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بلدية الكويت / متفرقة

مدير عام البلدية

بلدية الگويت
إدارة املناقصات والعقود

�إعـالن رقم )2014/138(

 املزايدة رقم 2015/2014/12 
بترخيص وإدارة واستغالل الصالة رقم )5( ألعمال ذبح وتنظيف 

املواشي الواردة من الشرگات واملؤسسات في مسلخ العاصمة املرگزي
و�مل�ؤ�س�سات  �ل�سركات  فعلى  �أعاله  �ملز�يدة  طرح  عن  �لك�يت  بلدية  تعلن 

�ملتخ�س�سة يف هذه �لأعمال و�لر�غبة يف �لدخ�ل يف هذه �ملز�يدة مر�جعة 

بلدية �لك�يت )�ملبنى �لإد�ري �لدور �ل�سابع - مر�قبة �ملناق�سات و�ملز�يد�ت( 

�أثناء �لدو�م �لر�سمي للح�س�ل على وثائق �ملز�يدة  مقابل مبلغ  200 دينار 

)فقط مائتي دينار لغري( وهذ� �ملبلغ غري قابل للرد باأي حال من �لأح��ل.

وثائق  على  �لــذيــن ح�سل��  �ملــز�يــديــن  مــع  �لتمهيدي  �لجــتــمــاع  �سيعقد 

�ملز�يدة يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة من �سباح ي�م �لثالثاء �مل��فق 2015/1/6 

�لعا�سمة  �لبلدية مبحافظتي  �لعام لقطاع فرعي  �ملدير  يف مكتب م�ساعد 

و�جلهر�ء )�ل�س�يخ( .

تـ��ســـع مظاريف �لعطاء�ت يف �ل�سندوق �خلا�ص �مل�ج�د يف بلدية �لك�يت   

)باملبنى �لإد�ري - �لــدور �ل�سابع - مر�قبة �ملناق�سات و�ملــز�يــد�ت( يف م�عد 

�أق�ساه �ل�ساعة �لثانية ع�سرة من ظهر ي�م �لثنني �مل��فق 2015/1/12 وه� 

�آخر م�عد لقب�ل �لعطاء�ت ، على �أن ي�دع مع �لعطاء تاأمني �أويل ل يقل عن 

2% )�ثنني باملائة( من قيمة �لعطاء.
مدة �سريان العطاء ت�سعون يومًا تبداأ من تاريخ ف�ض املظاريف.

الصانع أشاد بعطاءات الراحل خالد اجلسار:
بصمات واضحة في وزارتي العدل واألوقاف

أشاد وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االسالمية يعقوب الصانع باملسيرة احلافلة 
التي أضاءها الراحل خالد أحمد اجلسار طيلة 
عمله في السلك القضائي قاضيا وفي اجلسم 

احلكومي وزيرا للعدل وزيرا لألوقاف.
وقال الصانع إن الفقيد خالد اجلسار هو 
أحد رجاالت الكوي����ت الذين نذروا حياتهم 
خدمة لوطنهم وكانت له بصمات مشرقة في 
تطوير مرفق القضاء، وكذلك إسهامات في 

حتسني أداء وزارتي العدل واألوقاف اللتني 
تقلدهما قرابة 15 على مراحل مختلفة حقق 
فيهما إجن����ازات كانت ومازالت محل تقدير 
واعتزاز، مشيرا الى أن اجلسار سيظل سجال 
زاخرا بالدروس والعبرات ينهل منه األجيال 
التفاني واإلخالص  اإلدارة وصناعة  حسن 
وحب الوطن، متضرعا إلى اهلل ان يتغمد ابن 
الكويت البار الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.

املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية كّرم 
طلبة األزهر املتفوقني والدارسني على نفقته

الدعيج: »التعريف باإلسالم« تنظم محاضرات 
تعريفية عن األخالقيات الراقية في اإلسالم

جميع احملسنني واحملسنات 
في بلد اخلير والعطاء الذين 
يدعمون ويش���اركون في 
تنفيذ مشاريعه وأنشطته 
املختلف���ة لصال���ح خدمة 
ال���زكاة وحتقيق  فريضة 
مبدأ التكافل االجتماعي بني 

املسلمني فقراء وأغنياء.

مدح اهلل تعالى نبي الهدى 
وخامت الرسل في قرآنه بقوله 
عز وجل )وإنك لعلى خلق 
عظيم(، ويقول ژ في حديثه 
الشريف: »إمنا بعثت ألمتم 
مكارم األخالق«، ليؤكد لنا 
االس���الم ان الدين املعاملة، 
فكان���ت وال ت���زال األخالق 
الراقي���ة الطيب���ة منهاج���ا 
رائعا في اقبال الكثيرين في 
الكويت نحو االسالم للتعرف 

عليه. 

جامعة األزهر د.عبد احلي 
عزب باإلضافة إلى سفراء 
املكرم  الدول  ومس���ؤولي 
أبناؤها وعدد من املسؤولني 

واإلعالميني. 
وأعرب مدي���ر املكتب 
الكويت���ي للمش���روعات 
اخليرية بالقاهرة اسماعيل 
الكندري في كلمته نيابة 
عن بيت الزكاة عن خالص 
تهنئته للطالب اخلريجني 
واملتفوقني، مؤكدا حرص 
الزكاة على مساعدة  بيت 
ودعم طالب العلم الستكمال 
دراس���ته وللحصول على 
االكادميي���ة  الش���هادات 
كل  ف���ي  التخصصي���ة 
املجاالت العلمية، موضحا 
أن استمرار بيت الزكاة في 
دعم طالب العلم في الدول 
الفقيرة ج���اء بفضل دعم 
الكويت املستمر  محسني 

لهذه الفئة.
وأشاد الكندري بجهود 

االس���الم هو دين السعادة 
إلى  للبشرية عامة، مشيرا 
أن هناك العديد من املواقف 
الت���ي تؤكد هذا  والقصص 
الكثيرون  األمر، حيث عبر 
من غير املسلمني في الكويت 
بأنهم وجدوا املعاملة الطيبة 
واألخالقيات الراقية من أبناء 
الكويت فكان ذلك سببا من 
األس���باب الرئيس���ية التي 
جعلتهم يرتضون بهذا الدين 
انار حياتهم، وغيروا  الذي 
فكره���م متاما عم���ا كانوا 
يعتقدون في عن االس���الم 
في السابق.  وبني أن اإلسالم 
دين األخالق احلسنة، ولم 
ينتش���ر هذا الدين احلنيف 
العنف، ولكن  او  بالفظاظة 
انتشر باإلقناع واجلدال بالتي 
هي أحسن واألخالق الطيبة 
واخلص���ال احلمي���دة التي 
اتصف بها املسلمون، وهناك 
العديد من املواقف في كتب 
السيرة النبوية العطرة وكتب 
التاريخ اإلسالمي التي تؤكد 
ذلك، فكانت أخالق الرسول 
احلبيب محمد صلى اهلل عليه 
الكرام والتابعني  وصحابته 
من بعده س���ببا في اهتداء 
املش���ركني إلى اإلسالم، وقد 

الكويتي  نظم املكت���ب 
للمش���روعات اخليري���ة 
التاب���ع لبيت  بالقاه���رة 
الزكاة حفله السنوي لتكرمي 
الطالب الوافدين املتفوقني 
املس���تمرين واخلريجني 
الدارس���ني بجامعة االزهر 
على منحة بيت الزكاة لعام 

.2014
وقد أقيم احلفل في مركز 
األزهر للمؤمترات بالقاهرة 
حتت رعاية شيخ األزهر 
فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد 
الطيب وسفيرنا لدى مصر 

سالم الزمانان.
وق���د حض���ر احلف���ل 
وزي���ر االوق���اف املصري 
د.محم���د مخت���ار جمعة 
ود.عباس ش���ومان وكيل 
األزهر الشريف نيابة عن 
شيخ األزهر ومدير املكتب 
الكويت���ي للمش���روعات 
اخليرية بالقاهرة إسماعيل 
الكندري ورئيس  عبداهلل 

ليلى الشافعي

أك���د نائب املدي���ر العام 
التعريف باإلس���الم  للجنة 
م.عبدالعزي���ز الدعي���ج أن 
اللجنة تولي اهتماما بالغا 
جت���اه التعريف باإلس���الم 
بالصورة الصحيحة، السيما 
من اجلانب االخالقي، مؤكدا 
أن اللجن���ة بص���دد تكثيف 
أنش���طتها في هذا اجلانب 
العام  مبناسبة قرب حلول 
اجلدي���د 2015، ع���ن طريق 
تنظيم حزمة من احملاضرات 
التوعوية والتعريفية لغير 
املس���لمني، في كاف���ة أفرع 
اللجنة، مش���يرا إلى أن تلك 
احملاض���رات تتح���دث عن 
األخالقيات الراقية في اإلسالم 
واملعاملة الطيبة بني املسلمني 
بعضهم البعض أو املعاملة 
الطيبة للمس���لمني مع غير 

املسلمني. 
الدعي���ج في  وأض���اف 
تصريح صحافي أن عشرات 
اآلالف م���ن غير املس���لمني 
بالكوي���ت تأثروا بس���بب 
الطيب���ة واملعاملة  األخالق 
احلس���نة الت���ي القوها في 
الكوي���ت، معرب���ني عن ان 

إسماعيل الكندري

عبدالعزيز الدعيج 

طارق العيسى يشرح للدكتور صالح بن حميد بعض اصدارات ومشاريع »إحياء التراث«

د. وليد الشعيب 

أكد أن احلملة أطلقها قطاع املساجد في »األوقاف« وتستمر حتى مارس املقبل

الشعيب: »مفاهيم شرعية« حتارب الغلو والتطرف
وتتخذ من املنهج اإلسالمي الوسطي سبيالً لتحقيق أهدافها

النحو التالي:
٭ لق����اءات تنويرية مع األئمة 
واخلطب����اء للتعريف باحلملة 

وأهدافها.
٭ خطب اجلمعة: فقد مت إعداد 
س����ت خط����ب جمع����ة تتعلق 
موضوعاته����ا بالقضاي����ا التي 
تناقش����ها احلملة، وس����تكون 
موزعة على مدار املدة الزمنية 

للحملة.
٭ الدروس: وقد مت اقتراح عدد 40 
درسا سيتم إلقاؤها في املساجد 
خالل فترة احلملة، وستناقش 

عددا من املوضوعات املهمة.
الندوات: كما س����تقام ست  ٭ 
ندوات ضمن فعاليات احلملة، 
وسيحاضر فيها عدد من العلماء 

والشيوخ األفاضل.
٭ الدورات التدريبية: وستقام 
خالل احلملة عدد تسع دورات 

تدريبية
٭ املطبوعات: في مجال التأليف، 
فقد مت تأليف كتابني حتت عنوان: 
التكفير »ضوابطه وشروطه« 
»موج����ه لألئم����ة واخلطباء«، 
»ش����بهات تكفيرية«، »موجه 

للجمهور«.
البوس����ترات: حيث شملت  ٭ 

احلمل����ة مت طباع����ة ع����دد من 
البوسترات في بعض املوضوعات 
الت����ي تتصل بالقضاي����ا التي 
تناقشها احلملة مثل »اإلميان، 
الغل����و، وكذل����ك جعلناكم أمة 
الدماء،  التكفير، حرمة  وسطا، 

اجلهاد«.
٭ التواص����ل االلكتروني: هذا 
إل����ى جانب عمل حملة إعالمية 
إلكتروني����ة عب����ر »التويت����ر، 
اليوتيوب« وذلك  االنستغرام، 
على مدى أربعة شهور مبعدل 

موضوعني كل شهر.
الش����كر  الش����عيب  ووجه 
للقائمني على احلملة ولكل من 
ساهم أو شارك فيها بأي جهد مها 
كان حجمه، وطالب اجلميع ببذل 
املزيد من اجلهد واإلخالص في 
العمل إلجناح احلملة وحتقيق 
أهدافها وقطف ثمارها، وطالب 
رواد املساجد وجمهور املسلمني 
خاصة الشباب منهم باحلرص 
على املشاركة في احلملة ومتابعة 
فعالياته����ا ملا فيه����ا من اخلير 
انه����ا لن تكون  الكثير، مؤكدا 
األخيرة بل س����تتبعها حمالت 
الفكر املتطرف  أخرى ملواجهة 

والقضاء عليه.

بصددها حتت عنوان »مفاهيم 
شرعية« حملاربة الفكر املتطرف 
الغل����و وتصحيح  ومواجه����ة 
املفاهيم املغلوطة لدى البعض. 
واضاف الشعيب: هذه احلملة قد 
مت اإلعداد والتجهيز لها بشكل 
جيد لتحقيق جملة من األهداف 

أبرزها:
٭ دراس����ة مفهوم الوس����طية 
وإبرازه عند أهل السنة واجلماعة 

في نواقض اإلميان.
٭ التعرف على ضوابط التكفير 

عند أهل السنة واجلماعة.
٭ تسليط الضوء على أصول 
مذه����ب املعتزل����ة عموما وفي 
أصلهم »األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر« بإسهاب.
٭ التحذير م����ن ظاهرة الغلو 
والتطرف في اإلسالم من خالل 
معرفة »مظاهره، آثاره، موقف 

اإلسالم منه«.
أما ع����ن فعالي����ات احلملة 
ووس����ائلها لتحقي����ق األهداف 
املرجوة منها فقد قال الشعيب: 
إن الوس����ائل والفعاليات التي 
تعتمدها احلمل����ة خالل أربعة 
ش����هور هي املدة الزمنية لها، 
كثي����رة ومتنوع����ة وهي على 

أسامة أبوالسعود

أطلق قطاع املساجد بوزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
حمل����ة توعوية حت����ت عنوان 
1 والتي  »مفاهي����م ش����رعية« 
بدأت فعالياته����ا منذ األول من 
إلى  ديسمبر اجلاري وتستمر 
احلادي والثالث����ني من مارس 
2015، وتش����ارك فيه����ا جميع 
إدارات املس����اجد في محافظات 
الكويت الست، وحتت إشراف 
مكتب الش����ؤون الفنية بقطاع 
املساجد. وفي هذا السياق قال 
وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس����المية املس����اعد لشؤون 
املساجد د. وليد الشعيب ان فكرة 
احلملة نبعت من حرص وزارة 
األوقاف ممثلة في قطاع املساجد 
على حتمل مسؤولياتها جتاه 
قضايا الدعوة اإلسالمية بشكل 
خاص وقضايا األمة بشكل عام 
مع التركيز على ما يتصل منها 
باملجتم����ع الكويتي متخذة من 
املنهج اإلسالمي الوسطي سبيال 
إلى حتقيق األهداف والغايات، 
ومن ه����ذا املنطلق جاءت فكرة 
التي نحن  التوعوي����ة  احلملة 

د. صالح بن حميد مقدما هدية تذكارية للحمود 

جانب من اجلولة  احلمود وبن حميد في جولة داخل املزرعة عقب الغداء 

الشيخ فيصل احلمود ود. عادل الفالح مع د. صالح بن حميد على هامش مأدبة الغداء

الفروانية  أقام محاف���ظ 
الشيخ فيصل احلمود مأدبة 
غداء على شرف إمام وخطيب 
املسجد احلرام وعضو هيئة 
كبار العلماء ورئيس مجلس 
 الش���وري الس���ابق الشيخ

د. صالح بن حميد والوفد املرافق 

ليلى الشافعي

قام إمام وخطيب املس����جد 
احلرام مبك����ة املكرمة وعضو 
الش����يخ العلماء   هيئة كب����ار 
د.صالح بن حميد بزيارة الى 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
التقى خاللها رئيس وأعضاء 
اجلمعية، باإلضافة الى عدد من 

التراث االسالمي طارق  احياء 
العيسى بالضيف الكرمي والوفد 

املرافق له.
وقال العيسى ان بن حميد 
ومن قبله والده الفاضل رحمه 
اهلل عرفناهما اهل علم وفضل 
والضي����ف الفاضل عرف عنه 
علمه الغزير واعتداله وحكمته 
من خالل خطبه ودروسه الرائعة 

املفيدة.
وفي كلمة توجيهية للدعاة 
والعامل���ني في مجال الدعوة 
والعمل اخليري قال بن حميد: 
انه ينبغي علينا ان ندرك ان 
ما نحن فيه هو منة من اهلل 

رؤساء جلانها املختلفة وقد اثنى 
على اجلمعية وجهودها املتميزة 
في نشر اخلير ودعوة الناس، 
مشيدا بالكويت حكومة وشعبا، 
وشدد على انه ال يعتبر نفسه 
ضيفا بالكويت بل هو بني اهله 

وفي بلده. 
وفي بداي����ة الزيارة رحب 
رئيس مجلس االدارة بجمعية 

ع���ز وجل وعلين���ا ان ندرك 
فض���ل اهلل علينا ويجب ان 
نفه���م أن مهمتنا ليس���ت أن 
نقن���ع الناس، وه���ذه مهمة 
جدا، مهمتنا أن نقيم احلجة 
وأن ندعو الناس، ونحن لسنا 
أنبياء، فنحن ندعو بقال اهلل 
وقال الرسول ژ ولكن عندما 
جنادل فاننا جنادل بأفهامنا، 
ومن هنا ينبغي أن تتس���ع 
صدورنا حينما ال يقبل اآلخر، 
ف���إذا كان األنبياء لم يقنعوا 
كثيرا من الناس وهم األحق 
قطع���ا بالتأييد من اهلل وهم 
املعصوم���ون وهم املؤيدون 

ومع ذلك قال اهلل تعالى )ليس 
عليك هداهم(، )إنك ال تهدي من 
أحببت(، فما بالك نحن الذين 
نقول آراءنا ونقول اجتهاداتنا. 
وتابع: ه���ذه القضايا جتعل 
صدورنا سليمة، فمسؤوليتي 
ليست أن أتهمهم وليست أن 
أقنعهم، وهذه قضايا أساسية 
في مقابل فهمنا ل� )حبب إليكم 
اإلميان وزينه في قلوبكم(، 
وكذلك فإن مهمتنا ايضا إقامة 
احلجة على املخالف، ولهذا أنا 
معجب بطريقة الش���يخ ابن 
باز في صب���ره وحتمله مع 

مخالفيه.

محافظ الفروانية أولم على شرف إمام املسجد احلرام

بن حميد زار »إحياء التراث«: جهود متميزة في نشر اخلير

له مبناسبة زيارته للبالد.
ورحب احلمود بفضيلة 
الشيخ بن حميد ضيفا عزيزا 
على الكويت، متمنيا له طيب 
االقامة ف���ي بلده الثاني بني 
أهله وإخوانه. مشيدا مبكانته 

العلمية والدينية.

وتبادل الطرفان األحاديث 
الودية، السيما عمق الروابط 
والتراثي���ة  التاريخي���ة 
واالجتماعي���ة واألخوي���ة 
الت���ي ترب���ط ب���ني الكويت 
العربية السعودية  واململكة 

الشقيقة.

اجلدير بالذك���ر أن حفل 
الغداء تتضمنه جولة ترفيهية 
زراعي���ة وعرض���ا للخيول 
العربي���ة األصيلة، وقدم بن 
حمي���د هدي���ة تذكارية إلى 
احلمود متثلت في قطعة من 

كسوة الكعب

جمل�س الإدارة

جمعية جليب ال�شيوخ التعاونية

لل�سادة مراقبي احل�سابات

اإعــــالن

بناء على القرار الوزاري رقم )166/ت( ل�سنة 2013.. 

ب�ساأن النظام الأ�سا�سي النموذجي للجمعيات التعاونية

تعلن جمعية جليب الشيوخ التعاونية
عـــن فتــح قبــول طلبــات مــراقبــي

احل�سابات لل�سنــة املاليــة املنتهيــة يف:

2015/12/31 م
ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف ال��ق��ي��ام ب��ت��دق��ي��ق ح�����س��اب��ات اجلمعية، 

املختوم  بالظرف  املتقدم  التي يحددها  الأتعاب  مت�سمنًا 

يوم  م��ن  ال��ف��رة  خ���ال  وذل���ك  اجلمعية  لإدارة  وت�سليمه 

الثنني املوافق 2015/1/5  وملدة ع�سرة اأيام تنتهي بنهاية 

دوام يوم الأحد املوافق 2015/1/18 م.


