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»األوقاف« كّرمت اإلدارات المتميزة في األداء اإلستراتيجي

الفالح: العمل وفق منهج الجسد الواحد يعطي للمنافسة أبعادها اإليجابية
األوق���اف  وزارة  أقام���ت 
والشؤون اإلسالمية حفال لتكرمي 
االدارات والقطاعات ذات األداء 
االستراتيجي املتميز في الوزارة 
برعاية نائ���ب رئيس مجلس 
القانونية  الوزراء للش���ؤون 
العدل ووزير األوقاف  ووزير 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راش���د احلم���اد في املس���جد 

الكبير.
والقى وكيل الوزارة د.عادل 
الفالح كلمة هنأ فيها االدارات 
الفائزة وقال: رغم قلة احلوافز 
اال ان ه���ذه القطاعات حققت 
جناح���ات متميزة وإن دل هذا 
على شيء فإنه يدل على والئهم 
للعمل املؤسسي مبا يعنيه من 
شعور عميق بانتماء املوظف الى 
مؤسسته وارتباطه بها واقتناعه 
بأهمية العمل اجلاد على اجناح 
مش���اريعها والدفاع عنها مبا 

يستلزم اجلودة واإلتقان.

طموح موظف األوقاف

واض���اف د.الف���الح ان هذا 
التفوق دليل كبير على طموح 
الوزارة ف���ي خدمة  موظف���ي 
وطنهم والدين اإلسالمي والعمل 
على نش���ر منه��ج الوسطي��ة 
الغلو  واالعتدال والبع���د عن 

والتطرف.
واوضح د.الفالح: ان الوزارة 
حصلت على مراكز متقدمة منها 
حصولها على املركز األول في 
الدراسة التي أجرتها وزارة احلج 
في اململكة العربية السعودية 
في تقيي���م حمالت احلج التي 
أجريت على مس���توى العالم 
اإلسالمي، وكذلك حصلت على 

املركز األول في مبدأ الشفافية 
وكانت من أوائل وزارات الدولة 
الت���ي طبقت نظام التراس���ل 
االلكتروني متاش���يا مع نظام 
خطة احلكومة االلكترونية التي 
الدول���ة، باالضافة  تنادي بها 
الوزارة بالعنصر  الى اهتمام 
البشري وتدريبه لزيادة كفاءته 
وقد حصلت على املراكز األولى 

في مجال التدريب.

العمل واجلسد

واختتم د.الفالح بالتركيز 
عل���ى أهمية العمل وفق منهج 
اجلس���د الواحد ال���ذي يعطي 
أبعادها اإليجابية  للمنافس���ة 

ويزيل عنها مختلف األعراض 
السلبية، وحتويل قيم التعاون 
والتآزر الى حالة عامة بالوزارة 
في مختلف أنشطتها وبرامجها، 
انطالقا من ان األهداف الكبرى 
كفيلة بأن توحد مختلف وجهات 
النظر وتصهر جميع اجلهود 
واإلبداعات ف���ي بوتقة نافعة 

للموظفني.
ب���دوره ق���ال مدي���ر ادارة 
التخطيط واملعلومات في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.هزاع الفضلي ان هذا االحتفال 
االول جاء نتيجة لتقييم نتائج 
أداء االدارات والقطاع���ات في 
اخلطة التش���غيلية من حيث 

متابعة تنفيذ أنشطتها وأهدافها 
بكف���اءة وفاعلية وفقا لنتائج 
الربعية والنصفية  التقاري���ر 
والنهائي���ة وطبق���ا للمعايير 
الت���ي وضعه���ا فري���ق دعم 

االستراتيجية.
وقد مت تكرمي االدارة احلاصلة 
عل����ى املراكز اخلمس����ة األول في 

التقييم وهي:
- ادارة املسجد الكبير.

- ادارة املخطوطات واملكتبات 
اإلسالمية.

- ادارة التطوير والتدريب
- ادارة التخطيط واملعلومات.

الوع����ي  مجل����ة  مكت����ب   -
اإلسالمي

أكد سعي األوقاف لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية مع نادي المعاقين وأعضائه

البراك دشن المركز التخصصي لتدريس
 العلوم الشرعية للمعاقين في ناديهم

 بشرى شعبان
أكد وكي����ل وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلسالمية املساعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلس����المية عبداهلل البراك ان 
وزارة األوقاف تسعى لتحقيق 
أهداف اس����تراتيجيتها والتي 
تعمل من خاللها على الشراكة 
املجتمعية م����ع فئات املجتمع 
املختلف����ة ومن تل����ك األعمال 
ش����راكتها مع النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني في انش����اء 
املرك����ز األول على مس����توى 
الشرق األوسط لتدريس العلوم 
الشرعية والتنمية الذاتية لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
البراك للصحافيني بعد رعايته 
حفل تدشني املركز في النادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني مساء 
أمس األول بحضور نائب املدير 
العام لشؤون األندية الرياضية 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
د.حمود فليطح ورئيس النادي 
الرياض����ي للمعاقني  الكويتي 
مهدي العازمي وأمني سر النادي 
شافي الهاجري وأعضاء مجلس 
ادارة النادي ونائب رئيس جلنة 
عقود الصيانة بشؤون القرآن 
الكرمي سالم السويلم وحشد من 
أبناء النادي وموظفي األوقاف.
وقال البراك ان تكلفة انش����اء 
املبنى 112 ألف دينار وهذا املبلغ 
يعتبر شيئا بسيطا تقدمه وزارة 
األوقاف ألعضاء ومنتسبي هذا 
النادي لكننا نعدهم باملزيد لكن 

تبقى القيمة العلمية لهذا املركز 
أكبر وأنبل وسنستمر في مد 
يد العون لكل من يسعى لرفعة 
شأن بلدنا احلبيب ولن نتوانى 

في دعمه.
واضاف البراك ان ما شاهدناه 
بالنادي أمر يثلج الصدر بتلك 
األع����داد الكبيرة م����ن أعضاء 
العديد  املتواجدين في  النادي 
من األنشطة مما شجعنا على 
بذل املزيد خلدم����ة هذه الفئة 
العزيزة عل����ى قلوبنا جميعا 
وسنقدم املش����روع تلو اآلخر 
وهو ما يعمل على إسعاد هذه 
الفئة. بدوره أكد د.حمود فليطح 
ان الن����ادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني من األندية التي نعتز 
بها ألنه يعتبر من األندية القليلة 

التي حققت العديد من االجنازات 
على املستوى العاملي للرياضة 
اكتملت أنشطة  الكويتية وقد 
النادي بدخ����ول مركز للعلوم 
الشرعية قدم هدية من االخوة 
في وزارة األوقاف ونستطيع ان 
نؤكد على وجود ناد كويتي فيه 
جميع االحتياجات واألنشطة 
الرياضية والثقافية واالجتماعية 
ولقد س����ررت بتواجد العديد 
من األعضاء والذي يعتبر من 
األندية القالئل التي جند 300 
العب متواجدين بالوقت نفسه 
وميارسون األنشطة املختلفة 

في وقت واحد.
م����ن جانبه أش����اد رئيس 
العازمي بجهود  النادي مهدي 
جميع العاملني بوزارة األوقاف 

على هذا املركز الشرعي الذي 
قدموه هدية ألبناء النادي على 
مساحة اجمالية 228 مترا مربعا 
ومساحة البناء 467 مترا مربعا 
واملبنى عبارة عن بناء خرسانة 
وجتهيزه ليتأقل����م مع جميع 
اإلعاقات حيث مت عمل املصاعد 
واألبواب األوتوماتيكية وكذلك 
تقنيات أكثر من رائعة واملبنى 
به دورات مياه مصممة للمعاقني 
ومناظر جمالية واملبنى عبارة 
عن قسمني واحد للرجال واآلخر 
للنساء ويعتبر املركز إجنازا 
كبيرا ألعضاء ومنتسبي النادي 
واملبنى عبارة عن دورين فيه 
قاعة اجتماعات وخدمات ومكتبة 
س����معية وبصري����ة وفصالن 

دراسيان.

عبداهلل البراك متوسطا املشاركني في تدشني املركز التخصصي

د.عادل الفالح متقدما احلضور

الخياط تحصل 
على ماجستير حول 
الفضائيات اإلسالمية

بيروت � كونا: حصلت الطالبة 
الكويتية ليلى سعود اخلياط 
امس على شهادة املاجستير من 
كلية االمام االوزاعي للدراسات 

االسالمية بتقدير جيد جدا.
وناقشت اخلياط رسالتها 
الت���ي ج���اءت حت���ت عنوان 
»الفضائيات االسالمية ودورها 
في بناء الش���خصية املسلمة« 
امام جلن���ة مؤلفة من الدكتور 
في االع���الم االس���المي محمد 
منير سعد الدين والدكتور في 
العلوم التربوية واللغة العربية 
نايف مع���روف والدكتور في 
االعالم االسالمي اسامة كبارة 
بحضور مديرة املكتب الثقافي 
في بي���روت د. من���ى الغيص 
وعدد من الط���الب والطالبات.
واعتمدت اخلياط في رسالتها 
على دراسة اجرتها مع 250 طالبا 
وطالبة من جامعة الكويت من 
عمر 18 الى 25 سنة مستخدمة 
املنهج الوصفي التحليلي واداة 
االس���تبانة جلم���ع املعلومات 
امليدانية لتحقيق اهداف الدراسة. 
وتضمنت الدراسة خمسة فصول 
االول متهيدي ميثل االطار العام 
للدراسة والثاني يتضمن عدد 
وسائل وعناصر االعالم االسالمي 
املعاصر بينم���ا تناول الفصل 
الثالث الفضائيات االسالمية في 

العصر احلديث واهدافها.

الممثل الخاص للجاليات اإلسالمية 
األميركية يزور الكويت األحد

البدر والسفير الكوري بحثا مذكرة 
التفاهم في المجاالت الزراعية

اس���تقبل رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر هوجونغ سفير 
جمهورية كوريا الدميوقراطية الشعبية الذي اثنى على العالقات 
بني البلدين في املجال الزراعي، مؤكدا حرص بالده على بذل املزيد 
من اجلهود لتعزيز التعاون بينهما في هذا املجال، مش���يدا مبا 
حققه القطاع الزراعي في الكويت من اجنازات وما يش���هده من 
تطور ملموس في الوقت الراهن. ومت خالل اللقاء تبادل وجهات 
النظر حول مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها بني البلدين 
واستعراض افضل السبل واخلبرات بينهما في مختلف املجاالت 

الزراعية )النباتية � احليوانية(.

واش����نطن � كونا: أعلن مسؤول اميركي كبير ان املمثل اخلاص 
للجاليات االس����المية االميركية فرح بانديث سيزور الكويت االحد 
املقبل. وقال املسؤول ل� )كونا( في وقت متأخر من ليلة اول من امس 
ان هذه الزيارة هي االولى التي يقوم بها بانديث الى الشرق االوسط 
بصفته املمثل اخلاص للجاليات االسالمية االميركية. واضاف انه 
من املتوقع ان يجتمع بانديث مع مسؤولني في احلكومة واملجتمع 
املدني فضال عن الطالب والش����باب من اجل االستماع الى مخاوفهم 
ومناقشة كيفية تشكيل ش����راكات ذات مغزى لتنفيذ رؤية وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون من اجل العمل مع اجلاليات 
املسلمة في جميع أنحاء العالم. يذكر ان وزيرة اخلارجية االميركية 

هيالري كلينتون عينت بانديث.

وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف

)مركز اإ�سلح ذات البني(

ي�سرنا دعوتكم حل�سور حما�سرة بعنــوان

الثقة بالنف�س
للأ�ستاذة/ بثينه الإبراهيم

وذلك يوم الأحد املوافق 2009/10/25م

من ال�ساعة 5.30 م�ساًء اإىل ال�ساعة 8.30 م�ساًء

وذلك مب�سرح الأمانة العامة للأوقاف
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والدعـوة عـامــة
) الرجاء عدم ا �سطحاب الأطفال (

ال�ستف�سار

�سباحًا: بدالة: 1882200/داخلي 3957-3125-3136

م�ساًء:  22521097/4

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

عائلة العيار الكرام
لـــوفـــــــاة فقيدهم

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

نائب رئي�س جمل�س الأمة والوزير الأ�سبق

طالل مبارك العيار

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


