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التسجيل مستمر من 14 أكتوبر حتى 13 ديسمبر واملسابقة برعاية رئيس الوزراء

للعام الـ 25 على التوالي وشمل 12 محافظة

»األوقاف«: نسخة ثانية جلائزة الدوائر احلكومية حلفظ القرآن 

مكتب املشروعات اخليرية نفذ مشروع »األضاحي« في مصر

في اطار أنشطته الدورية واملوسمية في جمهورية مصر العربية 
قام املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية بالقاهرة بتنفيذ مشروع 
ذبح وتوزيع حلوم األضاحي مبناسبة عيد األضحى املبارك وذلك في 
12 محافظة مصرية.  واشار مدير املكتب اسماعيل عبداهلل الكندري 
الى ان هذا املش���روع مت تنفيذه ضمن أنشطة املكتب الدورية للعام 
اخلامس والعشرين على التوالي حتقيقا للتآلف والتراحم والتواصل 
والتكافل االجتماعي بني أفراد املجتمع املسلم، وخصوصا مع اشقائنا 

في بلدنا الثاني مصر.
وأكد الكندري أن املكتب يحرص في عيد االضحى املبارك من كل 
عام على تنفيذ هذا املشروع حيث يقوم بتسليم اجلمعيات اخليرية 
املدرجة لدى املكتب في محافظات الوجهني البحري والقبلي االضاحي 
لذبحها وتوزيع حلومها على اس���ر االيتام املكفولني من قبل املكتب 
باإلضافة الى االسر الفقيرة املدرجة لدى هذه اجلمعيات ويأتي ذلك 
باشراف كامل من املكتب عن طريق تواجد مشرفيه في اماكن تنفيذ 

املشروع بالتنسيق مع هذه اجلمعيات.
واش���ار الى ان املشروع يعد واحدا من املشروعات العديدة التي 
ينفذها املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية بالقاهرة والتي تتضمن 
بناء املس���اجد واملعاهد االزهرية واملجمعات االسالمية وحفر اآلبار 
وبناء املدارس واملستوصفات الطبية ومراكز حتفيظ القرآن ودور 
االيتام وتنفيذ مشروع والئم االفطار في شهر رمضان، باالضافة الى 
تقدمي اخلدمة العالجية واملساعدات االجتماعية للحاالت املستحقة 

املتقدمة للمكتب وكذلك كفالة طالب العلم.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

أعلن���ت وزارة االوقاف عن 
تنظيم جائزة الدوائر احلكومية 
حلفظ القرآن الكرمي بنسختها 

الثانية.
البنني  وقال مراقب حلقات 
الكرمي  القرآن  بادارة ش���ؤون 
بوزارة االوقاف ناصر الكندري: 
ان وزارة االوقاف تقوم بتنظيم 
تلك املسابقة مساهمة منها في 
اعطاء فرص���ة ملوظفي الدولة 
والعاملني ف���ي الهيئات بدولة 
الكويت من اجلنسني في مجال 

حفظ القرآن وجتويده.
وبنينّ ان املس���ابقة ستكون 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 
بهدف ايجاد بيئة للتنافس بني 
العاملني والعامالت في الوزارات 
والهيئات الرس���مية في مجال 
حفظ القرآن الكرمي وجتويده.

واستعرض الكندري شروط 
املتقدم  ان  املس���ابقة مؤك���دا 
للمسابقة يجب ان يكون موظفا 
او موظفة ف���ي احدى وزارات 
وهيئات الكويت مشددا على انه 

يحصل االول على مبلغ وقدره 
200 دينار والثاني يحصل على 
مبلغ 150 دينارا والثالث يحصل 
على مبل���غ 100 دينار والرابع 
واخلامس يحصل كل منهما على 

مبلغ قدره 50 دينارا.
الى ان  الكن���دري  وأش���ار 
ادارات عدة في الوزارة سوف 
تقوم بالتعاون في تنظيم تلك 
املسابقة مثل ادارة شؤون القرآن 
الكرمي وادارة مس���جد الدولة 
الكبير كم���ا ان هناك برنامجا 
خاصا الدارة املسابقة الكترونيا 
حيث ان ال���وزارة متمثلة في 
ادارة ش���ؤون الق���رآن الكرمي 
متتلك خبرة تراكمية في ادارة 
املس���ابقة التي حققت جناحا 
كبيرا في نس���ختها االولى من 
حيث حجم االقبال واملستوى 
العال���ي للمتقدمني االمر الذي 
شجعنا على تنظيم مثل تلك 
املسابقة وجتهيز كل ما حتتاجه 
كي تظهر بصورة تعكس اهتمام 
دولة الكويت مبجال حفظ القرآن 

الكرمي.

اخلمس���ة االولى لكل مستوى 
من مستويات املسابقة االربعة 
ففي املستوى االول حيث حفظ 
القرآن الكرمي كامال يحصل االول 
على مبلغ الف دينار والثاني 
مبلغ 750 دينارا والثالث مبلغ 
500 دينار والرابع 400 دينار 
واخلامس 300 دينار، واملستوى 
الثاني حيث حفظ 15 جزءا من 
القرآن الك���رمي فيحصل االول 
على مبلغ 600 دينار والثاني 
على مبلغ 500 دينار والثالث 
يحصل على مبلغ 400 دينار 
والرابع يحصل على مبلغ 300 
دينار واخلامس يحصل على 
مبلغ 200 دينار، واملس���توى 
الثالث املخصص حلفظ خمسة 
اجزاء من القرآن الكرمي حيث 
يحص���ل االول على مبلغ 400 
دينار والثاني يحصل على مبلغ 
300 دينار والثالث يحصل على 
مبلغ 200 دينار والرابع يحصل 
على مبلغ 100 دينار، واملستوى 
الراب���ع املخصص حلفظ جزء 
واحد م���ن القرآن الكرمي حيث 

ال يحق لشاغلي الوظائف ذات 
العالقة بالقرآن الكرمي كاالئمة 
واملؤذنني ومحفظي ومحفظات 
القرآن الكرمي ومن في حكمهم 
املشاركة في تلك املسابقة كما 
ان التس���جيل مفتوح جلميع 
ارفاق  اجلنسيات مع ضرورة 

صورة البطاقة املدنية.
وبني الكندري ان التسجيل 
في تلك املس���ابقة بدأ بتاريخ 
2012/10/14 ومازال مستمرا الى 

تاريخ 2012/12/13.
وذكر ان التصفيات االولية 
للجائ���زة س���تكون ف���ي يوم 
2012/12/23 وستكون في مسجد 
الدولة الكبير، وان التصفيات 
النهائية للجائزة ستكون في 
الفترة ما ب���ني 27 و29 يناير 
من عام 2013 في مبنى الهيئة 
العاملية  اخليرية االس���المية 
بجنوب السرة، واحلفل اخلتامي 
للجائزة سيكون يوم االربعاء 

املوافق 3 يناير 2013.
واضاف ان الوزارة رصدت 
جوائز قيمة للفائزين في املراكز 

ناصر الكندري

محمد العمر

العمر: 11.500 مستجد في دور القرآن للعام الدراسي احلالي
صرح مدير إدارة الدراسات اإلسالمية محمد العمر بأن اإلدارة 

قامت هذا العام بتكثيف حملتها اإلعالمية لدعوة اجلمهور الكرمي 
للتسجيل بدور القرآن الكرمي في بداية العام الدراسي والتي أسفرت 

بفضل اهلل تعالى »عن إقبال كبير متثل في تسجيل ما يزيد على 
11.500 مستجد في دور القرآن الكرمي«، وذلك في جميع مناطق 

الكويت وهو ما يعد إجنازا مميزا مقارنة بالسنوات السابقة االمر 
الذي يدفع بإدارة الدراسات االسالمية نحو مزيد من التميز خلدمة 

كتاب اهلل ونشر العلوم الشرعية في املجتمع.
وباملقارنة فإن أكبر تسجيل مت في االعوام املاضية كان في العام 

املاضي حيث بلغ 6000 دارس ودارسة، لكن في هذا العام تضاعف 
العدد بشكل غير مسبوق مما حمل اإلدارة عبء توفير الهيئة 

التدريسية لهذا العدد الكبير واستطاعت االدارة بفضل من اهلل 
عز وجل وتعاون من االخوة املشرفني واملشرفات تغطية اغلب 

احتياجات املراكز.

ربيع: 63 ألف طالب يحق لهم دراسة 
املنهج املصري في الكويت من العام املقبل

أحد ابرز مطالب ابناء اجلالية املصرية في 
الكويت وعلى مدى سنوات طويلة اصبح حقيقة 
بعد ان اعلنت املستش����ارة الثقافية املصرية 
لدى الكويت د.منى ربيع موافقة وزارة التربية 
الكويتية على تدريس املنهج املصري ببعض 

مدارس الكويت اخلاصة.
وقال بيان صادر عن املكتب االعالمي التابع 
للسفارة املصرية في الكويت انه واستمرارا 
جلهود املستشارة الثقافية بالسفارة املصرية 
بالكويت د.منى ربيع وفي ضوء االجتماعات التي 
عقدت في الفترة األخيرة مع مسؤولي وزارة 
التربية الكويتية، استقبلت وكيلة وزارة التربية 
مرمي الوتيد د.منى ربيع وناقش����ت معها أهم 
املشكالت التعليمية التي تواجه أبناء اجلالية 
املصرية بالكويت وفي مقدمتها: افتتاح مدارس 
مصرية تدرس املنهج املصري ألبناء اجلالية 
املصرية بالكويت والذين يصل عددهم تقريبا 
إلى 63 ألف طالب وطالبة يدرسون باملدارس 
الكويتية اخلاصة، واالعتراف بشهادات أبنائنا 

املصريني في اخلارج.
وقد وعدت الوتيد بأخبار جيدة قريبا حول 
هذين املطلبني ملنح الرخصة واملوافقة ألصحاب 

املدارس اخلاصة لبدء العمل فيها. 
 كما مت مناقش����ة إنهاء مشكلة املستحقات 
املتأخرة للمعلمني واملعلمات املصريني العاملني 
في وزارة التربية وصرفها بأقرب فرصة ممكنة 
في ضوء اللوائح والقوانني، وعودة املعلمني 
واملعلمات الذين جتاوزا سن الستني لعملهم 
وقد مت بالفعل عودتهم للعمل والتجديد لهم 

ملدة عام.
وأش����ارت د.ربيع إلى أن أجواء اللقاء مع 
وكيلة وزارة التربية م����رمي الوتيد والوكيل 
املس����اعد للتعليم العام محمد الكندري كانت 
مطمئنة للغاية وساد فيها أ التأكيد على التعاون 
املش����ترك واملتبادل ملا فيه مصلحة البلدين 

الشقيقني.

أسامة أبوالسعود  ٭

د.منى ربيع مع مرمي الوتيد ومحمد الكندري 

أحد أهم مطالب اجلالية املصرية يتحقق

البحث  في وزارة اإلعالم في 
والتوثيق.

وأضاف���ت ان املرحوم���ة 
لعبت دورا كبي���را في جمع 
م���ادة بحثية مهمة في خدمة 
الفلكلور واحلكايات الشعبية 
ف���ي الكوي���ت وكان لها عدة 
مساهمات في مؤلفات علمية 
منها »مدخل الفلكلور � الزواج 
� احلكاية  كظاهرة فلكلورية 

ألطاف العلي تنعى الفقيدة مرمي العقروقة
الشعبية � البيت الكويتي«.

ودع���ت الش���يخة ألطاف 
باسم اجلمعية وأعضائها اهلل 
سبحانه وتعالى ان يتغمد روح 
الفقيدة وان يس���كنها فسيح 

جناته.

فق���دت جمعي���ة الس���دو 
ب  عضوة ناشطة بعد ان غينّ
الباحث���ة االجتماعية  املوت 
والناش���طة في مجال التراث 
الش���عبي املرحوم���ة م���رمي 
العقروقة والتي كانت  راشد 
عنصرا نشطا في مجال العمل 

االجتماعي والتطوعي.
وأعربت الش���يخة ألطاف 
سالم العلي الراعية والرئيسة 
الفخرية جلمعية السدو في 
له���ا عن بالغ  بيان صحافي 
حزنه���ا لفق���دان املرحوم���ة 
مرمي العقروق���ة التي عملت 
م���ع اجلمعية كعضوة فعالة 
ورئيسة نشطة ملجلس ادارة 
التعاونية احلرفية وبرامجها 

الفنية والتوثيقية.
وأش���ادت الشيخة ألطاف 
مبا قدمته املرحومة من تعاون 
مع اجلمعية في مجال توثيق 
التقليدية  الكويتي���ة  األزياء 
املثمر  ال���ى عملها  الراحلة مرمي العقروقةباإلضافة  ومشروع األضاحي في الفيوممشروع األضاحي في محافظة املنيا

الكندري: منتلك خبرة 
تراكمية في إدارة 

املسابقات وجوائز 
قيمة

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

ر�شيد �شبيب الفعم

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى 

�شقيقته

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

اجلاليات الغربية احتفلت بعيد 
األضحى في مركز التواصل احلضاري

أقام مركز التواصل احلضاري التابع للهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية حفال مبناسبة عيد األضحى املبارك، وأقيمت األنشطة مبقر 
املركز مبنطقة الشهداء القت حضورا مميزا حيث كان هناك تواجد 
للجاليات األميركية والرومانية والكندية والبريطانية والعديد من 
اجلاليات األخرى فاق عددهم 120 مشاركا ومشاركة، ويهدف املركز 
من هذه اللقاءات الى تعريف اآلخرين بالعيد في اإلسالم وآدابه وكيف 
ان���ه يعزز التواصل ويقوي الرواب���ط االجتماعية وكذلك تعريفهم 

بعادات وتقاليد وتراث أهل الكويت.
وفي هذا السياق، أكد مدير املركز م.وائل احلشاش ان مركز التواصل 
احلضاري يسعى لتعزيز التواصل احلضاري والراقي مع اجلاليات 
الغربية املقيمة على ارض الكويت، والذي بدوره يعكس وجه الكويت 
املميز في بناء جس���ور التواصل وكسر احلواجز مع الطرف اآلخر 
وفق عالقات قائمة على االحت���رام املتبادل. وفي ختام حديثه حث 
احلشاش كل من لديه زميل في العمل او جار في السكن او صديقه 
ان يعرفه مبركز التواصل احلضاري ونحن بدورنا سنتواصل معه 
ونعرفه بعادات وتقاليد أهل الكويت فمن غير اجليد ان ميكث الوافد 
الغربي أعواما عديدة في الكويت وهو ال يعرف عنها شيئا للتواصل. 

على األرقام التالية: 97798222 � 25231015.
ليلى الشافعي  ٭


