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أكد لـ »األنباء« أن فكرة الزواج الجماعي تخفف العبء المالي عن كاهل العروسين

الكندري: 750 شابًا وفتاة تزوجوا عن طريق لجنة العثمان 
و2047 رجالً و3179 امرأة مسجلون لدينا حتى اآلن

ليلى الشافعي
الزواج اجلماعي فكرة رائدة تس��هم في عالج ظواهر اجتماعية متعددة وتظهر البهجة والس��رور في املجتمع، وتذلل العقبات املادية التي تعترض 
الش��باب، وظاهرة الزواج اجلماعي من األمور املس��تجدة في املجتمع الكويتي يتبناها أناس خيرون وجدوا الش��باب في حاجة ملن يساعدهم ويقف 
معه��م ف��ي تخفيف غالء صاالت األفراح وم��ا يترتب على ذلك من والئم وحفالت تتواكب مع الزواج، ومن هنا ب��ادرت جلنة زكاة العثمان الى اقامة 
الزواج اجلماعي تخفيفا لهذه األعباء وبشكل مميز يتناسب مع هؤالء الشباب باإلضافة الى سعي اللجنة لتوفيق رأسني في احلالل عن طريق مكتب 
ال��زواج لديه��ا، »األنباء« التقت مدير اللجنة أحمد باقر الكندري الذي اوضح انه عدد املتقدمني للزواج من الرجال بلغ 2047، وعدد املتقدمات 3179، 

كما بلغ عدد الزيجات التي متت عن طريق اللجنة 750 شابا وفتاة، وفيما يلي التفاصيل:

مجموعة من املعاريس في لقطة جماعية

حضور حاشد في أحد األعراس اجلماعية فرحة غامرة واقتناع بفكرة جلنة زكاة العثمان

ألف دينار للمتزوجين

توفير الكثير

3 بنات

تق��دم اللجنة لكل من يت��زوج عن طريقها 
مبلغ 1000 د.ك بشرط ان يكون املتقدم كويتي 
اجلنس��ية، وان يكون غير متزوج وليس لديه 
زوجة اخرى ويشترط في املتقدم ان يكون اعزب 

أو ارمال كما يشترط ان يكون غير مطلق.

قال أحد الش��باب الذي أقام عرس��ه في 
احلف��ل اجلماعي األخي��ر: العرس وفر علي 
الكثير حيث انني كنت سأستدين ألقيم عرسا 
يكلفن��ي أكثر م��ن 10 آالف دينار من تأجير 
صاالت في فندق فخم مثل كويت ريجنسي، 
باالضافة الى العشاء واإلقامة في الفندق ليلتني 
عالوة عل��ى تقدمي مبلغ من اللجنة لش��راء 
مالبس وغيرها وأش��كر كثيرا القائمني على 

هذا املشروع الناجح. 
وفي اتصال مع زوجة مت االحتفال بعرسها 
ف��ي نفس الفن��دق ع��ام 2003 ولديها اآلن 
طفالن، أكدت ان سعادتها ال توصف، خاصة 
ان زوجها كان يؤج��ل العرس الى ان يجمع 
تكاليف االحتفال به ومبجرد ان س��معنا عن 
عمل اللجنة للعرس اجلماعي أس��رعنا ولم 

نتردد وكانت فعال ليلة العمر.

يقول مدير اللجنة احمد الكندري وأنا في 
العم��رة قابلت رجال تزوج عن طريق اللجنة 
عرفني بنفس��ه وقال لي: عندي اآلن 3 بنات 

واحلمد هلل رزقني اهلل بزوجة صاحلة.

دور اللجنة على التوصيل بني الطرفني.
ماذا على املتقدم للزواج ان يفعل؟

على املتقدم للزواج ان يقابل مس����ؤول الزواج في 
قس����م الرجال وكذلك املتقدمة تقوم مبقابلة مسؤولة 
قسم النساء، وهناك تتم بعض االجراءات على الطلب 
مع صورة ش����خصية وإرفاق صورة البطاقة املدنية 
وشهادة راتب إن كان يعمل، ثم يتم اشعاره بالطرف 
اآلخر املناسب له، فإذا وافق الطرفان على الزواج يبدأ 

السير في إجراءات اخلطبة والزواج.
ما أهداف جلنة الزواج؟

التقليل من نسبة العنوسة، التوفيق بني الطرفني 
املتقدمني للزواج، واحلصول على الزوجة الصاحلة 
او ال����زوج الصالح، تقريب وجهات النظر بني الزوج 
والزوجة والتوفيق بينهما وتعريفهما بعضهما ببعض، 
وحسن اختيار الزوجة الصاحلة، والعمل على نشر 
املفاهيم الشرعية بالنسبة للزواج وذلك بتوعية الرجال 
إلحضار بناتهم الى اللجنة لتقدمي طلبات الزواج، حيث 
ان الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا يعرضون بناتهم 
للزواج من الصاحلني من دون حرج، كما ان نظر كال 

الطرفني الى اآلخر بغرض الزواج امر مباح.

عقبات

ما العقبات التي تواجهكم؟
يكلفنا املش����روع دفع رواتب املوظفني واملوظفات 
العاملني في هذا املش����روع، وايضا من العقبات التي 
تواجهنا حتفظ كثير من آباء الفتيات وإخوانهن من 
محاولة تزوجيهن عن طريق اللجنة بسبب االعتقاد 
ان هذا االس����لوب ال يليق بأسرة الفتاة وال بالعادات 
والتقاليد التي نشأوا عليها. وهنا تأتي مهمة اللجنة 
بأن تقوم بتوضيح عملها وانه ليس فيه اي مخالفة 
لتعاليم االس����الم، وان الغاية األولى لها هي مساعدة 
غير املتزوجات على الزواج وتكوين اسر، وال شك في 
ان كثيرا من اهالي الفتيات س����يتقبلون عمل اللجنة 
ويتفهمونه وبخاص����ة عند طمأنتهم بحرص اللجنة 

على مراعاة السرية الالزمة.
وباملناسبة فنحن أملنا كبير في اهل اخلير في هذا 
البلد ونحن واثقون انهم لن يقصروا في اجناح هذا 

العمل وفي دعمه وتأييده.

السرية التامة

كيف تدرسون احلاالت؟
نشترط ان يتقدم الينا الرجل او املرأة ممن يطلبون 
الزواج بصفة ش����خصية مع إحضار البطاقة املدنية 
للتثبت من شخصية املتقدم وكذلك صورة شخصية 
وصورة عن البطاقة املدنية وهذه الصورة لن تكون 
للعرض ألننا كما قلن����ا حريصون كل احلرص على 
الس����رية التامة وهذا فقط للتأكد من جدية املتقدمني 

ولن تعرض الصورة اال مبوافقة صاحب العالقة.
هل مش��روع الزواج مختص بس��ن معين��ة للبنات 

والشباب؟
ليس هناك س����ن معينة، فنحن نس����تقبل جميع 
االعمار من البنات والشباب، وكذلك نستقبل األعزب 

واألرمل واملطلق وال نستقبل املتزوج.
كيف يتقدم اليكم طالب الزواج؟

يجب ان يتق����دم طالب الزواج )او طالبة الزواج( 
بنفسه ومعه صورتان ش����خصيتان وصورتان عن 
البطاقة املدنية وش����هادة راتب بالنسبة للزوج حتى 

نطمئن على مقدرته على اإلنفاق على الزوجة.

المعاري�س  ع�دد  وص��ول  ب�ع�د  س�يت�م  الث�ال�ث  الجم�اع�ي   ال�زواج 
إل�ى 40 ش�خصًا والش�يخة فريح�ة األحم�د وعدتنا بمس�اهمة إلنج�اح هذا المش�روع

نس�تقب�ل ط�ل�ب��ات 
ال�راغبي����ن والراغب��ات 
ف�ي ال�زواج ع�ن طري�ق ملء 
نموذج يتضمن االس�م والعمل 
والعنوان  العلم�ي  والمؤه�ل 
ث�م نبح��ث ع�ن الش�ريك 
المناس�ب لصاحب��ة الطلب

ألف عانس، وهذا مؤش����ر خطير ينبغي ان يكون ضمن 
اهتمامات أصحاب العمل اخليري في الكويت. وقد أنعم 
اهلل تعالى على اهل الكويت باخلير الوفير ولكن ما قيمة 
هذا اخلير عند من ملك املاليني وهو يرى بناته عوانس 
وقد قارب على مغادرة احلياة وهو يرغب بأن يرى بناته 
محصنات مس����تقرات في بيوتهن؟ لذا فكرنا في إنشاء 
مشروع الزواج � البيت السعيد � وكان اول عمل للجنة 

في ديسمبر 1996.

شروط

م��ا الش��روط التي يج��ب توافره��ا للمتقدم��ني بطلب 
الزواج؟

قمنا بإعداد منوذج لطالبي الزواج من الرجال والنساء 
يح����وي جميع البيانات واملعلوم����ات املتصلة باملتقدم، 
كما أعد لنا مكتب اإلمناء االجتماعي في الديوان األميري 
منوذج مخالصة او براءة ذمة بحيث يخلي مس����ؤولية 
اللجنة عما يقع من خالف بني الزوجني بعد الزواج وان 
دور  اللجن����ة هو دور التوصيل والتوفيق بني الطرفني، 
اما مس����ؤولية البحث والتحري عن الطرف اآلخر فهي 

مسؤولية الزوجني.

الطلبات

م��ا اإلج��راءات التي تتم بالنس��بة للمتق��دم او املتقدمة 
للخطبة؟

نستقبل طلبات الراغبني والراغبات في الزواج عن 
طريق ملء منوذج طلب الزواج املوجود لدى اللجنة 
يتضمن االسم والعمل واملؤهل العلمي والتدين والعنوان 
وغير ذلك من املعلومات التي تفيد الطرف اآلخر، وبعد 
تقدمي الطلبات في القس���م النسائي بالنسبة للنساء 
وفي قس���م الرجال بالنسبة للرجال يقوم املختصون 
واملختصات بالبحث عن املناسب لصاحب الطلب ثم 
يتم اخبار الطرفني بذلك، ويقوم الطرفان بالسير في 
اجراءات اخلطبة حسب التقاليد املعروفة وبذلك يقتصر 

اجلماعي الظهار البهجة والسرور وتوجيه الشباب الى 
الزواج وتكوين اسر مس����تقرة مثل شركات االتصاالت 
واالجهزة الكهربائية واالثاث وغيرها بحيث تشجع شباب 

الكويت على تكوين اسرة مستقرة بإذن اهلل.

لجنة التزويج

باالضاف��ة الى الع��رس اجلماعي نعل��م ان لديكم جلنة 
للمساعدة على الزواج فمن أين جاءت فكرة هذه اللجنة؟

فكرة مشروع الزواج قدمية منذ سنوات وكانت تشغل 
بالنا كثيرا بسبب اإلحصائيات املذهلة عن عدد العوانس 
في الكويت، حي����ث بلغ عدد العوان����س الكويتيات 44 

فالعرس واملبيت بالفندق ال يقل في تقديري عن 4 آالف 
دينار باالضافة الى تكاليف حفل العشاء.

مفاجأة

هل هناك جديد للعرس اجلماعي هذا العام؟
ان شاء اهلل سيكون مفاجأة، خاصة ان الشيخة فريحة 
االحمد اول ما سمعت عن الزواج اجلماعي الذي نحن بصدد 
اقامته حتمست وقالت »ملاذا ال تقولون لي فأنا من اآلن 
مساهمة معكم« وشجعتنا كثيرا وسنبدأ فيه مبجرد ان 
يصل عدد املعاريس الى 40 ش����خصا، ووعدتنا الشيخة 
فريحة االحمد بتقدمي كل ما تستطيع للمساهمة في هذا 

املشروع الناجح واملفيد لشباب الكويت.

الدعم الحكومي

نس��مع في دولة االمارات العربية ان االعداد التي حتتفل 
بالعرس اجلماعي تفوق كثيرا نظيرتها في الكويت فلماذا؟

االم����ارات عليها اقبال قوي من الش����باب واحلكومة 
تس����اعدهم وتدعمهم ماديا اما في الكويت فاحلكومة ال 
تتدخل في شيء ولكن العرس اجلماعي يقوم على اجلهود 
الفردية لذا فاالقبال ضعيف وكذلك في سورية واالردن 

االعداد تتزايد كل عام بسبب الدعم احلكومي.

مقترحات

هل لديكم مقترحات الجناح الزواج اجلماعي وان تقتدي 
بكم اللجان االخرى؟

البد من ان نزرع في اذهان النساء القناعة بضرورة مثل 
هذه الفكرة وان يتبنى اهل اخلير تكاليف هذا اليوم وان 
تقوم شخصيات لها وزن في املجتمع الكويتي باملبادرة 
بنش����ر الوعي في املجتمع لتلك الفكرة وايضا من خالل 
التغطية االعالمية اجليدة ووسائل االقناع التي تساهم في 
تشجيع الفكرة لدى املجتمع، كما اقترح ان تقوم اللجان 
اخليرية االخرى بتنفيذ هذه الفكرة، وان تقدم الشركات 
املتنوعة الكبيرة في الكويت هدايا للمشاركني في العرس 

ما الهدف من وراء تبنيكم إلقامة حفل الزواج اجلماعي؟
نهدف الى التخفيف عن املتزوجني ألن من أهم أسباب 
العنوسة تكاليف حفل الزواج، حيث يستفيد كل مشارك 
في ه����ذا احلفل ما ال يقل ع����ن 2000 دينار أجرة الفندق 

واملبيت فيه.

الزواج الجماعي الثالث

متى كان أول زواج جماعي؟
أقامت اللجنة أول حفل زواج جماعي في الكويت عام 
1999 في فندق كويت ريجنس����ي باالس في صالة تتسع 
أللف ش����خص حتت رعاية د.خالد املذكور وقد بلغ عدد 
املعاريس 62 ش����ابا وفتاة وأقي����م حفل الزواج اجلماعي 
الثاني عام 2003 وشارك فيه وزير األوقاف وقتها أحمد 
باقر وبلغ عدد املعاريس 64 شابا وفتاة واللجنة بصدد 

دراسة اقامة حفل الزواج اجلماعي الثالث.

الدعم

من أي��ن تدعمون هذا احلفل؟ وهل هناك جهات حكومية 
تساعدكم؟

أهل اخلير ف����ي الكويت كثيرون وهم الذين يدعمون 
هذا املشروع ونأمل ان تس����اعدنا احلكومة فيه ملكافحة 
العنوسة والتخفيف عن الشباب وصاحب فندق كويت 
ريجنسي باالس األخ الفاضل عبدالرزاق الصانع تبرع لنا 
في الزواج األول والثاني إلقامة العرس واملبيت في الفندق 

للمعاريس مع جميع التكاليف جزاه اهلل خيرا.

التكافل االجتماعي

ما أهداف مشروع الزواج اجلماعي؟
نساعد الش����باب احملتاج ونعمل على تذليل العقبات 
املادية التي تعترض زواجهم، كما نش����جع الشباب على 
الزواج بترشيد نفقات حفل العرس وحثهم على الزواج 
ليكون ميسورا للجميع وتقليل التكلفة املادية للمتزوجني 
حديثا فهذا الزواج اجلماعي يخفف العبء املالي عن كاهل 
املعاري����س ويحقق التكافل االجتماعي بينهم، ويقلل من 
الكلف����ة واإلرهاق الذي يلحق بالش����باب في ليلة زواجه 
بسبب مشكلة التكاليف الباهظة التي جتعل الشاب يؤجل 
فكرة الزواج أو يرفضها بس����بب اجلحيم الذي يلحق به 
من تكاليف الزواج خاصة ان الشباب املقبل على الزواج 
يك����ون في بداية حياته وغير قادر على اقامة حفل كبير 

مبفرده.
فكان الزواج اجلماعي سببا في اقبال الشباب على الزواج 

واحلد من العنوسة للنساء وتوفير املال للمتزوج.

مظاهر االحتفال

هل يجتمع املعرس والعروس في صالة واحدة؟
بالطبع ال فالصالة تقس����م الى قس����مني قسم خاص 
للمعاريس والقسم اآلخر للنساء وبعد مراسيم االحتفال 
في كل صالة يأخذ كل معرس عروسه الى غرفته املخصصة 
بالفندق والتي هي اهداء له في ليلة زفافه باالضافة الى 

الفرق التي تزف املعرس.

هدايا

هل تقدمون للمعاريس اشياء اخرى؟
نعم نشتري لهم البش����وت هدية كما نعطيهم مبلغا 
من املال لشراء املالبس التي يحتاجونها واملبيت كما قلت 
على حس����اب صاحب الفندق باالضافة الى اقامة العرس 
واملعروف ان العرس العادي ال تقل تكاليفه عن ألفني او 3 
آالف دينار خاصة لو كان في فندق مثل كويت ريجسني 

)فريال حماد(أحمد الكندري متحدثا للزميلة ليلى الشافعي

ع��دد  ارتف��اع 
ألفًا   44 إلى  الع�وانس 
يتطلب  خطير  مؤش�ر 
اهتمام الدولة وأصحاب 
الع�م�ل الخ�ي�ري


