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رشيد: مسابقة خاصة 
للكويتيين في القرآن الكريم

بدء الدراسة في الدورات الخريفية 
للجاليات األجنبية من النساء بـ»إحياء التراث«

بدأت في مركز التنوير في اإلسالم التابع 
التراث  النس����ائية بجمعية إحياء  للجنة 
اإلس����المي الدراس����ة في عدد من الدورات 
الت����ي مت تنظيمه����ا للجاليات  اخلريفية 
األجنبية الناطق����ة باللغة االجنليزية من 
النساء، ومن هذه الدورات »دورة التربية« 
والتي تستمر حتى 5 نوفمبر املقبل، كذلك 
دورة في التجويد )املستوى الثاني(، ودورة 
في اللغة العربية )املستوى الرابع(، والتي 
ستستمر حتى يوم 4 يناير ودورة في اللغة 
العربية )املستوى األول( بدأت الدراسة بها 

أمس وستستمر حتى 5 يناير، باالضافة الى 
خمس دورات: األولى في التالوة، والثانية في 
التجويد )املستوى األول( ودورتني في اللغة 
العربية )املستوى الثاني واملستوى الثالث(، 
واخلامسة في حفظ القرآن الكرمي واألدعية، 
وستبدأ الدراس����ة فيها اليوم وستستمر 
حتي يوم 6 يناير. كذلك من الدورات التي 
ستقام دورة في تدبر القرآن، وذلك ابتداء 
م����ن 12 نوفمبر وحتى 14 يناير، علما بأن 
الدراسة في جميع الدورات ستكون باللغة 

االجنليزية ومن الساعة 5 – 7 مساء.

والثالث 250 دينارا والرابع 200 
واخلامس 150 دينارا، وسيكون 
املستوى الثالث من عمر 18-14 
سنة في االجزاء 28 و29 و30 
املركز االول على  وسيحصل 
500 دينار والثاني 450 دينارا، 
والثال���ث 400 دينار والرابع 
350 واخلام���س 200 دينار، 
ام���ا املس���توى الرابع فيضم 
الشباب من عمر 19-25 سنة 
في اج���زاء 25 و26 و27 و28 
املركز االول على  وسيحصل 
600 دينار والثاني 550 دينارا 
والثالث 500 دينار والرابع 450 
واملركز اخلامس يحصل على 

400 دينار.
وب���ني رش���يد ان اماك���ن 
التس���جيل متعددة منها مقر 
قسم االنشطة والبرامج مبنطقة 
الدعية بجانب ملعب االحتاد 
الكويتي لكرة اليد وايضا في 
مراكز الشباب التابعة للهيئة 
العامة للشباب والرياضة بكل 
احملافظات، ومقر ادارة شؤون 
القرآن الكرمي باجلابرية، وايضا 
في مبرة املتميزين باليرموك 
وجمعية احياء التراث االسالمي 

بقرطبة.

ليلى الشافعي
ص���رح رئي���س اللجن���ة 
القرآن  االعالمي���ة ملس���ابقة 
الك���رمي ونائب املدير لالعالم 
والنشر بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة مسعود رشيد بان 
مس���ابقة القرآن التي تقيمها 
بالتع���اون مع وزارة  الهيئة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
للسنة اخلامسة عشرة على 
التوالي يشارك فيها الكويتيون 
فقط الول مرة، واش��ار رشيد 
ال���ى ان ذلك يعتب���ر حت��ديا 
الكويت وتشجيعا  لش���باب 
له���م على املش���اركة في هذه 

املسابقة.
وقال ان موعد االختبارات 
سيكون 7 نوفمبر املقبل وحتى 
الرابعة  الس���اعة  12 منه من 
عصرا وحتى الساعة الثامنة 
مساء في مسجد الدولة الكبير، 
ولفت الى ان احلفل سيقام حتت 

رعاية فيصل اجلزاف.
وحول ع���دد املش���اركني 
حتى اآلن قال رشيد: اكثر من 
600 مشارك ونتوقع الزيادة، 
مؤكدا ان هناك اقباال كبيرا بني 
الكويتيني والكويتيات ومن 
االعمار من 6 سنوات الى 25 

سنة.
وعن املستويات املشاركة 
ذكر ان هناك 4 مستويات: االول 
من عمر 6-9 سنوات في اجلزء 
30 وسيحصل الفائز االول على 
250 دينارا والثاني 200 دينار 
والثال���ث 150 دينارا، واملركز 
الرابع واخلامس 100 دينار، أما 
املستوى الثاني فيكون من عمر 
10-12 سنة وفي حفظ اجلزأين 
29 و30 وسيحصل املركز االول 
على 350 دينارا والثاني 300 

»الوقاية من المخدرات« و»غراس« 
شاركا في معرض مؤتمر صحة اليافعين

شاركت اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات واملشروع التوعوي 
الوطني »غراس« بجناح متميز في املعرض الذي أقيم على هامش 
املؤمتر اخلليجي الثاني لصحة اليافعني بني س���ن العشر سنوات 
واحدى وعشرين سنة، الذي أقيم حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير وافتتح الوكيل املساعد لش���ؤون التخطيط واجلودة في 
وزارة الصحة د.وليد الفالح بحضور املدير العام للمكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د.توفيق خوجة  وذلك 

في فندق شيراتون الكويت.
واش���اد املدير العام للمكتب التنفي���ذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون د.توفيق خوجة خالل تفقده جناح اللجنة 
وغراس باملش���اركة املتميزة لهما في املع���رض التي أضافت ثقال 
علميا وتربويا نظرا حلرصهما على توفير كل املعلومات العلمية 
الت���ي تهدف الى توعية املجتمع بالطريقة املثلى وفن التعامل مع 
تلك الشريحة العمرية احلساسة حلماية الشباب في سن »اليفع« 
التي تعتب���ر مرحلة محفوفة باملخاط���ر والعواقب املترتبة على 

إهمالها كبيرة جدا.
واشار خوجة الى ان النجاح الكبير الذي حققه مشروع غراس 
شجع الكثير من دول اجلوار اخلليجية والعربية على التفكير عمليا 
وجديا في االستفادة من جتربة »غراس« وتطبيق استراتيجيته 
ملا ميلك اخلب���رة امليدانية الكافية ولديه جت���ارب متعددة ميكن 
الرجوع اليها واالس���تفادة منها كنقط���ة انطالق قوية، خاصة ان 
املوضوع يتلعق بأهم ما لدى االنس���ان وهو صحته وأهم ما لدى 

األوطان وهو االنسان.

للمرة األولى منذ 15 عامًا

»اإلصالح االجتماعي« تطلق ملتقى األقصى 
الحادي عشر اليوم تحت شعار »فلنحم أقصانا«

دعا رئيس اللجنة الثقافية بجمعية 
االصالح االجتماع���ي عبداهلل الهديب 
الى حضور انشطة ملتقى  الكويتيني 
االقصى احلادي عشر الذي تقيمه جمعية 
اإلصالح االجتماعي حتت شعار »فلنحم 
أقصان���ا« اليوم وغدا، والذي يأتي في 
مرحلة بالغ���ة األهمية، حيث يتواكب 
مع تصاعد االعتداءات الصهيونية على 
املسجد األقصى وسط صمت عاملي إزاء 

مخططات تهويد القدس. 
وحول أبرز أنشطة ملتقى األقصى 

أش���ار الهديب الى ان امللتقى يتضمن 
العديد من االنشطة منها الندوة التي 
س���تعقد في الس���ابعة والنصف من 
مساء اليوم والتي يشارك فيها كل من 
الداعية احمد القطان والداعية يوسف 
السند ود.سعود ابومحفوظ املتخصص 
في ش���ؤون القدس، بجانب املهرجان 
اإلنش���ادي الذي سيشارك فيه املنشد 
عبدالفتاح عوينات وفرقة ربى األقصى، 
على املسرح املفتوح في منتزه الشعب 

الترفيهي غدا الساعة 7.30 مساء.

العتيبي: فرع بيت الزكاة في الجهراء ساعد 2697 أسرة خالل رمضان
س����عيا من بيت الزكاة لتحقيق االنتشار 
والتوسع للوصول الى شرائح املجتمع وتوفير 
العناء عليهم فقد قام البيت خالل الس����نوات 
االخيرة بانشاء عدد من االفرع واملراكز االيرادية 
في مختلف محافظات ومناطق الكويت، وقد 
كان فرع محافظة اجلهراء احد هذه االفرع التي 
اجنزها البيت خلدمة سكان محافظة اجلهراء 

تطبيقا خلطة التوسع.
وف����ي هذا الصدد اكد مدي����ر ادارة اخلدمة 
االجتماعية في بيت الزكاة محمد العتيبي ان 
الهدف من انش����اء فرع محافظة اجلهراء هو 
االهتمام باألسر احملتاجة وبالتالي حتقيق األمن 
االجتماعي والتكاف����ل، مبينا ان الفرع مخول 
للقيام بجميع مهام ادارة اخلدمة االجتماعية 

في مبنى الساملية.

وذكر العتيبي ان الفرع يقوم باس����تقبال 
احلاالت وبحث طلبات األس����ر وتقدمي الدعم 
املادي املناسب لهم، مشيرا الى انه توجد بالفرع 
»جلنة تظلم« تنظم يوم االحد من كل اسبوع، 
كما ميكن مقابلة مدير ادارة اخلدمة االجتماعية 
يوم الثالثاء من كل اسبوع، في حالة وجود اي 

مالحظات او شكاوى من قبل هذه األسر.
وافاد العتيبي بأن الفرع يقوم باس����تقبال 
طلبات احملتاجني للمساعدات املالية والقروض 
احلسنة واستقبال املقترضني لسداد االقساط 
املتأخرة نقدا، واشار الى ان صالة املتبرعني في 
فرع اجلهراء تقدم العديد من اخلدمات املميزة 
للجمهور منها احتس����اب زكاة املال والذهب 
والرد على كل االستفسارات ذات الصلة باعمال 
البيت واجراء عمليات حساب زكاة ميزانيات 

الش����ركات من قبل فريق مختص والتعريف 
باعمال وانش����طة البيت وتسويق مشاريعه 
اخليرية داخل وخارج الكويت وتوزيع اصداراته 
االعالمية واس����تقبال التبرعات من احملسنني 

الكرام.
واكد العتيبي ان فرع محافظة اجلهراء قام 
باجنازات مميزة في ش����هر رمضان حيث قدم 
مساعدات لألسر احملتاجة والبالغ عددها 2697 
اسرة بقيمة اجمالية قدرها 710720 دينارا كانت 
موزعة على مساعدات شهرية استفادت منها 
109 أس����رة بقيمة 156750 دينارا، اما القرض 
احلسن فقد استفادت منه 18 أسرة بقيمة 49500 
دينار، بينما استفاد من املساعدات املقطوعة 
عدد 2570 اسرة بقيمة اجمالية قدرها 504470 

دينارا.

قّدم مساعدات لألسر المحتاجة بلغت 710720 دينارًا

الدويهيس: برنامج حواري حول الحركة التعاونية 
وتطورها وميزاتها على »سكوب« كل أسبوع

البرنامـج تحـت مسـمى »زيـارة تعاونيـة« والفكرة 
تتضمن لقاء مع رئيس وأعضاء الجمعية وبعض المتسـوقين

صرح رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسني 
الدويهيس بانه ألول مرة منذ 
التعاونية قبل  انشاء احلركة 
أكثر من 4 عقود ينشأ برنامج 
حواري خاص للحركة التعاونية 

وتطورها وميزاتها.
وه���ذا البرنام���ج يبث عن 
طريق تلفزيون »سكوب« وحتت 
مسمى زيارة تعاونية وتأتي 
فكرة هذا البرنامج حول لقاء مع 
رئيس وأعضاء اجلمعية وبعض 
املتسوقني بالسوق املركزي ليدار 
حوار مثمر لالرتقاء باحلركة 
التعاونية وتالفي الس���لبيات 
وتشجيع اإليجابيات وتطورها 
مما يفيد املشاهد ويعطيه فكرة 
واضحة ع���ن حقيقة احلركة 
التعاوني���ة الكويتي���ة وإزالة 
اللبس الذي يكون عند البعض 
من تراكمات وتش���وهات عن 

التعاون والتعاونيني.
واض���اف الدويهي���س بأن 
البرنامج يتم اعداده وتقدميه 
من الزميل بداح السهلي رئيس 
قسم اإلعالم باالحتاد وسيتم 

عرضه يومي األحد والثالثاء من 
كل أسبوع ابتداء من األسبوع 
القادم وهذا بعض من اخلطط 
اإلعالمية التي مت رسمها مع قسم 
اإلعالم الذي ال يبخل بشيء من 
جهده ووقته في تطوير احلركة 

التعاونية وابرازها إعالميا.

طفرة غير مسبوقة

وق���ال اننا نحث ونش���جع 
اخوانن���ا رؤس���اء اجلمعي���ات 
التعاونية على اإلقبال واملشاركة 

بهذا البرنامج الذي يعد طفرة غير 
مسبوقة باحلركة التعاونية.

شكر

وف���ي اخلتام وجه الش���كر 
لتلفزيون »سكوب« على تعاونه 
في مثل هذه البرامج وهذا ليس 
ادارة تلفزيون  بجدي���د عل���ى 
»س���كوب«. متمني���ا للجمي���ع 
التوفيق والسداد ملا فيه صالح 
املواطن الكويتي وازدهار احلركة 

التعاونية.

من إعداد بداح السهلي

بداح السهلي د.حسني الدويهيس

محمد العتيبي

مسعود رشيد


