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أكد ضرورة التواجد في املهرجانات الدولية

اخلالدي :مشاركة «اإلعالم» في «سوق كان»
إنطالقة لإلنتاج التلفزيوني نحو العاملية
قال وكيل وزارة اإلع�لام املساعد
لقطاع التلفزيون سعود اخلالدي
أم��س االث��ن�ين إن م��ش��ارك��ة اإلع�لام
الكويتي ف��ي فعاليات (س��وق كان
الدولية للتلفزيون) متثل انطالقة
لإلنتاج التلفزيوني نحو آفاق عاملية
ودولية واسعة.
وأكد اخلالدي في تصريح صحفي
ض���رورة ال��ت��واج��د ف��ي املهرجانات
الدولية مثل (س��وق ك��ان) من أجل
ترسيخ حضور اإلعالم الكويتي على
الساحة الدولية وتأكيدا على ريادة

اإلعالم الكويتي .وأضاف أن اإلعالم
الكويتي حقق قفزات ايجابية بفضل
توجيهات وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد اجلبري الذي
يقدم دعمه الكامل ليحظى اإلع�لام
مبستوى املكانة التي حتتلها الكويت
دوليا بقيادة سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد.
وذكر أن وزارة اإلع�لام الكويتية
متمثلة بوفد التلفزيون عقد مجموعة
م��ن ال��ل��ق��اءات م��ع ق���ي���ادات شركة
(ريد ميدوم) التي تدير مهرجانات

وأس���واق ك��ان الدولية للتلفزيون
وال��ذي يعتبر السوق الدولية األهم
عامليا على صعيد اإلنتاج التلفزيوني
والترفية.
وأوض�����ح أن ال���وف���د ال��ك��وي��ت��ي
س��ي��ش��ارك على م��دى ع��دة أي���ام في
ع���دد م��ن احمل���اض���رات وال���ن���دوات
التي تناقش جملة من املوضوعات
املتجددة في عالم صناعة التلفزيون
والترفيه.
وب�ي�ن أن (س���وق ك���ان ال��دول��ي��ة
للتلفزيون) تؤمن للمتابع واملهتم

«بيت الزكاة» يتسلم زكاة جمعية
العدان والقصور التعاونية

استقبلت نائب املدير العام
للموارد واإلعالم في بيت الزكاة
كوثر املسلم وف��دا م��ن جمعية
ال��ع��دان وال��ق��ص��ور التعاونية
ض���م ك�ل�ا م���ن رئ��ي��س مجلس
اإلدارة سعد ال��ع��ازم��ي ،وأم�ين
ال��س��ر فيصل ن��اي��ف املطيري
وأمني الصندوق محمد جمعان
ال���ع���ازم���ي ،ورئ���ي���س جلنة
املشتريات أحمد على العازمي،
ورئيس جلنة املالية واإلدارية،
حيث ق��ام الوفد بتسليم نائب
امل��دي��ر ال��ع��ام شيكا ع��ن زك��اة
اجلمعية مببلغ (153,788د.
ك ) وقد حضر مراسم التسليم
مراقب خدمات املتبرعني آمنه
س��ال��م ال��زع��اب��ي ورئ��ي��س قسم
خ��دم��ة ال��ش��رك��ات ع��م��اد جاسم
الزايد.
وق���د أش����اد رئ��ي��س مجلس
اإلدارة سعد ال��ع��ازم��ي ب��دور
بيت الزكاة اخليري واإلنساني
على املستوى احمللي والدولي
 ،وما يقوم به من جهود كبيرة
شهد اجلميع بها سواء مشاريع
خيرية أو مساعدات إنسانية

وفد «اإلعالم» خالل مشاركته في فعاليات سوق كان الدولية للتلفزيون

سهرة (االحتقار) من بطولة سعد
الفرج وسعاد عبدالله والراحل غامن
الصالح .ويضم الوفد الكويتي إلى
جانب اخل��ال��دي كل من مدير إدارة

الفقراء واحملتاجني واإلف���راج
عن الغارمني وحتقيق التكافل
االجتماعي بني أف��راد املجتمع ،
وأضافت أن بيت الزكاة يعطي
األول��وي��ة ف��ي تنفيذ املشاريع
احمللية داخ��ل دول��ة الكويت ،
ونأمل أن نوفق في الوصول إلى
جميع األسر الفقيرة واملتعففة
 ،وأال يكون هناك محتاجا أو
غ��ارم��ا على ت��راب ه��ذه األرض
الطيبة حتى نسهم في شيوع
احملبة والطمأنينة ب�ين أف��راد
املجتمع  ،وحتقيق األمن والسلم
املجتمعي .
وأشارت إلى أن جميع أموال
الزكاة والصدقات يتم صرفها
داخل دولة الكويت  ،إال أن بعض
املتبرعني يشترطون أن توجه
تبرعاتهم لتنفيذ بعض املشاريع
اخلارجية وال يجد بيت الزكاة
بدا من تنفيذ رغباتهم .
وفي نهاية اللقاء كرمت املسلم
وفد اجلمعية بدرع وشهادة شكر
وتقدير على ثقتهم ومساهمتهم
ودعمهم املستمر لبيت الزكاة
ومشاريعه اخليرية.

نظم معهد اإلجن��از املتفوق للتدريب
األه���ل���ي واالس����ت����ش����ارات اإلداري������ة
واالقتصادية واملالية برنامجه التدريبي
“اختصاصي تأهيل امل��ؤس��س��ات في
مجال إع���داد تقارير االس��ت��دام��ة GRI
وفق اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات
( G4بالتعاون مع الشبكة االقليمية
للمسؤولية االجتماعية عضو برنامج
األمم املتحدة لإلتفاق العاملي ،وال��ذي
يعقد ألول مرة في دول��ة الكويت خالل
الفترة مابني  12-10أكتوبر اجل��اري،
مبشاركة عدد من اخلبراء في التنمية
املستدامة وكذلك مشاركني من الكويت
ومن الدول العربية الشقيقة ،ومبشاركة
منطقة اليرموك بفندق ومركز مؤمترات
ميلينيوم الكويت.
وقال مدير عام معهد اإلجناز املتفوق
د .ش��ه��اب ال��ع��ث��م��ان مب��ن��اس��ب��ة ختام
البرنامج التدريبي :انطالقاً من دور
معهد اإلجنازاملتفوق في تطوير األفراد
وامل��ؤس��س��ات ف��ي القطاعني احلكومي
واخل���اص ومنظمات املجتمع املدني،
ونظرا حلرصنا على التماشي مع توجه
دول���ة ال��ك��وي��ت ال��رام��ي إل��ى ال��وص��ول
ملستقبل م��زده��ر وم��س��ت��دام ،م��ن خالل
حشد كافة اجلهود إلجناز أهداف خطة
التنمية الوطنية ،املنبثقه عن تصور
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي
رائد مالي وجت��اري وثقافي ومؤسسي
وذل��ك بحلول ع��ام  ،2035ج��اء تنظيم
ه��ذا البرنامج التدريبي وال��ذي يعزز
املمارسات املستدامة في دولة الكويت
وال��دول العربية األخ��رى والتي شارك
عدد من ممثليها في هذا البرنامج.
وأضاف :لقد شاركت جمعية النجاة
اخليرية بعرض جتربتها ال��رائ��دة في
مجال تقارير التنمية املستدامة وهو
اح��د التقارير التي مت اع��ت��م��اده لدى
املبادرة العاملية  GRIللتقارير ،إلعداد
التقارير املعنية باالستدامة كجمعية
خيرية وحيدة ضمن أربعة عشر جهة

لقطة جماعية للمشاركني بعد تسلم الشهادات

متنوعة القطاعات من دول��ة الكويت،
كما تعتبر هذه الفعالية ضمن فعاليات
“ األحمدي املدينة العربية املسؤؤولة
مجتمعيا لعام ( 2019وذل��ك لدعمها
لتمثيل دول��ة الكويت لتصبح الكويت
األولى على مستوى الوطن العربي في
مجال املسؤولية املجتمعية ديسمير
 2019ان شاء الله تعالى ).
كما مت استعراض أفضل املمارسات
ف��ي م��ج��ال اص���دار ت��ق��اري��ر االس��ت��دام��ة
ملؤسسات عربية ودولية والعائد على
ه��ذه املؤسسات م��ن تبنيها منهجيات
االستدامة.
وقد قدم البرنامج التدريبي املدرب
الدولي األستاذ فادي الرابغي املستشار
واملدرب في مجال االستدامة واملسؤولية
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية.
وأوض����ح ال��ع��ث��م��ان أن ال��ب��رن��ام��ج

النجاة اخليرية« :إحساس» ساعد
 1246من طالب العلم الفقراء

مئات الطلبة والطالبات ينتظرون من يكفلهم

ق��ال املشرف العام ملشروع “إحساس”
بجمعية النجاة اخليرية الشيخ طالل فاخر:
ساعدنا منذ ان��ط�لاق امل��ش��روع ع��ام 2014
أكثر م��ن  1246طالب علم داخ��ل الكويت ،
منهم اآلن م��ن ي���درس ال��ط��ب والرياضيات
والهندسة وغيرها من العلوم واملعارف في
كبرى اجلامعات.
وت��اب��ع ف��اخ��ر :ن��ب��ذل ق��ص��ارى اجل��ه��ود
حيال دعم ملف التعليم خاصة لطالب العلم
املعسرين واألي��ت��ام وذوي ال��دخ��ل احمل��دود

داخ��ل الكويت ،وذل��ك حتقيقا أله���داف األمم
املتحدة التي أكدت أن التعليم أحد أهم احللول
االساسية للقضاء على آف��ة اجلهل والفقر،
فعندما تساهم في تعليم طالب علم واحد فال
شك سيكون لهذا الدعم انعكاساً إيجابياً على
الطالب وأسرته ومحيطة ومجتمعه بشكل
عام ،ولدينا عشرات القصص لطالب أصبحوا
طاقات فاعلة تساهم وبقوة في نهضة ورفعة
مجتمعاتها.
وأوض���ح ف��اخ��ر أن��ه ي��وج��د لدينا العديد

من طالب وطالبات ممن تنطبق عليهم كافة
ال��ش��روط ويستحقون امل��س��اع��دة ،ل��ذا وجب
علينا مساندة هؤالء الطالب والوقوف معهم
الستكمال تعليمهم ،وع��دم تركهم فريسة
للجهل والتخلف واألمية والضياع.
وحول قيمة الكفالة وآلية املساهمة أجاب
فاخر :تتفاوت قيمة املساهمة تبعاً للمرحلة
الدراسية فاالبتدائية تبلغ  380دينار للطالب
ال��واح��د واملتوسطة  452دي��ن��ار والثانوية
 615دينار ،وب��اب املساهمة متاح للجميع،

ال��ت��دري��ب��ي ك����ان ل���ه دور ك��ب��ي��ر في
م��س��اع��دة امل��ؤس��س��ات ف��ي حت��دي��د عدد
أكبر من القضايا التي تهمها من منظور
شمولي يأخذ بعني االعتبار القضايا
االجتماعية واالقتصادية والبيئية مع
م��راع��اة أول��وي��ات أص��ح��اب املصلحة.
وكذلك  ،دعم املؤسسات للوصول إلى
أفضل مم��ارس��ات احلوكمة واإلفصاح
ع��ن��ه��ا  ،وت��ش��م��ل مم���ارس���ات اإلدارة
وممارسات اتخاذ القرار.حيث استهدف
البرنامج التدريبي القيادات الوسطى
وال��ع��ل��ي��ا ف��ي ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات
ال���ت���ج���اري���ة واجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة
واملنظمات املجتمعية م��ن املمارسني
للتنمية املستدامة وتطبيقاتها،وكذلك
األكادمييني والباحثني وطلبة الدراسات
العليا من املهتمني بتطبيقات وممارسات
التنمية املستدامة .إضافة إلى الباحثني
عن ف��رص لتجويد أعمال مؤسساتهم

وشركاتهم وف��ق معايير عاملية قائمة
على احلوكمة واالف��ص��اح والشراكة
املجتمعية.
واختتم العثمان تصريحه قائال:
لقد حرصنا خ�لال السنتني اآلخيرتني
أن ننفذ ب��رام��ج تدريبية وفعاليات
متخصصة تساهم في تعزيز ممارسات
املسؤولية املجتمعية والتنمية املستدامة
وأخالقيات األعمال وفق معايير مهنية
عاملية بالشراكة مع الشبكة االقليمية
للمسؤولية االج��ت��م��اع��ي��ة.ك��م��ا قمنا
بتأسيس “برنامج الكويت للمسؤولية
املجتمعية” والذي يشرف عليه خبراء
ومستشارين م��ن أص��ح��اب اخل��ب��رات
الطويلة  ،وال���ذي س��ن��رى ن��ت��اج ثمار
أعمالهم على حتسني التزام مؤسساتنا
جت���اه امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى وج��ه
اخلصوص واملجتمع العربي على وجه
العموم.

العجمي :يتكون من مسجد وفصل دراسي لتحفيظ القرآن الكرمي

أحد أهم املشاريع التعليمية الرائدة داخل الكويت

طالل فاخر

ال��ع��روض مشاري البعيجان ومن
مكتب وكيل وزارة اإلع�ل�ام لقطاع
التلفزيون فواز الفرج.
وت��ت��واص��ل أع��م��ال (س���وق ك��ان

الدولية للتلفزيون) في مدينة كان
جنوبي فرنسا خالل الفترة من 14
إلى  17اكتوبر اجلاري وسط حضور
عاملي كبير.

«معهد اإلجناز املتفوق» يختتم برنامج ًا دولي ًا
في مجال إعداد تقارير االستدامة

كوثر املسلم تتسلم شيكا ً بتبرع جمعية القصور والعادن

وإغاثية  ،فما تطأ قدماك دولة
من دولة العالم إلى وجتد فيها
بصمة كويتية ت��دل على كرم
وأخالق هذا الشعب  ،وحبه لكل
عمل خيري وإن��س��ان��ي يساعد
في رفع املعاناة وتوفير احلياة
الكرمية لكل الناس.
وأه����اب ال��ع��ازم��ي بجميع
اجلمعيات والشركات أن تقدم
زك��ات��ه��ا وص��دق��ات��ه��ا إل���ى بيت
الزكاة كجهة حكومية موثوقة
ومعتمدة ولديها جهاز رقابي
يؤكد أن تلك املساهمات في أيد
أمينة  ،وذك��ر أن��ه أك��د ملسئولي
بيت الزكاة أنه يجب أن تكون
األول��وي��ة في تقدمي املساعدات
ألبناء منطقتي العدان والقصور،
باإلضافة إل��ى تنفيذ املشاريع
اخل��ي��ري��ة ال��ت��ي ت��خ��دم أه��ال��ي
املنطقتني.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ش��ك��رت نائب
املدير العام كوثر املسلم رئيس
وأعضاء مجلس إدارة جمعية
ال��ع��دان والقصور على دعمهم
السنوي لبيت الزكاة مما يساهم
ف���ي ق��ي��ام��ه ب��واج��ب��ات��ه جت��اه

ج��رع��ة إع�لام��ي��ة ع��امل��ي��ة املستوى
للوقوف على كل ما هو جديد ومتطور
في صناعة الترفيه.
وأك��د أن وزارة اإلع�لام الكويتية
حت��رص منذ س��ن��وات طويلة على
ال��ت��واج��د ف��ي ه��ذا احل��دث اإلعالمي
ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي م���ن ش��أن��ه تطوير
عالم صناعة االن��ت��اج التلفزيوني
والتواصل مع اإلبداعات العاملية.
وق����ال :إن ال��ك��وي��ت ح��ق��ق��ت في
منتصف السبعينيات إحدى اجلوائز
الرئيسية ل��ه��ذا احل���دث م��ن خالل

وميكن للمتبرعني التواصل ودعم املشروع من
خالل االتصال هاتفيا.
ودل��ل فاخر على أهمية العلم والتعليم
بحديث ال��رس��ول صل الله عليه وسلم” من
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به
طريقا إلى اجلنة “ مضيفاً  :من أروع املشاهد
التي تدل على اهتمام رسولنا صل الله عليه
وسلم بالعلم أن��ه جعل ش��رط إط�لاق سراح
أس��رى ب��در أن يعلم األسير عشرة من أبناء
املسلمني القراءة والكتابة.

«الرحمة العاملية» تفتتح
مركز ًا إسالمي ًا في إندونيسيا
افتتحت جمعية الرحمة العاملية
مركزا ً إسالميا ً في إندونيسيا للمساهمة
ف��ي نشر الثقافة اإلس�لام��ي��ة لعموم
املسلمني ،والقيام بدور فعَّ ال في تقدمي
ص��ورة صحيحة عن قيمه وتعاليمه
وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه م��ن أع��م��ال خيرية
وإنسانية ،الذي يعتبر منوذجا ً يحتذى
به في التعايش الديني واملجتمع.
وق���ال رئ��ي��س مكتبي إندونيسيا
والفلبني في «الرحمة العاملية» عبدالله
العجمي :إن املركز يتكون من مسجد
مبساحة  121م ،2ويسع لـ 200مصلٍّ،
ملحقاً به البئر واملتوضأ ودورة املياه
والصوتيات والفرش ،إضافة إلى فصل
دراس��ي مبساحة  56م ،2ويسع 24
طالباً ،شامالً التأثيث ،كما مت توزيع
 100مصحف على الطلبة.
وأوض�����ح أن امل���رك���ز ي��ه��دف إل��ى
املساهمة في نشر الثقافة اإلسالمية
ل��ع��م��وم امل��س��ل��م�ين م��ن خ�ل�ال القيام
ب��ال��ع��دي��د م���ن األن��ش��ط��ة ال��دع��وي��ة
والتربوية واالجتماعية ،مبيناً أن
«الرحمة العاملية» حترص على دعم
ورعاية حفظة كتاب الله في الدول التي
تعمل بها انطالقاً من تأكيد نصوص
والسنة على فضل تعلم القرآن
ُّ
القرآن
وحفظه وتالوته ،وحديث النبي صلى
الله عليه وس��ل��م« :خيركم م��ن تعلم
القرآن وعلمه».
ول��ف��ت إل��ى أن امل��راك��ز اإلسالمية
ال��ت��ي ت��ق��وم على إنشائها «الرحمة
العاملية» تعد ج��زءا ً أساسياً ووسيلة
مهمة لتحفيز النشء على تعلم وحفظ
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كتاب الله ،ورعايتهم بتوفير حاضنة
لهم ومواصلة تعلم العلوم الشرعية
األخ��رى ،ومن ثم القيام بدورهم بعد
والسنة
ُّ
ذلك في تعليم غيرهم القرآن
وع��ل��وم ال��دي��ن ،كما تقوم على تنفيذ
مسابقات قرآنية للنشء املسلم.
وب�َّي�نَّ العجمي أن جمعية الرحمة
ال��ع��امل��ي��ة ت��ول��ي امل��ش��اري��ع الثقافية
والتعليمية في آسيا كاملراكز واملدارس
اإلس�لام��ي��ة اهتماماً خ��اص �اً ،حرصاً
منها على نشر ثقافة ديننا اإلسالمي
احل��ن��ي��ف ،وتبليغ رس��ال��ة اإلس�ل�ام،
وتوسيع دائرة احلوار بني احلضارات،
واالنفتاح اإليجابي على املجتمعات،
إل��ى جانب خدمة اجلاليات املسلمة،
ورب��ط األج��ي��ال اجل��دي��دة بحضارتها
اإلسالمية.

