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»الثقافة اإلسالمية« تكّرم اللجان المشاركة 
في دوري الديوانيات بعد العيد

»السمو لالستشارات« يختتم المعتكف القرآني

أعلنت إدارة الثقافة اإلسالمية في وزارة األوقاف 
والش���ؤون االس���المية عن تنظيم حفل تكريم 
العاملي���ن باللجان المنظمة لدوري الديوانيات 
الرمضاني الثقافي بحضور وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية المساعد لقطاع التخطيط 
والتطوير إبراهيم الصال���ح بعد انتهاء اجازة 

عيد الفطر.
وقالت ادارة الثقافة االسالمية في بيان صحافي 
ان فكرة احتفال التكريم جاءت بعد النجاح الكبير 
الذي حققه دوري الديوانيات الرمضاني الثقافي 
في نسخته الثانية والذي أقيم في صالة أفراح 

الرقة خالل شهر رمضان الجاري، وجاء في البيان 
الصحاف���ي ان عدد الدواوين التي ش���اركت في 
الدوري بلغ نحو أربع وستين ديوانية تنافس 
المش���اركون فيها على المراكز األربعة األولى 
التي خصصت لها ادارة الثقافة اإلسالمية جوائز 

مالية قيمة.
واعتبرت ادارة الثقافة االس���المية ان دوري 
الديوانيات الرمضاني الثقافي استطاع تحقيق 
اس���تراتيجية الوزارة التي جاءت بهدف خلق 
الشراكة المجتمعية بين جميع أفراد المجتمع 

الكويتي.

أعلن مدرب التنمية البشرية 
الس���مو لالستش���ارات  مبركز 
والتدريب عبدالرحمن عبداهلل 
عن اختتام املعتكف القرآني الثاني 
للسنة الثانية على التوالي الذي 
ينظمه املركز حلفظ القرآن الكرمي 
في التاسع والعشرين من رمضان 
املوافق الثامن من سبتمبر اجلاري 
والذي جاء حتت عنوان »فرصة 

العمر« حيث استمر ملدة أربعني 
يوما ابتداء من 31 يوليو املاضي، 
وقال عبداهلل في تصريح صحافي 
انه بعد جناح جتربتهم األولى 
في ش���هر رمض���ان املاضي في 
العام 2009 وتنظيمهم للمعتكف 
األول الذي القى جناحا منقطع 
النظير نظموا املعتكف الثاني هذا 
العام ايضا، مضيفا ان الهدف من 

ان  العمر« هو  مشروع »فرصة 
يتم املشارك حفظ القرآن كامال 
في أقصر فترة زمنية اعتمادا على 
أحدث األبحاث العلمية اخلاصة 
بقدرات الدماغ البشري ومهارات 
التذكر وتطويرها في اإلنس���ان 
وذلك من خالل املعتكفات املغلقة 
التي توفر املناخ الكامل امليسر 

حلفظ كتاب اهلل.

»الراشد« يستقبل أستاذ طب األطفال 
أوالف بودامير من 18 إلى 30 الجاري

د.حنان حشمت البروفيسور أوالف بودامير

الراش����د  اعلن مستش����فى 
الرائد االول لرعاية العائلة انه 
سيس����تقبل د.اوالف بودامير 
اس����تاذ طب االطف����ال بجامعة 
هيربرج االملانية واس����تاذ طب 
االطفال وعل����م الوراثة باليور 
هيوستني تكس وعضو اجلمعية 
األميركية لالم����راض الوراثية 
لالطفال وعلم الوراثة واستاذ طب 
االطفال وامراض التمثيل الغذائي 
والهندس����ة الوراثية – النمسا 
وعضو اجلمعي����ة االجنليزية 

المراض التمثيل الغذائي وعضو 
اجلمعية النمساوية لطب االطفال 
الوراثية بالعديد  والهندس����ة 
م����ن دول العال����م، وهو يتميز 
بخبرته الواسعة في تشخيص 
وعالج جميع حاالت االمراض 
الوراثية في االطفال وحديثي 
النمو  الوالدة وح����االت تأخر 
العض����الت باالضافة  ورخاوة 
انه متخص����ص في عالج  الى 
حاالت امراض اجلهاز العصبي 
والتش����نج عند االطفال كذلك 

يقوم بعالج جمي����ع االمراض 
الناجتة عن خلل التمثيل الغذائي 
وعالج جميع االمراض النادرة 
في االطفال، وقد اعرب د.اوالف 
عن سعادته الستقبال املراجعني 
وتقدمي افضل اخلدمات الطبية 
لهم في ظل الرائد االول لرعاية 

العائلة.
وستبدأ الزيارة من 18 الى 30 
من سبتمبر اجلاري بالتنسيق 
مع استش����اري ط����ب االطفال 

د.حنان حشمت.


