على االستقال و20 عاما على 
التحرير والعيد اخلامس لتولي 
صاحب الس����مو األمير مقاليد 
احلكم في الباد، يعبر املشهد 
ال����ذي ضم ضيوفن����ا الكرام، 
القادمني من نحو عشرين بلدا 
شقيقا وصديقا، عن ان الكويت 
ليست بلد عربي وحسب، بل 
الثقافات االنسانية  هي وطن 
جميعها، وملتقى االفكار الداعية 
لتواصل احلضارات واملنادية 

بتنوع الثقافات.
ان اجتاه العرب للشرق ل�م 
يكن بالنسبة لنا في الكويت ردة 
فعل معاصرة على اح�����داث 
سياسية او اقتصادية طارئة � 
كما قد يظن م�����ن يقرأ عنوان 
الندوة � بل ك������ان ثمرة عاقات 
تاريخية له����ا جذورها، بدأها 
نواخذة الكوي����ت، وبحارتها، 

وسار على منوالهم جتارها.
واس����تعرض الشيخ احمد 
العب����داهلل جه����ود الكوي����ت 
مبختلف مؤسساتها وخاصة 
وزارة االعام في نشر الثقافة 
التواصل مع  وم����د جس����ور 
العالم اجمع س����واء من خال 
ما تقدم����ه مجل����ة العربي او 
سلسلة عالم املعرفة وغيرها من 
االصدارات واالنشطة الثقافية 

االخ����رى.

بعد ذلك ألقى رئيس حترير 
مجل����ة العرب����ي د.س����ليمان 
العس����كري كلمت����ه التي جاء 
فيها: باسم مجلة »العربي« التي 
جعلت من صفحاتها وطنا لكل 
صاحب رأي ثاقب، وبس����تانا 
لكل ذي فكر خاق، أرحب بكم 

جميعا.
منذ 10 سنوات بدأنا تقليدا 
جديدا في مجلة »العربي« وهو 
اقام����ة ندوة فكرية موس����عة 
تس����تقطب اقام االكادمييني 
واالدباء من مش����ارق االرض 
العربي����ة ومغاربه����ا، واليوم 
نحتفل مبرور عقد كامل على 
هذه االنطاقة النابعة من دور 
»العربي« كمؤسس����ة ثقافية 
كويتية تخاط����ب العالم كله، 
وتس����عى اليه مثلم����ا ترحب 
بفكره وتضيء ثقافته وحتترم 

حضاراته.
واذا كانت »العربي« اللبنة 
االولى التي ارس����تها الكويت 
في مشروعها الثقافي بتوجيه 
دائم ورعاية فائقة من حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد فإننا نرفع الى 
سموه تهنئتنا جميعا، مبرور 
خمس س����نوات عل����ى توليه 

مقاليد الدولة، مثلما نهنئ ابناء 
هذا الوطن مبرور عشرين عاما 
التحرير، وخمسني عاما  على 
على االس����تقال وقيام الدولة 

الدستورية.
ان مجيء ن����دوة »العربي« 
لهذا العام وسط هذه االحتفاالت 
كلها يجعل من تاريخ انعقادها 
الكويت  مناسبة تؤكد مبادئ 
ف��������ي ان تكون س����فيرة الى 
العربي، وس����فيرة  العال�����م 

قرن في تنوي����ر الرأي العام، 
وس����عيها املتواصل في نشر 
العلم واملعرفة على مستوى 
العالم العربي والعالم االسامي 
في وق����ت واح����د، وجهودها 
الدؤوبة في التقارب بني شرق 
العالم االسامي وغربه وشماله 
وجنوبه، والعمل املتواصل في 
توطيد عرى احملبة والصداقة 
العرب واملس����لمني حتى  بني 
اصبحت منارة تش����ع بالعلم 

العرب ال����ى العالم كله.

تواصل مع الشرق

ألق����ى مدير  م����ن جهت����ه 
عام مركز االبح����اث للتاريخ 
والفنون والثقافة االس����امية 
)ارسيكا( باسطنبول د.خالد 
إرن كلمته التي جاء فيها: البد 
لي في البداية من تهنئة مجلة 
العربي على مسيرتها املباركة 
الت����ي متتد الكث����ر من نصف 

واملعرفة ونبراس����ا يهدي في 
العلم والفكر  مناح شتى، في 
واالدب والثقافة، فهنيئا على هذه 
املسيرة الزاخرة وهنيئا على 
املباركة،  الطيبة  هذه اجلهود 
ومتنيات صادقة لها على جناح 
هذه الندوة التي نفتتحها اليوم 
كحلق����ة في سلس����لة طويلة 
العربي  وممتدة تبذلها مجلة 
التقارب والتسامح  لبث روح 

بني األديان واحلضارات.

خالل تمثيله لرئيس الوزراء في حفل افتتاح ندوة مجلة العربي »العرب يتجهون شرقًا«

العس�كري: »العربي« اس�تطاعت التجوال في دول العالم ما جعلها ديوان الرحلة العربية المعاصرة
)سعود سالم( الشيخ أحمد العبداهلل مكرما د.سليمان العسكري  

السفيرة األميركية ديبورا جونز والسفير اللبناني د.بسام النعماني خالل جولة في املعرض

الشيخ أحمد العبداهلل ود.سليمان العسكري يتقدمان احلضور الغفير في افتتاح ندوة »العربي«

الجهات المكرمة

الندوات تتواصل في اليوم الثاني

مت تكرمي عدد م��ن اجلهات كما 
يلي:

تركي��ا: مركز األبح��اث للتاريخ 
االس��المية  والثقاف��ة  والفن��ون 
)ارس��يكا(، اس��تانبول، اجلمهورية 

التركية.
مصر: اجله��ة: املرك��ز القومي 

للترجمة.
لبن��ان: مرك��ز اللغة الفارس��ية 

وآدابها، اجلامعة اللبنانية.
العربية،  اللغ��ة  الص��ن: كلي��ة 
جامع��ة الدراس��ات الدولي��ة، بكن. 

عميدة الكلية تشانغ زانغ.
اململك��ة  اكادميي��ة  املغ��رب: 

املغربية.
الكويت: مؤسسة املخيال لالنتاج 

الفني. املخرج عبداهلل املخيال
املوسيقار أحمد باقر

درع م��ن مجلة »العرب��ي« إلى 
وزير النفط واإلعالم الش��يخ أحمد 

العبداهلل
درع ال��ى الش��يخ فيصل املالك 

لدوره في دعم املجلة 
درع إلى د.سليمان العسكري

بح��ث عدد من املثقفن العرب في اجللس��تن االول��ى والثانية من اليوم 
الثاني لن��دوة مجلة العربي عددا من املوضوع��ات الفكرية املتعلقة بالروابط 
والص��الت التي جتمع بن الش��رق والعرب. وتطرقت اجللس��ة االولى التي 
أقيمت بعنوان االجتاه شرقا في املاضي واحلاضر واملستقبل وترأسها رئيس 
مجلس األمناء ملؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطن لإلبداع الشعري عبدالعزيز 
س��عود البابطن 3 أوراق عمل للباحث س��مير عبداحلميد حول »السفارات 
املبكرة من دول الش��رق الى الوطن العربي« وللدكتور مس��عود ضاهر حول 
»الدراسات العربية في اليابان بن الواقع واآلفاق املستقبلية« وللدكتور جعفر 

كرار احمد حول العالقات السودانية � الصينية منذ العصر املروي.
وأقيمت اجللسة الثانية حتت عنوان »طريقا احلرير البحري والبري بن 
العرب والشرق مناقش��ة جتربة« وترأسها رئيس مركز البحوث والدراسات 

الكويتية د.عبداهلل الغنيم.

من أجواء الحفل
جتول الشيخ احمد العبداهلل ود.سليمان العسكري 
وأعضاء السلك الديبلوماسي واملفكرون املشاركون في 
الن���دوة في معرض الص���ور الفوتوغرافية عن رحات 
صاحب السمو األمير في آسيا والذي احتوى على مجموعة 

كبيرة من الصور املتميزة لسموه.
اثار احلفل املوس��يقي الذي قدمت��ه فرقة املعهد العالي 
للفنون املوسيقية اعجاب احلضور واثنى عليه الشيخ احمد 
العبداهلل قائال ان لدينا مواهب كثيرة وس��نعمل على زيادة 

مثل هذه احلفالت وتقدميها للجمهور بصورة اكبر.
مت تكرمي مجموعة من املؤسسات الثقافية والشخصيات 
البارزة التي كان لها دور كبير في نشر الثقافة العاملية 
بني األمم، كما مت تكرمي د.س���ليمان العس���كري من قبل 
وزير النفط ووزير االعام الشيخ أحمد العبداهلل تقديرا 

ملسيرته الطويلة ودوره الكبير.


