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»المهندسين«: حلول علمية لحل 

مشكلة الئحة الزراعة بالبلدية

البراك: خطة عمل متكاملة لعقود 
صيانة قطاع شؤون القرآن الكريم

البريك في ضيافة »الدراسات اإلسالمية«

اكدت جمعية املهندسني امكانية التوصل الى حلول توافقية ـ 
علمية بني املجلس البلدي واجلهاز التنفيذي فيما يتعلق بخصوص 
الئحة الزراعة التي التزال موضع جدل بني اجلانبني، مشيرة الى 
ان غياب الدراســـة العلمية والبحث الفني ـ الهندسي عن احللول 
املقترح هو السبب في تأجيج اخلالف بني اجلهتني املعنيتني بهذه 

الالئحة.
وذكر عضوا فريق متخصص شكل باجلمعية وضم كال من م.هديل 
اخلليفة وم.عبداهلل االستاذ لدراسة االمر، ان استمرار الوضع فيما 
هو عليه حول الئحة الزراعة والقوانني املتعلقة بها بني اجلانبني 
يضـــر باملواطنني اوال ويعوق عمل اجلهاز التنفيذي، موضحا انه 
ميكن وضع احللول وحصر اسباب اخلالف بني اجلهتني حول الئحة 
الزراعة وبحث السبل املمكنة حلل هذه املشكلة ووضع مقترحات 

عملية، تعتمد على اسس ونتائج دراسة علمية ـ هندسية.
وزادا أنهما على استعداد تام لوضع الئحة بشكل علمي متجرد 
ودون محاباة، مشـــيرا الى انه بدأ فعليا بدراسة احللول املمكنة 
ودراسة مواقف االطراف ذات العالقة ومنها البلدية واملجلس البلدي، 
وان بداية الدراسة حددت مواضع اخللل وان الالئحة اجلديدة يجب 
ان تتضمن االجابة عن الكثير من االمور والتســـاؤالت التي تهم 

املواطنني كما تهم الكثير من اجلهات والوزارات ذات العالقة.
وذكر الفريق ان التعديالت املوضوعة من قبل املجلس البلدي على 
عدد من مواد قانون الئحة الزراعة وضعت بصورة عاجلة وحتتاج 
الى مزيد من التوضيحات والدراسة، كما ان العودة الى املربع االول 
من قبل اجلهاز التنفيذي فيما يتعلق بتطبيق الالئحة القدمية امر 
مؤسف للغاية، في ظل وجود امكانية لوضع حلول علمية مهنية 
تعتمد على مشاركة جميع االطراف ذات العالقة مبوضوع الئحة 
الزراعة، وان كوادر املهندســـني املتطوعة على استعداد ألخذ هذا 

االمر على عاتقها ومد يد العون دون تردد ودون مقابل.

أعلن وكيل وزارة االوقاف 
املســـاعد لقطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراســـات االسالمية 
عبداهلل البراك عن االنتهاء من 
اعداد خطة عمل عقود الصيانة 
املختلفة التي تشرف عليها جلنة 
تنفيذ ومتابعـــة عقود صيانة 
قطاع شـــؤون القـــرآن الكرمي 
والدراسات االسالمية اخلاصة 
بالصيانـــة الدورية واجلذرية 
واالنشاءات، وذلك للسنة املالية 
اجلديدة 2011/2010 حيث ستشهد 
اخلطة تطورا ملحوظا بالعمل 
مقارنة باالعوام السابقة، خاصة 

في ظل املشـــاريع الكبرى اجلاري العمـــل بها والتي تعتبر طفرة 
عمرانية مميزة تضاف الى سجل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
في خدمة الدارســـني والدارســـات واملقبلني على العلوم الشرعية 

وحفظ القرآن الكرمي.
وقال البراك في تصريح صحافي انه من خالل عقد االنشاءات 
هناك ثالثة مشـــاريع كبرى يقوم باالشراف عليها مهندسو جلنة 
عقود الصيانة حتمل في طياتها الطراز االسالمي ومبا يتناسب مع 
اجلو االمياني والقرآني وتهيئة املكان مبا يلزم ووفقا الحتياجات 
االدارات املختلفة وهو ما مت االتفاق عليه مسبقا من خالل االجتماعات 
الدورية التي تسبق ترسية كل عقد واملتضمنة خطة العمل كاملة، 
حيث سيتم من خالل عقد االنشاءات استكمال باقي االعمال واملراحل 
النهائية والتشطيبات ملشروع فاطمة فارس الوقيان لتحفيظ القرآن 
الكـــرمي، والذي حصلت فيه الوزارة على تبرع كرمي من الشـــيخ 

سلمان دعيج الصباح لتنفيذ الهيكل اخلرساني.
وأشار الى قيام الوزارة باستكمال باقي االعمال وجميع التشطيبات 
النهائية، باالضافة الى مشـــروع القرين املتكامل مبحافظة مبارك 
الكبير والذي مت ترخيصه من بلدية الكويت لعدد اربعة ادوار وتبلغ 
مساحة القسيمة 3027م2، بينما تبلغ مساحة البناء 5350م2، علما 
انه سيستفيد من املبنى ثالث ادارات تابعة لقطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراسات االســـالمية وهي: »ادارة الدراسات االسالمية، 
وادارة الســـراج املنير، وحلقات التحفيظ بإدارة شـــؤون القرآن 
الكـــرمي«، وقد مت تقســـيم املبنى اداريا وفقا ملـــا مت االتفاق عليه 
باالجتماعات الدورية وحتديد حاجة االدارات الفعلية، واملشروع 
الثالث واجلاري العمل به حاليا ضمن عقد االنشـــاءات هو مبنى 
القصـــور مبحافظة مبارك الكبير والذي مت ترخيصه لعدد اربعة 
ادوار وتبلغ مساحة القسيمة 3958م2، بينما بلغت مساحة البناء 
9172م2، وسيتم استغالل املبنى من قبل اربع ادارات تابعة لقطاع 

شؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية.
وفيما يتعلق بعقـــد الصيانة اجلذرية فقد بني البراك انه جار 
العمل على اســـتكمال اعمال الصيانة وتعلية الدور الثاني ملركز 
عبداهلل املطوع بالرميثية، وذلك الستيعاب الزيادة العددية املطردة 
من حيث اعداد الدارسني والدارسات باملركز، والذي سيتم االنتهاء 

من االعمال فيه ببداية الربع الثالث من العام احلالي.

الدراســـات  ادارة  اعلنـــت 
بـــوزارة االوقاف  االســـالمية 
والشؤون االسالمية انها بصدد 
عقد لقاء تنويري ضمن امللتقى 
الثقافـــي الذي تقيمـــه االدارة 
الكبير حتت شعار  باملســـجد 
»مطمئنة مع اهلل« وستستضيف 
خالله الداعية السعودي د.سعد 
البريـــك والداعية  بن عبداهلل 
خالد الشـــمري، ويقام امللتقى 
حتت رعاية مركز بزيغ الياسني 
حلفظ القـــرآن الكرمي والعلوم 

الشرعية.
الدراسات  ادارة  وقال مدير 

االسالمية بوزارة االوقاف محمد علي العمر ان امللتقى سيقام خالل 
يومي اخلميس واجلمعة 18 و19 اجلاري، مهيبا باملواطنني للمشاركة 
في امللتقى واالستفادة من علم العلماء الذين يستضيفهم امللتقى 

في شتى االمور الدينية مبا يعود عليهم بالنفع واخلير.
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