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ليلى الشافعي
اكد رئيس مجلس ادارة جمعية بشائر اخلير الداعية عبداحلميد 
الباللي ان االنسان يعطى في عمره فرصة واحدة قد ال تتكرر فاما 
ان يستغلها ويس���تثمرها االستثمار االمثل ليصل الى بر االمان 

واما ان يقع في الهاوية.
وش���دد الباللي على الدور الذي تلعبه اجلمعية بالتعاون مع 
مركز عالج اإلدمان مبستشفى الطب النفسي ومدى الرعاية التي 

يتلقاها التائبون وتأهيلهم حتى عبور هذه احملنة بسالم.
وحذر الباللي الش���باب من االنزالق في نفق املخدرات املظلم 
ألنه طريق الهالك، مؤكدا ان جمعية البشائر تسخر كل امكانياتها 
وتب���ذل كل جهودها لتأهيل التائبني س���واء م���ن اخلارجني من 
الس���جن او من مركز عالج االدمان مبستش���فى الطب النف���سي 
ومدى الرعاية التي يتلقاه���ا التائبون وتأهيلهم حتى عب�����ور 

هذه احملنة بسالم.

أص���در وكي���ل املرجعيات 
الدينية السيد محمد باقر املهري 
بيانا جاء فيه: نهنئ الش���عب 
الكويتي املس���لم مبناسبة ايام 
القرقيعان، ونطالب املواطنني 
الكرام بل احياء هذه الشعيرة 
االسالمية الشعبية، وال يخفى 
ان مسألة القرقيعان من التراث 
القدمي ومن مصاديق  الكويتي 
تعظيم ش���عائر اهلل التي هي 
القلوب، فاملسلمون  من تقوى 
العاشقون لرسول اهلل ژ وأهل 
الكرام واصحابه االخيار  بيته 
االبرار يفرحون كل عام مبناسبة 

ميالد السبط االكبر لرسول اهلل ژ في النصف 
من شهر رمضان املبارك ويحيون هذه املناسبة 
الشعبية االس���المية احتراما وتكرميا وتقديسا 

ملق���ام رس���ول اهلل محمد ژ، 
ومن يخالف الش���عب الكويتي 
ويرى القرقيعان )مبعنى قّرت 
عني رسول اهلل ژ( حراما فهو 
بعي���د كل البعد ع���ن االرتباط 
وال���والء لرس���ول اهلل ژ وال 
يعرف شيئا من الفقه فإن اصالة 
االباحة محكمة في جميع االشياء 
باالضافة الى كون القرقيعان كما 
ذكرنا من ابرز مصاديق شعائر 
اهلل ومن مصاديق ابراز احلب 
والوالء لرسول اهلل محمد ژ 
فاحيوا هذا االمر، رحم اهلل من 
احيا امرنا كما جاء في احلديث 
الشريف، وال تصغوا الى اقوال املخالفني لفرحة 
وسرور أهل الكويت املؤمنني، حفظ اهلل القيادة 

احلكيمة والشعب من كل سوء.

أعلن مدي���ر ادارة العمليات 
واألنشطة في املدينة الترفيهية 
بشركة املشروعات السياحية أنور 
النص���ف ان ادارة املدينة أمتت 
اس���تعداداتها لالحتفال ببرامج 
وأنش���طة الشهر الفضيل، ومن 
ضمن هذه األنش���طة االحتفال 
بالقرقيعان، وذلك أيام اخلميس 
واجلمعة والسبت من 13 الى 15 
رمضان حي���ث يتضمن احلفل 
العديد من البرامج، منها فقرات 
الكويتي،  الت���راث  متنوعة من 
باالضافة الى عروض الشخصيات 
الكرتونية وسيكون الدخول مجانا 

لألطفال حتى سن التاسعة املرتدين زي القرقيعان 
وستقوم املدينة الترفيهية بتوزيع القرقيعان على 

زوارها، خصوصا األطفال.
واكد النصف التواصل املستمر 
بني املدين���ة الترفيهية وزوارها 
من خالل االنشطة والبرامج التي 
تتناس���ب مع جميع املناسبات 
وتس���تقبل املدين���ة الترفيهية 
زوارها خالل شهر رمضان من 
الس���اعة الثامنة مس���اء وحتى 
الثاني���ة صباحا وي���وم األحد 
عطلة املدينة الترفيهية واالثنني 
مخصص للنس���اء، واضاف ان 
ادارة املدين���ة الترفيهية ال تألو 
جهدا في تقدمي افضل اخلدمات 
الترفيهية والترويحية للزوار، 
وأعرب النصف عن متنياته للجميع بقضاء أمتع 

وأسعد األوقات في ربوع املدينة الترفيهية.

 كونا من محمد العنزي: اذا كان االطفال ينتظرون 
بفارغ الصبر ايام القرقيعان في منتصف رمضان، فإن 
الوضع ال يختلف كثيرا بالنسبة للموزعني والباعة 
في احملال املتخصصة ببيع احللويات واملكسرات التي 
يزداد نشاطها في تلك الفترة. ومتثل ايام القرقيعان 
فرصة لتل����ك املتاجر لزيادة مبيعاتها من احللويات 
واملكسرات بأنواعها والتي تصل الى ثالثة اضعاف 
باقي ايام الس����نة، حيث تنتش����ر في احملال السالل 
املمتلئة مبختلف االنواع من احللويات التي ترتبط 
بالقرقيع����ان. ويصل معدل املبيع����ات الى ما يقارب 
ثالثة آالف دينار يوميا لكل محل واس����تيراد كميات 
كبيرة من تلك احللويات واملكسرات من املستوردين 
واملصنعني في البالد لسد الطلب املتزايد من املستهلكني 

على التشكيالت املختلفة منها.
وقال ناصر محمد وهو بائع في احد احملال املختصة 
ببيع احللويات ل� »كونا« ان استعدادات املتاجر ملوسم 
القرقيعان تبدأ قبل ش����هر رمضان، خاصة ان عددا 
كبيرا من املس����تهلكني يبدأ بعملية الشراء مع بداية 

الشهر الفضيل. واضاف ان عمليات البيع ال تقتصر 
على احللويات واملكس����رات فق����ط، وامنا تصل الى 
بيع املستلزمات التابعة لها من مغلفات والصناديق 
الصغي����رة ذات الطابع التراث����ي، اضافة الى الصور 

والدمى التي يتم إلباسها مالبس تراثية.
وأوضح محمد ان ذوق املستهلكني في القرقيعان 
تغير عن املاضي، اذ اصبح����وا يفضلون احللويات 
بشكل اكبر عن املكسرات، اضافة الى تفضيلهم شراء 
احللويات املغلفة بالعلب اجلاهزة وليس التي تباع 
بالوزن. وذكر ان احللويات يتم شراؤها من املصانع في 
الكويت فيما يتم استيراد املكسرات اخلاصة بالقرقيعان 
من الصني. واضاف ان املغلفات يتم اس����تيرادها من 

دولة االمارات الى جانب تصنيعها محليا.
من جانبه، قال البائع عبدالكرمي محمود ان اسعار 
املكسرات واحللويات لم تتغير عن العام املاضي وهذا 
في صالح املستهلك الذي يعاني من ارتفاع مختلف 
السلع االخرى، مضيفا ان معظم التشكيالت اخلاصة 

بالقرقيعان محلية الصنع وحديثة.

بيت الزكاة: تنفيذ مشروع إفطار الصائم في 49 مسجدًا و8 مواقع عام 2008
»األنباء« تواصل نشر مسيرة الخير )30-14(

تواصل »األنباء« ضمن السلسلة الثالثينية تعريف 
القراء مبسيرة اخلير في بيت الزكاة واليوم سيكون 
احلديث عن مشروع والئم اإلفطار داخل الكويت، حيث 
يحرص بيت الزكاة باستمرار على ايجاد وتنفيذ العديد 
من املشاريع اخليرية التي تعود باخلير على املجتمع 
ومن هذه املشاريع مشروع والئم االفطار الذي يقوم بيت 
الزكاة بتنفيذه كل عام في شهر رمضان املبارك وهدف 
املشروع كما هو واضح تقدمي طعام االفطار للصائمني 
ممن هم في حاجة ملثل هذه اخلدمة بهدف التوس���عة 
عليهم في شهر اخلير والرحمة كما يأتي املشروع ايضا 
احياء لعادة كويتية قدمية اعتاد عليها اآلباء واالجداد 
حني كانوا يقيمون والئم االفطار في مساجد الكويت 
كلما جاء ش���هر رمضان املبارك فيأكل الغني والفقير 
والصغير والكبير واملقيم والوافد مما يسره اهلل في 
جو تسوده احملبة واأللفة واألخوة االسالمية دافعهم 
الى ذلك قوله تبارك وتعالى )ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إمنا نطعمكم لوجه اهلل 
ال نريد منكم جزاء وال شكورا( وقوله ژ: »من فطر 

صائما فإن له مث���ل أجره غير أنه ال ينقص من أجر 
الصائم شيء«.

وقد بدأ بيت الزكاة بتنف���يذ املش���روع عام 1983 
في س���تة مساجد ونتيجة لنج��اح الفك��رة عاما بعد 
ع���ام فقد مت في العام املاضي 2008 تنفيذ املش���روع 
في 49 مس���ج���دا و8 مواقع اخ���رى متفرقة وقد بلغ 
عدد الوجبات التي قدم���ت خالل الش���ه���ر الفضيل 
226186 وجب����ة اس���تفاد منها 8 آالف ص���ائم طوال 
ايام ش���ه���ر رمض����ان وبلغ اجمالي تكلفة املشروع 

362155 دينارا.
كما يقوم بيت الزكاة بالتنسيق مع وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية بتحديد املساجد التي ستقام فيها 
والئم اإلفطار بحيث تغطي مختلف محافظات الكويت 
وتتركز في املناطق التي تتواجد فيها اكبر نسبة من 
احملتاجني ملثل هذه اخلدمة من العمال وذوي احلرف 

البسيطة والفقراء واملساكني.
ويقوم بيت الزكاة قبل دخول شهر رمضان املبارك 
بوق���ت كاف بالتعاقد مع بعض الش���ركات الغذائية 

املشهود لها باجلودة لتوريد وجبات االفطار الالزمة 
والتي حتوي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها 
الصائم كما يقوم البيت باالتصال باصحاب املساجد 
ممن اعتادوا على دفع ثم���ن الوجبات التي تقدم في 

مساجدهم للتنسيق معهم.
وتس���اه���م األم����انة العامة لألوقاف سنويا في 
دعم املشروع كما تقوم بع���ض الشرك���ات الوطني����ة 
بتق�����دمي منتجاته��ا في مج���ال األلب���ان والعص��ير 

مجانا.
ويشرف بيت الزكاة على سير العمل في املساجد 
عن طريق املش�������رفني واملالحظ����ني الذين ينتدبهم 
لهذه املهمة للقي���ام بتنفيذ املش�����روع على ال�وجه 

املطلوب.
ويس���تقبل بيت الزكاة تبرعات احملسنني الكرام 
ملشروع والئم االفطار من خالل مراكزه االيرادية في 
مختل���ف محافظات الكويت علم���ا أن تكلفة الوجبة 
الواحدة للصائم دينار واحد وميكن كفالة صائم طيلة 

شهر رمضان املبارك مببلغ 30 دينارا.

ليلى الشافعي
أك����د وكيل وزارة األوقاف والش����ؤون 
االس����المية باالنابة د.مطل����ق القراوي ان 
الدوري حقق مس����ابقة ثقافية تؤكد على 
الدور احليوي واالجتماع����ي للديوانيات 
كمظهر اجتماعي وجتمع يعبر عن األصالة 
الكويتية، وقال خالل رعايته الختتام ادارة 
الثقافة االسالمية ألنشطة دوري الديوانيات 
الثقافي الرمضاني والذي نظمته بالتعاون 
مع جمعية االصالح االجتماعي فرع األحمدي 
مساء اول امس في صالة أفراح الرقة، ان 
الديوانيات هي منابر لتبادل اخلبرات في 
ميدان الفكر والثقافة واألدب، مش����يرا الى 
اتخاذ العلماء من ه����ذه الديوانيات قدميا 
منابر لتدريس العلوم الشرعية لطلبة العلم 
ومناقشة األمور الدنيوية ومسائل النحو 
واللغة والتاريخ. وأش����ار الى ان املجتمع 
الكويتي ع����رف الديوانية منذ القدم حتى 
اصبحت احدى سماته املميزة وتطورت مع 

تطوره، ومنذ عرفها الشعب الكويتي وهي 
تؤدي دورا كبيرا في اجتاهات عديدة حيث 
التقى فيها العلماء وأرباب الفكر والثقافة 
الفكرية  واألدب ملناقشة ودراسة املسائل 

والثقافية واألدبية والفقهية وغيرها.
وأشاد بالدور الذي تلعبه إدارة الثقافة 
االسالمية في خلق اجواء من التواصل مع 
اجلمهور فيما يعود عليهم بالنفع، مبينا ان 
الدوري مثل بكل مراحله طفرة في العمل 
الثقافي اجلماهيري، وان هذه التجربة االولى 
م����ن نوعها، داعيا اجلمه����ور الى ضرورة 
التفاعل مع جميع االنشطة الثقافية والفكرية 

التي ترعاها إدارة الثقافة االسالمية.
بدوره اشاد رئيس جلنة العمل االجتماعي 
في الرقة وهدية عبداهلل العجمي بالشراكة 
املجتمعية بني وزارة االوقاف ممثلة بإدارة 
الثقاف����ة االس����المية وجمعي����ة االصالح 
االجتماع����ي، مضيفا ان اللجنة تثمن دور 
االدارة في دعم وتعزيز االنشطة التي تساعد 

املجتمع على انتهاج مسارات تعزيز القيم 
وغرس املبادئ واألفكار الصحيحة.

وشكر العجمي ادارة الثقافة االسالمية 
ملا قطعته من أشواط كبيرة والعمل على 
تذلي����ل كل العقبات وإجن����اح هذا اجلهد 

اجلماهيري.
من جانبه، قال مراقب التوعية االسالمية 
في الثقافة االسالمية فالح العجمي، ان فكرة 
الدوري الثقافي جاءت س����عيا الى تفعيل 
ش����راكة الوزارة ممثلة ف����ي ادارة الثقافة 
االس����المية في حتقي����ق التواجد والربط 
بني املس����لم وثقافته ودينه والعمل على 
إحي����اء األدوار احملورية للديوانيات على 
اعتبارها ملمحا تراثيا ورياديا في تشكيل 
احلياة الكويتية بشكل عام وإثراء احلياة 
الثقافية بش����كل قادر على إعالء منهجية 
واعية وسليمة تعمق قنوات الريادة والتميز، 
الس����يما ان هذه الديوانيات املنتشرة في 
جميع مناطق الكويت س����اهمت في قيام 

مشاريع كبرى ورائدة كان لها الدور األوفر 
في نهضة الكوي����ت، وأوضح العجمي ان 
ادارة الثقافة االسالمية قامت برصد جوائز 
مالية مقسمة كالتالي: املركز االول جائزته 
250 دينارا لكل شخص واملركز الثاني 200 
دينار والثالث 150 دينارا والرابع واألخير 

جائزة 100 دينار.
وأشار الى تسابق الديوانيات في التسجيل 
منذ اليوم االول النضمام الدوري، مبينا ان 
اكثر م����ن 70 ديوانية من كل انحاء البالد 
قامت بالتسجيل في الدوري، مؤكدا قيمة  
الدواوين في املجتمع الكويتي، فهي تراث 
ورثه األبناء عن اآلباء واألجداد ومدارس 
الكبار والصغار يتعلم����ون فيها العادات 
والتقاليد ويتسامرون فيها ويناقشون كل 
ما يدور داخل البلد من االمور االجتماعية 
والسياسية والثقافية، لذا اصبح لزاما علينا 
تطويرها لألفضل مبا يخدم مختلف فئات 

املجتمع.

دارين العلي
بهدف التعارف بني قيادات جمعيات 
النفع العام واجلمعيات األهلية بادرت 
اجلمعي���ة اجلغرافي���ة بعق���د امللتقى 
االجتماعي األول جلمعيات النفع العام 
واجلمعيات األهلية الذي عقد مساء امس 
األول في قاعة الشيخة مرمي الصباح في 
القادسية بحضور عدد كبير من رؤساء 

اجلمعيات وأعضائها.
ورحب رئيس اجلمعية اجلغرافية زيد 
املنيفي باحلضور، الفتا الى ان امللتقى 
الذي جاء مببادرة من اللجنة اإلعالمية 
والعالقات العامة في اجلمعية سيكون 
ملتقى سنويا للقيادات األهلية ويهدف الى 
التواصل والتعاون فيما بينهم والتعرف 

على أهداف كل جمعية على حدة.
وأش���ار الى ان جمعيات النفع العام 

واجلمعيات األهلية تعمل كل مبفردها دون 
تواصل وشراكة مع بعضها البعض وهذا 
ما يضعف عملها، آمال ان يكون امللتقى 
نش���اطا اجتماعيا مشتركا كبذرة أولى 
ألنشطة اجتماعية مشتركة مستقبلية، 
الى وج���ود اهتمامات وتوجهات  الفتا 
مش���تركة بني عدد من اجلمعيات مثال 
كالبيئة والتاريخ واملهندسني مع اجلمعية 
اجلغرافية يجب ان تدعم في نشاط واحد 
خلدمة اهداف اجلمعيات التي تس���عى 
خلدمة ابناء الوطن، معتبرا ان في االحتاد 
قوة وعندما تتحد اجلمعيات فإن حقوق 

اعضائها ستكون مضمونة بالكامل.
وأعرب املنيفي عن أمله في أن يكون 
امللتقى نشاطا سنويا يخصص للتعارف 
وااللتقاء، طارح���ا عدة مبادرات أخرى 
تضمن استمرار التواصل، شاكرا الرعاة 

الذين حرصوا على ان يتم امللتقى بنجاح 
وهم بنك التمويل والش���ركة الوطنية 
الكويت والش���رق  لالتصاالت وبن���ك 

األوسط.
بدورها شكرت رئيسة جلنة العالقات 
العامة واإلعالم اميان العبكل احلضور 
النفع  امللتقى االجتماعي جلمعيات  في 
العام والروابط االجتماعية الذي حرصت 
اللجنة على اقامته وهو األول من نوعه 
ف���ي الكويت كما يعتب���ر خطوة ثانية 
للتواصل مع اجلمعيات والروابط األخرى 
بعد اخلطوة األولى وهي التواصل مع 
اعضاء اجلمعية اجلغرافية، ويهدف هذا 
امللتقى الى التعارف وتبادل املعلومات 
واخلب���رات بني جمعي���ات النفع العام 
للنهوض بعمل مش���رف يرفع من شأن 
وقيمة البالد في مجال اجتماعي متعدد 

الفروع واألنشطة.
ولفتت الى ان جلنة العالقات العامة 
واإلعالم باجلمعية اجلغرافية الكويتية 
تعتب���ر أه���م اللجان الت���ي تعمل على 
توطيد الروابط االجتماعية بني اعضاء 
اجلمعية وذلك من خالل األنشطة التي 
تقيمها اللجنة لشريحة كبيرة من اعضاء 
اجلمعية سواء من املنتسبني او العاملني 

او أفراد املجتمع عامة.
وأملت ان يكون هذا امللتقى مبادرة 
اجتماعي���ة للتواص���ل م���ن خاللها في 
األعوام املقبلة، وش���كرت املؤسس���ات 
والش���ركات الوطنية التي ساهمت في 

رعاية امللتقى.
ووزعت الدروع على الرعاة ملا بذلوه 
من جهود الجن���اح امللتقى الذي اختتم 

بحفل عشاء على شرف املدعوين.

الباللي: »بشائر الخير« تسّخر إمكانياتها لتأهيل التائبين 
الخارجين من السجن أو من مركز عالج اإلدمان 

المهري: »القرقيعان« شعيرة إسالمية شعبية
ونطالب المواطنين بإحيائها تخليدًا للتراث

القرقيعان في »الترفيهية« من 13 إلى 15 رمضان
النصف: الدخول مجاناً لألطفال المرتدين أزياء القرقيعان

القرقيعان موسم ينتظره األطفال وباعة الحلويات

تكرمي الداعية نبيل العوضي

جانب من احلضور تكرمي أحد املشاركني

جانب من االحتفال باختتام دوري الديوانيات الثقافي

عبداحلميد الباللي

السيد محمد باقر املهري

أنور النصف

إدارة الثقافة اإلسالمية بـ »األوقاف« أقامت حفل اختتام دوري الديوانيات الثقافي الرمضاني

القراوي: الديوانية من سمات المجتمع الكويتي ودورها 
كبير في التقاء العلماء وأرباب الفكر والثقافة واألدب

الملتقى األول لجمعيات النفع العام بتنظيم من الجمعية الجغرافية

المنيفي: عمل الجمعيات األهلية يدًا واحدة
 ضروري لتحصيل حقوق المنتسبين إليها

موائد اإلفطار في املسجد األقصى


