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 د.عادل الفالح يضع حجر األساس ملبنى مشروع دار القرآن في الصباحية

العميد الركن زايد ناصر خالل لقائه د.خالد السهالوي

لقطة جماعية للخريجني

..ومتوسطا بعض املشاركني في وضع حجر األساس

»الثقافي البريطاني« يدرب منسقين 
لربط مدارس الكويت ببريطانيا

أعلن املجلس الثقافي البريطاني انه اختتم أخيرا برنامجا تدريبيا 
خاصا للمنسقني الدوليني في برنامج ربط املدارس بني الكويت واململكة 
املتحدة يستهدف حتسني مهارات املعلمني اخلاصة بالبرنامج وفاعليتهم. 
وقال مدير املشاريع التعليمية في املجلس ومدير املشروع في الكويت 
رأفت أبوطالب ان التدريب الذي أقيم في إحدى مدارس منطقة مبارك 
الكبير التعليمية تركز حول دور املنس����ق الدولي واملهام املنوطة به 
وكيفية استخدام الرابط املخصص لهذا املشروع. وأضاف ان التدريب 
الذي أقيم للمرة األولى في الكويت وحضره 12 متدربا من املنس����قني 
الرئيسيني من مدارس الكويت استهدف حتسني املهارات ومناقشة األفكار 
لتمكني املعلمني من اتخاذ شراكات تعليمية مهمة وفعالة مع املدارس في 
اململكة املتحدة بشكل جاد وفعال. وأوضح ان برنامج »ربط الصفوف 
الدراسية« يهدف الى تعزيز الثقة والتفاهم بني الطلبة ممن يعيشون 
في مجتمعات وثقافات مختلفة عبر ربط مدارسهم حول العالم مبدارس 
مختارة باململكة املتحدة. من جهتها، قالت مساعدة املدير في املجلس 
الثقافي البريطاني بالكويت دنيس ودجنهام ان برنامج ربط الصفوف 
الدراسية هو برنامج عاملي ريادي يرعاه املجلس لتزويد الطلبة بثقافة 
معمقة عن العالم مبا ميكنهم من امتالك املعرفة الواعية عن الطلبة حول 
العالم وثقافاتهم ومعارفهم وتكوين عالقات وشراكات بعيدة األمد مع 
أقرانهم حول العالم. وذكرت ان هناك 12 مدرس����ة في الكويت انضمت 
الى البرنامج معربة عن األمل بان تش����هد املرحلة املقبلة من املشروع 

وهي املرحلة الرابعة انضمام ست مدارس أخرى.

الفالح: الكويت تميزت بحفظ القرآن منذ القدم عبر الكتاتيب والمساجد
أسامة أبوالسعود

أكد وكي���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���المية د.عادل 
الفالح متيز الكويت منذ القدم 
بحفظ القرآن الكرمي عن طريق 
الكتاتيب واملساجد، مشيرا إلى 
أن هذه الس���نة احلميدة التي 
أرسى قواعدها اآلباء واألجداد، 
كان البد لها من متابع ومشرف 
على ش���ؤونها املختلفة، األمر 
الذي اضطلعت به وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية من خالل 
إنش���اء قط���اع متكامل يرعى 

شؤونها.
جاء ذلك ف���ي كلمة للفالح 
خالل احلفل الذي نظمته جلنة 
تنفيذ ومتابعة عقود الصيانة 
اخلاصة بقطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراس���ات اإلسالمية 
لوضع حجر األس���اس ملبنى 
مشروع دار القرآن الكرمي في 
منطق���ة الصباحية على نفقة 
املتبرع���ة نعيم���ة علي غامن 
الدبوس بحضور ممثل املتبرعة 
سامي الدبوس، لتغطية اإلقبال 
املتزايد للدارسني والدارسات 
على حفظ القرآن الكرمي ودراسة 

علومه.
وقال د.الفالح ان دور القرآن 

أصبحت الي���وم كيانا متكامال 
يرب���ي الن���شء وف���ق القرآن 
الكرمي والس���نة النبوية ومن 
خالل كوادر متخصصة وهو 
ما يس���تلزم وجود املنش���آت 
املناسبة لهم، مش���يرا إلى أن 
الوزارة مستمرة في املشاريع 
الكبرى التي تشرف عليها جلنة 
تنفيذ ومتابعة عقود الصيانة 
اخلاصة بقطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراسات اإلسالمية، 

إلنشاء وإجناز مبان متكاملة 
تعود ملكيتها بالكامل لوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
خاصة أن العدي���د من املراكز 
ودور القرآن الكرمي تقوم حاليا 
باستغالل مبان حكومية أخرى 
وخاصة مدارس وزارة التربية 
والتي ملسنا من القائمني عليها 
جتاوبا ملحوظا باستضافة تلك 
املراكز خالل السنوات املاضية، 
باإلضافة إلى احلد من االستعانة 

ان ال���وزارة متتل���ك تقاري���ر 
كاملة عن كل مش���روع سيتم 
تنفيذه واستخراج التراخيص 
والتصاميم الهندسية والواجهات 
املعمارية التي ميكن للمتبرعني 
االط���الع عليها والتعرف على 
قيم���ة التبرع املطلوب إلجناز 
املشاريع، وبإشراف من وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
التي متلك الطاقات البش���رية 
الهندس���ي  الالزمة في املجال 

مؤكدا أننا وفي الوقت ذاته ال 
املتبرعني  نستغني عن جهود 
والذين كان لهم ملسات بارزة 
ف���ي بن���اء دور العب���ادة منذ 
القدم وحتى يومنا هذا، ولعل 
تراكم اخلب���رات لدى الوزارة 
جعلنا منلك اآلليات الواضحة 
والتنسيق الفعال مع املتبرعني 
الذين يرغبون في إنشاء تلك 

املباني.
الوزارة تسعى  وأضاف أن 

باملباني املستأجرة لتلبية حاجة 
الوزارة وهو ما نسعى له من 

خالل خططنا املستقبلية.
وثمن د.الفالح للمتبرعني 
مساهمتهم الفاعلة في مشاريع 
قطاع ش���ؤون الق���رآن الكرمي 
أو  اإلس���المية  والدراس���ات 
الوزارة وهو  باقي مش���اريع 
جتس���يد لألصال���ة الكويتية 
الس���اعية لفعل اخلير سواء 
في الكوي���ت وخارجها، مبينا 

لإلشراف على تلك املشاريع من 
خالل جلنة عقود صيانة قطاع 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 

اإلسالمية.
وم���ن جانب���ه ق���ال نائب 
رئيس جلن���ة تنفيذ ومتابعة 
عقود الصيانة اخلاصة بقطاع 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلسالمية املهندس سليمان صالح 
السويلم ان مشروع دار القرآن 
في منطقة الصباحية قطعة 4 

مبحافظة األحمدي وهو عبارة 
عن مشروع متكامل ومبساحة 
قسيمة إجمالية 2500م2 ومكون 
من سرداب وثالثة أدوار كمركز 
وحلقات لتحفيظ القرآن الكرمي، 
مخصص إلدارة شؤون القرآن 

الكرمي وإدارة السراج املنير. 
أنن���ا جنني ثمار  وأضاف 
تسويق وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية ألراضيها التي مت 
ترخيصه���ا، واحلصول على 
تبرعات سخية ومعطاءة كان 
هدفه�����ا األسمى خدمة القرآن 
الكرمي م������ن خالل تبرع نعيمة 
الدبوس، مؤكدا أن إجنازات جلنة 
تنفيذ ومتابعة عقود الصيانة 
اخلاصة بقطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراس���ات اإلسالمية 
مستمرة منذ انطالقتها وحتى 
اآلن من خالل اإلش���راف على 
جميع أعمال الصيانة اخلاصة 
مبراك�����ز ودور القرآن الكرمي 
املنتشرة في جميع محافظ�����ات 
الكويت من أعمال الصيان�����ة 
الدورية وفرق الدوري الت�����ي 
الس���اعة  تعم���ل على م���دار 
وأعم��������ال الصيانة اجلذرية 
وأعم���ال اإلنش���اءات اجلارية 

حاليا.

وكيل »األوقاف« وضع حجر األساس لمبنى مشروع دار القرآن في الصباحية على نفقة المتبرعة نعيمة الدبوس

السهالوي: تخريج دفعة جديدة من فنيي الطوارئ 
من »الصحة« و»الدفاع المدني« و»اإلطفاء« و»الحرس«

أعلن وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون الفنية د.خالد السهالوي 
أمس عن تخريج 23 فني طوارئ طبية في دورة احلادث الكبير مبشاركة 

فنيي طوارئ من الدفاع املدني واالطفاء واحلرس الوطني ألول مرة.
وأوضح السهالوي في تصريح ان الدورة كانت حتت إشراف مستشارين 
بريطانيني من هيئة اسعاف »نورث ايست« البريطانية ومشاركة خمسة 

مدربني كويتيني مت تأهيلهم في الدورات السابقة.
وقال ان هذه الدورة تأتي ضمن سلس����لة من الدورات التي تقام كل 
عام وتتضمن الدورة دراس����ة نظرية وعملية ليكتسب فنيو الطوارئ 
الطبية مهارة جديدة لقيادة احلادث الكبير مبينا انه سيتم اختيار عدد 

من خريجي هذه الدورة ليكونوا مدربني لنفس الدورة مستقبال.
وأفاد د.الس����هالوي بأن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات 
الت����ي تقام كل عام وتتضمن دراس����ة نظرية وعملية ليكتس����ب فنيو 
الطوارىء الطبية مهارة جديدة لقيادة احلادث الكبير، مبينا ان الدورة 
متثل املرحلة الثالثة املتقدمة لالطباء إلنقاذ مصابي احلوادث اجلسيمة 

كحوادث السيارات او السقوط من اماكن مرتفعة.
وأكد ان الدورات الس����ابقة ساهمت بش����كل كبير في زيادة اخلبرات 

لالطباء في مجال االنقاذ فضال عن االستفادة منها في التعامل مع ادارة 
احلوادث اجلس����يمة من حيث عدد املصابني وحجم احلادث عن طريق 
حتديد نوع احلدث وفرز املصابني حسب أولية اإلصابة وإقامة مستشفى 
ميداني باملوقع ملعاجلة املصابني ومن ثم نقلهم إلى املستش����فيات وفق 

النظام املعمول به عامليا.
وأشاد د.السهالوي بجهود املدربني البريطانيني والكويتيني واملشرفني 
على تنظيم هذه الدورة، مبينا انه سيتم تدريب الطاقم الطبي باملستشفيات 
واإلدارات املعنية باستقبال احلوادث مستقبال ضمن خطة ادارة الطوارىء 
الطبي����ة. وتعد هذه الدورات مجدولة ضمن خطة الوزارة التي وضعت 
على منهجية عاملية بهدف رفع مس����توى الطواق����م الطبية حيث بدأت 

الوزارة في تطبيق هذه اخلطط منذ عام 2008.
وكشف السهالوي عقب مشاركته في اجتماع األمانه الفنية ملجلس 

وزراء الصحة العرب في ليبيا عن أن نس����بة زيارة الكويتيني للمراكز 
الصحية واملستوصفات بلغت ٪67.

 ومن جهة أخرى استقبل نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن 
زايد ناصر في مكتبه بالرئاس����ة العام����ة للحرس الوطني وكيل وزارة 
الصحة املس����اعد د.خالد الس����هالوي. وتأتي هذه الزي����ارة ضمن اطار 
التنس����يق والتعاون بني مؤسسات الدولة وتبادل اخلبرات في مجاالت 
العمل االداري والفني الذي من شأنه ان يساعد على تطوير العمل املنجز 
بني الوزارات واملؤسسات احلكومية ملا فيه خدمة وطننا العزيز في ظل 

القيادة احلكيمة.
حضر االستقبال كل من قائد الشؤون العسكرية العميد الركن وليد 
نوي����ف ومدير ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د.فيصل الغامن 

وعدد من القادة والضباط باحلرس الوطني.

الماجد: اإليمان واإلخالص سبيلنا 
للوصول إلى االستقرار النفسي

لي لى الشافعي
أكد الداعية د.سليمان املاجد 
من اململكة العربية السعودية 
انه بصفاء النفس ونقاء القلب 
تش����رق الدنيا ويتجدد األمل 
ويتحابب الناس فيما بينهم.

وقال خالل احملاضرة التي 
نظمتها جلنة الدعوة واالرشاد 
التابعة جلمعية احياء التراث 
االسالمي � الفردوس � بالتعاون 
مع املراقبة الثقافية والتي كانت 
حتت عن����وان »أفئدة الطير« 
الناس  ان احملبة والتواد بني 
ونقاء السريرة هي سر سعادة 

االنسان مصداقا لقوله تعالى: )والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربن����ا أغفر لنا وإلخواننا الذين س����بقونا باالميان وال جتعل في 

قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم(.
واضاف املاجد: ماذا كان شعورك حني قدمت ألحد أقاربك جناحك 

ففرح به كما يفرح ألبنائه واخوانه في صفاء نفس ونقاء قلب.
وتابع الداعية املاجد ان هذا الطير في صفاء الطهارة ونقائها ال 
ينظر الى عش غيره ان كان افضل منه، وال ينظر الى فراخ جاره 
وان كان����وا اكثر من فراخه، وال يدبر املكائد ليقطع بها رزق طير 
آخر، بل يحلق مع سربه متعاونا مع زمالئه، فيطير السرب على 
هيئ����ة زاوية، ليخفف االول عن الثاني، والثاني عن الثالث وهلم 
جرا، واذا ما تعب االول سد مكانه الذي يليه، حتى ميضي الطير 

في مهمته متعاونا متآلفا متصادقا.
وقال املاجد: نحن بحاجة ماسة ألفئدة الطير من اجل سالمة اخللق، 
فإن الغالب ان من كف أذى قلبه عن االعتقادات والظنون السيئة، 

كف أذى جوارحه، ومن كف أذى جوارحه أحسن اخللق.
وتابع: نحتاج الى أفئدة الطير من أجل محبة الناس، وحتقيق 
االفضلية بينهم، فقد قال النبي ژ حينما سئل أي الناس أفضل؟ 
فقال: »كل مخموم القلب صدوق اللسان« قالوا يا رسول اهلل ژ: 
صدوق اللس����ان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي 

ال اثم فيه وال بغي وال غل وال حسد.
وأوضح: اننا نحتاج الى فؤاد الطير من اجل االستقرار النفسي 
بني افراد املجتمع، واالس����تقرار بني الرئيس ومرؤوسه واحلاكم 
واحملكوم والقريب والبعيد، فإن����ه متى نقت النفوس وصلحت 
الس����ريرة اس����تقرت احوال الناس، وفي االستقرار يكون العطاء 

واالنتاج والنفع والتعاون بإذن اهلل عز وجل.
وختم محاضرته باحلديث عن الس����بل الت����ي جتعلنا منتلك 
أفئدة كأفئدة الطير فقال: ان السبيل هو االميان واالخالص وعدم 
التس����خط والرضا والقناعة والت����وكل وداوم العبادة من الذكر 
والصالة والصدقة واالس����تغفار، فإن الذكر اذا عمر قلوبنا وغمر 
نفوسنا كان طريقا الى طرد الشيطان من قلوبنا، ومن السبل كذلك: 
دوام املراقبة وتذكر احلس����اب، واالكثار من الدعاء بأن يزيل اهلل 
الغل واحلقد من قلوبنا كما قال تعالى على لس����ان املؤمنني )وال 
جتعل ف����ي قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم(، ومن 
ذلك ايضا الصدقة فإنها تس����ل السخيمة ولو كان املبلغ يسيرا، 
ومن ذلك عدم تتبع اخب����ار الناس واحوالهم، فإن هذا يؤدي الى 

الغل والضغينة في النفس.

الداعية د.سليمان املاجد


