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درع تذكارية حملافظ األحمدي من جلنة الوفرة التطوعية

أكد ريادة العمل التطوعي 

محافظ األحمدي: مبادرات وشراكات الفرق 
التطوعية الكويتية أثبتت جناحًا ملموسًا    

مركز الكويت للفنون اإلسالمية في املسجد الكبير يصدر  
4 كتب جديدة بالفنون اإلسالمية واخلط العربي

ص���رح م��دي��ر إدارة امل��س��ج��د الكبير 
رومي الرومي، أن مركز الكويت للفنون 
اإلسالمية باملسجد الكبير وف��ي إط��ار 
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 
اإلس��الم��ي��ة م��ن خ��الل نشر املطبوعات 
واملراجع الهامة في مجاالت اخلط العربي 
والزخرفة اإلسالمية، وعدد من الفنون 
األخرى، ويسعي املركز إلى إثراء املكتبة 
بكل اإلص���دارات من مراجع ودراس��ات 
ودوري����ات إلت��اح��ة ال��ف��رص��ة للباحثني 
واملهتمني ل��الط��الع على تراثنا الفني 

األصيل املتجدد .
وفي هذا اإلط��ار فقد أصدر املركز عدد 
4 إص��دارات جديدة متنوعة في طرحها 
وثقافتها مبا يتناسب مع كافة متطلبات 

املهتمني والدارسني للفنون اإلسالمية.
اإلص��دار األول: كتاب عمارة املساجد 
من تأليف الدكتور خالد عزب رئيس قطاع 

املشروعات في مكتبة اإلسكندرية، يهدف 
الكتاب إلى إرش��اد املهندسني املعماريني 
للعناصر املعمارية التراثية في املساجد 
وكذلك أئمة املساجد واملهتمني بالعمارة 
اإلسالمية التي تأسى املسلمون في عمارة 
مساجدهم بعمارة ال��رس��ول صلى الله 
عليه وسلم ملسجده في املدينة املنورة، 
واستوحوا منها األسس واملضامني التي 

جتب مراعاتها عند إنشاء أي مسجد
واإلص�����دار ال��ث��ان��ي: ك��ت��اب الفنون 
اإلس��الم��ي��ة م��ن تأليف ج��ون��اث��ان بلوم 
وشيال بلير وم��ن ترجمة أمي��ن حسن، 
ويقدم الكتاب مسحا شامال بالتركيز 
على السمات التي تربط فنون البالد 
على اختالفها دون التقليل م��ن شأن 
الفوارق بينها، وينقسم الكتاب إلى ثالث 
فترات زمنية من 600-900 ميالدي، 
ومن 900-1500، ومن 1500 1800- 
للميالد واض��ع��ا ال��ت��ط��ورات الفنية في 
س��ي��اق ال��ت��اري��خ وب��ه��ذا جعل املؤلفان 
م��ن ال��ف��ن ن��اف��ذة ل��إط��الل على الثقافة 

اإلسالمية.
واإلص����دار ال��ث��ال��ث: ك��ت��اب النقوش 

احلجرية باخلط الكوفي من تأليف سيد 
محمد وحيد ج��زاي��ري وال��دك��ت��ور سيد 
محمد حسني ج��زاي��ري وليوني ميس 
كريستيان، ويعد هذا الكتاب غنيا بصور 
لنقوش متثل قطعا فنية متنوعة وفريدة 
سواء باملنظور التاريخي او الفني للجمال 
في املساجد واحملاريب واألواني والنقود 
وغيرها، مما رشح الكتاب ليكون دليال 

علميا للباحثني خالل مسيرتهم الفنية.
واإلص���دار ال��راب��ع: كتاب محمديات 
من تأليف وتصميم فريد العلي، حيث 
اختار املؤلف اخلط الكوفي شكال، واسم 
محمد صلى الله عليه وسلم موضوعا، 
ليرسم، كما يقول أحد النقاد، مهرجانا 
تصويريا السم رسول الله صل الله عليه 
وسلم في 500 لوحة فنية، يكمن خلفها، 
ومعها وبعدها، قلب نابض بحب الرسول 
الكرمي، وذوق فني يدرك هندسة األرواح 
قبل هندسة األش��ك��ال. جدير بالذكر ان 
ه��ذه اإلص���دارات تقدم مجانا من وزارة 
األوق����اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة خدمة 
للمجتمع وهي موجودة االن لدى مكتبة 
مركز الكويت للفنون اإلسالمية باملسجد 

الكبير ويستطيع الراغبون واملهتمون 
والدارسون للفنون اإلسالمية احلصول 

عليها خالل أوقات الدوام الرسمي.

رومي الرومي
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أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد ريادة العمل 
التطوعي الكويتي في ممارسة املسؤولية املجتمعية 
وجناحه في اجناز العديد من املبادرات والشراكات 
املثمرة ، الفتا الى اثبات العديد من الفرق التطوعية 
ت��واج��ده��ا على الساحة احمللية م��ؤخ��راً  م��ن خالل 
مشروعات مفيدة وهامة يلمس أثرها أهالي وقاطني 
العديد من املناطق على امتداد دولة الكويت ، متمنيا 
التوفيق للفرق العاملة على ارض محافظة االحمدي، 
ومؤكدا التزام احملافظة باالستمرار في دعم كل ما هو 

نافع ومفيد من املبادرات والشراكات.
ج��اء ذل��ك خ��الل استقباله رئ��ي��س جلنة ال��وف��رة 

التطوعية خ��ال��د امل���ري واع��ض��اء اللجنة الدكتور 
انس بورحمة واملهندس محمد السبيعي وعبدالله 
احلبيل وبرجس الدوسري ، وذلك على هامش اللقاء 
االسبوعي مع رواد ديوانية محافظة االحمدي في 
ديوان عام احملافظة بحضور عدد من مختاري املناطق 

ومسؤولي االجهزة واملؤسسات اخلدمية واالدارية .
وقدم رئيس وأعضاء اللجنة درعاً تذكارية للمحافظ 
اخل��ال��د ت��ق��دي��راً ل��دع��م وم����ؤازرة محافظة األح��م��دي 
جلهودهم احلثيثة خلدمة منطقة ال��وف��رة السكنية 
واالرت��ق��اء ب��االداء فيها عموماً ودع��م زراع��ة احل��زام 

الشجري علي نحو خاص .

من خالل مراكزه العالجية التخصصية 

العرادي: »اإلمناء االجتماعي« حريص على 
تقدمي أفضل اخلدمات والبرامج للشباب

أك��د مكتب اإلمن���اء االجتماعي التابع 
لديوان سمو رئيس مجلس ال��وزارء أمس 
الثالثاء حرصه من خالل مراكزه العالجية 
التخصصية على تقدمي أفضل اخلدمات 
والبرامج التأهيلية والتنموية املعنية 

بصحة الشباب.
جاء ذلك في كلمة ألقتها نائب مدير عام 
ش��ؤون اخل��دم��ات االستشارية واالرش��اد 
النفسي باملكتب الدكتورة وف��اء العرادي 
خالل فاعلية أقامها املكتب مبناسبة اليوم 
العاملي للصحة النفسية بعنوان )الشباب 
والصحة النفسية في عالم املتغير( برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
ل��ش��ؤن مجلس ال����وزراء أن��س الصالح. 
وأوض��ح��ت ال���ع���رادي أن ه���ذه الفعالية 

تهدف ال��ى توعية الشباب بطرق عالج 
االضطرابات واالعتالالت النفسية مشيرة 
الى ان املكتب ومنذ نشأته يهدف الى التنمية 
البشرية ومعاجلة العديد من املشكالت 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالض���ط���راب���ات النفسية 
واملتغيرات الثقافية والظواهر السلوكية 

السلبية والدخيلة على املجتمع الكويتي. 
 وأف�����ادت ب���أن امل��ك��ت��ب ي��س��ع��ى ايضا 
إل���ى م��واج��ه��ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��دي��ات 
والقضايا املجتمعية املعاصرة من خالل 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات وال��ع��الج��ات املتنوعة 
واالستشارات املختلفة باملجاالت النفسية 
واالجتماعية والتربوية بواسطة املراكز 
العالجية التخصصية فضال عن البرامج 
العالجية امل��ت��ط��ورة ف��ي م��ج��ال اإلرش���اد 

النفسي واالجتماعي. 
 وذكرت أن املجتمع مير حاليا بتحوالت 
عميقة وتغيرات سريعة تشمل مختلف 
ج���وان���ب احل���ي���اة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 
وه��ي حت���والت فرضتها طبيعة احلياة 
امل��ع��اص��رة املتغيرة ب��أدوات��ه��ا اجل��دي��دة 

واحلديثة.
وأشارت إلى أن اكثر الشرائح االجتماعية 
تأثرا بهذه التحوالت وتغيرات هي شريحة 
الشباب باعتبارهم االكثر تفاعال مع قضايا 
التحديث والتجديد والعوملة التي باتت 

تهب على كافة املجتمعات.
  ورأت أنه في ظل املتغيرات املتسارعة 
في املجتمع ف��إن كثيرا من الشباب باتوا 

يشعرون بالقلق واخل��وف من املستقبل 
نظرا لوجود معوقات حتول دون الوصول 
لتطلعاتهم وطموحاتهم واه��داف��ه��م في 

احلياة.  
وأضافت: “من هنا تأتي اهمية التوعية 
بتلك امل��ع��وق��ات وض����رورة ال��ع��م��ل على 
جتاوزها في سبيل الوصول الى التطلعات 
وال��ط��م��وح��ات ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ينشدها 

الشباب”.  
وتقدمت ال��دك��ت��ورة ال��ع��رادي بالشكر 
واالمتنان الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤن مجلس الوزراء أنس 
الصالح على رعايته الكرمية لليوم العاملي 

للصحة النفسية.

جانب من احلضورد. وفاء العرادي

»التربية« تعدل  مواعيد زيارات 
املدارس ملعرض الكتاب

خالل ورشة املعرفة واالبتكار في املسجد الكبير

الشاهني: قطاع التخطيط والتطوير
تبنى مشروع املعرفة واالبتكار

أقامت إدارة التخطيط االستراتيجي 
برنامج فعالية ورشة املعرفة واالبتكار 
في إط��ار علمي وتطبيقي للمؤسسات 
احلكومية حتت شعار “فرصة املعرفة 

واالبتكار” في املسجد الكبير.
و ق����ال م���دي���ر إدارة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
االستراتيجي عبدالله الشاهني لقد جاءت 
مبادرة قطاع التخطيط والتطوير متمثال 
في إدارة التخطيط االستراتيجي لتبنى 
مشروع املعرفة واالبتكار لكى تكون 
ترجمة عملية لوعى القطاع بأهمية االخذ 

بأحدث املمارسات املؤسسية التي تتفق 
وتوجهات استراتيجية الوزارة   تطبيقاً 
لقيمة “ التميز” في األداء االستراتيجي 

مبا يؤدي إلى تطوير وحتسني األداء.
وأضاف: إننا نستهدف من إقامة هذه 
الورشة اخلروج بتصور علمي وتطبيقي 
في مجاالت املعرفة واالبتكار واملواهب، 
لكي ننطلق منها مب��ش��روع��ات عملية 
تثرى اخلطة املوضوعة من جانب إدارة 
التخطيط االستراتيجي ملشروع املعرفة 
واالبتكار، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع 

طموح اخلطة االستراتيجية للوزارة 
ف��ي حتقيق ال��ري��ادة عامليا ف��ي العمل 
االس��الم��ى مما يعنى وق��وع أعباء على 
إدارة التخطيط االستراتيجي ف��ي ان 
تسعى جاهدة لتطبيق أفضل األساليب 
املؤسسية واإلداري����ة التي حتقق تلك 
الرؤية، الفتاً إلى أن هذه اجلهود جعلت 
إدارة التخطيط االستراتيجي تتبنى 
مشروع املعرفة واالبتكار ووضع كافة 
التسهيالت التي تساعد في جناح فكرة 
امل��ش��روع وحتقيق االس��ت��ف��ادة لكافة 

اإلدارات واالفراد بالوزارة.
وبني أن إدارة التخطيط االستراتيجي 
ح��ددت في ال��دراس��ة التي أعدتها حول 
م��ش��روع املعرفة واالب��ت��ك��ار وامل��واه��ب 
مالمح حالية ومستقبلية لفعاليات 
وانشطة مناسبة لتطبيق مدخل إدارة 
املعرفة واالبتكار وامل��واه��ب، واسندت 
مهام تنفيذ امل��ش��روع ال��ى فريق داخ��ل 
اإلدارة متنوع اخل��ب��رات مسئول عن 
اجن��از مؤشرات واعمال مركز املعرفة 

واالبتكار.

فعاليات وأنشطة إلبراز دور املخترع الكويتي

القطان: »جمعية املخترعني« أخذت 
على عاتقها دعم املخترع ومساندته

.. وتكرمي إحدى املشاركات

ريا�ض عواد 

أص���در ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د للتنمية التربوية 
واألن��ش��ط��ة فيصل املقصيد نشرة عامة جلميع 
م��دارس التعليم العام والديني وم��دارس التربية 
اخلاصة )بنني-بنات( وري��اض األط��ف��ال بشأن 
تعديل ج��دول زي���ارات امل���دارس ملعرض الكتاب 

الثالث واألرب��ع��ني للكتاب  خ��الل الفترة من 14 
نوفمبر 2018 إلى 24 نوفمبر 2018 و نظرا لتزامن 
عطلة املولد  النبوي الشريف خالل فترة املعرض 
ي��وم الثالثاء املوافق 20 نوفمبر 2018  أو يوم 
اخلميس املوافق 22 نوفمبر 2018 ، سيتم جتديد 

موعد الزيارات في النموذجني املرفقني.

التوجيه املجتمعي في »األوقاف« يدعم 
السلوك اإليجابي مبنشور التزوير

في خطوة استباقية إلدارة التوجيه املجتمعي 
ب��وزارة األوق��اف والشئون اإلسالمية، وملا تداولته 
بعض الصحف اليومية وبعض وسائل التواصل 
االجتماعي حول قضية التزوير، وانطالقاً من الواجب 
الوطني واملسئولية االجتماعية، ومل��ا جبل عليه 
املجتمع الكويتي من ع��ادات وتقاليد تنبذ اإلس��اءة 
وأي تصرف م��ن شأنه إحل��اق ال��ض��رر باملجتمع، 
ومن خالل دور اإلدارة املتمثل برصد  ما يستجد من 
ظواهر سلبيه أيا كانت اإلحصائيات املتعلقة بها 
ولدورها الهام في تدعيم السلوك اإليجابي  وتقومي 
السلوك املنحرف مبا من شأنه تعزيز الوازع الديني 
واألخ��الق��ي، والتنويه على املخاطر املترتبة على 
تلك الظواهر والسلوكيات وأهم أسبابها وباألخص 

تلك  التي متس أه��م رك��ن من أرك��ان املجتمع  وهي 
فئة الشباب ملا تسببه بعض تلك الظواهر من أحداث 
شرخ باملجتمع وتعطيل مسيرة النهضة والتقدم التي 
تصبو إليها جميع املجتمعات، قامت اإلدارة بإصدار 
منشور يتحدث عن التزوير والتدليس مبختلف 
أنواعه يتناول مفهوم التزوير من عدة جوانب وأهم 
أسبابه وأن��واع��ه واألض���رار التي ُيلحقها بالفرد 
نفسه وباملجتمع وباالقتصاد كما تناول املنشور 
حكم الشرع وما حث علية ديننا اإلسالمي احلنيف 
باالستدالل علي وجوب االبتعاد عن ذلك العمل مبا 
ورد في القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، 
وسيتم تعميم املنشور على العديد م��ن اجلهات 

الراعية للنشء واملجتمع

أعلنت عضو مجلس إدارة اجلمعية الكويتية لدعم 
املخترعني ورئيس اللجنة اإلعالمية شيخة القطان، أن 
اجلمعية ستنفذ خالل الفترة املقبلة عدد من الفعاليات 
وأنشطة التي من شأنها ابراز دور املخترع الكويتي في 

املجتمع والتعريف بهذه الفئة وإجنازاتها.
وأكدت في تصريح صحافي أن اجلمعية أخذت على 
عاتقها منذ إنشائها االرتقاء بكل ما يتعلق باملخترع 
الكويتي، مبا يعود بالنفع عليهم وعلى دولة الكويت، 
خاصة وأن ه��ذه الفئة تسطر باستمرار العديد من 
اإلجن����ازات على مستوى مختلف احمل��اف��ل احمللية 
واإلقليمية والدولية، دون أن يتم تسليط الضوء على 

هذه اإلجنازات بالشكل املطلوب.
وأش���ارت إل��ى أن اجلمعية وضعت عند إنشاءها 
مجموعة من األهداف لتحقيقها، ومنذ هذا الوقت وهي 
تسير بخطى ثابتة نحو حتقيق هذه األهداف، مضيفة: 
جنحنا خ��الل الفترة املاضية العديد من الفعاليات 
وعقدت عدة اتفاقيات مع جهات هامة في دولة الكويت، 
بهدف تسيير طريق املخترع وإب��راز األفكار املبدعة 

وإخراجها إلى النور.
ولفتت القطان إلى أن من أبرز أهداف اجلمعية نشر 
اإلب��داع واالختراعات واملعرفة في املجتمع الكويتي، 
ودعم القدرات الوطنية في إنتاج األفكار اإلبداعية، 
واالرت��ق��اء باملخترع الكويتي م��ن الناحية الفنية 
وتطوير مهاراته من خالل إقامة الدورات املتخصصة 
واملؤمترات واملعارض وامللتقيات ذات الصلة، وتوفير 
كافة الُسبل للمخترع الكويتي إلبراز اختراعاته ودعمه 

إعالمياً وفنياً وقانونياً.
وأش���ارت إل��ى أن من بني األه���داف أيضاً التركيز 
على دور املخترع الكويتي في املجتمع وجعله مثاالً 
يحتذى به، والسعي إليجاد رواد من الشباب املبدع 
واملخترع في مجاالت العلوم والتقنية وكافة املجاالت، 
وإن��ش��اء ج��وائ��ز ف��ي م��ج��االت االخ��ت��راع��ات واإلب���داع 

املختلفة، ودعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر 
املتخصصة في مجال االختراعات واإلب��داع، وتنمية 
واستثمار االختراعات واالبتكارات بذاتها أو باملشاركة 
مع اآلخرين، وتقدمي املشورة للجهات احلكومية وغير 
احلكومية في مجاالت االختراعات، فضال عن التعاون 
مع اجلهات ذات العالقة والهيئات الرسمية األخرى في 

املجاالت املتعلقة باملخترعني.
وأكدت أنه بالرغم من اإلمكانيات املادية احملدودة 
التي تعتمد عليها اجلمعية، إال أنها مجلس اإلدارة عازم 
على املضي قدماً نحو عقد الشراكات واالتفاقيات التي 
من شأنها مساعدة ودعم املخترعني في الكويت، ومبا 

يعود بالنفع على الوطن بالفائدة.

شيخة القطان
تكرمي أحد املشاركني


