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بدعم من األمانة العامة لألوقاف

األنصاري: 4720 مهتديًا استفادوا من مشروع 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

الزامل: اللجنة تواكب جميع االحتياجات الضرورية في جميع المجاالت
ليلى الشافعي

الع���ام بلجنة  املدير  أك���د 
التعري���ف باإلس���ام محمد 
األنصاري ان اللجنة تتكاتف 
مع جميع مؤسسات املجتمع 
اخليرية لتحقيق شراكة واعدة 
وواعية تهدف الى خدمة اإلسام 
واملسلمني وتأتي على قمة هذه 
اجلهات األمانة العامة لألوقاف 
والت���ي تقوم ب���دور بارز في 
تفعيل دور الدعوة ونشر رسالة 
اإلس���ام جاء ذلك خال حفل 
أقامته  الذي  تكرمي اخلريجني 
اللجن���ة على مس���رح الهيئة 
العاملية  اخليرية اإلس���امية 
حت���ت رعاية األمان���ة العامة 
لألوق���اف الراعية الرس���مية 
ملشروع تعليم اللغة العربية، 
وق���ال األنصاري: ك���م يثلج 
القلب ونحن نرى ونشاهد هذه 
الرائعة من خريجي  الكوكبة 
مشروع تعليم اللغة العربية 
الناطقني بها، وخريجي  لغير 
مشروع الفصول الدراسية من 
املهتدين اجلدد والذين حتاول 
اللجنة جاهدة جعلهم عناصر 
نافعة ألنفسهم وملجتمعاتهم 
وتكرس تلك الرؤية من خال 
مشاريعها العديدة والتي تصب 

في إطار خدمة املهتدين.
وزاد، لقد اختار اهلل جل وعا 
من عباده من ندبه الى فعل اخلير 
وسقي شجرة الدعوة، فالكويت 
بفضل منح سبحانه غدت رائدة 
في مجال العمل اخليري والدعوي 

وذاع صيته���ا ف���ي كل األقطار 
وأصبحت مثاال ُيحتذى به في 
العمل الدعوي مشيرا الى الفائدة 
الكبيرة التي تعود باخلير على 
كل من الوافد واملجتمع من وراء 

مشروع تعليم اللغة العربية.
وتابع، نهدف من هذا املشروع 
حتقيق جملة من األهداف أولها 
نشر الثقافة العربية والتي تواجه 
هجمات شرسة في زمن العوملة 
وعصر التقلب���ات، ومن ناحية 
أخرى جنعل منها بابا واسعا من 
أبواب الدعوة، ندعو من خاله 
غير املسلمني الى اإلسام باحلكمة 

واملوعظة احلسنة.
ويضيف، كذل���ك يهدف الى 
تخريج جيل يعي قيمة الثقافة 
العربية وف���ق مناهج تعليمية 
مخططة ومدروسة بعناية ومعه 

منهج االعتدال في الفكر.
وزاد، ويس���هل املش���روع 
التواصل ب���ني الوافد واملواطن 
مما يس���اعد على تقدم املجتمع 
ونحاول جاهدين تذكير الدارسني 
بعادات وتقاليد املجتمع الكويتي 

املسلم.
الدورات  وتناول األنصاري 
الش���رعية فأوض���ح ان ع���دد 

املستفيدين من هذا املشروع 4720 
مهتديا ومهتدية درس���وا اللغة 
العربية والقرآن الكرمي والسيرة 
والعقيدة والفقه ورد الشبهات 

حول اإلسام وفن الدعوة.
وأعرب رئيس مجلس ادارة 
اللجنة الكاتب فيصل الزامل عن 
سعادته بتخريج هؤالء الدارسني 
غير الناطقني بالعربية وأكد ان 
اللجنة تواكب جميع االحتياجات 
الضروري���ة م���ن رعاية هؤالء 
املهتدين ودعمهم في املسابقات 
وفي رحات احلج والعمرة. بعدها 

وزعت الهدايا على املتفوقني.

)أنور الكندري( محمد األنصاري مكرما أحد الدارسني  

العفاسي يطلب من الشؤون القانونية 
بالوزارة حصر  قضايا  »النفع العام«

الدويهيس والخالدي والجافور والعوضي أعضاء

الكندري رئيسًا لـ »الصندوق الخيري في دور الرعاية« وأشكناني نائبًا

 بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزير الش���ؤون د.محمد 
العفاسي أصدر قرارا وزاريا بإعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق 
اخليري لقطاع الرعاية االجتماعية برئاس���ة وكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري والوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية د.جاسم 

اشكناني نائبا للرئيس، وعضوية كل من مدير الشؤون املالية د.حسني 
الدويهيس، ومدير ادارة احلضان���ة العائلية بدر العوضي، ومدير 
ادارة التأهيل املهني حمد اخلالدي، ومدير ادارة خدمات دور الرعاية 

عبداهلل اجلافور، واملقرر محاسب من ادارة الشؤون املالية.
ومن أبرز ما جاء بالقرار ترؤس وكيل الوزارة ملجلس االدارة بدال 

من الوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية وخروج مدير ادارة 
التوعية واالرشاد وضم مدير ادارة احلضانة العائلية.

وأش���ارت املصادر الى ان الائحة الداخلية للصندوق س���يتم 
وضعها من قبل مجلس االدارة اجلديد، باالضافة الى آلية للصرف من 

الصندوق، وذلك بعد اعتماد التعديات من قبل وزير الشؤون.

200 ألف متر مكعب من المياه 
المعالجة لمزارع الوفرة والعبدلي

المهري يؤيد معالجة الفتاوى التكفيرية 
والمشجعة على العمليات االنتحارية

 بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة 
الشؤون ان وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي طلب من قطاع الشؤون 
القانونية اج����راء حصر جلميع 
القضايا القانونية التي لم يتم البت 
بها حت����ى اآلن باألخص اخلاصة 
العام.وأوضح  النف����ع  بجمعيات 
املصدر ان قرار الوزير يشمل ايضا 
تزويد الوزير بتقرير تفصيلي حول 
هذه القضايا واألسباب التي أدت 
الى عدم البت فيها، باالضافة الى 
النتائج التي وصلت اليها الشؤون 
القانونية بشأن هذه القضايا. وأشار 
املصدر الى ان كثيرا من جمعيات 
النفع العام أبدت شكواها من عدم 
اإلسراع في اشهار بعض اجلمعيات 

التي تتقدم للشؤون بطلب اشهار، 
مشددة على ان ذلك ال يعد مسايرا 

للدستور والقانون. 

قال الوكيل المساعد لشؤون 
ب���وزارة  الهندس���ة الصحية 
األشغال العامة م.خالد الخزي 
ان كميات المياه المعالجة رباعيا 
التي تنتج��ه���ا الوزارة حاليا 
تصل الى 200 ألف متر مكعب 
يوميا لمزارع الوفرة والعبدلي.

وذكر الخزي ل� »كونا« ان الوزارة 
تراعي ضخ ما يعادل 100 ألف 

متر مكع���ب يوميا الى مزارع 
العبدلي و100 ألف متر مكعب 

الى مزارع الوفرة الزراعية.
وتق���وم وزارة األش���غال 
بإرسال عينات من المياه بشكل 
مستمر الى مختبرات متخصصة 
ودقيقة لفحصها بشكل شهري 
وال تسمح بأي خطأ في إنتاج 

وضخ هذه المياه.

صرح السيد محمد باقر املهري 
وكيل املرجعيات الشيعية في الكويت 
للصحافة احمللية بأن اإلسام ضد 
االرهاب وقتل األبرياء وضد األفكار 
املتطرفة والفتاوى التي تكفر املسلمني 
فمن يقتل الناس اآلمنني ويروع النساء 
واألطفال فا ميت الى االسام بصلة، 
واالسام بريء منه متاما وال نرضى 
بأن ُينسب هؤالء املجرمون الى دين 
االسام السمح، ونحن بدورنا نؤيد 
املؤمتر الذي عقد في ماردين بجنوب 
شرق تركيا في مطلع االسبوع من 
أجل معاجلة الفتاوى التكفيرية التي 
يستند اليها كل ارهابي يدعي االسام 

ويقتل األبرياء سواء كان ذلك العمل االجرامي من خال عملية انتحارية 
او غير انتحارية وحتى ان أسامة بن الدن استند تكرارا ومرارا الى هذه 
الفتاوى التي جتيز قتل املس����لمني وغيرهم.وكذلك نرفض الفتاوى التي 
جتيز للمسلمني ان يكفروا مسلمني آخرين وُيعلنوا احلرب عليهم لذا على 
فقهاء املس����لمني جميعا اجراء املزيد من البحوث والتحقيق للتفسير أو 
الرد على هذه الفتاوى التكفيرية ليخرجوا بفهم اسامي صحيح عميق 
لهذه اآلراء الفقهية املتطرفة وقد قلنا س����ابقا ان من يؤمن باهلل ويؤمن 
بالرسول محمد ژ وبجميع ما جاء به يكون مسلما من الناحية الفقهية، 
وأقول للغرب ان االسام دين احملبة والعشق والتعايش السلمي ويرفض 
التطرف والعنف واإلرهاب ويدعو الى اخلير والسعادة والسام وإلى األمن 

واألمان واالستقرار ويرفض جميع أنواع اإلرهاب.

د.محمد العفاسي

بدر العوضيعبداهلل اجلافورحمد اخلالديد.حسني الدويهيسجاسم أشكنانيمحمد الكندري

»اآلثار اإلسالمية« 
تقيم محاضرة

 عن اآلثار في الخليج 
تس���تضيف دار اآلث���ار 
اإلسامية د.ديريك كينيت 
ليلق���ي محاض���رة باللغة 
االنجليزية بعنوان »اآلثار 
الساسانية واإلسامية في 
الخلي���ج وش���رق الجزيرة 

العربية«.
وقالت )ال���دار( في بيان 
صحافي ان المحاضرة التي 
تأتي ضمن موسمها الثقافي 
تدور حول الحديث عن أهمية 
دراس���ة اآلثار الساس���انية 
واإلسامية بمنطقة الخليج 
وشرق الجزيرة العربية )من 
الكويت إلى عمان( بش���كل 

عام.
المحاضر  ان  واضاف���ت 
س���يقدم ويش���رح المواقع 
األثري���ة الهامة في ش���رق 
الت���ي عثر عليها  الجزيرة 
»وتعود إلى العصر الساساني 
واإلس���امي والتي توضح 
الكثير من المعالم واألحداث 

التاريخية«.
واوضح���ت ان من هذه 
المواقع »جلفار« و»كوش« 
ف���ي االمارات  و»جمي���رة« 
»وس���راف« و»هرم���ز« في 
إي���ران و»قلع��ة البحرين« 
البحرين و»رس���تق«  ف���ي 
و»قلح���ات« ف���ي عم���ان 
و»كاظمة« و»القصور« في 

الكويت.
واش��ارت الى ان المحاضر 
سيلقي الضوء على بعض 
الس���واحل  المناط���ق على 
الهندية وسريانكا وشرق 
المتصلة بالمنطقة  أفريقيا 
تجاري���ا فضا ع���ن قضايا 
التوطين والتجارة واالقتصاد 
قبل »انتشار اإلسام وحتى 

القرن ال� 19«.

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 

ال�صرورية لبع�ض  حمطات التحويل الثانوية مما �صيرتتب عليه قطع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتحمطة التحويلالتاريخاليوم

2010/4/3ال�صبت
العمرية 24 - الرو�صة 3 

�صرق حويل 19 - الأندل�س 45

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/4الأحد
العمرية 25 - بيان 27

الندل�س 35

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/5الثنني

العمرية 26 - الرو�صة 4  

الندل�س 36 - ال�صاملية 7 

 املنقف 5

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/6الثالثاء
قرطبة 4 - الندل�س 41

ال�صاملية 22 - املنقف 6

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/7الربعاء
حويل 60 - الندل�س 43

ال�صعب 5 - املنقف 7

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/8اخلمي�س
الندل�س 44 - ال�صاملية 201

املنقف 4

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

في جولة تفقدية لالطمئنان على ظروف العمل في إدارات الطيران المدني

البصيري: مشاريع التنمية بدأت.. و رادار جديد لـ »الطيران المدني« قريبًا

فواز كرامي 
أش����اد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير 
املواصات د.محم����د البصيري باجله����ود الكبيرة 
واجلبارة للعاملني في اإلدارة العامة للطيران املدني 
بإداراتها املختلفة مثمنا دورهم في إجناح العمليات 
اجلوية في مطار الكويت الدولي، كاشفا عن موافقة 
جلنة املناقصات على شراء رادار جديد متطور لتلبية 
خدمات املاحة اجلوية في مطار الكويت الدولي.وأكد 
د.البصيري في تصريح صحافي بعد قيامه بجولة 
تفقدية أمس على اإلدارة العامة للطيران املدني حرصه 
على اللقاء مع جميع العاملني في اإلدارة واالطاع على 
متطلباتهم والوقوف عند احتياجاتهم والعمل على 
تأمني بيئة عمل وظروف مناسبة تتناسب مع العمل 
واجلهد الكبير الذي يبذلونه. الفتا إلى لقائه مع جميع 
العاملني هناك باستثناء رئيس إدارة الطيران املدني 
فواز الفرح الذي يقوم حاليا بزيارة عمل رسمية إلى 
كندا.وقال د.البصيري إن اإلحصائيات التي كشفتها 
اإلدارة العام����ة للطيران املدني ت����دل بوضوح على 
جهود اإلدارة، حيث شهد مطار الكويت الدولي زيادة 
سنوية في الطيران التجاري والشحن اجلوي وحركة 

املسافرين مبعدل 30% في العام املاضي التي تعتبر 
من اعلى املعدالت بني املطارات في العالم.

وتطرق د.البصيري إلى املشروعات الكبيرة املزمع 
تنفيذها في مطار الكويت الدولي متاش����يا مع خطة 
التنمية مبا فيها مشروع انشاء التيرمينال )2(، الفتا 
إلى ان عقد إنشائه وتصميمه مت توقيعه الشهر املاضي 
باإلضاف����ة إلى العديد من املش����اريع األخرى املزمع 
تنفيذها ملواكبة سياسة األجواء املفتوحة التي اعتمدتها 
الكويت وتوجيهات س����مو رئي����س مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بضرورة تقدمي كل التسهيات 
لشركات الطيران العاملية لكي تهبط وتقلع وتستخدم 
األجواء الكويتية بكل أريحية.وقال د.البصيري ان 
إحصائيات العام املاضي تعتبر مفخرة للكويت، حيث 
جتاوز عدد رحات شركات الطيران التجارية اقاعا 
وهبوطا في مطار الكويت الدولي أكثر من 100 ألف 
رحلة فيما جتاوز عدد الرحات التي مرت في أجواء 
الكويت 250 الف رحلة، مما يظهر مدى اجلهد الكبير 
واملسؤولية الضخمة التي تقع على أعباء العاملني 
في الطيران املدني س����واء كان في املراقبة أو البرج 
أو الرادار.واعتبر د.البصيري ظروف وأماكن العمل 

في إدارات الطيران املدني جيدة وممتازة، مش����يرا 
الى وجود العديد من املشاريع املستقبلية، الفتا الى 
وجود بعض املاحظ����ات في بعض األماكن التي مت 
على أثرها إعطاء التعليمات املباش����رة للمسؤولني 
لتحس����ني هذه األجواء مما ينعك����س على إنتاجية 

العاملني في االدارة.
وبني د.البصيري ان موضوع الكوادر واالمتيازات 
املالية للعاملني في الطيران املدني يتم النظر فيه في 
مجلس اخلدمة املدنية والذي باشر النظر في العاوات 
والكوادر واملكافآت ابتداء من الشهر اجلاري، متمنيا 
ان تكون مطالبهم موضع اهتمام.وذكر د.البصيري ان 
تفعيل خطة التنمية سيكون بدءا من الشهر اجلاري، 
وجميع مؤسسات الدول مبا فيها االدارة العامة للطيران 
املدني لديها مشروعات ضخمة وجبارة، متمنيا ان 
تكون الدورة املس����تندية لهذه املشاريع مختصرة 
ليبدأ تنفيذ املشاريع بأسرع وقت ممكن، السيما ان 
احلكومة رصدت 4.7 مليارات دينار لهذه املشاريع 
خال موازنة العام احلالي.وأشار إلى املشاريع املتعلقة 
ب����اإلدارة العامة للطيران املدني مبا فيها مش����روع 
التيرمينال 2 الذي سيرفع الطاقة االستيعابية ملطار 

الكويت الدولي من 7 مايني مسافر إلى 20 مليونا، 
على ان يبدأ التشغيل بعد خمس سنوات باإلضافة 
إلى مش����روع احملطة الكهربائية لتغذية املطار التي 
تبلغ تكلفتها 30 مليون دينار ومشروع مبنى اإلدارات 
الهندسية الذي تبلغ تكلفته 12 مليون دينار وسيتم 
تسلمه في فبراير من العام املقبل، ومشروع املدرجات 
الذي وصل إلى مراحله النهائية.وعبر د.البصيري 
عن ارتياحه إلجراءات السامة واألمن اجلوي فيما 
يتعلق بالرحات اجلوية، مشيدا بالكفاءات العالية 
التي يتمتع بها املراقبون اجلويون وجميع العاملني 
ف����ي ادارة الطيران املدني قائ����ا »أنا مطمئن %200 
من وضع الس����امة واألمن في املط����ار«. بدوره قال 
نائب املدير العام لش����ؤون خدمات املاحة اجلوية 
خالد الشايجي ان مبنى مركز التحكم اجلديد سيتم 
االنته����اء منه في فبراير من العام املقبل وس����يضم 
إدارات األجهزة املاحية وإدارة املاحة اجلوية وإدارة 
األرصاد اجلوية، مشيرا إلى انه مجهز بأحدث االجهزة 

وآخر التقنيات التكنولوجية.
وأضاف ان الرادار اجلديد سيتم االنتهاء من عمليات 

تركيبه بعد ثاث سنوات على تقدمي املناقصة.

أحد املراقبني اجلويني يقوم بعملية إرشاد للطائرات في أجواء الكويتد.محمد البصيري متفقدا موقع  مبنى إدارات الطيران املدني اجلديد املزمع االنتهاء منه فبراير 2011

السيد محمد املهري


