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الجالهمة: الحجي رمز للعمل الخيري في العالم اإلسالمي

الكندري: »شؤون القرآن« تقيم دورة تدريبية بالبحرين
صرح مراقب حلقات حتفيظ القرآن الكرمي بإدارة ش����ؤون القرآن 
الكرمي بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية ناصر احمد الكندري بأنه بعد 
النجاح الذي حققته ادارة شؤون القرآن الكرمي في تأسيس االطفال على 
القراءة السليمة ومعاجلة ضعف القراءة لدى طلبة املرحلة االبتدائية 
مبراكز »القارئ الصغير« في الكويت، تقيم االدارة دورة تدريبية بناء 
على دعوة من وزارة العدل والشؤون االسالمية مبملكة البحرين بعنوان 
»تأسيس االطفال على القراءة على أسس علمية ومعاجلة ضعف القراءة 
لطلبة املرحلة االبتدائية« والتي تنظمها وزارة العدل والشؤون االسالمية 
مبملكة البحرين ملدرسيها لتدريبهم على كيفية تدريس منهج القارئ 
الصغير »اقرأ وارتق«، والتي بدأت محاضرات د.حافظ محمد القرشي 

فيها من السبت املاضي وحتى 20 من مايو اجلاري.

واعتبر الكندري ان هذا التعاون مبنزلة نقلة نوعية واجناز كبير 
يضاف الى اجنازات االدارة منذ انشائها حيث ان االدارة سبق ان قامت 

بالتعاون مع بعض الوزارات واملؤسسات داخل الكويت.
وبني الكندري ان الدورة تضم في طياتها محاور عدة منها التعرف 
على االس����باب احلقيقية لضعف القراءة ل����دى الطلبة والتدريب على 
معاجلة ضعف القراءة عن طريق تدريس منهج القارئ الصغير »كتاب 
اقرأ وارتق« بنظام »من اجلزء الى الكل« واجراء حوار مفتوح ملناقشة 
بعض املفاهيم املتعلقة بتعليم الصغار، وعالقة الوس����ائل التعليمية 
بتدريس اللغة وشرح كيفية تدريس االطفال القراءة على أسس علمية 
لالعمار ب����دءا من مرحلة رياض االطفال وتش����مل املرحلة االبتدائية، 

ومعاجلة العبث وكثرة احلركة وعدم التركيز أثناء القراءة.

أكد أنه حرص على تكوين شراكة بين الهيئة واألوقاف

محمد اجلالهمة يوسف احلجي

االمانة العام����ة لالوقاف في دعم 
جهود االغاثة وباش����راف اللجنة 
الكويتية املش����تركة لالغاثة التي 
جمعت شمل اجلمعيات اخليرية في 
الكويت ووحدت عملها حتت مظلتها، 
واسفر التنسيق املشترك مع العم 
يوسف احلجي على مساهمة االمانة 
في دعم جهود االغاثة بدول عدة 
كجيبوتي والصومال وباكستان 
وموريتانيا والسودان وبنغالديش 
والقرن االفريق����ي وغزة ولبنان 
واليمن واندونيسيا وغيرها من 

الدول االسالمية.
وف����ي نهاي����ة تصريحه متنى 
اجلالهم����ة من املولى عز وجل ان 
العمل اخليري وان  يوفق فارس 
يس����تمر عطاؤه ودعم����ه للهيئة 
ملواصل����ة مس����يرتها ال����ى ارفع 
املس����تويات، كما تقدم اجلالهمة 
بالتهنئة للدكتور عبداهلل معتوق 
مبناسبة اختياره رئيسا للهيئة 
العاملية خلفا  اخليرية االسالمية 
للعم يوسف احلجي، داعيا اهلل ان 
يعينه على حتمل االمانة وتأديتها 
على اكمل وجه، ومتمنيا ان يستمر 
العطاء في هذه الهيئة املباركة حتى 
يكون هذا الصرح اخليري منارة 

للعمل اخليري املؤسسي.

بدور كبير في تأسيس جلان داخل 
الكويت وخارجها لتوحيد جهود 
االغاثة ومن اجل مواجهة الظروف 
التي تعصف باملجتمعات املنكوبة 
جراء عوامل الطبيعة أو احلروب، 
والعمل على محاربة االزمات التي 
تواجه املجتمعات وتعوق مسيرة 
التنمية كاالمراض والبطالة والفقر 
من خالل تقدمي جهود ملموس����ة 
ف����ي مج����االت التنمية الش����املة 
كاالقتصادية والتعليمية والصحية 

والدينية واالجتماعية.
واشار اجلالهمة الى ان احلجي 
حرص دائما على تكوين شراكة 

مجتمعي����ة بني الهيئ����ة واالمانة 
العامة لالوق����اف لتلمس حاجات 
املجتمع����ات وس����عى ال����ى جلب 
مبادرات عدة لدعم بناء املشاريع 
التنموية ودعم جهود االغاثة داخل 
الكوي����ت وخارجها باالضافة الى 
جلب استثمارات متنوعة تساهم 
في ادارة اموال الوقف على الوجه 
األكمل، فعلى الصعيد احمللي قامت 
االمانة والهيئة بدعم بناء مستشفى 
الرعاية الصحية ودعم جهود اللجنة 
الطبية املشتركة ملساعدة املرضى 
املعسرين، اما على الصعيد الدولي 
فقد حرص احلجي على مشاركة 

أش����اد نائ����ب األم����ني العام 
للمصارف الوقفية محمد عبداهلل 
اجلالهم����ة بدور العم يوس����ف 
الهيئة  احلجي احد مؤسس����ي 
العاملية  اخليري����ة االس����المية 
ورئيسها السابق وما قدمه من 
عمل موصول وعطاء طوال ال� 25 
سنة املاضية حتى اضحت الهيئة 
احدى ابرز املؤسسات اخليرية في 
العالم االسالمي، وبني اجلالهمة 
أن احلجي يعد أحد اعمدة ورموز 
العمل اخليري واالنساني على 
الصعيدي����ن احملل����ي والدولي، 
واعطى صورة مشرفة للكويت 
وللكويتي����ني الذين جبلوا على 
حب العمل اخليري كما س����اهم 
في غرس ونشر أسس وأركان 
العمل اخليري. واوضح اجلالهمة 
أن الهيئة في عهد العم يوسف 
احلج����ي اس����تطاعت ان تضع 
بصمات انسانية واضحة خالل 
فترة مسيرتها في رعاية العمل 
اخليري، واتسعت في انشطتها 
ومشاريعها اخليرية والتنموية، 
حيث اعطى حياته ووقته الثمني 
لهذه الهيئة وصنع منها مؤسسة 
رائدة عاملية ومنوذجا يحتذى به 
في دعم العمل اخليري، كما قام 

السنين: أكثر من 1500 مشارك يوميًا 
في مجالس السماع لصحيح البخاري

»الثقافة اإلسالمية« تنظم دورة المربي الداعية
ليلى الشافعي

أكد مدير إدارة الثقافة اإلس����المية بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بدر السنني أهمية الدور امللقى على كاهل الداعية والواعظ 
داخل املجتمع كونه الطبيب واملعالج الذي يكشف مواطن العلل 
ف����ي النفوس والقلوب ويتعامل معه����ا بحرفية وإتقان من خالل 
التوصي����ف الذي يضمن العالج الفع����ال للقضاء على أعراضها، 
وجتنب اإلصابة بها واعتبار اإلدارة ش����ريكا رئيسيا في التنمية 
املجتمعية، جاء هذا في إطار قيام اإلدارة بتنظيم دورتها التوعوية 
التربوية حتت شعار »املربي الداعية« للداعية محمد الدويش والتي 
س����تنطلق اليوم مبسجد أسيد بن حضير مبنطقة الرقة قطعة 2 
وغدا مبسجد دحية الكلبي مبنطقة الظهر ق 3 وجميع احملاضرات 
ستنطلق بعد صالة املغرب مباش����رة مع وجود مكان مخصص 
للنساء. وتابع: ان هذه الدورة تأتي في إطار تأكيد االدارة للثقل 
الفكري واملجتمعي الذي يلعبه الداعية واملربي داخل املجتمع، وما 
يشكله كمصدر تنوير وارتقاء بالقيم اإلصالحية في مجتمعاتنا 

املسلمة وامتداد عملي وفعلي لرسالته املتوارثة منذ األزل في حقل 
النصح والتأديب والدعوة الى اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة. 
وأكد الس����نني ان الدورة تكشف اجلوانب املضيئة لإلدارة كمنبر 
من منابر التوجيه واإلص����الح القيمي والتربوي داخل املجتمع، 
وصرح من صروح التنوير والتوجيه الذي يوفر املخزون األخالقي 
والتربوي للجميع، ويس����اهم في تعزيز نقاط االرتكاز له والتي 
باتت من الضروريات التي يفرضها الواقع اإلسالمي للوقوف في 
وجه الزحف الفوضوي الذي بدا متفشيا داخل املجتمعات وقضى 
على البقية الباقية م����ن القيم والفضائل واألصول واملعايير في 

بيئتنا اإلسالمية.
وختم السنني حديثه بأهمية التواصل مع مثل هذه األنشطة 
ملا تبنيه في النفوس وتغرسه في العقول من آداب وفنون دعوية 
وتربوية جديرة بقيام كيان إسالمي متوازن ومتكامل، مع دعوة 
اجلميع الى متابعة جميع أنش����طتها األخ����رى من خالل موقعها 

.http://www.islam.gov.kw/thaqafa :اإللكتروني

ليلى الشافعي
تواصل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية تنظيم 
مجالس سماع وقراءة كتاب »صحيح االمام البخاري« 
التي تقام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والش����ؤون 

االسالمية املستشار راشد احلماد.
ازاء ذل����ك، اكد مدير ادارة الثقافة االس����المية في 
وزارة االوقاف والش����ؤون االسالمية بدر السنني ان 
ادارة الثقافة االسالمية استقبلت اكثر من 1500 مشارك 
يوميا في مجالس السماع لصحيح االمام البخاري، 
رحمه اهلل، من الرجال والنس����اء خالل االيام االربع 

االولى من فترة مجالس السماع.
وقال الس����نني، في تصريح صحافي، ان الكويت 
متيزت بحض����ور عدد كبير من ابن����اء دول مجلس 

التعاون اخلليجي لهذه املجالس التي اقيمت على 6 اسانيد احياء لهذه 
الس����نة التي قل االهتمام بها خالل االعوام الس����ابقة حتى جاءت ادارة 
الثقافة االس����المية، واحيت هذه الس����نة التي لم يجتمع لها هذا العدد 
من االس����انيد منذ زمن بعيد مما جعل هذا العمل يحظى باهتمام محبي 
احلديث الراغبني في حضور قراءة وسماع كتاب صحيح االمام البخاري 

رحمه اهلل.
واضاف ان مجالس السماع ستستمر حتى الثاني 
والعشرين من الشهر اجلاري في مسجد الدولة الكبير 
وذلك متاشيا مع اس����تراتيجية وزارة االوقاف التي 
وضعت ضمن اهم اهدافها الدائمة العمل على خدمة 
العلوم الشرعية والسنة النبوية، فكان هذا املجلس 
ال����ذي تهافتت عليه قلوب احملبني س����واء من خارج 
الكويت او داخلها امثال الداعية االسالمي عبدالرحمن 
عبداخلالق. وتابع ان ادارة الثقافة االسالمية وضعت 
خطتها التنموية والثقافية والفكرية في اطار احياء 
بعض الروافد التي حتفز من ادوارها وتخلق جسور 
التواصل مع جماهيرها الذين عودوها على التفاعل 
الكبير مع كل ما تقيمه وتقدمه من انشطة، وهذا ما 
ملسناه خالل مجالس السماع التي تقيمها في املسجد 
الكبير حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف املستشار راشد احلماد. وقال السنني ان ادارة الثقافة 
االسالمية حرصت على استضافة ابرز العلماء واالعلى سندا في العالم 
وذلك دعما لهذه املجالس وتكرميا لها وتفضيال للراغبني في حضورها 

على مدى االيام املقررة لها من قبل ادارة الثقافة االسالمية.

تستمر حتى 22 الجاري في مسجد الدولة الكبير

بدر السنني
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

66166613

�ساليهات لليجار باخلريان
�سالة      + 2حمـــام   + 3غرف 
ملــكـــي   فــر�ــس   - ــرة  كــبــيـــ
ــــام   ـــــام �ــــســــبــــاحــــة ع ـــــم ح
ــئ  ــاط ــس ــ� ـــع  بـــجـــمـــال ال ـــت مت
واحلديقة - الـــعـــاب لاأطفــال

عطلة نهاية الأ�سبوع

تبداأ من )140( د.ك


