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نف����ى وكي����ل وزارة األوقاف 
واملساعد لشؤون قطاع املساجد وليد 
الشعيب ان يكون حامد العلي اماما 

او خطيبا في وزارة االوقاف.
وقال الش����عيب ف����ي تصريح 
صحاف����ي ان ما تناولته وس����ائل 
االتص����ال االجتماعي ف����ي الفترة 
االخيرة بشأن قيام حامد العلي بإلقاء 
خطبة عيد االضحى املبارك، غير 
صحيح على اعتبار انه ليس اماما 
او خطيبا في الوزارة وبالتالي فهو 
لم يلق اي خطبة في اي مسجد من 

مساجد الكويت.
أسامة أبوالسعود  ٭

أكدت رئيس مجلس إدارة مركز 
كي����وب للتدريب واالستش����ارات 
حن����ان الرفاع����ي ان املركز ينظم 
مساء اليوم اخلميس وحتت رعاية 
الهيئة اخليرية محاضرة بعنوان 
»أخالق النبي املنسية« يستضيف 
فيها البروفيسور طارق احلبيب 
مساء وذلك على مس����رح الهيئة 
اخليرية االس����المية العاملية في 
جنوب السرة. وبينت الرفاعي في 
تصريح صحافي، ان املركز يعقد 
هذه احملاضرة اجلماهيرية ملا يشعر 
به من مسؤولية اجتماعية تأتي في 
اطار خطة املركز لتنظيم عدد من 
الدورات في مجال تنمية املهارات 
الشخصية لتحقيق التميز الذاتي 
للفرد والنهوض بقدراته اخلاصة 
التي متكنه من فهم اآلخرين وحتقق 

له التعايش املجتمعي.
ولفتت الرفاعي الى ان حتقيق 
التنمية الشاملة يتطلب اعداد الكوادر 
البشرية املدربة واالستفادة من جميع 
القدرات املوجودة لدى الفرد وتنمية 
الوازع الديني لدى الشباب والكبار، 
مؤكدة أن التنمية الشاملة عملية 
ثقافية تهدف الى حتسني نوعية 
احلياة االنسانية، وذلك من خالل 
حتسني قدرة االنسان في التعامل 
مع العلم واملعرفة وتقنيات العصر، 
والتنمية بهذا املفهوم تتوقف على 
التعليم والتدريب اجليدين لالنسان، 
النهما احملور االساس����ي للتنمية 
والنهوض احلضاري، وهو القاطرة 
التي تقود احلياة االنسانية بقوة 

واقتدار.
واوضحت الرفاعي ان االستثمار 
عملية امداد وتزويد مؤسس����ات 
التنمية بالعقائد واألفكار واألموال 
والطاقات واالمكانات الالزمة عند 
احلاجة، وحسن ادارة كل هذه املوارد، 
من اجل ترقية القدرات البش����رية 
لتحقيق انسب استغالل للثروات 
واالمكانات املتاحة، وحتسني نوعية 
احلياة االنسانية، عن طريق اقدار 
االنس����ان على اعمار االرض وفق 
منهج اهلل، وهو الهدف االس����مى 
للتنمية االنس����انية الشاملة في 
التصور االسالمي، الذي تقوم عليه 

احلضارات التي يقدمها املركز.
وقالت الرفاعي ان احملاضرات 
تأت����ي انطالقا من الت����زام املركز 
بغرس القيم االس����المية اخلالدة، 
وأخالق النبي ژ والتي تنش����ر 
ثقافة املسؤولية االجتماعية لدى 
أبن����اء الوطن وتغرس فيهم القيم 

االجتماعية التي تخدم املجتمع.
وأك����دت أن خطة املركز تهدف 
الى اعداد جيل ق����ادر على حتمل 
املسؤولية جتاه نفسه ومجتمعه، 
يستجيب ملتغيرات العصر ويتعامل 
برق����ي يعكس الص����ورة اجليدة 
للمجتمع الكويتي، من خالل تقدمي 
برامج توعوية متميزة ركزت على 
مبادئ التعاون واملشاركة واإلبداع 

والتميز.

الشعيب: حامد العلي 
ليس إمامًا أو خطيبًا 

في »األوقاف«

»أخالق النبي
 املنسية« على مسرح 

الهيئة اخليرية
مساء اليوم

وليد الشعيب

طارق احلبيب

1.8 مليون دينار إلنشاء مجمع الكويت 
اخليري في الصومال

ينفذه بيت الزكاة بإشراف اللجنة الشعبية الكويتية

قامت اللجنة الشعبية الكويتية جلمع التبرعات 
ممثلة في عضو اللجنة قيس نصف اليوسف النصف 
بوضع حجر االساس لبناء مجمع الكويت اخليري 
التعليمي في مدينة هرجيسا الصومالية برعاية 
رئيس اجلمهوري����ة وحضور العديد من الوزراء 
والشخصيات، وقد شارك وفد من بيت الزكاة في 
حفل وضع حجر االساس الذي اقيم بهذه املناسبة 
ممثال بكل من مدير عالقات كبار املتبرعني د.خالد 
الش����طي ومراقب ادارة النشاط اخلارجي حبيب 
اليحيوح. وقد القى قيس اليوسف النصف كلمة 
باسم اللجنة الشعبية الكويتية جلمع التبرعات 
عبر من خاللها عن تقديره البالغ ملظاهر االستقبال 
والضيافة التي قوبل بها الوفد، كما اشاد باملشروع 
وموقعه املتميز واخلدمات الكبيرة املنتظر تقدميها 
الهل املنطقة في مدينة هرجيسا الصومالية، وذكر 
ان اللجنة الشعبية الكويتية جلمع التبرعات ال تألو 
جهدا في تقدمي العون للمسلمني بهدف االرتقاء بهم 

وحتسني احوالهم املعيشية تفعيال لدور الكويت 
املشرق في هذا املجال.

يذكر ان مجمع الكويت اخليري في الصومال 
سيقام على مساحة اربعني الف متر مربع وسيقام 
على ارضه مس����جد ومس����توصف ودار لاليتام 
تستوعب )720 يتيما( ومدارس ومخازن ومرافق 
اخرى تفيد ش����ريحة كبيرة من الفقراء واليتامى 

واملساكني في تلك املنطقة.
وتبلغ التكلفة االجمالية للمشروع 1.821.300 
)مليونا وثمامنائة وواحدا وعشرين ألفا وثالثمائة 
دينار(. وقد قامت اللجنة الشعبية الكويتية جلمع 
التبرعات بتوفير املبلغ وأوكلت لبيت الزكاة مهمة 
تنفيذ املشروع نظرا خلبرته العريقة في هذا املجال 
حيث سيتولى البيت متابعة مراحل التنفيذ واطالع 
اللجنة على سير العمل اوال بأول حتى يتم استكمال 
بناء املجمع خالل 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد 

املبرم مع بيت الزكاة في 2012/6/20.

قيس النصف ود.خالد الشطي وحبيب اليحيوح يشاركون في وضع حجر األساس

واألوبئة، وتؤكد من جانبها ان 
هذين املشروعني جاءا بعد دراسة 
للوضع املعيشي الصعب لألهالي 
والذي انعدم فيه املورد الطبيعي 

للشرب. 
وتوضح العسعوسي ان تنفيذ 
املش����روعني جاء بعد ان رفعت 
جمعية ابي موس����ى األشعري 
االجتماعية اخليرية ملؤسس����ة 
متكني التنموية جميع الدراسات 
واالحتياج����ات الضرورية من 
توفي����ر كل الفني����ني من ذوي 
أصحاب اخلب����رة والتخصص 
والكفاءة في مجاالت إنشاء اآلبار 
والسدود والتي يحتاجها لتنفيذ 
املش����روعني، وبدورها تقدمت 

»متكني« تدّشن حفر بئر وبناء خزان
خلدمة أكثر من 13 ألف نسمة في اليمن

متكني بوض����ع كل التصورات 
والدراسات على شريكها اإلقليمي 
في الكويت ممث����ال ب� »جمعية 
الرعاية اإلسالمية« والتي قامت 
باملوافق����ة الفورية على هذين 
املشروعني على ان يتم اإلشراف 
عليهما من قبل مؤسسة متكني 

التنموية.

دش����نت مؤسس����ة متكني 
التنموية مشروعي »حفر بئر في 
مديرية السخنة« و»بناء خزان دير 
السيف في مديرية القناوص« في 
محافظة احلديدة في اجلمهورية 
اليمنية وذلك بتمويل كرمي من 
»جمعية الرعاية االسالمية« في 
الكويت وتنفي����ذ »جمعية ابي 
موسى األش����عري االجتماعية 
اخليرية« حيث سيستفيد من 
هذين املشروعني أكثر من ثالثة 

عشر ألف نسمة. 
وقد حضر االفتتاح ممثال عن 
مؤسسة متكني التنموية عبداهلل 
باعباد وممثال عن جمعية ابي 
موسى االش����عري االجتماعية 
اخليرية عب����ده علي منصوب 
وأيضا العديد من الشخصيات 
االجتماعية البارزة في محافظة 

احلديدة. 
وفي تصريح صحافي للمدير 
التنفيذي ملؤسسة متكني التنموية 
معالي العسعوسي قالت: انه من 
ضمن خطة واستراتيجية متكني 
هو احل����رص على الوقوف مع 
احملتاجني واملعوزين واملساكني 
من األهالي والعمل على خلق بيئة 
صحية متكاملة يعيش فيها الفرد 
جانب من تدشني أحد املشروعنيسليما معافى خاليا من األمراض 

توزع على 200 فائز واالختيار من بني أصحاب االجابات الصحيحة عبر القرعة اإللكترونية

»الثقافة اإلسالمية«: 20 ألف دينار جوائز ملسابقة
احلج اإللكترونية والسبت آخر موعد للمشاركة

أكدت إدارة الثقافة اإلسالمية 
بوزارة األوقاف س����عيها الدائم 
واحلثيث نحو حتقيق غايتها في 
صناعة املناخ الثقافي اإلسالمي، 
وذلك عبر األنش����طة والبرامج 
التوعوية والثقافية املصاحبة 
واملتواكبة مع املواسم اإلسالمية 
املباركة، وليأتي ذلك وفاء منها 
ملا عودت عليه جمهورها الكرمي 
من خالل طرح املسابقات الثقافية 
املبينة واملوضحة لفضائل املواسم 

واألعياد اإلسالمية األصيلة.

جاء ذلك ف����ي بيان صحافي 
إلدارة الثقافة اإلسالمية مبناسبة 
قرب ختام مسابقة احلج الثقافية 
اإللكترونية الدولية للعام الهجري 
1433، وذلك يوم السبت املقبل، 
والتي تقام فعالياتها في املوقع 
اإللكتروني الرسمي لإلدارة على 
شبكة اإلنترنت واملتاحة للجمهور 

من داخل الكويت وخارجها.
 وبين����ت اإلدارة أنها قامت 
برصد مكافآت مالية تشجيعية 
ملسابقتها وذلك حتفيزا للجمهور 

الكرمي، حيث قامت برصد جوائز 
مالية للمسابقة اإللكترونية بقيمة 
20000 دينار توزع على 200 فائز 
كل فائز 100 دينار ويتم اختيارهم 
عبر القرع����ة اإللكترونية وذلك 

عقب انتهاء املسابقة.
وأضافت اإلدارة أن اإلحصائيات 
احلالية ملسابقة احلج الثقافية 
اإللكترونية الدولية تبني مشاركة 
أكثر من 17200 مشارك من داخل 
الكويت وخارجها، موضحة أن 
هذا الرقم سوف يزيد خالل األيام 

املتبقية من عمر املسابقة.
ودعت اإلدارة في ختام بيانها 
الصحاف����ي اجلمهور الكرمي إلى 
التفاع����ل والتواصل مع جميع 
أنش����طتها وفعالياته����ا املفعلة 
لرؤيتها »الريادة عامليا في العمل 
اإلس����المي« وذلك عبر املشاركة 
الفعالة باملس����ابقة والتي ميكن 
االطالع عليه����ا من خالل زيارة 
املوقع الرسمي لإلدارة على شبكة 

االنترنت:
www.islam.gov.kw/thaqafa

خالل افتتاح املركز برعاية يسرى العمر

العتيبي: مركز اإلبداع الفني يهدف إلى أن تكون املدرسة 
بيئة جاذبة للمتعلمات ملواكبة التطور اإللكتروني

أقيم مبدرس����ة القادس����ية 
املتوس����طة بنات افتتاح مركز 
اإلبداع الفني حتت رعاية مدير عام 
منطقة العاصمة التعليمية يسرى 
العمر وبحضور مدير األنشطة 
التربوية باإلنابة فيصل األستاذ 
ومراقب التعليم املتوسط عادل 
الراشد وبإشراف مديرة املدرسة 
باسمة العيسى حيث ألقت كلمة 
ترحيبي����ة باحلض����ور الكرمي 
لتشريفهم هذا احلدث التعليمي 
التقني وبينت فيها ان الهدف من 
هذا املركز هو ان تكون املدرسة 
بيئة جاذبة للمتعلمات لتواكب 
التطور املعرف����ي وااللكتروني 
وحتقيق املرونة ف����ي مجاالت 
احلياة املختلفة كأسلوب تعليمي 

متطور.
وقال����ت ان رحلة األلف ميل 
تبدأ بخطوة والبد لبلوغها من 
تضافر اجلهود املخلصة البناءة 
فتنهض املعلمة واملتعلمة، ثم تال 
ذلك شكر لكل من ساهم في هذا 
االجناز التعليمي من ادارة مدرسة 
ومعلمات وطالبات وشكر خاص 
لراعية املركز مديرة عام منطقة 
العاصمة التعليمية يسرى العمر 
ومديرة الشؤون التعليمية لطيفة 
العجيل وش����كر ملراقب التعليم 
املتوسط عادل الراشد، متمنني 
االستفادة للجميع من جتربتنا 
هذه والتوفيق في رفع مستوى 

التعليم االلكتروني بالكويت.
ومن ث����م مت افتت����اح املركز 
والتجول بأركانه املمتعة واملبدعة 
من برامج تعليمية مبتكرة من 
طالباتنا واختتم اجلولة بكلمة من 
مدير عام ادارة منطقة العاصمة 
التعليمية بدأته����ا ب� »اجتهدمت 
فأبدعتم« حيث انها سعدت بهذه 
الزيارة وتقدمت بالشكر للجهود 
املبدعة على تأسيس هذا املركز 
ال����ذي أثرى مواه����ب الطالبات 

وأظهره����ا ب����ل مت توظيفها في 
املناهج الدراسية املختلفة.

كما أثنى كل من مدير األنشطة 
التربوية ومراقب التعليم املتوسط 
على اجلهود املبذولة في تأسيس 
املركز الذي ساهم في دفع العملية 

التربوية الى األمام متمنني تعميم 
الفك����رة على جميع املدارس في 
املرحلة املتوس����طة وخلق جو 

اإلبداع ألبنائنا وبناتنا الطلبة.

محمد هالل الخالدي  ٭

يسرى العمر وعادل الراشد ولقطة جماعية مع معلمات وطالبات مدرسة القادسية املتوسطة

»التربية« تعلن عن وظيفة مدير إدارة األنشطة التربوية
أعلنت وزارة التربية ـ قطاع التعليم العام ـ 

عن حاجتها لشغل وظيفة »مدير إدارة األنشطة 
التربوية« باملناطق التعليمية قطاع التعليم العام.

على ان تتوافر في املتقدم الشروط التالية:
٭ أن يكون حاصال على مؤهل جامعي تربوي 

وخبرة ال تقل عن 10 سنوات.
٭ أن يكون حاصال على مؤهل جامعي غير تربوي 

وخبرة ال تقل عن 12 سنة.
٭ أو أن يكون حاصال على دبلوم تخصصي أو 

ثانوية عامة أو ما يعادله وخبرة ال تقل عن 16 سنة 
في مجال العمل.

٭ أن يكون حاصال على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز 
عن السنتني األخيرتني.

٭ إجادة استخدام احلاسب اآللي.
٭ احلصول على دورات تدريبية تخصصية في 

مجال العمل تخدم املجال الوظيفي.
٭ أن يكون لديه سنتان في وظيفة مراقب.


