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أك���د روم���ي ال���روم���ي، م��دي��ر إدارة 
املسجد الكبير، أن مركز الكويت للفنون 
اإلسالمية باملسجد الكبير وف��ي إطار 
سعيه للعمل على تعزيز الهوية الثقافية 
الفنية اإلسالمية لدى املجتمع من خالل 
أنشطة التوعية والتعليم، وم��ن أجل 
تفعيل دور املركز كمؤسسة فنية رائدة 
محلياً وعاملياً، واملساهمة في تكوين 
مرجعية ثقافية متخصصة في الفنون 

اإلسالمية
وفي هذا اإلط��ار يطلق مركز الكويت 
للفنون اإلس��الم��ي��ة فعاليات املوسم 
الثقافي الثاني بداية من األحد املوافق 
10 فبراير اجل��اري وحتى 22 مارس 
2019 يقدم خالل هذه املوسم عددا من 
الدورات والورش واحملاضرات الندوات 
ال��ت��ي تختص مب��ج��ال اخل���ط العربي 
والفنون اإلسالمية، وتتمثل عناوين 

املوسم الثقافي الثاني في :
دورة فن الزخرفة اإلسالمية يقدمها د. 
جناتي سنجق توتان من تركيا، وورشة 
ف��ن��ون الكتاب يقدمها اخل��ط��اط أحمد 
فارس من تركيا، ودورة متخصصة في 
اخلط احملقق وتقهير ال��ورق وصناعة 

احلبر التقليدي يقدمها اخلطاط هيثم 
سلمو من تركيا، ودورة في فن اخلط 
الكوفي يقدمها اخل��ط��اط ص��الح عبد 
اخلالق من مصر، ودورة في التذهيب 
وصناعة طبق أزن��ك تقدمها الفنانة 
ال��دك��ت��ورة ه��ن��اء ح��ج��ازي م��ن األردن، 
ومحاضرة بعنوان خطاطون ورسامون 
يقدمها د. هاشم شيت علي من العراق، 
وم��ح��اض��رة ال��ك��ت��اب��ات امل��خ��ت��ارة في 
إستانبول يقدمها الدكتور سليمان برق 
م��ن تركيا، ومحاضرة اخل��ط العربي 
في التصميم املعماري يقدمها د. صالح 
الدين ش��ي��رزاد من تركيا، ومحاضرة 
الطغراء السعدية يقدمها د. محمد عبد 

احلفيظ من املغرب.
وس��ت��خ��ت��ت��م ف���ع���ال���ي���ات امل���وس���م 
الثقافي ب��ن��دوة ح��واري��ة ي��ش��ارك فيها 
جميع ال��ض��ي��وف ب��ع��ن��وان )ف��ن اخلط 
وعالقته باملصحف الشريف( تناقش 
ع��ددا م��ن احمل���اور منها أن���واع خطوط 
املصاحف وعالقتها باألبعاد الوظيفية 
/ اجلمالية/ الداللية/ الوجدانية/ 
ال��ن��ف��س��ي��ة، م���راح���ل االن��ت��ق��ال الفني 
والوظيفي م��ن “اخلط املوزون” إلى 

“اخلط املنسوب”، ومن “اخلط اجلاف” 
إلى “اخلط اللني” في نْسخ املصاحف 
)املدرسة البغدادية(، أوج��ه االئتالف 
واالخ���ت���الف ب��ني اخل��ط��وط املشرقية 
واملغربية في نسخ املصاحف. دراسة 

تاريخية - فنية.

الرومي: نعمل على تعزيز الهوية الثقافية الفنية اإلسالمية في املجتمع

»املسجد الكبير« يطلق فعاليات 
املوسم الثقافي الثاني ملركز 

الكويت للفنون اإلسالمية

رومي الرومي

جانب من دورة فن الزخرفة اإلسالمية

أشادوا مبستوى مؤمتر األمراض الوراثية

أطباء:12 ألف أسرة استفادت
من مركز األمراض الوراثية

ث��م��ن أط���ب���اء ب�����وزارة الصحة 
امل��س��ت��وى املتميز وال��ف��ع��ال ال��ذي 
أق��ي��م ب��ه امل��ؤمت��ر ال��ع��امل��ي السابع 
لألمراض الوراثية، مشيرين إلى أن 
عدد املستفيدين من مركز األمراض 
ال��وراث��ي��ة بلغ نحو 12 أل��ف أس��رة 

وعائلة، %80 منهم من الكويتيني.
وق����ال����وا إن امل���رك���ز ت��أس��س 
ف��ي ال��ع��ام 1979 وق���دم خ��دم��ات 
وقائية وعالجية وتأهيلية آلالف 
احلاالت ، منوهني إلى دوره الكبير 
ف��ي اخل��دم��ات التي يقدمها آلالف 

املواطنني والوافدين .
ج���اء ذل���ك ف��ي امل��ؤمت��ر السابع 
لألمراض الوراثية، والذي شاركت 
به شركة بدر  سلطان وإخوانه، التي 
تأتي مشاركتها باملؤمتر إمياناً منها 
بأهمية املشاركة املجتمعية الفعالة، 
واملساهمة في الفعاليات املجتمعية، 
ال��ت��ي ت��ه��دف ب���ال���درج���ة األول����ى 
توعية املجتمع وتعريفه وتثقيفه 
، وتعكس ف��ي ال��وق��ت نفسه إمي��ان 
الشركة باملسؤولية االجتماعية 
امللقاة على عاتق القطاع اخلاص، 

الشريك األساسي للتنمية مع القطاع 
العام. من ناحيته أشاد عماد الزبن 
مدير عام الشركة باملستوى املتميز 
والراقي الذي ظهر به املؤمتر، مثمناً 
دور املنظمني الذي ظهر جلياً في كل 
تفصيلة من تفاصيل املؤمتر، مقدماً 
الشكر لهم حلسن التنظيم الدقيق 
والباهر، موصالً الشكر إلى وزارة 
الصحة التي دائماً ما تساند مثل هذه 
املؤمترات الفعالة، التي يكون الهدف 
من ورائها تعميم الثقافة الصحية 

السليمة خدمة للمجتمع الكويتي.

صورة جماعية للمشاركني

اخلميس: يجب إعادة النظر في التفرغ بكافة أنواعه واإلجازات ومدتها الواردة بالقرار

نقابة األشغال تطالب بتعديل قرار مجلس 
2016 اخلدمة املدنية »43« لسنة 

طالب عضو مجلس إدارة نقابة 
العاملني ب���وزارة األش��غ��ال العامة 
عبدالعزيز اخلميس رئيس مجلس 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ب��اإلن��اب��ة التدخل 
الفوري لتعديل قرار مجلس اخلدمة 
امل��دن��ي��ة رق���م )43( لسنة 2016 
واملتضمن استبدال نص امل��ادة )1( 
م��ن ق���راره رق��م )9( لسنة 2010 
بشأن املكافآت املالية مقابل اخلدمات 
املمتازة بالنص املشار إليه والذي 
يتضمن عدم استحقاق املوظف مكافأة 
األعمال املمتازة وال أية نسبة منه إذا 
قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خالل 
السنة امليالدية عن احل��االت املشار 
إليها ، على أن حتسب مدة املزاولة 
الفعلية بعد استبعاد ك��اف��ة مدد 
االنقطاع والوقف عن العمل واإلعارة 
والتفرغ بكافة أن��واع��ه والبعثات 
واألج���ازات أي��اً كان نوعها أو مدتها 
وأي���ام العطالت الرسمية واجلمع 
والراحة عدا األج��ازة املرضية خالل 

فترة الرقود في املستشفى فقط. 
وأض���اف ال��ع��ازم��ي  ف��ي تصريح 
صحفي بأنه يخص احلالة الثالثة 
ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور وال��ت��ي ت��ق��رر عدم 
اس��ت��ح��ق��اق امل��وظ��ف ل��ل��م��ك��اف��أة وال 
أي��ة نسبة مئوية منها إذا قلت مدة 
مزاولته الفعلية للعمل خالل السنة 
امل��ي��الدي��ة ع��ن )180( ي��وم��اً فعلية 
لباقي املوظفني من غير الفئتني املشار 
إليهما أعاله مع اإلبقاء على حساب 

املزاولة الفعلية بعد استبعاد كافة 
م��دد االن��ق��ط��اع وال��وق��ف ع��ن العمل 
واإلع��ارة والبعثات وأي��ام العطالت 
الرسمية واجلمع والراحة كما ورد 

بالقرار
وشدد العازمي على ضرورة إعادة 
النظر بشأن التفرغ بكافة أنواعه 
واألج���ازات أي��اً كان نوعها أو مدتها 
ال��واردة بالقرار ، وذلك بحسبان أن 
الغرض من التفرغ هو القيام ببحوث 
أو دراس��ات أو أعمال أو مهام تدخل 
في أي من مجاالت الثقافة والفنون 
واآلداب أو العلوم أو الرياضة وذلك 
لتنمية وإمناء هذه املجاالت واالرتقاء 
باألنشطة التي تدخل فيها لرفعة 
اس��م بلدنا الكويت بهذه املجاالت 
وأن��ه بالنسبة لألجازات املستحقة 
للموظف ) وجوبية ، جوازية ( طبقاً 

لقانون ونظام اخلدمة املدنية فإنه 
يتعني أال ي��ض��ار بسبب منحها له 
ألنه في تلك احلالة يستعمل حقاً له 
مبوجب القوانني املعمول بها وبدليل 
أن املشرع ذاته أفاد بذات قرار مجلس 
اخل��دم��ة املدنية املعمول ب��ه حالياً 
عن عدم استبعاد األج��ازات املرضية 
خالل فترة الرقود باملستشفى فقط 
، وه��ن��ا ي��ح��ق ل��ن��ا أن ن��ت��س��اءل عن 
ال��ف��رق ب��ني اإلج���ازة املرضية التي 
يقضيها امل��وظ��ف باملستشفى عن 
تلك التي يقضيها باملنزل ففي تلك 
احلالتني قررت تلك اإلجازة مبعرفة 
الهيئة الطبية املختصة ، وبالتالي 
فطلبنا يتمثل في عدم استبعاد كافة 
األج��ازات ) وجوبية ، جوازية ( أياً 
كانت مدتها من مدة املزاولة الفعلية 

للموظف . 
وأخ��ت��ت��م ال��ع��ازم��ي تصريحه 
مب��ط��ال��ب��ة رئ��ي��س مجلس اخل��دم��ة 
املدنية باإلنابة اتخاذ ما يلزم نحو 
تعديل قراره رقم ) 43لسنة 2016( 
فيما يخص ع��دم استبعاد التفرغ 
بكافة أن��واع��ه واألج����ازات أي��اً كان 
نوعها أو مدتها م��ن م��دة امل��زاول��ة 
الفعلية للموظف واملقدرة ب��� )180( 
يوماً خالل السنة امليالدية ملا عهدناه 
عنه في احلفاظ على حقوق املوظفني 
امل��ش��روع��ة وال��ت��ي تتفق م��ع أعمال 
صحيح ال��ق��ان��ون وال��ع��دل الواجب 

اتخاذه .

عبدالعزيز اخلميس

حتت عنوان الوقف ودوره التنموي

أمانة األوقاف نظمت ورشة عمل ملنتسبي 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

انطالقاً من رؤي��ة األمانة العامة 
ل��ألوق��اف ف��ي تعزيز ون��ش��ر ثقافة 
ال��وق��ف بشراكة مجتمعية فاعلة، 
فقد نظمت األمانة العامة لألوقاف 
ممثلة ب����إدارة ال��ت��ط��وي��ر اإلداري 
وال��ت��دري��ب ورش���ة ع��م��ل ملنتسبي 
املفوضية السامية ل��ألمم املتحدة 
 )UNHCR( ل��ش��ؤون ال��الج��ئ��ني
بعنوان: الوقف ودوره في التنموي، 
حيث تهدف الورشة إل��ى التعريف 
بالوقف وبأهداف األمانة ورسالتها 
وإجن��ازات��ه��ا على الصعيد احمللي 
واإلقليمي والدولي، واالط��الع على 
جتارب دولة الكويت في مجال العمل 

الوقفي.
وقد استهلت ورشة العمل بكلمة 
ألقاها األم��ني العام لألمانة العامة 
ل��ألوق��اف السيد محمد اجلالهمة 
عبر فيها عن شكره لوفد املفوضية 
على مشاركتهم الكرمية في حضور 
ال��ورش��ة، وتطرق خاللها إل��ى دور 
األمانة في تنمية املجتمع، وجهود 
دول����ة ال��ك��وي��ت ف��ي م��ج��ال العمل 
اإلن��س��ان��ي واخل��ي��ري ال��ت��ي توجت 
بتسمية دولة الكويت )مركزاً للعمل 
اإلن��س��ان��ي(، ومنح صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد لقب 
)قائد العمل اإلنساني(، مشيراً إلى أن 
هذا التتويج عكس الصورة املشرقة 
والكرمية للكويت ولقيادتها احلكيمة 
وشعبها ال��وف��ي املعطاء، كما عزز 
مكانتها أمام املجتمع الدولي، واختتم 
اجلالهمة كلمته باإلعراب عن أمله 
ب��أن تسهم ه��ذه الورشة في تعزيز 
الشراكة بني األمانة واملفوضية في 
مجال العمل اإلنساني، ومبا يرسخ 
من مكانة دول��ة الكويت وريادتها 
لتبقى م��ن��اراً للعمل اخل��ي��ري في 
ال��ع��ال��م، وي��ب��رز ال��وج��ه احلضاري 
لها وإسهاماتها في خدمة الفقراء 

واحملتاجني وتنمية املجتمع.
 عقب ذل��ك ب��دأت أعمال الورشة 
ال��ت��ي اس��ت��م��رت ع��ل��ى م���دار يومني 
بعرض مرئي حول التطور التاريخي 
إلدارات الوقف والبناء املؤسسي، 

ثم عرضت بعد ذلك محاور الورشة 
التي تركزت حول اجلوانب القانونية 
للوقف والتثقيف الشرعي في العمل 
اخليري واالستثمار الوقفي ودور 
الوقف في تنمية املجتمع فضالً عن 
دور اإلعالم في تنمية الوقف، وانتهت 
أعمال الورشة بجولة ميدانية لعدد 
من املشاريع الوقفية التي تشرف 

عليها األمانة.
وأك����دت م��دي��ر إدارة التطوير 
اإلداري والتدريب وفاء العماني بهذه 
املناسبة حرص األمانة على التعاون 
املثمر وال��ب��ن��اء م��ع كافة املنظمات 
ومؤسسات املجتمع املدني العاملة 
داخل الكويت وخارجها، مشيرة إلى 
أن محاور الورشة التي مت تنفيذها 
ملنتسبي امل��ف��وض��ي��ة ك��ان��ت وفقا 
لألسس العلمية املتعارف عليها مبا 
يحقق الهدف املنشود من التدريب، 
مبينة أن الطرفني قد اتفقا على أن 
استمرار التواصل لتنسيق اجلهود 
بينهما ف��ي امل��ج��االت ذات االهتمام 

املشترك.
ومن جانبه وفي لقاء معه أكد مدير 
مكتب الكويت باملفوضية السامية 
ل��ألمم املتحدة لشئون الالجئني د. 
سامر حدادين، أن املفوضية تعمل 
بالشراكة م��ع ال���دول واملؤسسات 
واألف��راد بالقطاع الرسمي واألهلي 
في سبيل تقدمي املساعدة وتوفير 
احلماية لالجئني والنازحني وطالبي 
اللجوء، مشيراً إلى أن هناك بعض 
ال��دول غير ق��ادرة على توفير هذه 
امل��س��اع��دات فتعمل املفوضية على 
توفيرها وتقدمي الدعم ال��الزم لها 
لتمكينها من القيام بواجبها اإلنساني 

النبيل وبالتزاماتها اجتاه الالجئني.
وأشاد حدادين بدعم دولة الكويت 
بكل مؤسساتها الرسمية واألهلية 
ومؤسسات املجتمع املدني، لشئون 
الالجئني والنازحني واملستضعفني 
من خالل املفوضية، داعياً اجلهات 
اخليرية بشكل عام واإلغاثية بشكل 
خاص للمساهمة في دعم مشاريع 
املفوضية التي تعمل على حماية ما 

يقرب من ٦٨ مليون إنسان على وجه 
األرض ما بني مشرد والجئ ونازح، 
حيث قدمت في هذا اجلانب مساعدات 
مباشرة ألكثر من ٥٠ مليون إنسان 
منذ تأسيسها حتى اليوم، منوهاً بأن 
هناك املاليني من الالجئني والنازحني 
ي��ن��ت��ظ��رون ال��دع��م ال���ذي ت��ق��وم به 
املفوضية دون متييز بني لون أو دين 
أو عرق لتلبية احتياجاتهم  واألخذ 

بيدهم.
وع��ن ورش��ة العمل التي نظمتها 
األمانة العامة لألوقاف أكد حدادين 
أن��ه��ا ج����اءت ف��ي ظ��ل ت��ع��زي��ز أط��ر 
التعاون والشراكة املستقبلية بني 
األمانة واملفوضية ملواجهة تداعيات 
احل����روب وال���ك���وارث اإلن��س��ان��ي��ة، 
والتقاء املبادئ واملصالح واألهداف 
املشتركة خلدمة اإلنسان ال��ذي هو 
محور العملية التنموية، وخاصة 
ونحن في بلد االنسانية. وقد أردف 
ق��ائ��الً: بأننا وم��ن خ��الل املناقشات 
املستفيضة واملثمرة التي حظيت 
بها ال��ورش��ة ق��د تعرفنا على دور 
األمانة الرائد في مجال نشر ثقافة 
ال��ت��ط��وع وت��ع��زي��زه��ا األم����ر ال��ذي 
يعكس مسؤوليتها جتاه املجتمعات 
والقضايا اإلنسانية، ويساهم في 
حتقيق أه��داف املفوضية في مجال 
العمل التطوعي وخدمة الالجئني 

والنازحني.
 وأع��رب ح��دادي��ن بهذه املناسبة 
ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ألم��ني العام 
ال��س��ي��د محمد ع��ب��دال��ل��ه اجلالهمة 
على مبادرته الكرمية لتنظيم هذه 
الورشة وهي ب��ادرة ليست بغريبة 
على هذه املؤسسة الوقفية الرائدة 
في مجال العمل اإلنساني واخليري 
على مستوى العالم اإلسالمي، كما 
أث��ن��ى بالشكر وال��ع��رف��ان للسيدة 
وف��اء العماني على إتاحة الفرصة 
السانحة لإلطالع على إجنازات هذه 
املؤسسة وجتاربها ودوره��ا الرائد 
في خدمة املجتمع، وعبر عن حسن 
التنظيم، وفن إدارة الورشة، وجودة 

محاورها.

وم��ن جهته أش��اد حسام شاهني 
رئ��ي��س ش��راك��ات ال��ق��ط��اع اخل��اص 
بالشرق األوس���ط وش��م��ال إفريقيا 
باملفوضية السامية ل��ألمم املتحدة 
لشئون ال��الج��ئ��ني بجهود األم��ان��ة 
العامة لألوقاف وتعاونها املثمر منذ 
سنوات مع املفوضية، مؤكداً وجود 
فرصة كبيرة الكتشاف سبل التعاون 
من خالل ورشة العمل في موضوع 
الوقف ودوره التنموي، مبيناً أنها 
فرصة طيبة ملعرفة الكثير عن الوقف 
ودوره في مساعدة احملتاجني أينما 
كانوا، مبا يشبه عمل املفوضية في 
مساعدة الالجئني والنازحني، الفتاً 
إل��ى وج��ود دور مستقبلي للوقف 
لتوفير الدعم لالجئني في املنطقة 
العربية والعالم، حيث املشكالت 
واألزمات في احمليط العربي ومحيط 
الشرق األوس��ط تتزايد، وكلنا ثقة 
ب���دور األم��ان��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب���إدارة 
ملف ال��وق��ف على مستوى العالم 
اإلس��الم��ي،  ول��ه��ا م��ش��اري��ع خيرية 
محلية وع��امل��ي��ة الك��ت��ش��اف سبل 
التعاون في املستقبل القريب بني 
اجلهتني، وال ننسى أن نهنئ األمانة 
العامة لألوقاف مبناسبة مرور ربع 
قرن على تأسيسها، متمنيني لها دوام 

التوفيق والسداد.
كما عبر ش��ادي غ��راوي مسئول 
شراكات القطاع اخل��اص في مكتب 
الكويت باملفوضية السامية لألمم 
امل��ت��ح��دة ل��ش��ئ��ون ال��الج��ئ��ني، وه��و 
امل��س��ئ��ول ع��ن ملف تنسيق أم��وال 
ال��زك��اة لصالح الالجئني ع��ن ثقته 
بعمل تنسيق مشابه ألم��وال الوقف 
في دعم قضية الالجئني املستحقني 

في العالم.
وف���ي خ��ت��ام ال��ورش��ة مت ت��ب��ادل 
ال����دروع ال��ت��ك��رمي��ي��ة، ح��ي��ث قدمت 
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل���ألوق���اف دروع 
تكرميية وه��داي��ا تذكارية لرئيس 
وأعضاء الوفد، كما قدم مدير مكتب 
الكويت باملفوضية دروع تكرميية 
للسيد األم��ني العام والسيدة مدير 

إدارة التطوير اإلداري والتدريب.

محمد اجلالهمة في لقطة مع وفد املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
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