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دعت إلى تكثيف اجلهود في مواجهة التطرف الفكري

»األوقاف« تختتم ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي
ربيع �سكر 

اختتمت وزارة األوقــاف والشؤون 
ــة نــــدوة مــســتــجــدات الفكر  ــي ــام اإلس
اإلســامــيــة الثالثة عشر الــتــي أقيمت 
برعاية سامية من صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد خال الفترة 
من 15-17 يناير 2017م وفيما يلي 

البيان اخلتامي والتوصيات:
بعون من الله تعالى وفضل اختتمت 
أعمال الندوة الثالثة عشر ملستجدات 
الفكر اإلسامي بعنوان مواجهة التطرف 
الفكري » الواقع واملأمول » والتي نظمتها 
وزارة األوقـــاف والشئون اإلسامية 
بدولة الكويت برعاية كرمية من صاحب 
السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح 
األحمد في الفترة من-17 19 من ربيع 
اآلخــر لسنة 1438هـ املوافق -15 17 
ــن شــهــر يــنــايــر لسنة 2017م وقــد  م
افتتح املؤمتر وزير األوقــاف والشئون 
اإلسامية ووزير الدولة لشئون البلدية 
محمد اجلبري بكلمة نقل فيها ترحيب 
سمو أمير الباد بالضيوف املشاركني، 
وتقديره جلهودهم والتي حرص سموه 
على أن يكون استعراضها حتت رعايته، 
مبينا في كلمته خطورة الغلو والتطرف 
ــت مـــن كــونــهــا ظــاهــرة  ــول والـــتـــي حت
اجتماعية إلــى منهجية قتل وتدمير 
تهدد الــدول واملجتمعات، يتطلب من 
اجلميع مواجهتها ولكن بأسلوب علمي، 
ومنهجية متطورة، آما أن يحقق املؤمتر 
أهــدافــه املــرجــوة، وأن ينعم الضيوف 

واملشاركون بضيافة بلدهم الكويت.
ــم حتـــدث وكــيــل وزارة األوقـــاف  ث
والشئون اإلسامية ورئيس اللجنة 
العليا للمؤمتر املــهــنــدس فــريــد أســد 
العمادي مرحبا بضيوف الكويت شاكرا 
لهم تلبية الدعوة وجتشم عناء السفر 
ــر، وبــنينّ  ــؤمت ــل املــشــاركــة فــي امل مــن أج
ــرص دولــة الكويت على  فــي كلمته ح
استعراض اجلوانب العملية املتمثلة 
في البرامج واملــبــادرات واجلهود التي 
تبذلها مؤسسات العالم اإلسامي في 

مواجهة التطرف الفكري وذلك من أجل 
التعرف على هــذه اجلهود لاستفادة 
منها، ومعرفة التحديات والعوائق التي 
تواجهها وكيفية التغلب عليها وتعزيز 
جوانب الفاعلية والتأثير فيها حتى 
تكون مواجهة الغلو والتطرف الفكري 
على بصيرة، داعيا إلــى االستفادة من 
األفكار التي ستطرح في جلسات املؤمتر 

وورش العمل التي ستنظم على هامشه.
ثم حتدث د. نواف بن منير املطيري 
مستشار الشئون السياسية واملفاوضات 
في األمانة العامة ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية حيث استعرض في 
كلمته أهــم اجلــهــود التي تبذلها دول 
املجلس في تعزيز الوسطية ومواجهة 

التطرف الفكري.
ــى د. عــبــدالــلــه بـــن صــالــح  ــق ثـــم أل
العبيدكلمة الضيوف واملشاركني والتي 
شكر فيها صاحب السمو أمير الباد 
ــد عــلــى رعايته  ــم الــشــيــخ صــبــاح األح
الكرمية لهذا املؤمتر متمنيا أن يحقق 
املؤمتر أهدافه في مجال تطوير مسيرة 
التصدي لــإرهــاب والغلو داعيا الله 
تبارك وتعالى أن يحفظ الكويت من كل 

مكروه وسوء.
ثــم بـــدأت فعاليات املــؤمتــر والتي 
ــرت ثــاثــة أيــــام نــاقــش فيها  ــم ــت اس
املشاركون والباحثون جهود املؤسسات 
العلمية والعملية في مواجهة التطرف 
الــفــكــري، وافتتحت اجلــلــســات ببيان 
جهود دولة الكويت في مواجهة التطرف 
الفكري وتعزيز ثقافة الوسطية من خال 
عــدة جهات حكومية كـــوزارة األوقــاف 
والشئون اإلسامية واللجنة العليا 
لتعزيز الوسطية ووزارة الداخلية 
ووزارة التربية ووزارة الدولة لشئون 
الشباب ووزارة الشئون االجتماعية 
والعمل ووزارة اإلعام وكلية الشريعة 
في جامعة الكويت، كما مت استعراض 
جــهــود وزارات األوقــــــاف فـــي دول 
اخلليج العربي، ومركز محمد بن نايف 
للمناصحة والرعاية وحملة السكينة 

في اململكة العربية السعودية ومركز 
هداية ومركز صواب في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وجهود األزهر الشريف 
فــي جمهورية مصر العربية وجهود 
اململكة املغربية، كما اشتملت فعاليات 
املؤمتر على بيان جهود املشاريع الدولية 
ــادرات األممية كمنظمة التعاون  واملــب
ــة الــعــالــم اإلســامــي  ــط ــي وراب ــام اإلس
والــنــدوة العاملية للشباب االسامي، 
وجهود املؤسسات اإلسامية كجهود 
اجلمعية السعودية لعلوم العقيدة 
واألديــان والفرق واملذاهب في اململكة 
العربية السعودية وجمعية احياء 
ــاح  الــتــراث اإلســامــي وجمعية اإلص
االجتماعي ومبرة اآلل واالصحاب في 

دولة الكويت.
كما استعرض املشاركون مبادرات 
التأصيل والبحوث والتأليف، واملبادرات 
االلكترونية واإلعــامــيــة والــدراســات 

امليدانية.
وقد اختتمت فعاليات املؤمتر بتقدير 
اجلهود التي مت استعراضها من الدول 
واملؤسسات والباحثني كافة وتثمني 

دورهــم العلمي والعملي في مواجهة 
ظاهرة الغلو والتطرف الفكري، وخلص 

املشاركون إلى التوصيات التالية:
دعوة املؤسسات من وزارات وهيئات 
إلى تكثيف اجلهود في مواجهة التطرف 
الفكري بكافة أشكاله وصوره وجتفيف 
ــاءات تنسيقية بني  ــق مــنــابــعــه. عــقــد ل
وزارات األوقاف واملؤسسات والباحثني 
املختصني واخلبراء لوضع آليات عملية 
بهدف التعاون البناء وتظافر اجلهود 
وتكاملها ووضــع خطط استراتيجية 

للتصدي لظاهرة التطرف.
تطوير البرامج واملشروعات التي 
ــال منهجية  تتصدى للتطرف مــن خ
إداريــة تعتمد على أحدث طرق التقومي 
واملــتــابــعــة ورصـــد الــنــتــائــج واآلثـــار 

ومستوى الفاعلية.
دعوة املؤسسات العلمية واإلداريــة 
في العالم اإلسامي إلى تقدمي مقترحات 
علمية وتطويرية في مجال قياس أثر 
البرامج التي توجه حملاربة التطرف 
السيما عبر وسائل التواصل االجتماعي.

تقدمي الدعم واملساندة للمؤسسات 

التي تعمل في مجال التصدي لإرهاب 
وتعزيز دور املؤسسات الفقهية في هذا 

املجال.
ضرورة وضع آلية علمية الكترونية 
للتعامل مــع ثــغــرة شبكة املعلومات 
الــدولــيــة )االنــتــرنــت( باعتبارها أهم 
وسائل التجنيد االلكتروني وأشدها 

خطورة.
متابعة األبناء والناشئة ال سيما في 
وسائل التواصل االجتماعي والتعرف 
عــلــى طبيعة عــاقــاتــهــم االجتماعية 
ونوعية استخدامهم لتقنية االتصال 
احلديثة، وإرشادهم إلى القيم الرشيدة، 
ومشاركتهم في معاجلة ما يشغلهم من 

إشكاليات فكرية مبنهجية وسطية.
التعاون مــع اجلامعات اإلسامية 
وكليات اإلدارة والتطوير املؤسسي 
ــن الــبــحــوث االكــادميــيــة  لــاســتــفــادة م
والــرســائــل العلمية فــي تطوير مجال 
ــرف بــأحــدث  ــط ــت مــواجــهــة الــغــلــو وال

الوسائل واآلليات.
دعم الدراسات امليدانية واإلحصائية 
التي تكشف حقيقة الظاهرة ودوافعها 

النفسية ومكوناتها االجتماعية والبيئية 
حتى يكون اتخاذ القرار الفني معتمدا 
على منهجية دقيقة لتشخيص واقــع 

الغلو والتطرف.
إنشاء مراكز تطوعية للتواصل مع 

املتأثرين بالفكر املتطرف.
أن يكون للمؤسسات واجلمعيات 
األهلية دور في مواجهة التطرف عبر 

املواقع االلكترونية.
إنشاء مرصد يساهم في رصد األفكار 

املتطرفة والرد عليها.
السعي إلى حتديد منهجية تقييم ذات 
معايير ومؤشرات قياس لرفع مستوى 
اخلطط والبرامج واملشاريع املتصلة في 

مكافحة التطرف.
العمل على تقوية احلصانة الفكرية 
ضد التطرف والغلو من خال البرامج 
العلمية والفكرية في ميداني التعليم 
والتقنية لوضع املــقــررات الدراسية 

والدورات التدريبية وورش العمل.
إيجاد مجموعات شبكية إلكترونية 
ــي على  ــام جتــمــع عــلــمــاء الــعــالــم اإلس
مستويات وأصــعــدة مختلفة ليسهل 
التواصل املباشر ومتابعة مستجدات كل 
بلد وتقريب الرؤى وتوحيد املواقف في 

القضايا املصيرية لألمة.
إنشاء مركز معلومات لاستقصاء 
وجمع الدراسات والبحوث واملؤمترات 
التي تناولت املنظومة الفكرية للغلو 
والتطرف وتصنيفها تصنيفا علميا 

دقيقا.
يؤكد املــشــاركــون على أن مواجهة 
التطرف الفكري عمل تضامني تعاوني 
بني اجلهات ذات العاقة بالدولة وليست 
قــاصــرة على املــؤســســات ذات الطابع 

الديني فقط.
يؤكد املشاركون بأن التطرف الفكري 
ليس قاصرا على التنظيمات اإلرهابية 
فقط بل يتعدى إلى أي مصدر من املصادر 
التي تؤثر سلبا على الهوية العربية 

واإلسامية.
ضرورة وضع معايير ومؤشرات أداء 

بشرية ترفع من كفاءات ومعارف الدعاة 
العاملني فــي مجال مواجهة التطرف 
الفكري وفق آليات وأساليب متطورة 
تتواءم مع متطلبات ومتغيرات احلاضر 
وحتديات املستقبل، كما يوصي املؤمتر 
بأن تتبنى إحــدى اجلهات املعنية بهذا 
الشأن وضع تلك املعايير لتكون منوذجا 
للمؤسسات العاملة في مواجهة التطرف 

الفكري.
ــمــاء الــراســخــني  ــعــل ـــــراز دور ال إب
وجهودهم في مواجهة التطرف الفكري 
وذلك عبر القنوات اإلعامية والتقنية 

ووسائل التواصل االجتماعي.
احــتــواء العائدين من مناطق الفنت 
ومحاورتهم وتأهيليهم للتأكد من خلو 
عقولهم من األفكار املتطرفة وتصحيح 
مفاهيمهم املغلوطة من خال البرامج 

الفكرية والنفسية واالجتماعية.
يوصي املشاركون جميع املؤسسات 
التعليمية ومراكز التعريف باإلسام 
ـــــراز تــعــالــيــم اإلســــام  ـــرورة إب ـــض ب
ــق املنهجية الوسطية  الصحيحة وف

املستمدة من تعاليم الكتاب والسنة.
يــوصــي املــؤمتــر بتشكيل جلنة من 
وزارة األوقـــاف والشئون اإلسامية 
بدولة الكويت ملتابعة تنفيذ التوصيات 

السابقة.
ــي  ــام ــت ــــي نــهــايــة الـــبـــيـــان اخل وف
والتوصيات يوصي املشاركون بتوجيه 
برقية شكر لراعي املؤمتر صاحب السمو 
أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولــي عهده األمــني الشيخ نواف 
ــوزراء  األحمد وسمو رئيس مجلس ال
الشيخ جابر املــبــارك ووزيــر األوقــاف 
ـــر الــدولــة  والــشــئــون اإلســامــيــة ووزي
لشئون البلدية محمد اجلــبــري، على 
جهودهم في تيسير وتسهيل إقامة هذا 

املؤمتر في هذه الظروف الدقيقة.
كما يتقدم املشاركون بالشكر لوزارة 
ــــاف والــشــئــون اإلســامــيــة على  األوق
تنظيمها ملؤمتر مواجهة التطرف الفكري 

»الواقع واملأمول«.

استقبله في مركز التبرعات العينية التابع لبيت الزكاة مبناسبة تبرعه الدوري باملواد الغذائية ملساعدة األسر املستحقة

الصالح: بدر الفارسي.. منوذجا لرجل البر من الرعيل األول
زار احملسن الــكــرمي بــدر شيخان الفارسي مركز 
التبرعات العينية في بيت الزكاة بالساملية لتسليم 
دفعة جديدة من املــواد الغذائية الرئيسية التي اعتاد 

التبرع بها لصالح بيت الزكاة بصفة دورية.
وكــان في استقباله مدير عام بيت الزكاة الدكتور 
إبراهيم أحمد الصالح وكل من املدير مبكتب املدير العام 
للبيت عبدالله احليدر ومدير إدارة العاقات العامة 
واإلعـــام عبدالعزيز البطي ومــديــر إدارة املشاريع 
والهيئات احمللية موسى اجلمعة، وعدد من مسئولي 

وموظفي مركز التبرعات العينية.
وأعرب مدير عام البيت الدكتور إبراهيم الصالح عن 
شكره وتقديره لهذه الزيارة وشكره للجهود الكبيرة 
التي يقوم بها احملسن الكرمي بدر شيخان الفارسي منذ 
عدة سنوات لتوفير املواد الغذائية واألجهزة املنزلية 
وذلــك لتوزيعها على األســر التابعة للبيت املستحقة 
للمساعدة، كنوع آخــر من املساعدات التي يقوم بها 
البيت ملساعدة تلك األســر على مواجهة أعباء احلياة 
والتخفيف على كاهلها، الفتا إلى أن البيت يكفل اكثر من 
6 االف أسرة داخل الكويت تستفيد من هذه التبرعات 
بصفة شهرية إلى جانب دوره ومساهماته في أعمال 
ــرى حتت  البر واخلير ومتويله ملشاريع خيرية أخ

إشراف البيت.
وقــال الصالح إن احملسن الــكــرمي الــفــارســي يعد 
منوذجا للمحسنني اخليرين الذين ينكرون ذاتهم، نسأل 
الله تعالى أن يكون ممن ينطبق عليهم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال 

ظل إال ظله، وذكر منهم )ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى ال تعلم شماله ما تنفق ميينه(« فهو يعتبر أحد 
كبار متبرعي بيت الزكاة وقد ُعــرف عنه حبه للخير 
وأياديه البيضاء السخية التي اعتادت على العطاء 
دون حساب أو منة ومشهود له بحرصه الدائم على 
التبرع والعطاء املتواصل إلمداد البيت باملواد الغذائية 
واألجهزة املنزلية املختلفة عن طريق التبرع املباشر 

بهذه املواد أو التبرع النقدي وتفويض البيت بشرائها.
وأكــد أن الفارسي منوذجا لرجل البر واإلحسان 
الذي يشبه في صفاته الرعيل األول من اآلباء واألجداد 
الذين كان معروف عنهم حبهم الشديد للعمل اخليري 
ومتيزوا باجَللَد في العمل واالستقامة والنزاهة واخللق 
الرفيع إلعطاء صورة مشرفة عن الكويت والكويتيني 
الذين جبلوا على حب العمل اخليري واحلــرص على 

املساهمة في تنمية املجتمعات محليا وخارجيا.
 من جهته أعرب احملسن الكرمي بدر شيخان الفارسي 
عن شكره وتقديره لبيت الزكاة والقائمني عليه لقاء 
اجلهود الكبيرة التي يقوم بها البيت سواء على الصعيد 
احمللي أو اخلارجي في سبيل االرتقاء بالعمل اخليري 

وخدمة فريضة الزكاة.
وأكــد الفارسي أن بيت الزكاة جتربة متميزة على 
املستوى احمللي واإلقليمي والدولي ُكتب لها النجاح 
بفضل جهوده اخليرية واإلغاثية وهــو ليس باألمر 
الغريب على دولــة الكويت باعتبارها مركزا عامليا 
لإنسانية بقيادة سمو أمير الباد املفدى حفظه الله 

ورعاه »قائد اإلنسانية«.
ولفت إلى أنه ميكن تعزيز إيــرادات بيت الزكاة من 
خال التواصل مع كبار التجار في الكويت ألن اغلبهم 
من محبي فعل اخلير وال يترددون في تقدمي يد العون 
واملساعدة لكل محتاج خاصة إذا كانت املساعدة محلية 
خلدمة املعوزين واحملتاجني من املواطنني واملقيمني 
بصورة غير قانونية باإلضافة للمقيمني الذين قد 
جتعلهم ظــروف ضعف الدخل أو املــرض أو العجز 

بحاجة إلى املساعدة.
 وفي اخلتام أشاد الفارسي بدور احملسنني الكرام 
من أهل الكويت الكرام الذين ساهموا بتبرعاتهم في دعم 
دور بيت الزكاة لتنمية املجتمع، كما أشاد بدور موظفي 
البيت لقاء جهودهم احلثيثة في إجناح عمله املؤسسي 
خلدمة املستحقني للمساعدة وقيامه بدوره املتميز في 

احلمات اإلغاثية اخلارجية.

10 دول برعاية الشيخة سعاد الصباح ومشاركة متسابقني من 

الهيئة اخليرية: مسابقة
 الشيخ عبدالله املبارك حلفظ 

القرآن تنطلق اليوم
 تعتزم الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية تنظيم مسابقة الشيخ عبدالله 
املبارك - رحمه الله- حلفظ القرآن الكرمي اليوم في العاصمة اإلندونيسية 
جاكرتا وملدة خمسة أيام، وذلك بالشراكة مع الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن 

الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلسامي وجمعية القرآن اخليرية في جاكرتا.
 وقــال املشرف العام على املسابقة الشيخ عبدالله السنان في تصريح 
صحافي : من املقرر أن تقام هذه املسابقة الدولية بــدءا من العام اجلاري 
في دول جنوب شــرق آسيا، ويتنافس فيها متسابقون من 10 دول هي 
)إندونيسيا، بروناي، تاياند، تيمور الشرقية، سنغافورة، الفلبني، فيتنام، 
كمبوديا، ماليزيا، بورما(، سعيا إلى فتح آفاق جديدة للمسابقة في مناطق 
جديدة بحاجة إلى املسابقات القرآنية لتشجيع األبناء وحتفيزهم إلى حفظ 
القرآن الكرمي.  وأشار إلى إن املسابقة أقيمت في دول وسط آسيا ) أذربيجان، 
كازاخستان، قيرغيزيا، أوكرانيا، طاجيكستان، تركيا، داغستان( على مدى 
أكثر من عشرين عاما، وشهدت إقباال واسعا من أبناء املسلمني في تلك البلدان، 
وأنه مت نقلها إلى دول جنوب شرق آسيا.  وأضاف السنان: نسأل الله الرحمة 
واملغفرة ورفقة الصاحلني للشيخ عبدالله املبارك الصباح – رحمه الله- لقاء 
دعم أسرته الكرمية لهذه املسابقة القرآنية التي حتمل اسمه منذ سنوات 
طويلة، متوجها بالشكر والتقدير لزوجته الشاعرة والكاتبة الشيخة سعاد 
الصباح لدورها في دعم هذه املسابقة وحرصها على استمرارها، لتكون مركز 

إشعاع إسامي ومنارة قرآنية في أوساط أبناء املسلمني.
 وأشار الشيخ السنان إلى إن املسابقة في تطور مستمر بفضل الله ثم رعاية 
الشيخة سعاد الصباح لهذه املسابقة التي أصبحت واحدة من أبرز األنشطة 
الريادية في خدمة كتاب الله عز وجل، الفتا إلى إن املسابقة تهدف إلى االهتمام 
بكتاب الله الكرمي بحفظه وجتويده وتفسيره، وإبــراز فضل القرآن الكرمي 
وأهله، وتشجيع الناشئة على حفظ كتاب الله تعالى، وإبــراز دور الكويت 

الريادي في رعاية كتاب الله. 
يشار إلى إن املسابقة تعقد في أربعة فروع، األول: حفظ القرآن الكرمي كاما 
مع حفظ منت اجلزرية، الثاني: حفظ القرآن الكرمي كاما مع التاوة والتجويد، 
الثالث: حفظ عشرين جزءا مع التاوة والتجويد، الرابع: حفظ عشرة أجزاء 
مع التاوة والتجويد، ومتنح اجلوائز للفائزين باملراكز الثاثة األولى في كل 

فرع. 

فريد عمادي متحدثا خال اجللسة االفتتاحية

جانب من اللقاء 

يقام في مارس املقبل وسط مشاركة واسعة

»التطبيقي« تستضيف امللتقى الثقافي والعلمي الثاني 
لطالبات التعليم العالي بدول مجلس التعاون

استضافت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب االجتماع التحضيري 
األول لتنظم واقــامــة امللتقى الثقافي 
والعلمي الثاني للطالبات في جامعات 
ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس 
التعاون اخلليج العربية، املقرر عقده في 

شهر مارس املقبل بدولة الكويت.
وحـــضـــر االجـــتـــمـــاع مـــديـــر إدارة 
ــدول مجلس  التعليم باالمانة العامة ل
الــتــعــاون د. محمد التويجري وعميد 
شــؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د. حسني املكيمي 
ووكيل عمادة شــؤون الطاب بجامعة 
امللك سعود د. محمد بن علي الصالح، 
وعميد شـــؤون الطلبة بجامعة امللك 
عبدالعزيز أ.د.عبداملنعم احلياني، وعميد 
شـــؤون الــطــاب بجامعة الــكــويــت أ.د. 
علي سيف النامي ومدير إدارة األنشطة 
الطابية بجامعة البحرين، ود. ليلى 
أحمد املطبقاتي من جامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن، باالضافة الــى بقية 

السادة أعضاء اللجان املنظمة.
من جانبه تقدم مدير إدارة التعليم 
العالي باألمانة العامة ملجلس التعاون 

لدول اخلليج العربي د.محمد التويجري 
ــى الهيئة  بخالص الشكر والتقدير إل
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

إلستضافة امللتقى العلمي والثقافي 
للطالبات وخص بالشكر السيد الدكتور 
مدير عام الهيئة د.احمد األثــري وعميد 

شؤون الطلبة د.حسني املكيمي فضا عن 
جميع العاملني بعمادة شؤون الطلبة ملا 
أبــدوه من تعاون وجهود إلقامة امللتقى 

الذي يتم األعداد له منذ فترة.
وأضــاف د.التويجري انه مت االتفاق 
خال االجتماع على شعار امللتقى وجدول 
األعــمــال اخلـــاص بــه وحتــديــد احملكمني 
وكذلك الرسوم وحتديد موعد نهائي لها، 
متمنيا التوفيق للجميع وان يخرج امللتقى 
على نحو مشرف كما كــان فــي الــدورة 
السابقة منه التي أقيمت في جامعة امللك 

سعود بالرياض.
ــه د.مــحــمــد  ــوج ــا لكلمته ت ــام ــت  وخ
التويجري بخالص التحية والتقدير 
ــة الــكــويــت وعــلــى رأســهــا حضرة  ــدول ل
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه، 
واحلكومة الرشيدة لدعم الشباب في 
كافة املجاالت ونأمل أن يستمر هذا الدعم 
والتشجيع حتت مظلة مجلس التعاون 

اخلليجي.
ومن جهته رحب عميد شؤون الطلبة 
بالهيئة الــعــامــة للتعليم التطبيقي 
والــتــدريــب د. حــســني املكيمي بجميع 

املــشــاركــني فــي االجــتــمــاع التحضيري 
ــارس  ــي م ــة امللتقى ف ــام ــدادا الق ــع ــت اس
املقبل، مؤكدا على استعداد الهيئة التام 
الستضافة وتنظيم امللتقى واخلروج به 
بشكل مشرف يعكس التعاون والتنسيق 

املتبادل بني كافة أعضاء اللجان املنظمة.
ـــى ان  ــــار د. حــســني املــكــيــمــي إل واش
فعاليات امللتقى الثقافي والعلمي الثاني 
لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم 
العالي بدول مجلس التعاون اخلليجي 
ســوف يــقــام فــي فــنــدق )كــــراون بــازا( 
خال الفترة من 19-23 مــارس، مضيفا 
أن امللتقى ســوف يحتوي على عــدد من 
الفعاليات واملسابقات الطابية طوال 
فترة انعقاده باالضافة الى بعض ورش 
العمل واملــنــاظــرات العلمية، ومسابقة 

ثقافية عامة واخرى حلفظ القرآن الكرمي.
واختتم د. حسني املكيمي كلمته مؤكدا 
ــة الكويت والهيئة العامة  ترحيب دول
للتعليم التطبيقي والــتــدريــب بجميع 
املشاركني في امللتقى من الضيوف الكرام 
ــل الكويت، متمنيا  ــارج ومــن داخ مــن خ
للجميع طيب االقامة وحتقيق النتائج 
املرجوة واملأمولة من املشاركة في امللتقى.

التويجري واملكيمي خال االجتماع

تتمات

مبا ال يخل بسير
محددة حتى نصل الى االعداد املطلوبة«.

واشــادت الصبيح بفوز 18 شخصا من منتسبي ادارة )دور الرعاية( 
التابعة للشؤون مبنافسات )مسابقة الــقــرآن( املقامة برعاية اميرية 
سامية وتنظمها االمانة العامة لاوقاف مؤكدة انه “امر يبعث على الفخر 

واالعتزاز«.
وافادت بأن عدد الفائزين في املسابقة كان “كبيرا” مقارنة بالسنوات 
املاضية مايعكس اجلهود الكبيرة املبذولة للتتويج بلقبها فضا عن التأكيد 

على القدرات التي تتمتع بها فئة ذوي االحتياجات اخلاصة واملسنني.
ــج بعض  وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للشؤون وتقليص ودم
قطاعاتها قالت الصبيح ان الهيكل التنظيمي للوزارة “قدمي” وهناك جلنة 
مشكلة من ديوان اخلدمة املدنية والــوزارة لدراسة االحتياجات وتقدمي 
اخلدمات بأفضل السبل املمكنة السيما بعد تسمية )قطاع العمل( هيئة 
مستقلة واقتطاع اربــع ادارات االمــر الــذي يتطلب “اعادة ترتيب البيت 

الداخلي«.
واضافت انه “ال ميكن اجلزم بأن هذا الترتيب سينتج عنه تقليص او 
زيــادة او ثبات” في قطاعات الــوزارة مشددة على عدم تعرض املوظفني 

لبخس حقوقهم.
وعن تعديات قانون املعاقني احلالي افادت بأن “التعديات في طورها 
النهائي وسيتم االنتهاء منها قريبا جدا ثم عرضها على هيئة الفتوى 
والتشريع وبعد ذلك مجلس االمة” موضحة ان هذه التعديات تأتي خلدمة 

املعاق وتعمل على تقدمي اخلدمات له بشكل مباشر وبطريقة ميسرة.
من جانبه قال وكيل الــوزارة الدكتور مطر املطيري في تصريح مماثل 
ان االحتفالية السنوية لتكرمي حفظة كتاب الله من منتسبي دور الرعاية 
االجتماعية تهدف الى تشجيعهم على مواصلة جهودهم في هذا االطار 

معربا عن امله في تضاعف اعداد املشاركني في الدورت املقبلة من اجلائزة.


