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خالل افتتاح ملتقى ومعرض النجاحات الثاني حتت شعار »املشاريع التنموية املجتمعية.. جتارب ناجحة«

طالل اخلالد: »جناحات« يعزز قدرة القطاعني العام واخلاص على تنمية املجتمع
حت���ت رعاية الش���يخ طالل 
افتتح ملتقى ومعرض  اخلالد، 
النجاحات الثاني حتت ش���عار 
»املشاريع التنموية املجتمعية.. 
جتارب ناجحة« املستمر على مدى 
يومي 18 و19 اجلاري في فندق 

جي دبليو ماريوت.
وتوجه الشيخ طالل اخلالد 
بالش���كر الى مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها ملشاركتها 
للسنة الثانية على التوالي في 
امللتقى، مش���يرا الى ان املؤمتر 
يعزز وجوده عاما بعد عام بهدف 
الدع���م املجتمعي  آليات  عرض 
التنموي الناجح وابراز دور هذا 
الدعم في تنمية املجتمع واظهار 
قدرة القطاعني احلكومي واخلاص 
على قراءة املستقبل في تنمية 

املجتمع.
وقال اخلالد: تسعى الكويت 
الرعاية االجتماعية  الى توفير 
املتط���ورة ملواطنيه���ا، وتقوم 
سياس���ة الدولة في هذا االطار 
على حتقيق املبادئ االجتماعية 
وترسيخها مما وضع الكويت في 
مقدمة الدول التي توفر العديد 
من اخلدمات املرموقة في مجال 

التنمية املجتمعية.
واش���ار الى ان الكويت ترى 
املوارد  ان االستثمار في تنمية 

امر مه���م وحيوي،  البش���رية 
فالش���باب هم الثروة احلقيقية 
ل���المم، ومن هنا  والرئيس���ية 
جاء اعتمادها للمعايير العاملية 
التنمي���ة  املتضمن���ة معايي���ر 

االجتماعية.
ق���ال مدير عام  من جانبه 
شركة بيوند لتنظيم املؤمترات 
واملعارض زيد املليفي: نرحب 
باحلض���ور وأخص بالش���كر 
الش���يخ طالل اخلالد العضو 
املنتدب للعالق���ات احلكومية 
والعالقات البرملانية والعالقات 
العام���ة واالعالم مبؤسس���ة 
الكويتي���ة عل���ى  البت���رول 
رعايته الكرمي���ة لهذا امللتقى 
للع���ام الثاني عل���ى التوالي، 
كم���ا أتوجه بالش���كر لوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
التي تعتبر عل���ى رأس الهرم 
التنموية وايضا  في املشاريع 
القطاع  الرعاة واملشاركني من 
احلكوم���ي والقط���اع اخلاص 

وجمعيات النفع العام.
واضاف ان ملتقى ومعرض 
النجاحات الثاني حتت ش���عار 
»املشاريع التنموية املجتمعية.. 
جتارب ناجحة« هو دعوة عامة 
ل���كل من يري���د ان يكون جزءا 
م���ن تنمية املجتم���ع، فكنا من 

اش���د احلريصني على ان يكون 
املشاركون في امللتقى من جميع 
القطاعات وشرائح املجتمع ملا في 
ذلك من دعم املشاريع التنموية 

املجتمعية.
من جهته، حتدث وكيل وزارة 
األوقاف والش���ؤون االسالمية 
د.عادل الفالح قائال: »ان شريعتنا 
الغراء تتضمن منهاجا سماويا 
ش���امال كامال وتاما، يضمن ملن 
التزم تعاليمها النجاح والتفوق، 
وال ادل عل���ى ذلك من احلضارة 
السامية التي انتجها اجليل االول 
من االمة في قرون اخليرية الثالثة 
والتي بلغ���ت اقاصي الدنيا في 
اجتاهاته���ا املختلفة في فترات 

تعتبر من عمر الدنيا قليلة«.
واختتم احلفل بتكرمي الرعاة 
الرسميني لهذا احلفل: مؤسسة 
البترول الكويتية، وزارة االوقاف 
والش���ؤون االس���المية، االمانة 
العامة لألوق���اف، ماكدونالدز، 
مؤسس���ة االنت���اج البرامج���ي 
املشترك، بنك بوبيان، اجلمعية 
الكويتية، جمعية  اجلغرافي���ة 
الش���فافية الكويتي���ة، جمعية 
الكويتي���ة، رابط���ة  املعلم���ني 
الكويتية، جمعية  االجتماعيني 
صندوق اعان���ة املرضى، فريق 

الفال للموهوبني.

لقطة تذكارية للمشاركني واملكرمني في ملتقى ومعرض النجاحات الثاني

الشيخ طالل اخلالد في جناح بنك بوبيان

»بوبيان« يشارك في ملتقى النجاحات الثاني
يشارك بنك بوبيان في ملتقى 

النجاحات الثاني والذي انطلقت 
انشطة أمس حتت رعاية العضو 

املنتدب للعالقات احلكومية 
والبرملانية والعالقات العامة 

واالعالم في مؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ طالل اخلالد 
حيث يستعرض البنك دوره 

املتميز في خدمة املجتمع. 
وقال البنك في بيان صحافي ان 
مشاركته في امللتقى الذي ينعقد 

حتت شعار »مشاريع تنموية 
مجتمعية... جتارب ناجحة« 
امنا يأتي من منطلق حرصه 
على املشاركة في الفعاليات 

واالنشطة التي من شانها ابراز 
دور البنك االجتماعي ومسؤوليته 

االجتماعية. 
واضاف ان مسؤولية بنك بوبيان 
االجتماعية تنطلق من كونه احد 

البنوك التي تعمل وفق احكام 
الشريعة االسالمية والتى تستند 

الى روح االسالم التي حتض 

على التعاون وااليثار ومساعدة 
مختلف فئات املجتمع خاصة 

تلك غير القادرة او التي تعاني 
نقصا في املوارد التي تعينها على 

ممارسة انشطتها اليومية. 
وكان لبنك بوبيان دور كبير 
في دعم جميع فئات املجتمع 

فمن ناحية نظم البنك برنامجا 
مميزا لزيارة اقسام االطفال في 
املستشفيات حيث قام متطوعو 

البنك بزيارة ملستشفى البنك 
الوطني لالطفال وقسم االطفال 

في كل من مستشفى الرازي 
ومستشفى ابن سينا حيث لم 
يقتصر على الدعم املادي بل 

قام متطوعوا البنك مبداعبتهم 
وتوزيع االلعاب التي تتناسب مع 
اعمارهم وذلك في يوم ترفيهي 
ساهم في رفع روحهم املعنوية 

ورسم البهجة على وجوههم.
كما أن للبنك دورا كبيرا في 
مشاركته املسنني واملعاقني 

الفراحهم حيث قام بعدة زيارات 

متثلت في رعاية حفل لذوي 
االحتياجات اخلاصة مطلع العام 

احلالي والذي اقيم في مجمع 
الراية بالتعاون مع شركة العلوم 

املرحة كما قام باالحتفال بيوم 
اليتيم العربي وحفل القرقيعان 
اخلاص لدور الرعاية اخلاصة 

التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وكذلك كان للبنك دور 

كيبر في دعم فئة الشباب التي 
تعتبر النواة االساسية لرفعة 

املجتمع وتطوره ملا متتلكه هذه 
الفئة من طاقات مميزة، حيث قام 

البنك برعاية حفل تخرج كلية 
العلوم االدارية بجامعة الكويت 
ودعم اسبوع الصحة العاشر 
والذي اقيم في كلية الهندسة 

بجامعة الكويت كما شارك في 

معرض جتارتي هوايتي والذي 
اقيم بكلية العلوم االدارية 

كما كان له دور في دعم كتاب 
االقتصاد االسالمي ماديا ومعنويا 
والذي اصدره مجموعة من طالب 
شعبة االقتصاد االسالمي بكلية 

العلوم االدارية وباشراف استاذة 
باالقتصاد والشريعة بجامعة 

الكويت.

يتضمن معرضاً في فن اخلط العربي والزخرفة اإلسالمية 17 موثقاً جديداً أدوا اليمني القانونية أمام وزير العدل

األذينة: 65 مشاركًا من مختلف القارات
في ملتقى الفنون اإلسالمية 25 اجلاري

الفنون  االس���المية بتطبيقات 
االسالمية وهذه السنة سيكون 
التطبيق على النسيج اإلسالمي 
ويجتم���ع عل���ى ارض الكويت 
الفنانون واحلرفيون من 10 دول 
ليقدموا لنا رحلة نادرة في عالم 

األلوان والزخارف واخلطوط.
اسامة أبو السعود  ٭

املتخصصني في املجاالت الفنية 
في مثل هذه امللتقيات املهمة، وقد 
جتلى ذلك مبشاركة أكثر من 65 
مشاركا سوف ميثلون مختلف 
العالم من آسيا وأوروبا  قارات 

وأفريقيا.
م���ن جانبه قال رئيس مركز 
الكويت للفنون اإلسالمية فريد 
العلي: تأتي الدورة اخلامسة بعد 
أربع دورات القت جناحا وحضورا 
محليا وعامليا، مشيرا يقدمون 
أعمالهم إلى اجلمهور العاش���ق 

لهذه الفنون الدقيقة.
وب���ني ان امللتقى في كل مرة 
يس���لط الضوء على جانب من 
جوانب اخلط العربي والزخرفة 

اك���د وكي���ل وزارة االوقاف 
املساعد للشؤون الثقافية خليف 
األذينة ان قطاع الشؤون الثقافية 
وانطالقا م���ن رؤية الوزارة في 
الريادة عامليا في العمل اإلسالمي 
يبذل جهودا مضنية في نش���ر 
الثقافة األصيلة في الكويت سواء 
من خالل املسجد الكبير أو من 
خالل نش���ر مطبوعاته وكتبه 
املميزة التي أصبحت مثار اعجاب 

الكل.
ف���ي املؤمتر  وق���ال األذينة 
الصحافي الذي عقده لالعالن عن 
انطالق امللتقى الدولي اخلامس 
للفنون اإلسالمية مبسجد الدولة 
الكبي���ر صب���اح ام���س والذي 
تستضيفه الكويت من 25 ديسمبر 
اجلاري وحتى 7 يناير املقبل »ان 
مثل هذه اللقاءات املستمرة معكم 
تهدف ف���ي املقام األول إلى دعم 
وتوثي���ق التواصل بني الوزارة 
وأجهزة اإلعالم املختلفة، وتؤكد 
الروابط خلل���ق نوع من  عمق 
االستمرارية في العمل والعطاء 

والنجاح«.
وتابع: وزارة األوقاف عندما 
تنظم هذا امللتقى فهي تسعى إلى 
حتقيق أكثر م���ن هدف وغاية، 
ومنها على سبيل املثال مد جسور 
التواصل مع مختلف املؤسسات 
العالم  الثقافية على مس���توى 
خليف االذينة وأحمد القراوي وفريد العلي خالل املؤمتر الصحافياإلس���المي، إضافة إل���ى تواجد 

ورعاية املسلمني وتثقيفهم للمنهج 
الوسطي في الدعوة إلى اهلل. وقال 
الشطي في تصريح صحافي ملناسبة 
الثاني »السابقون  انعقاد املؤمتر 
األولون ومكانتهم لدى املسلمني« 
من 20 إلى 22 ديسمبر اجلاري انه 
كان لهذا املثلث املؤسس����ي، مبرة 
اآلل واألصح����اب ووزارة األوقاف 
ورابطة العالم اإلسالمي، دور كبير 
في متابعة توصيات املؤمتر األول، 
فقد مت تشكيل جلنة ثالثية لإلشراف 
ومتابع����ة التوصي����ات، وكان من 
نتائجها إبراز العالقة احلميمة بني 
اآلل واألصحاب، من احترام متبادل 
والترفع ع����ن الصغائر وتخطيهم 
ألسباب اخلالف والفرقة التي نشأت 

بينهم.
أسامة أبو السعود  ٭

اعتبر رئيس مجلس إدارة مبرة 
أن  اآلل واألصحاب خليل الشطي 
املؤمتر األول »السابقون األولون 
ومكانتهم لدى املسلمني« انطالقة 
نح����و العاملي����ة، خصوص����ا على 
املستويني اإلقليمي والعربي، حيث 
مت ع����رض الثقافة الوس����طية في 
حقيقة العالقة بني أهل البيت األطهار 
والصحابة األخيار، في طرح بعيد 
عن الغلو واإلنكار، مشيرا إلى أنه 
كان من ثمار املؤمتر، تعزيز العالقة 
بني مبرة اآلل واألصحاب في الكويت 
كمؤسس����ة أهلية ووزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية كجهة رسمية 
حكومية، ورابطة العالم اإلسالمي 
كمنظمة إسالمية عاملية تهتم بنشر 
اإلس����الم، كما نقل����وه آلل البيت 
خليل الشطيوالصحابة رضي اهلل عنهم أجمعني 

املليفي التقى قيادات »العدل« للوقوف
على سير العمل باحملاكم والقطاعات العدلية

اجتمع وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي مع وكيل وزارة العدل عبدالعزيز 
املاجد والوكالء املساعدين لشؤون قصر العدل واخلبراء 
واإلداري����ة واملالية والتطوير اإلداري واإلعالم حيث 
ناقش عددا من املوضوعات على رأس����ها سير العمل 
باحملاكم وقطاعات الوزارة املختلفة متطرقا الى بعض 
معوقات سير العمل، كما تعرف من الوكالء املساعدين 
على نظم العمل وبعض اإلجراءات اخلاصة بالقطاعات 

العدلية عامة.
وعلى صعيد آخر أدى اليمني القانونية أمام الوزير 
املليفي بحضور املاجد واملستش����ار عادل الهويدي 
رئيس التسجيل العقاري والتوثيق 17 موثقا قانونيا 
من الباحثني القانونيني بإدارة التوثيق بالتس����جيل 
العقاري والتوثيق وذلك لسد العجز باإلدارة ومكاتب 
التوثيق بفروع اإلدارة مبجمعات احملاكم باحملافظات 
ومراكز اخلدمة.. وقد ح����ث الوزير املليفي املوثقني 
اجلدد على أداء عملهم بأمانة وبذل املزيد من اجلهد 
والتزود باخلبرات القانونية التي تعينهم على أداء 
عملهم.. كما حثهم على حس����ن استقبال املراجعني 
وإجن����از معامالتهم.. مؤكدا قدر وعظم املس����ؤولية 

التي يتحملونها والرسالة التي يؤدونها.. متمنيا لهم 
التوفيق في املهام الوظيفية املناطة بهم.

وكان املوثق����ون ال� 17 قد ب����دأوا تباعا في حلف 
اليمني أمام الوزير املليفي بحضور وكيل وزارة العدل 

عبدالعزيز املاجد واملوثقون هم:
فضة عبداهلل محمد عل����ي وعلي منصور حمود 
الهران وفهد علي س����اير الشمري وغدير وليد خير 
اهلل ناصر ومحمد راشد سالم العلي وفايز عبداهلل 
صالح الرش����يدي ونورة أحمد شارع عبداهلل اللهو 
وبشاير احمد نعمه العنزي ولطيفة حسني عبداهلل 
احلنيان وفجر حسن شداد شنات وابرار سعد راضي 
املطيري وس����ارة احلميدي حمود املطيري وسلمان 
داود سلمان عبدالرحمن وفاطمة خالد عبداهلل بودي 
وفاطمة علي محمد العجيمان ومنصور عيد منصور 

احملرول ونايف علي مانع املطيري.
من جهة اخرى، كرم الوزير املليفي املوظف املثالي 
بوزارة العدل حسن إبراهيم قمشاد من إدارة الشؤون 
املالية بالوزارة على إخالصه وتفانيه في تأدية عمله، 
متمنيا ان يكون هذا التكرمي مبنزلة رسالة موجهة الى 

موظفي الوزارة لالقتداء به في سير العمل.

أحمد املليفي مع عدد من املوثقني اجلدد
قال الوكيل املساعد لقطاع املساجد وليد الشعيب 
ان مدير إدارة مس���اجد محافظة حولي الس���ابق 
وليد الس���تالن صاحب اجنازات تركت اثرا كبيرا 
واتس���م بالهمة العالية والنش���اط الدؤوب أثناء 
فترة توليه إدارة مساجد محافظة حولي فاستحق 
الوصول ملنصب الوكيل املس���اعد لهيئة شؤون 

القرآن الكرمي.
واضاف الشعيب خالل رعايته حلفل التكرمي 
الذي أقامته إدارة مساجد محافظة حولي ملديرها 
السابق وليد الس���تالن، أن قطاع املساجد يفخر 
لتخريجه اثنني من أبنائه ليتبوأوا مكانة رفيعة 
 في هيئة الق���رآن ال�كرمي في اش�����ارة إلى مدير

الهيئة الش���يخ د.ياس���ر املزروعي ونائبه وليد 
الستالن.

من جانبه، أعرب نائب مدير الهيئة العامة للقرآن 
وليد الستالن عن سعادته بهذا االحتفاء، شاكرا كل 
من وضع لبنة فيه. مشيرا الى انه أثناء قدومي إلى 
احلفل املقام في مسجد جابر العلي وقفت طويال 
وتأملت ثالث سنوات من العمل اجلاد واالجنازات 
التي لم تكن لتتحقق ل���وال دعم إخواني الزمالء 

صغيرهم قبل كبيرهم.
واضاف الستالن أن مس���جد جابر العلي كان 
القاسم املشترك األعلى في كل جناحات إدارة مساجد 
محافظة حولي، متوجها بالشكر لكل العاملني في 
االدارة، مؤكدا ان الش���دة منه في بعض املواضع 
عل���ى البعض منهم لم يك���ن هدفها غير مصلحة 

العمل آنذاك.
ولفت الى ان من جابر العلي مت حتقيق رسالة 
قطاع املساجد، ومن جابر العلي مت حتقيق تهيئة 
املساجد كدور للعبادة ومن جابر العلي مت تنفيذ 
وحتقيق استراتيجية وزارة االوقاف وتفعيل قيم 
الوزاره ابتدأاء من الوسطيه واالنتهاء بالشراكه ومن 
جابر العلي كان اول مركز رمضاني يحتذى، حاثا 
املسؤولني واملوظفني على تكملة مسيرة النجاح 
واإلجناز واالبداع وتكملة استراتيجية االدارة دون 

النظر الى اسم املدير القادم.
وشكر الس���تالن كل العاملني الذين عملو بكل 
جد واخالص متوجها بالشكر اجلزيل الى الوكيل 
املساعد لشؤون املساجد على دعمه إلدارة مساجد 

حولي ولكل بيوت اهلل عز وجل.

وليد الشعيب مكرما وليد الستالن

الشعيب: »الستالن« صاحب 
إجنازات تركت أثراً كبيراً

الشطي: »السابقون األولون« انطالقة نحو العاملية

الصانع يثّمن منح احلجي والسميط
وسام الكويت من الدرجة األولى

أشاد د.ناصر الصانع األمني العام للحركة الدستورية 
اإلس����المية في تصريح صحافي بالرعاية السامية 
لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد العمل اخليري 
واإلنساني حني قلد أبرز رموزه في الكويت العم يوسف 
احلجي والدكتور عبدالرحمن السميط وسام الكويت 
من الدرجة األولى. وقال الصانع إن صاحب الس����مو 
األمير عودنا على مبادراته اخليرة وهذا التكرمي الذي 
ش����رف به العمل اخليري والقائمني عليه يعد تأكيدا 
عل����ى حرصه واهتمامه بدعم العمل اخليري واعتبر 
الصانع هذا التكرمي أبلغ رسالة حلث الكويت وأهلها 

على بذل اخلير ورعايته وأضاف الصانع أننا إذ نعبر 
عن فخرنا وشكرنا لصاحب السمو األمير تفضله بهذا 
التكرمي فإننا نستذكر الدور الرائد للعم يوسف جاسم 
احلجي الذي ترأس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
منذ تأسيسها وانطالقتها وقدمها في احملافل الدولية 
والقاري����ة وما حققه الدكتور عبدالرحمن الس����ميط 
من عطاء وافر في أفريقيا فس����اهم في تعزيز سمعة 
الكويت الطيبة بني الش����عوب العربية واإلس����المية 
رس����خت مكانة الكويت وأهلها الذين امتدت أياديهم 

البيضاء إلخوانهم في الدين واإلنسانية.


