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الموعد: اجتماع لشركات المواد الغذائية 
لتخفيض األسعار في شهر رمضان المبارك

إدارة الثقافة اإلسالمية
تستضيف الماجد اليوم وغدًا

ليلى الشافعي
ادارة  اعلن رئيس مجل���س 
التعاوني���ة  جمعي���ة ش���رق 
عبداهلل املوعد عن عقد اجتماع 
جلميع ش���ركات املواد الغذائية 
لالستعداد لشهر رمضان املقبل 
وذلك لتخفيض االسعار وعمل 
مهرجانات كبيرة تشمل جميع 
الغذائية واالس���تهالكية،  املواد 
واشار املوعد الى ان هناك خطة 
لتوسعة السوق املركزي وطرح 
احمل���الت ملن يريد اس���تثمارها 

قريبا.
وحول ارب���اح اجلمعية لهذا 
العام قال لم اتسلم مجلس ادارة 
جمعية شرق التعاونية اال منذ 
ش���هور واملعل���وم ان اجلمعية 

ليلى الشافعي
أكد مدير ادارة الثقافة االسالمية 
ب���وزارة األوق���اف والش���ؤون 
االس���المية بدر السنني حرص 
االدارة على اس���تمرار برامجها 
التوعوية واالميانية املشتملة على 
اجلرعات التوجيهية واإلميانية 
الن���دوات واللقاءات  من خالل 
اجلماهيري���ة  واحملاض���رات 
اط���ار االرتقاء  التي تصب في 
بأخالقيات املس���لم، وتطلعها 
من خالل مسيرتها الثقافية الى 
تفعيل روابط الشراكة الثقافية 
املجتمعية احملققة لغايتها في 

صناعة املناخ الثقافي االسالمي، جاء ذلك بعد اعالن 
السنني عن قيام اإلدارة باستضافة عضو مجلس 
الشورى في اململكة العربية السعودية الشقيقة 
فضيلة الداعية د.سليمان املاجد الذي حل ضيفا 

عزيزا على بلده الثاني الكويت.
وبني الس���نني ان االدارة أعدت برنامجا دعويا 
ثقافيا مبناسبة استضافته وقد راعت فيه ان تشمل 
هذه الزيارة العزيزة عددا من املناطق واحملافظات 
املختلفة لعموم الفائدة، وعليه فإن اإلدارة تنظم 
اليوم وغدا دورتني علميتني شرعيتني عقب صالتي 

الفجر والعصر في مسجد عودة 
عوض العنزي مبنطقة العيون 

ق1 مبحافظة اجلهراء.
وتابع: اما بعد صالة مغرب 
اليوم فاجلمهور على موعد مع 
محاضرة دعوية متميزة وذلك 
العدوان����ي مبنطقة  مبس����جد 
مبحافظ����ة  ق7  الف����ردوس 
الفرواني����ة، وس����يكون ختام 
األنش����طة اس����تضافة الشيخ 
س����ليمان املاجد ي����وم اجلمعة 
املوافق 18 اجل����اري مع خطبة 
وص����الة اجلمعة في مس����جد 
بيبي البدر مبنطقة الصباحية 
مبحافظة األحمدي، مع العلم أن جميع األنشطة 

ستخصص بها أماكن للنساء.
وأشار الى ان هذه الندوات واحملاضرات تأتي 
استجابة من االدارة لآلليات واملعايير اإلرشادية 
والقيمية التي تتبعها اإلدارة والتي تعكس مردودها 
ايجابيا على املجتمع من خالل غرس القيم وتأصيل 
الفضائل، وانطالقا في االرتقاء بإحداثيات تطوير 
اخلطاب الوعظي وبيان الدور السامي الذي يلعبه 
في تقوية الصلة بني املسلم وعقيدته، والذي يسهم 

في بناء منظومة التربية االجتماعية.

لم ت���وزع ارباحا العام املاضي، 
ل���دي تفاؤل  ولكن ه���ذا العام 
لتحقيق هامش من الربح، وحول 

خصخصة اجلمعيات التعاونية 
اكد املوعد ان مش���روع القانون 
املقدم ملجل���س االمة ننتقد فيه 
النقطة الوحيدة والتي تؤخذ عليه 
وهي عدم اخذ رأي التعاونيات 
في مجل���س املجلس ولذلك فقد 
مت تش���كيل جلنة من 6 رؤساء 
للنظر في القانون لكي نصل مع 
احلكومة الى املناسب، مشيرا الى 
ان القانون ال خالف عليه ولكن 

اخلالف على عدد املصوتني.
وعن غالء أسعار اجلمعيات 
اكد ان الغ���الء ليس صادرا من 
اجلمعية، فاجلمعية حتصل على 
هامش ربح بسيط ولكن الغالء 
يأتي من التجار ولذا ادعو لتوحيد 

االسعار في جميع اجلمعيات.

عبداهلل املوعد

د.سليمان املاجد

وليد الشعيب خالل استقباله د.صالح احلربي

)أنور الكندري( املستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح ومطلق القراوي وفريد أسد عمادي خالل حفل وضع حجر األساس

املستشار راشد احلماد يضع حجر األساس ملبنى مشروع ضاحية السالم بحضور د.عادل الفالح

توزيع الهدايا على املساهمني

الشعيب والحربي بحثا قضايا الدعوة في المساجد

استقبل وكيل وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
املساعد لشؤون املس���اجد وليد الشعيب مبكتبه 
في قطاع املساجد ضيف وزارة األوقاف والشؤون 
االس���المية عميد معهد األئمة واخلطباء بجامعة 
طيبة � املدينة املنورة � اململكة العربية السعودية 
د.صالح احلربي، والذي حل ضيفا كرميا على وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية بدعوة من ادارة مساجد 
محافظة حولي لعق���د دورة متخصصة ملجموعة 
من األئمة واخلطب���اء وذلك خالل امللتقى الدعوي 
ال���ذي تنظمه االدارة في الفترة من 12 اجلاري الى 
اليوم، والذي تقام أنشطته في مبنى تدريب األئمة 

واملؤذنني بقطاع املساجد.
وكان الشعيب رحب باحلربي وشكره على جهوده 

في ميدان الدعوة وعلى ما يقدمه من خبرات لرفع 
مستوى األداء لألئمة واخلطباء، وناقش معه العديد 
من املسائل التي تتعلق بالدعوة في املساجد وتخص 
األئمة واخلطباء والتي متكنهم من أداء رس���التهم 
على الوجه األمثل، وكذل���ك املعوقات التي حتول 
بينهم وبني التفوق العلمي واحللول املناسبة لها.

من جانبه، عبر د.احلربي عن عميق شكره للوكيل 
املساعد لشؤون املساجد على حسن االستقبال وكرم 
الضيافة، معربا عن س���عادته ملا شاهده من تطور 
هائل في قطاع املس���اجد بالكويت، مثمنا اجلهود 
املبذولة لعمارة املس���اجد وتهيئتها ألداء رسالتها 
املجتمعية مبختلف جوانبها االميانية والتربوية 

والثقافية.

استقبل عميد معهد األئمة والخطباء بالمدينة المنورة

»األشغال«: الغريب وكياًل مساعدًا للشؤون اإلدارية والمالية.. والدواي »للقانونية«
فرج ناصر

أصدر وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر 3 ق��رارات وزارية يقضي األول 
بتعيني حمود الدواي وكيال مس����اعدا لقطاع الشؤون 
القانوني������ة والثان������ي بتعيني حم����د الغريب وكيال 
مساعدا لقطاع الشؤون االدارية واملالية، فيم��ا يقضي 
القرار الوزاري الثالث بضم قط��اع الش��ؤون االدارية 
والقانوني��ة الى قطاع الشؤون املالية ليصب�ح مسم��اه 
قط��اع الش������ؤون االداري��ة واملالي��ة على ان تتبع��ه 
االدارات التالي��������ة: ادارة ش������ؤون املوظف��ني، ادارة 
اخلدمات االدارية، ادارة النقل وامليكانيك، ادارة الشؤون 
املالية، ادارة املشتري��ات واملخ��ازن، وتسمي��ة قط��اع 
للش��ؤون القانوني��ة عل��ى ان يك��ون هيكل��ه التنظيم��ي 
عل��ى الوج��ه التالي: تعديل تس����مي��ة ادارة الشؤون 

القانونية الى ادارة الفت��وى، تعدي��ل تس����مي��ة ادارة 
مش����اريع اجلامع��ة ال��ى ادارة القضايا ونقل تبعيتها 
من قطاع شؤون املشاريع االنشائية الى قطاع الشؤون 

القانونية.
ومن جانب آخر اصدر وكيل وزارة األشغال العامة 
م.عبدالعزيز الكليب خمسة قرارات ادارية تقضي: بندب 
الفي الشعالن بوظيفة مدير ادارة املكتب الفني لوكيل 
الوزارة، وندب احمد حسني احمد محمد بوظيفة مدير 
ادارة القضايا بقطاع الش����ؤون القانونية، وندب ناهد 
سليمان النفيس����ي بوظيفة مدير ادارة الفتوى بقطاع 
الشؤون القانونية، وندب س����هام عبدالعزيز الغريب 
بوظيفة رئيس قسم االعداد واملتابعة بادارة مكتب وكيل 
الوزارة، وندب امل ابراهيم ميرزا بوظيفة رئيس قسم 

الدراسات بقطاع هندسة الصيانة.

ضم قطاع الشؤون اإلدارية والقانونية إلى المالية

حمد الغريب حمود الدوايم.عبدالعزيز الكليب د.فاضل صفر

الحماد: الزيادة المطردة للدارسين والدارسات
للعلوم الشرعية تستلزم بناء المزيد من المباني

تعاونية الجهراء نظمت رحلة عمرة لمساهميها
ص����رح ممث����ل اجلمعية ل����دى احتاد 
اجلمعيات التعاونية اسماعيل السعدي بأنه 
استمرارا للنهج املتطور والذي دأب مجلس 
االدارة على السير فيه بهدف رفع مستوى 
اخلدمات املقدمة ألهال����ي اجلهراء الكرام، 
نظمت اجلمعية رحلة العمرة للمساهمني 
الكرام وملدة 3 أيام وليلتني وتذكرة السفر 
كانت على اخلطوط اجلوية السعودية شاملة 
اإلقامة في فندق هيلتون مكة بجوار احلرم 
مباشرة مع الوجبات واالستقبال والتنقل 

من املطار في جدة والعكس.
وأوضح السعدي ان ادارة الوفد وضعت 
برنامجا دينيا وثقافيا للمشاركني في الرحلة 
أضفى جوا إميانيا تناسب مع أجواء زيارة 

البيت العتيق.
وتخلل البرنامج مسابقات دينية متنوعة 
وهدايا قيمة للفائزين من املعتمرين مبشاركة 
الداعية بدر احلجرف الذي حاضر في الندوة 
الدينية بعد صالة عصر اجلمعة في الفندق 
ومت توزي����ع الهدايا واجلوائز على معظم 
املعتمرين. وتاب����ع بأنه كانت هناك أفكار 

جديدة في تقدمي اخلدمات للمعتمرين منها 
هدية لكل معتمر بالرحلة عبارة عن توفير 
خط تليفون به رصيد 80 رياال تسلمها في 
مطار جدة عند الوصول مباشرة مع مفاتيح 
الغرف وتعليمات اإلقامة واملغادرة وبرنامج 
الرحلة وذلك كله وضع في ظرف باسم احملرم 
واملرافقني معه ومت تسلمه عند اخلروج من 
صالة مطار جدة مباشرة بكل سهولة ويسر، 
مع توفير املياه والعصائر والقهوة العربي 
والتمر عند اخلروج من صالة مطار جدة 

وقبل الركوب في الباصات.
واض����اف ان ادارة اجلمعي����ة حترص 
دائما على تقدمي كل ما هو جيد في مجال 
اخلدمات التعاوني املتطورة وذلك خدمة 

ألهالي املنطقة الكرام.
الش����ركات  الس����عدي جميع  وش����كر 
واملؤسسات وبيت التمويل الكويتي التي 
ساهمت بالدعم لرحلة العمرة للمساهمني 
وأيضا الشكر الى رئيس وأعضاء مجلس 
االدارة واالدارة التنفيذية على ما قاموا به 

من جهود إلجناح هذه الرحلة.

أسامة أبوالسعود
أك���د نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
انه ومنذ نش���أة وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية وهي تسعى 
نحو حتقيق غايتها األسمى وهي 
خدمة بيوت اهلل تعالى دور القرآن 
الك���رمي وتوفير كل االنش���طة 

واخلدمات الداعمة لها.
جاء ذلك في كلمة للحماد خالل 
احلفل الذي أقامته جلنة تنفيذ 
ومتابعة عقود الصيانة اخلاصة 
بقطاع ش���ؤون الق���رآن الكرمي 
والدراسات االسالمية لوضع حجر 
األساس ملبنى مشروع ضاحية 
السالم على نفقة الشيخة موضي 
سالم مالك الصباح مساء امس 

االول.
وقال احلماد ان ألهل الكويت 
أيادي بيضاء ومساهمات بارزة 
على مدى عقود من الزمان بدأها 
االجداد واآلباء وأكمل مسيرتها 
االبن���اء، وه���و ما جب���ل عليه 
الكويتيون بحبهم للعمل اخليري 
والدعم املتواصل للمشاريع التي 
تعود بالنفع على الفرد واملجتمع، 
ومنها بناء املساجد سواء داخل 
الكويت أو خارجها، وكذلك مراكز 
ودور القرآن الكرمي املنتشرة في 
جميع محافظات دولتنا احلبيبة 
الكويت، مشيرا الى اننا اليوم امام 
منوذج عملي لتلك املساهمات التي 
يقوم به���ا املتبرعون، بوضعنا 
حجر االساس ملشروع ضاحية 
السالم بتبرع كرمي من الشيخة 
موضي سالم مالك الصباح، سائال 
اهلل تعالى ان يضعه في ميزان 
حسناتها ويجزيها عن هذا التبرع 
خير اجلزاء في الدنيا واآلخرة.

واض���اف: ان العمل اخليري 
لن يقف في مراكز ودور القرآن 
الكرمي عند هذا احلد، فهو استكمال 
ملسيرة سابقة ستتبعها مسيرات 
الحقة من خالل الطلبات املقدمة 
لدى الوزارة والتنسيق املستمر 
مع أولئ���ك املتبرعني من خالل 
االدارات املختلف���ة وبإش���راف 
هندس���ي ومعماري مباشر من 
االخوة في جلنة تنفيذ ومتابعة 
عقود الصيانة اخلاصة بقطاع 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االسالمية والذين ال يألون جهدا 
في تقدمي املزيد من املشاريع سواء 
من خالل ميزانية الوزارة بعقودها 
املختلفة أو من خالل االشراف على 

والدراسات االس���المية وريادة 
الكوي���ت باالهتمام بدور القرآن 
الكرمي، وليكون لدينا إدراك للواقع 

واستشراف للمستقبل.
بدوره، قال نائب رئيس جلنة 
تنفي���ذ ومتابعة عقود الصيانة 
اخلاصة بقطاع ش���ؤون القرآن 
الكرمي والدراس���ات االسالمية 
م.سليمان السويلم: اننا باألمس 
القريب كنا نضع حجر االساس 
ملشاريع تقوم جلنة تنفيذ ومتابعة 
عقود الصيانة اخلاصة بقطاع 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االسالمية بتنفيذها واإلشراف 
عليها وغالبية هذه الوجوه النيرة 
حضرت ذلك احلفل وكان لها دور 
بارز في دعم عملنا، فنحن اليوم 
جنني ثمار تسويق وزارة االوقاف 
والش���ؤون االسالمية ألراضيها 
التي مت ترخيصها، واحلصول 
على تبرعات س���خية ومعطاءة 
كان هدفها االسمى خدمة القرآن 
الكرمي من خالل تبرع الشيخة 
موضي الصباح لبناء مشروع 
ضاحية السالم الذي قمنا اليوم 

بوضع حجر األساس له.
وأوضح ان مشروع منطقة 
السالم قطعة 1 مبحافظة حولي 
تبلغ مس���احة قسيمته 1000م2 
حيث ان املبنى مكون من سرداب 
وثالثة ادوار، حيث سيتم استغالل 
املبنى كمركز ودار للقرآن الكرمي 
الدراس���ات  مخص���ص إلدارة 
االسالمية وادارة السراج املنير، 
حيث يعتبر املشروع خدمة لدور 
الكرمي ولتغطية االقبال  القرآن 
املتزايد للدارس���ني والدارسات 
على حفظ القرآن الكرمي ودراسة 

علومه.

مشاريع املتبرعني.
وبني احلماد ان الزيادة املطردة 
الدارس���ني والدارسات  من قبل 
العلوم الشرعية  واالقبال على 
أصبحت تستلزم بناء املزيد من 
املباني لتواكب تلك الزيادة العددية 
وليكون لوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية مبانيها اخلاصة التي 
تخدمها ف���ي هذا املجال، خاصة 
في ظل التعاون الذي كان خالل 
الفترة السابقة واملمتد حاليا مع 
باقي وزارات الدولة الس���تغالل 
مبانيه���ا كدور للق���رآن الكرمي 

ومراكز للتحفيظ.
من جهته، أشاد وكيل وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
الف���الح بحرص اولياء  د.عادل 
االمور على احلاق أبنائهم مبراكز 
حتفيظ الق���رآن الكرمي وهو ما 
يتض���ح من خ���الل تزايد أعداد 
الدارسني والدارسات في السنوات 

االخي���رة وهو نت���اج طبيعي 
بدأه االجداد من خالل حرصهم 
على ذهاب أبنائهم الصغار الى 
املطوع لتحفيظ االوالد واملطوعة 
لتحفيظ البنات، مبينا ان الفكرة 
الصغيرة تدرجت وأخذت مراحلها 
الواسعة في تبني وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية لها وتوفير 
البشرية واملادية  كل االمكانات 
الستكمال جناح الفكرة وليكون 
لدينا في كل بيت حافظ لكتاب 
اهلل عز وجل، باالضافة تدارس 
العلوم الشرعية وهو ما تقوم به 
ادارات متخصصة تابعة لقطاع 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االس���المية وكل حس���ب مجال 

عمله.
وأوضح د.الفالح ان امليزانيات 
املقررة ال تفي بالغرض املطلوب 
من حيث توفير املنشأة املناسبة 
والبد من وجود تعاون مع وزارات 

الدولة االخرى والتي كان لها دور 
بارز في استضافة مراكز القرآن 
الكرمي في مبانيها، باالضافة الى 
التي تلقتها  التبرعات السخية 
ال���وزارة من املتبرعني ومنها ما 
نق���ف علي���ه اآلن وهو حتقيق 
واضح ملبدأ الشراكة مع املجتمع 
ومن خالل تبرع س���خي وكرمي 
من الشيخة موضي سالم مالك 
الصباح إلنشاء واجناز دار القرآن 
الكرمي بضاحية السالم، واجناز 
الكرمي  الق���رآن  حلقات حتفيظ 
مبنطق���ة الصباحية، فتبرعات 
أهل الكويت بالنسبة لدور القرآن 
الكرمي جتدها اليوم منتشرة في 
الى  جميع احملافظ���ات وتدعو 
الفخر واالعتزاز وبتحقيق مبدأ 
املتبرعني واالبداع  الشراكة مع 
من االخوة العاملني بلجنة تنفيذ 
ومتابعة عقود الصيانة اخلاصة 
بقطاع ش���ؤون الق���رآن الكرمي 

خالل وضع حجر األساس لمبنى مشروع ضاحية السالم لحفظ القرآن الكريم على نفقة الشيخة موضي سالم مالك الصباح

الفالح: الميزانيات ال تفي بتوفير المنشآت المناس�بة لمراكز القرآن الكريم والبد من التعاون والتبرعات


