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أكاديمية إعداد القادة بجمعية المعلمين: 
فتح باب التسجيل للعام 2011/2010

»األمانة العامة للعمل الخيري« تجّسد بالصور
»فرحة يتيم« في معرض الكتاب اإلسالمي الـ 35

أعرب مسؤول قسم اإلعالم باألمانة العامة للعمل 
اخليري في جمعية اإلصالح االجتماعي فهد البناي 
عن ترحيبه بزوار جناح األمانة في معرض الكتاب 
اإلس���المي ال� 35 الذي يق���ام على ارض املعارض 
الدولية مبشرف حتت شعار »أسرة تقرأ«، وذلك في 
الفترة من 20 اجلاري حتى 1 مايو املقبل، ليشاهدوا 

صور معرض »فرحة يتيم«.
وأضاف البن���اي ان جناح األمانة في املعرض 
يضم مجموعة من الصور املتميزة واملؤثرة يطلق 
عليها مسمى »فرحة يتيم« والتي تعبر عن مدى 
فرحة األيتام في دولة سريالنكا بإقامة أكبر مشروع 
لألمانة هناك وهو عبارة عن مركز متكامل لألطفال 
األيتام يكفلهم منذ الصغر حتى يصبحوا مؤهلني 

للعمل في املجتمع.
وأضاف البناي انه ب���دأ العمل على إقامة هذا 
املركز ف���ي بداية عام 2007 ومت افتتاحه في العام 

2009 بحضور وزير التربية السريالنكي وسفير 
الكويت هناك يعقوب العتيقي ليسطر إجنازا من 
إجنازات األمانة العامة للعمل اخليري وهو مشروع 
قائم على أموال التبرعات، مبينا ان هناك مشروعني 
جديدين تعمل »األمانة« على تنفيذهما في الفترة 
املقبلة وهم���ا عبارة عن مراك���ز متكاملة لأليتام 
أحدهما في مدينة ع���دن بدولة اليمن، واآلخر في 
دولة تنزانيا. وأشار البناي الى ان املشروع القى 
صدى واس���عا وترحيبا كبيرا من قبل احلكومة 
السريالنكية، حيث وفر فرص عمل كثيرة ألبناء 
املنطقة، مشددا على ان »األمانة« تقوم على تنمية 
املجتمع املس���لم في س���ريالنكا من خالل تطوير 

التعليم واملدارس اإلسالمية.
وختم البناي بحّث املهتمني باملعرض على زيارة 
جناح األمانة الذي تعرض فيه أنشطة وإجنازات 

األمانة للفترة السابقة.

وجهت اكادميية اعداد القادة 
في جمعية املعلم���ني الكويتية 
الدع���وة للمعلم���ني واملعلمات 
للتسجيل واالشتراك في الفصل 
الدراسي االول من العام الدراسي 
املقبل 2011/2010 لالكادميية والذي 
تنظمه بالتعاون مع مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املس���تمر في 

جامعة الكويت.
وذكر مدير ع���ام االكادميية 
وعضو مجل���س ادارة اجلمعية 
عبدالرحمن اجلاسر ان اكادميية 
اعداد القادة هي مركز متخصص 
القي���ادي موجه  التدريب  ف���ي 

للمعلمني واملعلمات مبشاركة نخبة من االكادمييني 
وأهل االختصاص وينمي لدى املتدربني مجموعة 
من املهارات القيادية واالدارية االساسية، ويضمن 
لهم حياة مهنية واجتماعية ناجحة والتدريب يكون 
من خالل منهج تدريبي ومن خالل أساليب تدريبية 
متعددة من دورات، وورش تدريبية، ومحاضرات، 
وف���رق عمل ولقاءات مع قادة باالضافة الى منهج 

قراءات خارجي ومشاريع يقدمها 
املنتسبون. واضاف اجلاسر ان 
املنهج التدريبي للفصل الدراسي 
االول سيبدأ اعتبارا من اكتوبر 
2010 حتى يناير من العام املقبل 
فيما س���يحصل كل منتسب في 
االكادميية على شهادة معتمدة 
من جامعة الكويت في نهاية كل 
دورة وعند امتام املنهج التدريبي 

كامال.
واختتم اجلاس���ر تصريحه 
مش���يرا الى ان باب التس���جيل 
مفتوح فقط للمعلمني واملعلمات 
الكويتيني م���ع مراعاة ضرورة 
اجتي���از اختب���ار املقابلة الش���خصية واالختبار 
التحريري، ودفع الرس���وم كامل���ة عن كل فصل 
دراسي، وان على الراغبني في االنتساب مراجعة 
االكادميية في مقر جمعية املعلمني بالدسمة خالل 
الدوام الرسمي املسائي من الساعة اخلامسة حتى 
الثامنة مساء أو من خالل االتصال على اخلط الساخن 

55559975 للرد على كل االستفسارات.

للمعلمين والمعلمات الكويتيين وبالتعاون مع مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت

ترحب بالمهتمين لزيارة جناحها في أرض المعارض بمشرف

عبدالرحمن اجلاسر

صورة تعبيرية عن فرحة اليتيم في سريالنكا

الشعيب: للمساجد دور بارز في تأصيل القيم اإليمانية
 ومحاربة الشبهات والتأكيد على الروابط االجتماعية 

 األذينة: تقليص كلفة مشروع طريق الجهراء
إلى 265 مليونًا وتوقيع عقد بوبيان نهاية العام الحالي

قطاع المساجد أنجز خطته الثقافية للعام 2009/ 2010

خالل اللقاء الدوري لديوانية »األشغال«

وليد الشعيب

م.طالل االذينة

املساجد مع إدارة شؤون القرآن 
الكرمي.

3 - مشروع علماء الشريعة، 
وقد قام مكتب الشؤون الفنية 
بالتنس����يق مع رابط����ة علماء 
الشريعة بدول مجلس التعاون 

اخلليجي.
4 - األنشطة النسائية، وفي 
هذا املجال مت التعاون مع إدارة 
التنمية األسرية إلقامة محاضرات 
ودروس دينية وثقافية وعلمية 
في مصليات النساء وقد وصل 
ع����دد هذه األنش����طة إل����ى 221 

نشاطا.
5 - مش����روع املعتكف����ات 
الرمضانية، نظم قطاع املساجد 
بالتع����اون مع إداراته املختصة 
مشروع املعتكفات الرمضانية في 
العشر األواخر من شهر رمضان 
املبارك إلحياء س����نة االعتكاف 
في عدد 36 مسجدا أقيمت في 6 

مساجد بكل محافظة.
6 - مشروع االستضافة، كما 
قام قطاع املس����اجد باستضافة 
نخبة من العلماء واملشايخ من 
خارج الكوي����ت بلغ عددهم 33 

ضيفا.

لمشروع جمال عبدالناصر.
ولفت االذينة الى انه في عام 
2008 كان اغلى مشروع تم طرحه 
هو ستاد جابر والذي وصلت 
قيمت���ه الى 58 ملي���ون دينار 
وبعدها قمنا بطرح مناقصات 
ب� 65 مليونا واكثر، وصوال الى 
تنفيذ مش���اريع وصلت الكثر 
من 300 ملي���ون دينار ومنها 
جس���ر جابر ومستشفى جابر 
ومشروع بوبيان وغيرها من 
المشاريع، مشيرا الى ان القطاع 
حاليا يقوم بدراسة ما يقارب 150 
� 160 مشروعا، مؤكدا ان قطاعنا 
قد وقع عدة عقود من شهر يناير 
الماضي حتى شهر ابريل الجاري 
وصلت قيمتها الكثر من 400 
مليون دين���ار متوقعا ان يتم 
توقيع عقود خالل السنة الحالية 
تتعدى 600 مليون دينار، وفيما 
يتعلق بمشروع بوبيان فسنقوم 
بطلب ترسيته األسبوع الجاري 

وتوقيعه عقده نهاية العام.

التعصب واجلمود. وتابع الشعيب: 
هذه غايات وأهداف نبيلة يسعى 
قطاع املساجد إلى حتقيقها من خالل 
ما يقوم به من أنشطة وما ينفذه من 
برامج ومشاريع ثقافية وتربوية 
إميانية ومجالس علمية، نسخر 
لها جميع الطاقات واالستعدادات 
الالزمة إلجنازها، ونستقطب لها 
نخبة مختارة من العلماء واملشايخ 
وأهل اخلبرة والتجربة ليحاضروا 
فيها من داخل الكويت وخارجها.

وأضاف الشعيب أن هذه األنشطة 
تقوم على إعدادها وتنفيذها إدارات 
املساجد في احملافظات الست ممثلة 
في املراقب����ات الثقافية بكل منها 
بالتعاون مع مكتب الشؤون الفنية 
بالقطاع، إضافة إلى بعض املشاريع 
واألنشطة التي كانت ثمرة تعاون 
بناء بني قطاع املس����اجد وبعض 
اإلدارات ف����ي قط����اع الدراس����ات 
اإلسالمية وشؤون القرآن، بل مت 
التوسع في دائرة التعاون فشملت 
جهات من خ����ارج وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية كرابطة علماء 
الشريعة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي وغيرها.
وانتقل الوكيل املساعد لشؤون 

قرار 2004 والذي ينص على ان 
االوامر التغييرية التي تقل قيمتها 
عن القيمة المحددة من قبل ديوان 
المحاس�بة تعرض على االدارة واما 
في حالة زيادة القيمة فانه تتم 
مراجعة لجنة المناقصات او ديوان 
المحاسبة مباشرة. واوضح ان 
قطاعنا يتعامل مع وزارة المالية 
الدارة النظم والشراء في متابعة 
المشاريع وادارة الفتوى والتشريع 
في حالة وصول قيمتها الى 75 
الف دين���ار فإنها تمر على ادارة 
الفتوى والتشريع ووزارة المالية 
واذا تعدت القيمة اكثر من 100 الف 
دينار فيجب ان تمر على ديوان 
المحاسبة، الفتا الى وزارة المالية 
وادارة الفتوى والتشريع ولجنة 
المناقصات وديوان المحاس���بة 
جه���ات مكمل���ة الداء عملنا في 
المش���اريع. واكد االذينة ان عقد 
المبنى الرئيس���ي لمبنى وزارة 
التربية سيتم توقيعه خالل االيام 
المقبلة بقيمة مالية وصلت الى 

684 محاضرة، أما حلقات التأصيل 
الشرعي فقد بلغت 31 حلقة تخللتها 
200 محاضرة، في حني وصل عدد 
اخلواطر اإلميانية إلى 5883 خاطرة، 
وبلغ عدد دروس التثقيف الشرعي 
86 درسا تضمنت 344 محاضرة، 
التربوية واإلميانية  الدروس  أما 
فقد بلغت 96 درسا اشتملت على 
384 محاضرة، وبلغ عدد الندوات 
22 ن����دوة، وبلغ عدد املس����ابقات 
الثقافية 13 مسابقة، وأخيرا فقد 
بلغ إجمال����ي اإلصدارات الثقافية 
)مقروءة ومسموعة( 38 إصدارا.

وأضاف الش����عيب: كان هناك 
عدد من املشاريع التي أجنزت في 

شهر رمضان املبارك منها: 
1 - مشروع ختم القرآن الكرمي، 
الذي أشرف عليه مكتب الشؤون 
الفني����ة بالقط����اع، حيث مت ختم 
القرآن كامال في 30 مس����جدا من 
مساجد الكويت في صالتي التراويح 
والقيام، وقد متت استضافة عدد 30 
قارئا من مختلف الدول اإلسالمية 

ومثلهم من داخل الكويت.
2 - مشروع التهجد الرمضاني 
في العشر األواخر من شهر رمضان، 
وفي هذا املش����روع تعاون قطاع 

المناقصات وديوان المحاس���بة 
وبعدها قام المستشار باعطائنا 
الدراس���ة والقيم���ة التقديري���ة 
الكميات المسعرة بناء  وجداول 
على القيمة التقديرية وعندما تم 
طرح المشروع سابقا كانت قيمته 
345 ملي���ون دينار وبعدها قمنا 
بمراجعة جداول الكميات ورأينا 
انخفاض االس���عار وتزامنا مع 
انخفاض اسعار مواد مستشفى 
جابر، قمنا بمخاطبة المستشار 
العطائنا دراسة عن السعر المعلن 
في ظل الظروف المالية السابقة، 
فقدمنا دراس���ة ب���� 264 مليونا 
وبعدها قامت الوزارة بارس���ال 
كتب للجنة المناقصات تؤكد ان 
قيمة المش���روع بين 280 و345 
مليونا حتى وصلت القيمة الى 
265 مليون دين���ار، مؤكدا عدم 
وجود تجاوزات في هذه المناقصة 
خاصة انها تشمل 3 طرق علوية 
وانفاقا وطرق���ا مؤقتة وترحيل 
خدمات ويعتبر المشروع مكمال 

أسامة أبوالسعود
أجنز قطاع املس����اجد بوزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
مجموعة من األنش����طة والبرامج 
الثقافي����ة املتنوعة  واملش����اريع 
الثقافية للعام  في إطار اخلط����ة 

2010/2009 والتي بدأت في 2009/4/1م 
وانتهت في 2010/3/31.

وق����ال وكي����ل وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلس����المية املساعد 
لشؤون املس����اجد وليد الشعيب، 
إن األنشطة والبرامج واملشاريع 
الثقافية والتربوية التي احتضنتها 
مس����اجد الكويت على مدار العام 
املنصرم حققت حضورا جماهيريا 
فاق كل التوقعات، وأبرزت الدور 
الريادي واحلضاري للمس����اجد، 
ف����ي االرتقاء  ومدى إس����هاماتها 
باملجتمع ثقافيا وأخالقيا وعلميا 
كونها محاضن تربوية بجانب أنها 
دور عبادة ذات رسالة سامية في 
القيم اإلميانية، والتأكيد  تأصيل 
على الروابط االجتماعية بني أفراد 
املجتمع وجتمعاته، وإشاعة روح 
الوس����طية واالعتدال، ومحاربة 
الشبهات وتقومي االنحرافات، ونبذ 
الفرقة والتش����رذم والقضاء على 

فرج ناصر
قال الوكيل المس���اعد لقطاع 
الرقابة والتدقيق بوزارة االشغال 
م.طالل االذينة ان قطاع الرقابة 
والتدقيق قطاع فني وليست لديه 
مشاريع وتوجد فيه ادارة الوثائق 
والعقود وادارة المحاسبة والعقود 
ويستمر عمل القطاعين منذ لحظة 
والدة فكرة المشروع حتى لحظة 

توقيع االتفاقية.
واض���اف االذينة خالل اللقاء 
ال���دوري لديوانية االش���غال ان 
التي تق���ع في االمور  الخالفات 
التعاقدية تحسم من خالل ادارة 
الوثائق والعقود، مشيرا الى ان 
العقود مهمتها  ادارة محاس���بة 
التدقيق في المشروع منذ توقيعه 
حتى تاريخ تسلمه مؤكدا ان هذه 
االدارة لم تكن مفعلة بالس���ابق 
وذلك لعدم وجود خبرات كافية 
هندسية في هذا الجانب ولفت الى 
ان جميع االوامر التغييرية تمر من 
خالل هذه االدارة وذلك بعد صدور 

املساجد إلى احلديث عن األنشطة 
التي مت تنفيذها في العام 2009/ 
2010م � 1431ه� فقال: جاءت أنشطة 
املساجد في العام املنصرم متنوعة 
ومتميزة كما وكيفا حتقيقا لألهداف، 
والغايات السامية التي تتوخاها 
الوزارة من هذه النش����اطات، فقد 
اشتملت على املجالس الفقهية التي 
بلغ عددها 174 مجلسا، واحملاضرات 
العام����ة وبلغ����ت 498 محاضرة، 
والدورات العلمية التي وصلت إلى 
64 دورة، واألسابيع الثقافية التي 
بلغ عددها 171 أسبوعا اشتملت على 

80 مليونا.
الجهراء  وفيما يخص طريق 
وال���ذي يبلغ طوله 11 كلم بقيمة 
انش���ائية تنفيذي���ة وصلت الى 
265 مليون دينار اش���ار االذينة 
الى اننا قمنا بتجهيز المستندات 
المطلوب���ة ومتابعتها وحصلنا 
على موافقة الفتوى والتش���ريع 
وموافق���ة وزارة المالية ولجنة 

ابراهيم البغلي وجاسم املدوه ومنصور السالمني خالل املؤمتر الصحافي في جمعية الصحافيني

لكل اللجان العاملة بانشطة الجائزة ولكل الجهات الداعمة النشطة 
الجائزة.

من جهته قال مراقب ادارة رعاية المس���نين بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل جاسم المدوه ان العمل التطوعي او ما يسمى 
حديثا في ادبيات التنمية »رأس المال االجتماعي« يتمثل بالروابط 
التي تقوم على القيم االجتماعية الحميدة كالثقة والصدق والتعاون 
والتراحم والتكافل، موضحا ان هذا الترابط يشكل الرابطة التي 
يجد فيها المواطنون انفسهم كافراد ومجموعات ويسعون فيها 
لتحقي���ق ذاتهم ومصالحهم المترابط���ة بمصالح المجتمع الذي 

يعيشون فيه.
وبي���ن ان التحدي يكمن في توظيف »رأس المال االجتماعي« 
في ثورة علمية وتقنية وسلوكية والتي من دونها ال يمكن تنفيذ 
السياسات التي تقوم على البحث العلمي والمشاريع التي تخدم 

مصالح افراد المجتمع المدني بالبالد.

مشروع وطني

واوضح ان مشروع االبن البار يعتبر احد المشاريع الوطنية 
التي تعزز القيم االجتماعية في المجتمع والتي تؤكد على اهمية 
مبدأ المشاركة المجتمعية بين مختلف فئات وافراد ومؤسسات 
المجتمع المدني بما يتفق مع تعاليم ديننا االس���المي الحنيف 
وتؤكد عليه مبادئ ومواد الدس���تور الكويتي وعادات مجتمعنا 

التي جبلنا عليها.
وافاد المدوه بأن الخدمة التطوعية ليس���ت س���مة اسالمية 
وحسب وانما هي سمة حضارية لالنسان تجعله فخورا بالهدف 
الذي يطمح الى تحقيقه وتشعره باهميته كفرد يساهم في خدمة 

مجتمعه.
واش���اد الم�دوه بجهود راعي الجائ���زة ابراهيم طاهر البغلي 
ودعمه الالمحد�ود للجائزة وبجه���ود اعضاء اللجنة العليا في 
تنظيم انش���طة الجائزة وكذلك دعم وس���ائل االعالم المختلفة 

النشطة الجائزة منذ انطالقها منذ ثالث سنوات.
من جانبه استعرض عضو لجنة التحكيم بجائزة االبن البار 
منصور الس���المين انشطة الجائزة التي س���تنطلق بداية مايو 
المقبل وحتى الحفل الختامي للجائزة في ش���هر اكتوبر المقبل، 
كما استعرضت رئيس���ة اللجنة االعالمية للجائزة أمينة العلي 
انش���طة مس���ابقة القصة القصيرة التي س���تنظم بالتعاون مع 

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

في المدارس والمجتمع الطالبي، موضحا انه س���يتم االعالن عن 
هذه االنشطة تباعا من خالل وسائل االعالم المختلفة التي كان 
لها الدور الكبير في ابراز انشطة الجائزة خالل السنوات الثالث 

الماضية.
واشار الى اننا نسعى الن يكون هناك يوم عالمي لالبن البار 
وايص���ال الجائ���زة للعالمية خاصة اننا بحثن���ا مع االخوة في 
مملكة البحرين اقامة هذه الجائزة وبالفعل بدأنا العمل في مملكة 
البحرين وحاليا جار التنسيق مع االخوة في دولة قطر لتنظيم 
الجائزة في بلدهم كما انن���ا اجرينا العديد من اللقاءات مع عدد 
من س���فراء الدول العربية واالجنبية وس���نقوم بزيارات اخرى 
لعدد آخر من الس���فراء بهدف وضع آلية لنش���ر مفهوم الجائزة 

على المستوى العالمي.
وحول عدم اش���هار جمعية رعاية المس���نين حتى اآلن على 

الرغم من انطالق الجائزة منذ ثالث س���نوات اوضح البغلي اننا 
قدمنا كل المستندات المطلوبة الشهار الجمعية لوزارة الشؤون 
وتم���ت الموافقة على طلبنا وتمت احالة طلبنا لمجلس الوزراء 
القراره ولكن ال نعلم س���بب عدم اقراره من قبل مجلس الوزراء 

حتى اآلن.

مقابلة سمو رئيس الوزراء

وافاد البغلي بأننا بصدد مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر المحمد وكلنا امل باقرار س���موه اشهار الجمعية 

خالل الفترة القليلة المقبلة.
وشكر البغلي وسائل االعالم المختلفة المحلية على وقوفها 
ودعمها للجائزة منذ انطالقتها منذ ثالث سنوات وابراز انشطة 
الفراد المجتمع فلهم منا الشكر والتقدير وكذلك الشكر موصول 

بشرى شعبان
اعلن الراعي الرسمي لجائزة البغلي لالبن البار ورئيس مجلس 
ادارة جمعية رعاية المس���نين )تحت االشهار( ابراهيم البغلي 
عن انطالق انش���طة الجائزة للعام الرابع على التوالي بالتعاون 
مع ادارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
مؤكدا ان استمرار انشطة الجائزة للعام الرابع على التوالي يدل 
على نجاحها وتقبل افراد المجتم���ع الكويتي لها من خالل عدد 

المشاركين فيها خالل السنوات الثالث الماضية.
واضاف البغلي في المؤتمر الصحافي الذي عقده مس���اء اول 
من امس بمقر جمعية الصحافيي���ن لالعالن عن جائزة البغلي 
لالب���ن البار للعام الرابع بحضور اعضاء اللجنة العليا للجائزة 
انه ال يخفى على احد مدى اهمية مش���اركة مؤسسات المجتمع 
المدني في المشاركة المجتمعية لخدمة فئة عزيزة على قلوبنا 
وهي فئة كبار الس���ن الذين هم عبق الماضي والحاضر الجميل 
وله���م الفضل الكبير في بناء بلدنا الكويت والعمل على االرتقاء 
بمؤسس���اته بكل مجاالت الحياة والي���وم علينا ان نقدم لهؤالء 
الرجال والنساء من كبار السن الرعاية والخدمة الكاملة عرفانا 

لهم بما قدموه لنا ولبلدنا الكويت.

السنة الرابعة على التوالي

وقال نحن وللس���نة الرابعة على التوالي ننظم هذه الجائزة 
لعلنا نسلط الضوء على بر الوالدين واهمية الدور التوعوي الفراد 
المجتمع كافة سواء من المواطنين او المقيمين على هذه االرض 
الطيبة، مبينا ان ديننا االسالمي الحنيف حث على بر الوالدين 
ولك���ن هناك بعض العقوق من بعض افراد المجتمع على الرغم 
من ان اهل الخير من االبناء كثيرون ولكننا ال نس���مع سوى عن 
قصص العقوق لذا ارتأينا ان تكون من ضمن انشطنا لهذا العام 
مسابقة القصة القصيرة بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب التي ستنطلق انشطتها بداية شهر مايو المقبل 
وحتى نهاية شهر اغس���طس لكتابة بعض القصص التي تعبر 

عن بر الوالدين.
وذكر البغلي ان انشطة هذا العام 2010 ستكون متعددة منها 
القصة القصيرة وتنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون 
والتنسيق مع جمعية الصحافيين الكويتية باالضافة الى توزيع 
الكتاب الوثائقي لجائزة االبن البار وتنظيم يوم مفتوح للمسنين 
والعاملين معهم باالضافة الى القاء المحاضرات والندوات التوعوية 

البغلي: انطالق جائزة االبن البار للعام الرابع على التوالي ونسعى إليصالها للعالمية
شدد في مؤتمر صحافي بجمعية الصحافيين على ضرورة إشهار الجمعية خالل الفترة المقبلة


