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لقطة جماعية لوفد اللجنة الكويتية العليا لإلغاثة إلى األردن

اللجنة اختتمت حملة توزيع مساعدات عليهم

»الكويتية العليا لإلغاثة« وزعت طرودًا غذائية 
بـ 385 ألف دوالر على 47 ألف الجئ سوري في األردن

عمــــان ـ كونا: اختتم وفد 
اللجنة الكويتية العليا لإلغاثة 
التابعــــة للهيئــــة اخليريــــة 
العامليــــة حملة  اإلســــامية 
مساعدات وزع خالها طرودا 
غذائية بقيمة إجمالية بلغت 
385 ألف دوالر اســــتفاد منها 

47 ألف الجئ سوري.
وقــــال رئيس الوفد د.فهد 
الرشيدي لـ »كونا« ان احلملة 
املقدمة بتبرع من األمانة العامة 
لألوقاف في الكويت هي األولى 
ضمن برنامج »اإلغاثة العاجلة 
للشعب الســــوري« وشملت 
الاجئني السوريني في مناطق 

مختلفة باألردن.
وأكــــد أهميــــة احلملة في 
االستجابة الحتياجات الاجئني 
السوريني تنفيذا لتوجيهات 
القيادة السياسية في الكويت 
بإغاثة الشعب السوري الشقيق 
وتقدمي العون له حتى انتهاء 
محنته. وأضــــاف ان احلملة 
جزء من برنامج مســــاعدات 
سيتواصل ويشمل الاجئني 
السوريني في األردن ولبنان 

وتركيا وداخل سورية.

الــــى ان احلملة  وأشــــار 
احلالية تشــــمل مواد غذائية 
ضمن طرود يحتوي كل منها 
على 15 صنفا غذائيا أساسيا 
قيمتها 42 دوالرا مت توزيعها 
على الاجئني بالتعاون مع 25 

جمعية خيرية أردنية.
وأكد الرشيدي أهمية احلملة 
في جتســــيد العطاء الكويتي 
لاجئني السوريني منذ اندالع 

األزمة الســــورية قبل نحو 4 
أعوام، مشيدا بتعاون اجلانب 
األردني والســــفارة الكويتية 
لدى األردن في تسهيل مهمة 

الوفد اإلغاثي.
ويضم وفد اللجنة الكويتية 
العليا لإلغاثة التابعة للهيئة 
اخليرية اإلسامية العاملية كا 
من م.ثامر السحيب ومشاري 

العرادة.

بدر أبا ذراع

فترة التسجيل تبدأ من 31 اجلاري وتستمر حتى اكتمال العدد

»الدراسات اإلسالمية« أنهت استعداداتها
 لبدء الدراسة في دور القرآن

أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة الدراسات 
اإلسامية ندبا بوزارة األوقاف 
أبا  والشؤون اإلسامية بدر 
ذراع عن إمتــــام اإلدارة كامل 
الدراسة  االســــتعدادات لبدء 
فــــي  الراغبــــني  واســــتقبال 
الدراسي  التســــجيل للفصل 
األول فــــي مراكز دور القرآن 
الكــــرمي ومراكــــز األترجــــة 
املنتشرة في مختلف مناطق 
الكويت والتي جتاوز عددها 

100 مركز.
وأشار إلى ان فترة التسجيل 
للراغبني ستبدأ اعتبارا من يوم 
األحد 31 اجلاري، وتستمر حتى 
اكتمال العدد في كل مركز من 
مراكز الدور واألترجة التابعة 
إلدارة الدراســــات اإلسامية، 
على أن تبدأ الدراسة يوم األحد 

14 سبتمبر املقبل.
وقال أبا ذراع في تصريح 
الدراسات  إدارة  إن  صحافي: 
اإلسامية وكعادتها عند فتح 
باب التســــجيل للراغبني في 
القرآن  االلتحاق مبراكز دور 

الكرمي واألترجة، أعدت تصورا 
متكامــــا ملنهجية الدراســــة 
الدراسي األول  الفصل  خال 
من هــــذا العام، والتي تعتمد 
على محورين أساسيني: أولهما 
هو توفير جميع مستلزمات 
الدراسة لكل دارسي ودارسات 
علوم القرآن الكرمي، واحملور 
الثانــــي يتمثــــل فــــي تكرمي 
املتميزين فــــي حفظ وتاوة 
وجتويــــد القــــرآن الكــــرمي، 
تشجيعا لهم على االستمرار 
في جدهم واجتهادهم، وجعلهم 
قدوة لباقي زمائهم، الفتا إلى 
ان هــــذا التشــــجيع يأتي من 
خال دعم ومســــاندة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخليــــة ووزيــــر األوقاف 
والشؤون اإلسامية باإلنابة 
الشيخ محمد اخلالد وقياديي 
الى  وزارة األوقاف، ومشيرا 
أنه سيتم رصد مبالغ مالية 
كمكافآت تقديرية لألوائل في 
حفظ وتاوة وجتويد القرآن 
الكرمي، وذلك بصفة سنوية 
ومستمرة، حيث ستقدم لهم 

عند نهاية الفصل الدراسي.

وأشار مدير إدارة الدراسات 
اإلسامية ندبا إلى أن اإلدارة لم 
تغفل أيضا عن باقي اجلوانب 
الترفيهية والثقافية، فهي تنظم 
دورات رياضية ومســـابقات 
ترفيهيـــة ودينية ويتم رصد 
العديد من اجلوائز لها، حتى 
ميكن ربط الدراســـة الدينية 
مبختلف اجلوانب احلياتية، 
وتساعد الدارسني والدارسات 
على قضاء أوقات الدراسة بشكل 
متميـــز. وبني أنه يتعني على 
الراغبني في التسجيل إحضار 
الشـــخصية  البطاقة  صورة 
مع عدد 2 صورة شـــخصية 
وصورة عن آخر مؤهل دراسي 
املتقدم، مضيفا  حاصل عليه 
انـــه يشـــترط فـــي الراغبني 
في التســـجيل أن يكونوا قد 
جتاوزوا سن اخلامسة عشرة 
فما فوق. مشيرا إلى انه ميكن 
االستفسار عن جميع البيانات 
من خال االتصال على الرقم 
1865555، أو الرجوع إلى املوقع 
اإللكتروني إلدارة الدراســـات 
اإلسامية على شبكة اإلنترنت 
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طالبات مشاركات في امللتقى

اشتمل على أنشطة تربوية مستمدة من القرآن مبشاركة 265 طالباً وطالبة

»الغراس« اختتمت امللتقى القرآني الصيفي
ليلى الشافعي

في احتفــــال بهيج تضمن 
تكــــرمي املشــــاركني وتوزيع 
الشــــهادات والهدايا، اختتمت 
جلنة الغــــراس خلدمة القرآن 
الكرمي وعلومه امللتقى القرآني 
التربوي الذي أقامته لطابها 
خال الفترة الصيفية استغاال 
للعطلــــة الصيفيــــة للطاب 
وحتقيقا لتعاهد القرآن لتثبيت 
ومراجعة املقررات احملفوظة 
في العام الدراسي املنصرم مع 
اشــــتمال امللتقى على العديد 
األنشطة التربوية املستمدة من 
القرآن والفعاليات الترفيهية 
املناســــبة لفترة الصيف مع 
ووجود أنشطة خاصة للطالبات 
خــــال امللتقــــى. وبلــــغ عدد 

املشاركني في امللتقى الصيفي 
265 طالبا وطالبة هذه العام 
موزعني على عدة مراكز تابعة 
للجنة الغراس ومقسمني إلى 
فئتني: فئة الصغار من ســــن 
4 ـ 7 سنوات وفئة الكبار من 
سن 7ـ  14 سنة لكل فئة منهما 

منهج قرآني وتربوي وترفيهي 
مغاير لألخرى، كما ان قســــم 
احللقات النسائية باللجنة أقام 
عدة دورات في األشغال اليدوية 
للطالبات املشاركات في امللتقى 

ضمن األنشطة الترفيهية.
وكانــــت اخلطــــة الزمنية 
للملتقــــى ، ويأتــــي امللتقــــى 
القرآنــــي التربوي ضمن عدة 
أنشطة صيفية تقيمها جلنة 
الغراس خــــال فترة الصيف 
مثل الدورة الصيفية املكثفة 
للحفــــظ واملراجعــــة، وذلك 
استغال لعطلة الصيف فيما 
يفيد طاب وطالبات احللقات 
مع احملافظة على طبيعة أيام 
العطلة، وذلك بوجود أنشطة 
ترفيهية وفعاليات ترويحية 

مصاحبة.

م.سليمان املكيميجاسم الذكر اهللعبدالرحمن أبوطالب

طالبوا بسرعة حل هذه املشكلة لدرء اخلطر عن سكان املنطقة

أهالي حطني لـ »األنباء«: الصيانة غائبة عن شوارعنا 
والهبوطات األرضية تسببت في حوادث مؤملة

محمد راتب

طالب أهالي منطقة حطني 
اجلهات املعنية بوضع نهاية 
ملا تعانيه املنطقة من إهمال، 
ورفع األذى ودرء اخلطر عن 
شوارع منطقتهم الفتية التي 
تشـــهد ترديا لم يعد يطاق 
أو يحتمل، وخصوصا بعد 
احلـــوادث املروريـــة التي 
كانت حاضـــرة بقوة خال 
الفترة األخيـــرة. وفي طي 
مطالباتهم ومناشداتهم عبر 
»األنباء«، استعرض عدد من 
قاطني املنطقة الهبوط احلاد 
واملفاجئ في بعض شوارع 
املنطقـــة، والذي يبدو أكثر 
وضوحا في الطريق الفاصل 
بني منطقتي السام وحطني  
من جهة حطني  والذي تسبب 
في حوادث مرورية عديدة، 
إلى جانب العيوب التي لم 
تعد تخفي نفسها واملتمثلة 
في االسفلت الذي اضمحلت 
أثـــار احلصى  طبقاته، ما 
والصلبـــوخ الـــذي تطاير 
مؤذيا زجاج السيارات املارة 
على الطرقـــات، وفيما يلي 

التفاصيل:
في البداية قال م.سليمان 
املكيمي إن الوضع في منطقة 
حطـــني لـــم يعـــد مقبوال، 
وخصوصا أن املنطقة تقع 
في جنوب السرة التي تعد 
من أحدث املناطق إنشـــاء، 
الرغم مـــن كونها  وعلـــى 
حديثـــة إال أن الداخل إليها 
يحسب أنه مر على إنشائها 
عشرات السنني لعدم وجود 
صيانة مستمرة للطرقات 

والشوارع.
وبني أنه ونتيجة لألمطار 
التي هطلت خـــال الفترة 
األخيرة وســـوء تصريفها 
ظهـــرت مســـاوئ طبقـــة 
الشـــوارع،  االســـفلت في 
انتشار الصلبوخ  وتسبب 
واحلصى في تكسير جامات 
السيارات، وتضرر الكثير من 
املارة. وتابع أنه ولألســـف 
ومنذ نشـــأة منطقة حطني 
قبل ســـنوات معـــدودة لم 
نلحظ قيام عمليات صيانة 
للطرقات من اسفلت وغيره، 
ما تسبب في ظهور هبوطات 
في الشوارع وخصوصا في 
الشارع الفاصل بني منطقتي 
السام وحطني من جهة حطني 
الذي يعاني من هبوط كبير 
الكلمة وحتدث  بكل معنى 

فيه حوادث مؤملة.

شركة للصيانة

من جهته، قال عبد الرحمن 
أبو طالــــب إن منطقة حطني 

مهمشة وال توجد شركة مسؤولة 
عن صيانة شوارعها.

اخلطـــوط  أن  وبـــني 
األرضية في الشـــوارع ال 
يشاهد منها إال القليل وهي 
بحاجة إلى رسم وحتديد من 
جديـــد لضمان عدم وقوع 
احلوادث والتزام السائقني 
باحلارات ضمن اخلطوط 

املرسومة.

المطبات سيئة

أعـــرب صاح  بدوره، 
املطوع عن امتعاضه الشديد 
من الوضع املأساوي الذي 
تعاني منـــه بعض الطرق 
الداخليـــة  والشـــوارع 
فاملنطقـــة  والـــدوارات، 
جميعها ولألسف من دون 
اهتمـــام يذكـــر، واملطبات 
املوجودة مت صبغ بعضها 
وإهمال الكثير منها، وحتى 
يـــزول الصبغ  املصبوغة 
عنها بعد شـــهر مباشرة، 
ما جعلها غير ذات جدوى، 
على العكس أيضا جند أنها 
تتسبب في أضرار ألصحاب 
السيارات لعدم التنبه إلى 
مواضعها وخصوصا في 
الليـــل، ما يســـتلزم آلية 

جديدة واستخدام عناصر 
مختلفة لضمان تقدمي افضل 

اخلدمات.
وزاد أن هناك الكثير من 
احلوادث التي وقعت بسبب 
املطبـــات غيـــر الواضحة 
وخصوصـــا عندما يكون 
قائد السيارة يقود بسرعة، 
وهذا بحد ذاته ال يتفق مع 
الهدف من وضع املطبات، 
فبعض السيارات تضررت 

بشكل كبير.

اللوحات اإلرشادية

وأما جاســـم الذكر اهلل 
فوافق املطـــوع فيما ذهب 
إلـيه، وزاد أن لدينا مشكلة 
فـي منطقـة حـطني تتمثـل في 
غيـاب اللوحات اإلرشـادية 
ليس بسبب عدم وجـودها 
فـي االصـل، ولكن بسبب 
تكســـيرها حيث ال جنـد 
لـوحـة إرشــــادية سليمة 
في حطني، وهذا يـسيء إلى 
سمعة املنطقة والقـاطنني 
فيها ويدفعنا إلى املطالبة 
باسـتبدال جميـع اللـوحـات 
اإلرشـادية وتوفير لوحـات 

حديثة. 

هبوط واضح في أحد شوارع املنطقة

جتمع للمياه في مكان هبوط الطريق في الشارع الفاصل بني السالم وحطني والذي تسبب في الكثير من احلوادث املرورية


