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وكيل األوقاف: مركز كويتي للوسطية قريبًا في روسيا 
والكويت األولى على العالم اإلسالمي في نظام الحج

الفالح: بدء إنشاء مركز فاطمة الوقيان 
لتحفيظ القرآن بقيمة 350 ألف دينار

الـــى توفير مبـــان  حتتـــاج 
جديـــدة تستوعب تلك الزيادة 
املطـــردة على مراكـــز ودور 
القرآن الكرمي، الفتا الى ان تلك 
املشاريع يتم تنفيذها بإشراف 
من جلنة عقود صيانة قطاع 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االســـالميـــة من خالل جهاز 
هندسي متخصـــص ذي كفاءة 

فنية عالية.
وأوضح ان هناك 14 موقعا 
مخصصا لقطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراسات االسالمية 
في جميع محافظات الكويت قد 
مت حتديد مواقعها اجلغرافية 
وفقا للزيادة العددية للدارسني 
والدارسات والكثافة السكنيـــة 
في تلـــك املناطق، حيث تقوم 
الوزارة حاليا بتســـويق تلك 
االراضـــي لبنائهـــا مـــن قبل 
املتبرعني ســـواء مـــن خالل 
كامل املبلغ أو جزء منه ووفقا 
لآلليـــة املعمول بها في وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
واخلاصـــة ببناء مراكز ودور 

القرآن الكرمي.

من األفكار الدخيلة والشاذة.
ومن جانبه قال مســـؤول 
جلنة التنظيم ملعرض اإلسالم 
في روسيا ليئونيد سوكيانني، 
ان الكويت حققت تقدما كبيرا 
فـــي مد جســـور التقارب بني 
احلضارات املختلفة مع العديد 
مع الدول اإلسالمية من خالل 
الـــذي تقوم به  الكبير  الدور 
وزارة األوقاف واجلهود التي 

كرستها في هذا اجلانب.
وأضاف ان العالقات الروسية 
تأخذ في عـــني االعتبار تطوير 
عالقتها مع دول العالم اإلسالمي 
التقارب  وذلك بهـــدف زيـــادة 
وتوثيـــق العالقـــات للوصول 
إلى حتقيـــق األهداف االيجابية 
التي ننشـــدها جميعا لتحقيق 
الرقي والتقدم لشعوب البلدان 

اإلسالمية.
وتابع: إننا نعيش اآلن في 
مرحلة الصحوة اإلسالمية في 
روســـيا وبالرغم من املشاكل 
التي نواجهها إال ان احلكومة 
الروســـية بإصدارها لقانون 
األديان اجلديـــد تدعم جميع 

الديانات خاصة املسلمني.
وأشار إلى ان عدد املسلمني 
في روسيا يتراوح بني 17 و25 
مليون مسلم، مؤكدا انه ال توجد 
إحصائية دقيقة لذلك، موزعني 

على املدن الروسية.
وأكـــد ان الكويـــت تتميز 
بتاريخ سياسي وديني جعلها 
من الدول التي حتظى باهتمام 
املسلمني الذين وجدوا كل الدعم 
واملساندة ألي نشاط إسالمي 

يريدون إطالق مسيرته.

الكويت، باالضافـــة الى عمل 
الالزمـــة للقائم  التوســـعات 
منها ولتواكب الزيادة العددية 

الســـامية في جعـــل الكويت 
مركزا عامليا للوسطية تعمل 
على نشر الوسطية واالعتدال 
وذلك بهدف توفيـــر األجواء 
املالئمة حملاربة األفكار الشاذة 
والغريبة على ديننا اإلسالمي 
احلنيف من خـــالل فهم هذه 
املبادئ فهما واضحا وحقيقيا 

دون أي تظليل.
وقـــال د.الفـــالح إن املناخ 
الكويتي دفع كثيرا من الدول 
اإلسالمية إلى اعتبار الكويت 
بداية النطالقهـــا نحو العالم 
اإلســـالمي، الن الكويت كانت 
األولى واملثال الذي يقتدي به 
كثير من الدول كما هو احلال 
في شـــؤون القصر وصندوق 

املســـتمرة في اعداد الدارسني 
والدارســـات واالقبـــال على 
الشـــرعيـــة والتي  العلـــوم 

األجيال واألمانة العامة لألوقاف 
وبيت الزكاة ونظام احلج الذي 
احتلـــت فيه الكويـــت املركز 
العالم اإلســـالمي  األول على 
وهي منوذج حـــي وكبير في 
مصطلحات الوسطية وتقبل 
اآلخر، وسيتم خالل أيام توقيع 
تعاون إلنشاء مركز للوسطية 

في روسيا.
وأكـــد د.الفـــالح ان وزارة 
األوقاف لديها إســـتراتيجية 
تهدف إلى الوسطية واالعتدال 
والريادة واملبادرة األمر الذي 
جعلها قادرة على تنمية العمل 
مع اجلهات والوزارات اإلسالمية 
في جميع الدول األخرى وذلك 
للحفاظ على املجتمع اإلسالمي 

باالشراف على انشاء واجناز 
عدة مراكز ودور للقرآن الكرمي 
موزعة فـــي جميع محافظات 

املجال أمام املســـلمني الروس 
في ممارسة كل الشعائر الدينية 
دون أي عوائق وفي حرية كاملة، 
باإلضافة إلى افتتاح الصحف 
التي  والقنـــوات اإلســـالمية 

تخاطب الشعب الروسي.
وأشار د.الفالح إلى ان العمل 
مســـتمر في روسيا مبحاربة 
اإلرهـــاب الـــذي يســـعى إلى 
تشويه صورة اإلسالم ولهذا 
بدأنا بالتواصل مع روســـيا 
منـــذ عـــام 1992 عندما أطلق 
الراحل الشيخ  ســـمو األمير 
جابر األحمد مبادرته في خلق 
جســـور من التقارب مع هذه 
الشـــعوب اإلســـالمية والتي 
ترجمـــت بالرغبـــة األميرية 

أعلن وكيل وزارة االوقاف 
والشـــؤون االسالمية د.عادل 
الفالح عن قيام الوزارة بإنشاء 
واجناز مركـــز فاطمة فارس 
الوقيان ارملة الشـــيخ دعيج 
سلمان الصباح لتحفيظ القرآن 
الكرمي في منطقة بيان مبساحة 
750م2 وبقيمة اجمالية متوقعة 
تصل لـ 350 ألف دينار، مشيرا 
الى ان هذا املركز يعد من ابرز 
املشاريع، حيث سيتم االنتهاء 
منه خـــالل عقد االنشـــاءات 
احلالي ووفقا للبرنامج الزمني 

للمشروع.
وكشـــف د.الفـــالح عـــن 
الـــوزارة علـــى  حصــــــول 
مســـاهمـــة وتبــــــرع كرمي 
من الشـــيخ سلمـــان دعيـــج 
الصباح مشكورا مببلـــغ وقدره 
140 ألف دينار لتنفيذ الهيكل 
اخلرســـاني وستقوم الوزارة 
باستكمال باقي االعمال، علما ان 
مركز فاطمة الوقيان لتحفيظ 
القرآن الكرمي يتكون من ثالثة 

ادوار وسرداب.
الوزارة ســـتقوم  ان  وبني 

أسامة أبوالسعود
أعلن وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســـالمية د.عادل 
الفالح أن وزارة األوقاف ستقيم 
معرض اإلســـالم في روســـيا 
بالتعاون مع ســـفارة روسيا 
االحتادية خالل الفترة املمتدة بني 

20 و26 في املسجد الكبير.
وقال د.الفالح خالل املؤمتر 
الصحافـــي الذي عقـــد صباح 
أمس فـــي املســـجد الكبير ان 
وزارة األوقاف وضعت ضمن 
إستراتيجيتها الشراكة والتقارب 
مع احلضـــارات األخرى ولهذا 
الروسية  اقترنت مع السفارة 
لتنظيـــم معـــرض اإلســـالم 
فـــي روســـيا ضمن سلســـلة 
الدول اإلسالمية  متواصلة مع 
لتحقيـــق التواصل احلضاري 

واإلنساني.
وأضاف د.الفالح إن وزارة 
األوقاف تريد حتقيق التحالف 
احلضاري مع الشعوب األخرى 
لدفع عجلة اإلسالم الذي وصل 
إلى روسيا في عام 22 هجرية 
والذي أقام فيها حضارة إسالمية 
عريقة وصلت إلى عمق كبير من 
الثقافة  االندماج والتفاعل مع 

الروسية.
التوجه  ان  وتابع د.الفالح 
الروسي على املستوى السياسي 
العمـــل على نيل  دفعها على 
العضوية فـــي منظمه العمل 
التي ترى روسيا  اإلســـالمي 
ضرورة االنضمام لها لتحقيق 
زيادة مـــن التقدم والرقي في 
العالقات مع الدول اإلسالمية 
وهذا مـــا انعكـــس على فتح 

سوكيانين: الكويت تتميز بتاريخها السياسي ودورها البارز على مستوى العالم

»األوقاف« تلقت تبرعًا بمبلغ 140 ألف دينار ومستمرة في تسويق األراضي للمتبرعين

»الزراعة« تضع حجر األساس لمشروع إنشاء وصيانة المرافق الزراعية في العبدلي 
محمد راتب

أكد رئيس مجلـــس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر 
ان الهيئـــة ماضية فـــي تنفيذ 
خططها ومشاريعها التي تهدف 
الى النهـــوض بالقطاع الزراعي 

في الكويت.
وقـــال م.البـــدر خالل وضع 
حجر األساس ملشـــروع انشاء 
واجناز وصيانة مرافق زراعية 
العبدلي: »ان املشروع  مبنطقة 
يأتي فـــي اطار جهـــود الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
ومساعيها املستمرة لتوفير جميع 
اخلدمـــات الفنية واالرشـــادية 
لالخوة املزارعني، ومساعدتهم 
في تنمية وتطويـــر العمل في 
منطقة العبدلي الزراعية، مشيرا 
الى ان وفاء املزارعني بالتزاماتهم 
في النهـــوض بالقطاع الزراعي 
ســـينعكس ايجابـــا على زيادة 
االنتاج وحتسني نوعيته وتوفير 
القدر األكبر من املنتجات الزراعية 

املليون دينار، ويشمل  ونصف 
املشـــروع مبنـــى اداريا ومبنى 
للمختبرات، وعيـــادة بيطرية 
ومكاتب ومخازن ومسجدا، اضافة 

احمللية«.
ولفت الى ان تكلفة املشروع 
الذي يحتل مساحة قدرها 60 الف 
متر مربع، تصل الى ثالثة ماليني 

الى االعمال اخلارجية والبوابة 
الرئيسية، مشـــيرا الى ان مدة 
املشروع هي خمسة عشر شهرا 

ابتدأت من تاريخ 2009/10/18.

البدر: الهيئة ماضية في تنفيذ خططها الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي في الكويت

الشيخة انصار  احملمد في مقدمة احلضور

)أحمد باكير(الشيخ طالل الفهد ود.نامي النامي يوزعان الشهادات على املشاركني

ماكيت ملركز فاطمة فارس الوقيان 

وضع حجر األساس ملشروع إنشاء وصيانة املرافق الزراعية

م.جاسم البدر خالل جولته في املرافق الزراعية في العبدلي

)أحمد باكير(د.عادل الفالح وليئونيد سوكيانني خالل املؤمتر الصحافي

طالل الفهد: نأمل من الجمعية الكويتية لتنمية 
الموارد البشرية نشر ثقافة العمل التطوعي

النام�ي: األبح�اث أغن�ت المكتب�ة العربي�ة

أبرز توصيات المؤتمر
بشرى شعبان

متنى الشيخ طالل الفهد على 
اجلمعية الكويتية لتنمية املوارد 
البشرية ان تخصص حيزا من 
اهتمامها لنشــــر ثقافــــة العمل 
أو  الكويت  التطوعي سواء في 

العالم العربي.
وقال في كلمة ألقاها في ختام 
املؤمتر األول لقضايا صعوبات 
الــــذي تنظمه اجلمعية  التعلم 
الكويتية لتنمية املوارد البشرية 
بالتعاون مع اجلمعية العربية 
لصعوبات التعلم: اسمحوا لي أال 
أحتدث عما يصبو إليه املعنيون 
فــــي هــــذا املؤمتر ألننــــي غير 
متخصص وهناك متخصصون 
من 13 دولة أخرجوا توصيات 
تخدم القضية لكني ســــأحتدث 
عن مؤسسات ومنظمات املجتمع 
املدني في الدول العربية بشكل 
عام والكويت بشكل خاص فهناك 
الكثير من مؤسسات ومنظمات 
املجتمع املدنــــي قد يكون جزء 
منها غير مشهر لكنها تقوم بدور 
إيجابي في املجتمع ولكن نحن في 
املجتمعات العربية نعاني من عدم 
نشر الثقافة والعمل التطوعي، 
وعلى سبيل املثال كمتخصص 
في املجال الرياضي ملست مدى 
معاناة املجتمعات العربية للوعي 
الرياضي، وكمتخصص في املجال 
السياسي نعاني من عدم انتشار 

الثقافة السياسية.
واضاف: لو سمحتم لي ان 
اطلب من اجلمعية ان تتبنى 
مشروع نشر الثقافة في املجتمع 
وتخصص بعض االختصاصات 

الهامة للمجتمــــع وباألخص 
التطوعي ألن  العمــــل  قضية 
الشــــعوب  مقياس حضارات 
تقاس مبدى انخراط أفراده في 
التطوعي. ورأى طالل  العمل 
الفهد ان هناك قصورا في توعية 
املجتمع بأهمية العمل التطوعي 
متمنيا على اجلمعية ان تتبنى 
نشر ثقافة هذا العمل واظهار 
فوائده على مستوى املجتمع 
بشــــكل عام وتوجه بالشــــكر 
الى اجلمعيــــة الكويتية التي 
أتاحت فرصة رعاية هذا املؤمتر 
والشكر لرئيس مجلس اإلدارة 
واألعضاء واللجــــان العاملة، 
وتوجه بشكر خاص للجمعية 
العربية لصعوبات التعلم على 
مساهمتها في هذا املؤمتر الذي 
أخرج توصيات هامة تساهم 
في معاجلة قضايا تهم رمبا، 

شريحة كبيرة من املجتمع.

وبـــدوره توجـــه رئيـــس 
اجلمعية د.نامي النامي بالشكر 
والتقدير للشيخ طالل الفهد على 
رعايته الكرميـــة لهذا املؤمتر 
ومساهمته في إعالء التجارب 
العلمية واالستفادة من بحوث 
املشـــاركني من الدول العربية 

املتميزة.
واشار الى ان الباحثني من 
أصحاب التخصص في هذا املجال 
أضافوا فـــي أبحاثهم العلمية 
واألدبيـــة كثيرا للمؤسســـات 
واملكتبات العربية، موضحا انه 
املؤمتر األول لصعوبات التعلم 
وتصبو اجلمعية في تنظيمه الى 
االرتقاء باإلنسان وال يكون ذلك 

إال عبر تنظيم املؤمترات.
وفي اخلتام قام راعي احلفل 
الشــــيخ طالل الفهــــد ورئيس 
اجلمعية بتوزيع الشهادات على 

املشاركني.

إنشاء مراكز أبحاث في الدول العربية
تدريب االخصائيني على أحدث أساليب العمل مع 

صعوبات التعلم.
التركيز والعمل على االكتشاف املبكر.

توفير بطاريات اختبـــار واالهتمام باإلعداد اجليد 
لالخصائيني.

تقدير الفروق الفردية وأساليب العمل املتنوعة.
إعداد جلنة ملتابعة التوصيات.

رعى المؤتمر األول لصعوبات التعلم


