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في البداي��ة ننطلق من تصريح 
لوكيل وزارة األوقاف د.عادل الفالح 
خالل لقاء له مع »األنباء« نش��ر في 
27 يوليو املاضي، حيث أش��ار إلى 
وجود نحو 300 شخص في الكويت 
يحملون الفكر املتطرف، لنسأل عن 
دور إدارة ش��ؤون القرآن وحلقات 
التحفي��ظ ف��ي تعزي��ز الوس��طية 

ومواجهة التطرف؟
الق����رآن تهتم  إدارة ش����ؤون 
بشكل مباش����ر بالنشء والشباب 
من املجتمع، وبفضل اهلل عز وجل 
وصل عدد املنتسبني في حلقاتها 
إلى 18 ألف طالب وطالبة، كما أن 
هناك إقب����اال كبيرا على االلتحاق 
به����ا، إال أننا مرتبط����ون بأعداد 
وأماكن مح����ددة، أما فيما يتعلق 
بفكر الوسطية فإن اإلدارة متارس 
عدة برامج وأنشطة تعزز مفاهيم 
كثيرة لدى هؤالء الش����باب جتاه 
اإلسالم وااللتزام الصحيح بتعاليم 
الدين من قبل الشباب والفتيات، 
فدين اإلس����الم هو دين السماحة 
والوسطية، كما أنه كان السبب في 
إخراج البشرية من الظالم والتخلف 
والرجعية إلى نور وإشراقة اإلميان، 

وبث فيها احلياة واألمل.
وقد وضعت اإلدارة قيما تربوية 
تعزز شخصية الطالب أو الطالبة، 
وهي قيم اإلسالم الشامل، فهذا الدين 
يحقق جميع مظاهر احلياة ال يهتم 
بجزئية ويترك أجزاء أخرى، وهذه 
القيم تربوية وش����املة ومتنوعة 
تساعد الطالب على أن يخرج فاهما 
لإلس����الم على أنه دين الوسطية 
والس����ماحة والتعايش واحملبة 
واألخوة، وقد بدأت هذه القيم مبحبة 
اهلل عز وجل ومحبة وطنهم الغالي، 
فنحن نحرص على تعزيز محبة 
الوط����ن ألن حافظ كتاب اهلل البد 
أن يكون عنصرا فاعال في املجتمع، 
يقدم اجلديد النافع ملجتمعه ودينه، 
فنحن ال نريد أن نخرج حفظة بال 
أثر، ب����ل نريده رمزا يظهر وكأنه 
قرآن ميشي على األرض من خالل 
أخالقه وسمته وحبه للوطن ويكون 

منتجا ومحبوبا وليس منفرا.

وسطية اإلسالم

وماذا ع��ن معاجلة من قد تظهر 
عليه��م مالم��ح فك��ر التش��دد أو 
التط��رف، هل هن��اك نظام أو خطة 

واضحة ومحددة للتعامل معهم؟
بفض����ل اهلل عز وج����ل، لدينا 
18 ألف طالب وطالبة في حلقات 
ومراكز حتفي����ظ القرآن، وجميع 
املنتس����بني لهذه املراكز لم يحدث 
في يوم من األيام أن ظهر أو خرج 
منهم من يحمل أو ينتمي لهذا الفكر 
املتشدد، لكن احلقيقة الواضحة أن 
جميع طلبتنا وطالباتنا ميثلون 
وسطية اإلسالم، ويعكسون القدوة 
احلس����نة لإلسالم، حيث نحرص 
القدوة  على تنش����ئتهم ليكونوا 
لغيرهم، وهذه هي الشخصية التي 
نعمل عل تعزيزها في املنتسبني 
حللقات ومراكز التحفيظ، وبالتالي 
حلقاتنا تخرج املتفوقني دراسيا في 
جميع املراحل االبتدائية واملتوسطة 
والثانوية وكذلك املرحلة اجلامعية، 
وميكننا القول إن التفوق سمة في 
طالب وطالب����ات حلقات حتفيظ 
أنه����م يبدعون في  القرآن، كم����ا 
التغني بالقرآن واألعمال احلرفية، 

واألنشطة املختلفة.

تفجير طاقات اإلبداع

قلت��م إنك��م حترص��ون عل��ى 
تخري��ج طلب��ة مبدعني في ش��تى 
املج��االت، فما أهم األنش��طة التي 

دور إدارة شؤون القرآن حيوي 
جدا ويركز على القيم، مبعنى أننا 
مثال نركز على تعريف الطالب 
بقيمة حب الوطن بكل ما يعنيه 
هذا احلب م���ن احترام للقوانني 
واتب���اع آداب الطري���ق وحفظ 
العامة، ونحن نعتبر  املمتلكات 
طالبنا وطالباتنا قدوة لغيرهم، 
فنحن نعلمه���م أن حامل القرآن 
البد أن يكون على خلق فال يؤذي 
أما بخصوص  غيره بأي شكل. 
اإلنترنت فل���إلدارة موقع على 
شبكة اإلنترنت يوضح أنشطتها 
وعناوين احللقات ومواعيدها، 
واملس���ابقات املختلف���ة وكل ما 
يتعلق باإلدارة، بالتنس���يق مع 
الهيئ���ة العاملية لتحفيظ القرآن 
ومقرها في جدة باململكة العربية 
السعودية وسنعلن عن عقد أول 
حلقة حتفيظ إلكترونية، من خالل 
اتفاقية بني وزارة األوقاف وهذه 
الهيئة، وسيحفظ املشارك فيها 
وهو في بيته م���ن خالل فصل 
إلكتروني ع���ن طريق اإلنترنت 
وس���تكون هذه احللقات محددة 
مبواعي���د ومنهج، وس���تكون 
مفاج���أة ممت���ازة للراغبني في 
احلفظ وس���يعلن عن فتح باب 
التسجيل فيها قريبا، وستعزز 
هذه احللقات اإللكترونية في حال 
جناحها م���ن وصول اإلدارة إلى 
أكبر شريحة ممكنة من الراغبني 

في حفظ كتاب اهلل.

إبراز العمل القرآني

ه��ل تواج��ه اإلدارة حتدي��ات 
حتول دون حتقيق كامل أهدافها؟

هناك حتديان رئيسيان، األول 
كيفية استيعاب اإلقبال الكبير من 
الراغبني في االلتحاق باحللقات 
باجل���ودة املطلوب���ة والنتائج 
املتميزة، حت���ى ال يكون هناك 
راغب في احلفظ وال نس���تطيع 
تلبية رغبته، وهذا حتد كبير. أما 
التحدي الثاني فهو كيفية إبراز 
العمل القرآني في اإلعالم، مبعنى 
كيفية جعل وسائل اإلعالم تتبنى 
املساهمة في ترغيب الناس في 
حفظ كتاب اهلل عز وجل، وتتبنى 

رعاية وتشجيع احلافظني.
هل تأثرت أنشطة اإلدارة سلبا 

بتخفيض ميزانية الوزارات؟
امليزانيات  موضوع تخفيض 
أمر عام، وال ش����ك ف����ي أنه يؤثر 
ولكنه ليس بالشكل الذي يعوق 
عملن����ا، فالقائمون عل����ى العمل 
القرآني يحولون أي أمر إلى حتد، 
وكتاب اهلل ال ش����يء يقف أمامه، 
وإذا تعسر أمر تتيسر أمور، وكما 
قال اهلل عز وجل )إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له حلافظون(، كما أن 
املس����ؤولني في الوزارة من وزير 
األوقاف ووكيل الوزارة والوكالء 
املساعدين يدعمون بكل قوة كل ما 
يتعلق بحفظ القرآن، وال يدخرون 
جهدا في ه����ذا األمر، لذا فالوزارة 
رمبا تقلل اإلنف����اق على مجاالت 
أخرى أما مج����ال القرآن فيحظى 

بكل الدعم.
وم��اذا ع��ن الدع��م م��ن أهل 

اخلير؟ 
الباب مفتوح أمام كل من يرغب 
في الدعم، ولكن من خالل القنوات 
الرس���مية والقانوني���ة، وهناك 
األمانة العامة لألوقاف تستقبل 
الراغبني في الوقف لصالح حتفيظ 
كتاب اهلل، وكذلك ملن يرغب في أن 
يتبنى تشجيع أو رعاية احلافظني 
املجال أيض���ا مفتوح والقنوات 

القانونية موجودة.

خالل الصيف، حيث يقام معتكف 
يتم فيه التحفيظ بشكل مكثف، 
وبذلك ميكنه اختصار مدة حفظ 

القرآن كامال إلى سنتني فقط.
واملسألة كما تعتمد على الدقة 
واإلتقان تراعي املرونة والتشجيع 
لتحفيز الطالب أو الطالبة على 
بذل املزيد من اجلهد للحفظ مع 
التأكيد على املراجعة املستمرة، 

ليخرج الطالب متقنا للحفظ.

استغالل الفراغ

قام��ت اإلدارة خ��الل األي��ام 
املاضية بعمل أندية صيفية، فماذا 
كانت أهدافها؟ وم��ا مدى حتقيق 

هذه األهداف؟
األندية الصيفية تنقس����م إلى 
قسمني أحدهما للبنات حتت شعار 
»روح ورياح����ني« واآلخر للبنني 
أم����ا أهداف هذه  بعنوان »اقرأ«، 
األندية فقد تركزت في املقام األول 
على شغل أوقات الفراغ وتعزيز 
املفاهيم اإليجابية لديهم بش����كل 
مفيد، وكذلك من األهداف تنمية 
الطاقات اإلبداعية للمشاركني، من 
خالل أنش����طة اخلط والرحالت 
الترفيهية والتعليمية واملسابقات 
الثقافية، التي كانت منها مسابقة 
حفظ م����ن حتفة األطف����ال التي 
القت إقباال كبيرا من املش����اركني 
جتاوز ال� 500 طالب وطالبة، ومن 
األهداف أيضا االرتقاء بالعالقات 
بني الطالب بعضهم البعض وكذلك 
بني الطالبات، لتخريج شخص قادر 
على التعامل بإيجابية مع احمليطني 
به، وما أجمل الصداقات التي تبنى 
على القرآن الك����رمي واحلمد هلل 
األهداف حتققت كاملة بنسبة ال تقل 
عن 90%، وقد ملسنا ذلك من خالل 
استبيان مت توزيعه على الدارسني 
والدارسات وأولياء أمورهم وكذلك 

العاملني في هذه األندية.
وكان هناك اهتمام كبير بذوي 
االحتياجات اخلاصة، حيث أقمنا 
أندية صيفية خاصة بهم بالتعاون 
مع نادي الصم، اش���تملت على 
رحالت ترفيهية وعلمية وبحرية، 
ومس���ابقات ثقافية وترويحية، 
وأنشطة متنوعة لدمجهم بشكل 
كامل مع املجتم���ع، وفي احلفل 
اخلتام���ي كان هن���اك معرض 
مصاح���ب ملا مت إجن���ازه خالل 
الصيف، وقد انبهر جميع احلضور 
مبا أبدعت���ه أيدي هؤالء الطلبة 
م���ن ذوي االحتياجات اخلاصة 
س���واء من رس���ومات ولوحات 
ومطبوعات ومنسوجات وسجاد 
للصالة ومفارش وأعمال يدوية 
وحرفي���ة وفنية متنوعة، وأهم 
شيء السعادة الكبيرة التي كان 
يش���عر بها هؤالء الطلبة خالل 
ممارسة األنشطة املختلفة، وقد 

مت تكرمي هؤالء الطلبة.

قدوة حسنة

يدفعنا ذلك للس��ؤال عن دور 
إدارة ش��ؤون القرآن ف��ي توعية 
الطلبة بكيفي��ة التعامل مع الواقع 
احلديث، س��واء من جهة ترش��يد 
االس��تهالك أو التعامل السليم مع 
القوانني  احترام  اإلنترنت، وكذلك 
املختلفة ومنها قوانني املرور على 

سبيل املثال؟

حترص إدارة ش��ؤون القرآن على 
توفيرها لتحقيق ذلك؟

ف����ي مراكز وحلق����ات حتفيظ 
القرآن الكرمي لدينا عدة مشاريع 
لتفجير طاقات اإلبداع لدى الشباب، 
منها مش����اريع دائمة ومستمرة، 
وأخرى تكون خاصة فقط بفترة 
الصيف، ومن مش����اريعنا املهمة 
الذي  الرمضاني  التهجد  مشروع 
يتم من خالله إحياء صالة التهجد، 
ويؤم املصلني خاللها بعض طالبنا 
املتميزين في احلفظ واألداء، حيث 
يكون����ون من أصح����اب الصوت 
اجلي����د، فضال ع����ن متيزهم في 
التجويد،  التالوة ومراعاة أحكام 
ونحرص حاليا عل����ى أن يخرج 
العام بشكل متميز،  مشروع هذا 
وستكون هناك إصدارات خاصة 
تش����مل مطبوعات وأس����طوانات 
مدمجة عليها تسجيالت لتالوات 
إمامته����م لصالة  الطالب خ����الل 
التهجد في رمضان املاضي، وهذا 
أحد برامج تفجير طاقات اإلبداع 
حلفظة كتاب اهلل، عندما يؤمون 
الناس وميتعون املصلني بأدائهم 
وأصواته����م، فيكونون محل فخر 

من اجلميع.

مسابقات دولية

ومن البرامج أيضا املشاركة في 
املس����ابقات الدولية حلفظ القرآن 
الكرمي، حيث تشارك حلقات ومراكز 
التحفي����ظ في 11 مس����ابقة دولية 
سنويا، وفيها يحمل الطالب اسم 
الكويت وعل����م الكويت في مجال 
ب����ه كل مس����لم، ووضع  يفتخر 
طالبنا في هذه املشاركات متميز، 
ويحصدون مراكز متقدمة باستمرار، 
ولي����س أدل على ذلك من حصول 
إحدى بن����ات الكويت على املركز 
األول حلفظ نصف القرآن الكرمي 
من بني 31 دولة مشاركة في مسابقة 
دولية تقام حاليا في األردن. وطبعا 
هذه النتائج جاءت من خالل برامج 
متنوعة منها االعتكاف الرمضاني، 
باإلضاف����ة إلى البرامج املصاحبة 
الثقافية منها والعلمية والرحالت 
الترفيهية ورحلة العمرة السنوية 
واألندية الصيفية، اقرأ للبنني وروح 
ورياح����ني للبنات، وهذه البرامج 
تكون فيها ورش لتنمية هوايات 
الطالب والطالبات وتفجر إبداعاتهم، 
سواء في مجال اخلط، أو التغني 
بالق����رآن، أو احلرف اليدوية، كما 
تنمي ثقافاتهم، باعتبار أن حافظ 
القرآن الكرمي يجب أن يكون صاحب 
شخصية مميزة ومتنوعة وشاملة 

في مجاالت الثقافة والقيادة.
وهناك مشروعان آخران أحب أن 
أسلط عليهما الضوء لدورهما في 
تنمية إبداعات الطالب والطالبات، 
أولهما مش����روع القارئ الصغير، 
وهو مشروع ريادي على مستوى 
الكويت والدول اإلسالمية، وقد بدأنا 
فيه منذ عام تقريبا، وأصبح لدينا 
3 مراكز للقارئ الصغير 2 للبنني 
وواحد للبنات، وهذا املشروع يهتم 
بالفئة العمرية من 5 إلى 8 سنوات، 
وهو يعتمد على ش����يئني: تعزيز 
حب القرآن لدى الطفل، وتأسيسه 
بشكل قوي في اللغة العربية، وهو 
مشروع وطني سيساهم في تقوية 
طالبنا في اللغة العربية، خاصة 

وفي النهاية األمر متعلق باألماكن 
املتوافرة.

خطة توسعية

إذن أال توجد لديكم خطة لزيادة 
ع��دد املركز واحللقات الس��تيعاب 
االلتح��اق  املقبل��ة عل��ى  األع��داد 

باحللقات؟
كما قلت لك سابقا لدينا حاليا 
نحو 18 أل����ف طالب وطالبة وفي 
العدد  اخلطة اخلمسية س����يزيد 
ليصل إلى 35 ألف طالب وطالبة 
مبشيئة اهلل، وسيتم ذلك بشكل 
تدريجي وفق اخلطة املوضوعة، 
ونح����ن مقبلون عل����ى افتتاح 7 
مراكز جديدة خالل ش����هر أكتوبر 
املقبل، وهذه املراكز متنوعة منها 
القارئ الصغير ومنها  ما يخص 
مراكز الشاطبي ومراكز عادية، كما 
أن اإلدارة مقبلة على فتح 24 مركز 
حتفيظ للبنني في املساجد، واخلطة 
اخلمسية للتوسع روعي فيها أن 
تشمل جميع مناطق الكويت مبا 

فيها املناطق اجلديدة.

منهج ومراحل الحفظ

ما املراح��ل التي مير بها الطالب 
من بداية التحاقه باحللقات لكي يتم 

حفظ كتاب اهلل؟
العام����ة ومراكز  في احللقات 
التحفيظ املنهج املقرر على الطالب 
والطالبات، يشمل الربع األخير من 
القرآن أي س����بعة أجزاء ونصف 
اجلزء، مع وجود املنهج املصاحب 
التجوي����د وكذلك اجلوانب  وهو 
التربوية املستخلصة من القرآن، 
ومنهج احلفظ يتفاوت زمن حفظه 
حسب الفروق الفردية التي نراعيها 
بني الطالب، وهناك طلبة حتفظ 
هذا املنهج خالل س����نة وبعضهم 
يحفظه خالل سنتني وأقصى مدة 

5 سنوات.
أما بالنسبة ملراكز الشاطبي 
ففيها تقسيم والطالب املناسب البد 
أن يحفظ القرآن خالل 3 سنوات، 
حيث يخصص للطالب 10 أجزاء 
في كل عام البد أن يحفظها، وله 
احلق في أخ���ذ 5 أجزاء إضافية 

يحتاج إل����ى أن يعطي كل طالب 
حقه ويصحح أخط����اء كل منهم 

على حدة.
أما ما يتعلق بتحديد نس����ب 
القبول ب����ني املواطنني والوافدين 
فهذا أمر طبيعي في أي مؤسسة 
سواء تعليمية أو غيرها، وهو أمر 
البد أن حتكمه قواعد محددة لتحديد 
نسب املقبولني بني الفئات املختلفة، 
ونحن ال نريد أن نحرم أي شخص 
يريد حفظ القرآن الكرمي، ولكن في 
املقاب����ل إذا كان لدينا مجال لفتح 
مراكز جديدة أو التوس����ع فنحن 
لن نتأخر في اس����تقبال اجلميع، 
وأعيد التأكي����د على أنه ال يوجد 
إنس����ان مينع اخلير أو يقيد هذا 
اخلير، وال شك في أن اإلقبال على 
حفظ القرآن من أفضل أعمال اخلير، 

يدل على وعي الناس وحبهم لكتاب 
اهلل عز وجل وحرصهم على حفظه، 
وبالتالي فإنه ال توجد مقارنة بني 
نسبة اإلقبال واألماكن املوجودة 
لدينا، فاحللقات محددة واملراكز 
املخصصة للتحفيظ أيضا محددة 
التكليف  امليزانية وأوامر  حسب 
للمعلمني واملوظفني، ولذا لكي تكون 
العملية منظمة في هذه احللقات 
واإلنتاجية أيض����ا جيدة البد من 
حتدي����د األماكن، وال ش����ك في أن 
زيادة عدد الطلبة لدى كل محفظ 
ف����ي الفصل على ع����دد معني يتم 
حتديده وفق معايير تزيد العبء 
عليه وتقلل من ج����ودة اإلنتاج، 
وكلما زاد الكم في الفصل الواحد 
قلت اجل����ودة، خاصة أن حتفيظ 
القرآن يعتمد على التلقي، واملعلم 

أننا نعان����ي من ضعفها في كثير 
من املدارس.

ونح����ن نهتم به����ذا األمر ألن 
»العربية« هي لغة القرآن كما أنها 
الركيزة األساسية لتفجير طاقات 
الطالب في احلفظ، وقد أعطى هذا 
املشروع نتائج متميزة جدا أبهرت 
كل من ق����ام بزيارته من اخلبراء 
واملسؤولني، ونحن مقبلون على 
تطويره ليلتحق به الطالب في عمر 
5 سنوات ويتخرج منه في عمر 10 
حافظا للقرآن الكرمي كامال. ومن 
التحقوا مبشروع القارئ الصغير 
ظهر عليهم األثر اإليجابي بشكل 
الفت في مدارستهم حيث تفوقوا 

على أقرانهم في اللغة العربية.
أما املشروع اآلخر فهو مشروع 
مراكز اإلمام الشاطبي الذي يعتمد 
على أن من ينتسب إليه من الطلبة 
يجب أن يخرج حافظا للقرآن الكرمي 
كامال خالل 3 سنوات، ومن اآلثار 
الطيبة ل����ه أن معظم من ميثلون 
الكويت في مسابقات خارجية هم 
من خريجي هذا املشروع، كما أنه 
يؤهل خريجيه ليكونوا عناصر 
فاعلة في املجتمع من خالل توليهم 
اخلطابة واإلمامة أو التصدي ملهمة 
حتفيظ القرآن لألجيال املقبلة في 
املستقبل القريب، وعدد مراكز اإلمام 

الشاطبي 5 مراكز.
العامة  التحفي����ظ  وحلق����ات 
املستمرة على مدار العام في املساجد 
واملراكز تنقسم إلى 3 دورات هي: 
الش����توية والصيفية والربيعية، 
ومن يتخرج فيها يلتحق مبراكز 

اإلمام الشاطبي.

ال تمييز

يش��كو ع��دد كبير م��ن أولياء 
األم��ور من قلة احللق��ات واملراكز، 
وقل��ة ع��دد األماكن ف��ي كل حلقة 
أو مركز، ناهيك عن ش��كواهم من 
وجود نسب محددة ألبناء املواطنني 
في مقابل أبناء الوافدين، فما ردكم 

على ذلك؟
كما ذكرت في البداية أكرر أن 
اإلقبال كبير ج����دا على االلتحاق 
بحلق����ات ومراكز التحفيظ، وهذا 

مراقب الحلقات بإدارة شؤون القرآن أكد أنها ستكون األولى من نوعها بالتعاون بين »األوقاف« والهيئة العالمية للتحفيظ في جدة

الكندري لـ »األنباء«: فتح حلقات إلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم قريبًا

ناصر الكندري

مسعد حسني عبدالمقصود

شـدد مراقب حلقات حتفيظ القرآن في إدارة شؤون القرآن الكرمي التابعة لوزارة األوقاف ناصر الكندري على أن 
طالب وطالبات احللقات ال يوجد بينهم من يحمل الفكر املتطرف، مؤكدا أنهم جميعا يتم تأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة 
في املجتمع وقدوة حسنة لغيرهم بأخالقهم وسمتهم وثقافتهم في شتى املجاالت كما ينبغي أن يكون حامل القرآن. 
وأشار الكندري في لقاء خاص مع »األنباء« إلى أن اإلدارة وضعت قيما تربوية تعزز شخصية الطالب أو الطالبة، وهي قيم 
اإلسالم الشامل، الذي يحقق جميع مظاهر احلياة وال يهتم بجزئية ويترك أخرى، وهذه القيم تربوية وشاملة ومتنوعة 

تساعد الطالب على أن يخرج فاهما لإلسالم على أنه دين الوسطية والسماحة والتعايش واحملبة واألخوة.
وحتدث عن مشاريع اإلدارة ملواجهة اإلقبال الشـديد من املواطنني والوافدين على االلتحاق 

باحللقات، مبينا أن هناك نحو 18 ألف طالب وطالبة يدرسون حاليًا في احللقات سيتم زيادتهم 
إلى 35 ألفا خالل اخلطة اخلمسية بشكل تدريجي.  وزّف الكندري بشرى إلى اجلميع بأنه سيتم 

اإلعالن قريبا عن حلقات إلكترونية تعقد بالتعاون مع الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي ومقرها 
في جدة، وسيتمكن املسجلون فيها من احلفظ وهم في بيوتهم، وهذا املشروع سيسهم في 

مواجهة قلة عدد املراكز واحللقات مقارنة باإلقبال الكبير على االلتحاق بها.
وتطرق الكندري إلى مراكز القارئ الصغير، معتبرا أنها مشروع ريادي على مستوى 
الكويت والدول اإلسالمية، وأشار أيضا إلى مراكز اإلمام الشاطبي التي تساعد املسجلني 

فيها على حفظ القرآن كامال خالل 3 سنوات أو أقل.
ثم كان احلديـث عن جديد اإلدارة في رمضان الكـرمي وحملة »اقرأها صح« التي 
أثارت فضول اجلمهور فكانت االتصاالت الكثيفة لالستفسـار عنها، وأيضا تناول أهم 

التحديات التي تواجههم، فإلى تفاصيل اللقاء:

»القـارئ الصغيـر« مشـروع ريادي على مسـتوى 
الكويـت والدول اإلسـالمية ومراكز الشـاطبي تمّكن 
منتسـبيها من حفظ كتاب اهلل خالل 3 سنوات أو أقل
18 ألف طالب وطالبة في حلقات ومراكز تحفيظ 
القرآن سـيزيدون إلى 35 ألفًا خالل الخطة الخمسية 
ونراعي االنتشـار في جميع المناطق بما فيها الجديدة 

ال نريـد أن نحرم أي شـخص يريد حفـظ كتاب اهلل 
لكن األماكـن المتوافرة لدينا في الحلقات تواجه إقبااًل كبيرًا

نصيحة واجبة
خالل اللقاء وجه مراقب حلقات حتفيظ القرآن ناصر الكندري رس���الة 
إلى أولي���اء األمور، حيث طالبهم باحلرص عل���ى إحلاق أبنائهم بحلقات 
التحفي���ظ، وإذا تعذر األمر فعليهم أال يتركوا كتاب اهلل، بل يش���جعون 
أبناءه���م وبناتهم على احلفظ. وأضاف: إذا مت رب���ط األبناء بالقرآن منذ 
صغرهم أبشروا باخلير ألن خير ما يحفظهم كتاب اهلل وسنة نبيه عليه 

السالم، وبهذا نحافظ على هويتنا اإلسالمية.

ليس لدينا أي طالب يحملون الفكر المتشـدد فحلقات ومراكز تحفيـظ القرآن تفجر طاقات 
اإلبـداع لدى الطـالب والطالبـات وتؤهلهم ليكونوا قدوة حسـنة لغيرهم في شـتى المجاالت

»اقرأها صح« جديدنا في رمضان

كشف مراقب حلقات حتفيظ القرآن ناصر الكندري 
عن أن مشروع حملة »اقرأها صح« سيكون جديد إدارة 
شؤون القرآن الكرمي خالل رمضان الكرمي إن شاء اهلل، 
الفتا إلى أن هذه احلملة تستهدف تصحيح تالوة وقراءة 
سورة الفاحتة، من خالل عقد حلقات في 35 مسجدا في 
جميع احملافظات خالل أوقات محددة، وس���يكون هناك 
إعالن بهذه املساجد وساعات احللقات، مؤكدا أن املجال 
مفتوح لكل من يرغب في االلتحاق بها، وستكون هناك 

أماكن خاصة للرجال وأخرى للنساء.

»البروشور« التوعوي حلملة »اقرأها صح«

الصيفية  األندية 
تخريج  علـى  تسـاعد 
قادريـــن  أشـخاص 
على التعامـل بإيجابية 
مع المحيطين بهم وقد 
 %90 من  أكثـر  حققت 
من أهدافها وإبداعـات 
ذوي االحتـــياجات 
بهرتنا خاللهـا  )أحمد باكير(مراقب حلقات حتفيظ القرآن ناصر الكندري متحدثا إلى الزميل مسعد حسنيالخاصة 


