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)ناصر عبد السيد(  إبراهيم صالح يتحدث للزميلة هناء السيد

عبداهلل الرشيدي يوقع عقد بناء احملالت املستثمرة اجلديدة

»زكاة الرقة وهدية« وّزعت كوبونات مواد غذائية
على األسر المحتاجة بقيمة 10890 دينارًا الرشيدي: تعاونية العمرية والرابية أطلقت المرحلة األولى 

من توسعة السوق المركزي بتكلفة 78 ألف دينار

125 ألف مصري شاركوا في مسابقة الخرافي للقرآن الكريم
القاهرة ـ هناء السيد

وسط كوكبة من علماء الكويت واألزهر الشريف والدعاة ورجال 
الفكر واالعالم حتتفل مؤسسة اخلرافي بتوزيع اجلوائز على املتسابقني 
في مسابقة اخلرافي حلفظ القرآن الكرمي وذلك مبقر جريدة االهرام 
املصرية يوم 15 رمضان اجلاري، وبذلك تدخل املسابقة عامها السادس 
بنجاح وتوزع اجلوائز التي تبلغ مليون جنيه، باالضافة الى شهادات 
استثمار وجوائز أخرى، وفى لقاء خاص لـ »األنباء« ثمن م.ابراهيم 
صالح نائب رئيس مجموعة اخلرافي واملشـــرف العام على املسابقة 
دور وزارة االوقاف املصرية برئاسة الوزير د.محمود حمدي زقزوق 
ودعمه الكامل للمسابقة التي تدخل عامها السادس بنجاح ومشاركة 
املتسابقني من 29 محافظة حتى وصل عددهم الى 125 الف متسابق، 
مشيرا الى انها تعد من أهم واكبر املسابقات الدينية بالوطن العربي، 
كما أشاد صالح بالدور الرئيسي واملهم لشريك املسابقة في النجاح 
وهو مؤسسة األهرام التي شاركت في املسابقة منذ البداية في ووضع 
جذور النجاح لهذه املســـابقة حتى صارت من أهم مسابقات حتفيظ 

القرآن الكرمي.
وثمـــن صالح اجلهد املبذول في تنظيم هذه املســـابقة من جميع 
أعضـــاء اللجنة املنظمة العليا واللجنة الفنيـــة واألمانة العامة من 
العلماء والشيوخ األفاضل الذين لوال جهدهم ما كان ممكنا أن يتواصل 

النجاح لهذه املسابقة.
وشدد على أهمية املسابقات الدينية التي تخلق اجياال تهتم بحفظ 
وتالوة وتفســـير القرآن الكرمي، مؤكدا اهميـــة احلفاظ على التراث 
االســـالمي من خالل اعادة طباعة تلك الكتب وتوزيعها على ابنائنا 
لتظل الشخصية االسالمية هي الشخصية الرائدة بفضل علوم القرآن 
والعلم احلديث، مشيرا الى ان تراثنا االسالمي مليء بنماذج القدوة 
التي يجب على شـــبابنا االقتداء بها، وتضم اللجنة العليا للمسابقة 
كال من د.محمود حمدي زقزوق رئيسا ومفتى الديار املصرية د.علي 
جمعة نائبا، ود.خالد املذكور رئيس جلنة العليا للعمل على استكمال 
تطبيق أحكام الشـــريعة االسالمية بالكويت والداعية ناظم املسباح 
والشيخ على الراوي الرئيس وم.ابراهيم صالح املشرف العام على 
املسابقة والشيخ احمد املعصراوي، واسامة سرايا رئيس حترير االهرام 
ود.عبد املنعم سعيد رئيس مجلس ادارة االهرام ،كما توجد امانة عامة 
للمســـابقة تضم عددا من العلماء واعضاء مجمع البحوث االسالمية 

ود.عبد ااهلل النجار عضو املجلس االعلى للشؤون االسالمية.
مـــن جانبه اكد االمني العام للمســـابقة صابر تعلب ان مســـابقة 
اخلرافي حلفظ القرآن الكرمي تعد من املسابقات االكثر انتشارا على 
مستوى العالم العربي واالسالمي، مشيرا الى انها اصبحت معروفة 
لدى حفظة كتاب اهلل، وأملح الى ان املســـابقة في دورتها االولى عام 
2004 اكتسبت شهرة واسعة وأصبحت من املسابقات التي يحرص 
احلفاظ على االشـــتراك بها ويزداد العدد كل عام أضعافا مضاعفة، 
لذلك مت طرح اعداد اخرى من االســـتمارات اخلاصة باملسابقة، ومت 
استمرار ايام املســـابقة نظرا لألعداد الكبيرة وفي بعض احملافظات 
اســـتمرت املسابقة ملدة اســـبوع كامل، وأوضح تعلب انه من خالل 
املسابقات مت اكتشاف املواهب من حفظة كتاب اهلل، خاصة االطفال 
دون السادسة، وكذلك املعجزة الربانية من خالل طفل ال يسمع ولم 
يتجاوز 6 سنوات وعن طريق حركة الشفاه حفظ كتاب اهلل، وطفلة 
من دمياط ليس لها أرجل يحملها أشقاؤها حتفظ القرآن، كذلك عدد 
كبير من االطفال يقلدون مبهارة أصوات كبار القراء امثال احلصري 

وعبدالصمد وغيرهما.
وأشـــار الى ان عدد املكرمني بلغ 1000متسابق باجلوائز الكبرى 
باالضافة الى جوائز اخرى من شهادات االستثمار ومبالغ مالية ألكثر 

من 2000 متسابق.
وأضاف ان مسابقة هذا العام شهدت اهتماما اكثر من األسر وأولياء 
االمور لتحفيظ أبنائهم القران فنجد 3 من اســـرة واحدة متسابقني 
ووجدنا إقباال من كل طبقات املجتمع، ولم يعد اآلمر حكرا على فئات 
بعينهـــا وأعلن تعلب ان اجلوائز املالية تبلـــغ مليون جنيه، حيث 

يحصل الفائز االول على 20 ألف جنيه.

محمد راتب
زف رئيـــس مجلس إدارة 
العمريـــة والرابية  جمعيـــة 
الرشيدي،  التعاونية عبداهلل 
أهالي املنطقة  إلى  البشـــرى 
بإطـــالق املرحلـــة األولى من 
مشروع توسعة سوق الرابية 
املركزي، والتي تتضمن بناء 
أفرع جديدة في السوق يبلغ 
عددها 16 محال مستثمرا، الفتا 
إلـــى أن تنفيذ هذه املرحلة مت 
البدء به فعليا، ومن ثم ستبدأ 
اجلمعية باملباشرة في أعمال 
املرحلة الثانية والتي تتضمن 
هدم احملالت املستثمرة القدمية 
ونقلها بشكل مؤقت إلى املقر 
اجلديد، ريثما يتم اســـتكمال 
املرحلة الثالثة واألخيرة والتي 
الســـوق  افتتاح  ســـتتضمن 
املركزي اجلديد بصورة رسمية 

وبحلة جديدة وعصرية.
جاء ذلـــك خـــالل مؤمتر 
صحافي عقده الرشـــيدي في 
مبنـــى مجلـــس اإلدارة على 
هامش توقيع عقد بناء احملالت 
املستثمرة اجلديدة في سوق 
الرابية املركزي، مع الشـــركة 
اإلنشائية الزراعية التي ميثلها 
علي مخلف العويد، ومع مكتب 
سعود اجلاسر الهندسي الذي 
ميثله م.محمد الشماخ، وذلك 
بحضور نائب رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية يوسف الوطري، 
وأمني الصندوق ورئيس اللجنة 
اإلنشـــائية مبارك اخلشاب، 
وأمني السر مشاري الشهري، 
وممثل اجلمعية لدى االحتاد 
خالد البغيلي، وعضو مجلس 
اإلدارة نايف املطيري، واملدير 

العام فضل كرمي السيد.
وذكر الرشيدي أن 7 شركات 
تقدمت لهذه املناقصة، إضافة 
إلـــى 13 مكتبـــا استشـــاريا، 
ومن ثم متت الترســـية على 
الشـــركة اإلنشائية الزراعية، 
وذلك بحضور وزارة الشؤون 
وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية 
خالل عمليـــة فتح املظاريف، 
مشيرا إلى ان التأخر في إجناز 
توسعة السوق املركزي لم يكن 

إال بســـبب الروتني احلكومي 
الـــذي أدى إلـــى التأخير في 
تخليـــص املعامالت اخلاصة 
بالتوسعة، وذلك لدى البلدية 
ووزارة الشـــؤون، وقال: لقد 
بذلنا ما في وسعنا للحيلولة 
دون هذا التأخر، إال أن الضوابط 
املفروضة علينا من قبل اجلهات 
املعنية ومنها وزارة الشؤون، 
حالت دون إجناز التوســـعة 
بالسرعة التي يطمح لها أبناء 
املنطقة الكرام، مشيرا إلى أن 
آلية سير املشروع، متت دون 
أن يكون هناك أي جتاوزات أو 

مخالفات وهلل احلمد.
مـــن جهـــة أخرى، شـــدد 
الرشيدي على أن جلنة مراقبة 
األسعار في احتاد اجلمعيات 
التعاونية تقوم بدورها املنشود 
منها، وهو احلفاظ على استقرار 
االسعار وعدم السماح للشركات 
املوردة برفع أثمان سلعها إال 
بضوابط شديدة واشتراطات 
قاسية، الفتا إلى أن توافر هذه 
املبررات لدى التاجر ال يعني 
رفع السعر بصورة عشوائية، 
وإمنا يتم ذلك بصورة مقننة 
جدا، وهو ما ساهم إلى حد كبير 
جدا في كبح جماح األســـعار 
على كثير من السلع واألصناف، 

واحلد من جشع بعض التجار 
الذين اســـتغلوا فترة غياب 
اللجنة لصالح مطامعهم وقام 
بعضهم برفع أســـعار السلع 

اخلاصة بهم بنسبة %300.

حلة عصرية

من جانبه، أكد أمني الصندوق 
ورئيس اللجنة اإلنشـــائية في 
العمريـــة والرابيـــة  جمعيـــة 
التعاونية مبارك اخلشاب، أن 
اللجنة اإلنشائية تعمل على قدم 
وســـاق من أجل إخراج السوق 
املركزي اجلديد بتوسعة حضارية 
وبحلة عصريـــة ترضي أذواق 
أهل املنطقة الكرام، مما سيوفر 
لهم أجواء مريحة خالل عملية 
التسوق، ويســـاهم في توفير 
جميع احتياجاتهم من احملالت 
اجلديدة املستثمرة والتي ستلبي 
جميع متطلبات املنطقة، الفتا 
إلى أن العقـــد الذي مت توقيعه 
بني اجلمعية والشركة اإلنشائية 
الزراعية، يتضمن بناء 8 محالت 
مستثمرة سيتم تقسيم كل محل 
منها إلى دورين، أرضي وميزانني، 
وبالتالي\ سيكون هناك 16 محال 

فعليا.
واوضح اخلشاب أن تكلفة 
بناء هذه احملالت املستثمرة تقدر 

بـ 78 ألف دينـــار، الفتا إلى أن 
املرحلتـــني الثانية والثالثة من 
التوســـعة ستشهدان  مشروع 
ســـرعة في التنفيـــذ بإذن اهلل 
تعالى، وذلك من خالل بذل جميع 
اجلهود التي حتول دون تأخر 
املشروع، وإيجاد جميع السبل 
التي تذلـــل املعوقات، وقال: إن 
املساهمني الكرام وأبناء املنطقة 
سينتظرون في املرحلة املقبلة 
مفاجآت على صعيد أعمال اللجنة 
اإلنشائية، ولن نتوانى إن شاء 
اهلل في بذل جميع ما منلكه من 
أجل أن نترجم طموحاتهم في 
جمعيتهم ســـواء على صعيد 
اإلنشاءات أو حتى على صعيد 
إقامـــة املزيد مـــن املهرجانات 
التسويقية املميزة وكذلك تفعيل 
األنشـــطة الثقافية والترفيهية 
والدينية، لنكون بإذن اهلل على 
قائمة املنافســـة مع اجلمعيات 
التعاونيـــة األخـــرى الزميلة، 
متوجها بالشكر إلى أهالي املنطقة 
الكرام الذين حتلوا بالصبر خالل 
املتعلقة  فترة إجناز املعامالت 
بتوسعة السوق املركزي، ومتمنيا 
أن يكون عند حسن ظن أهالي 
املنطقة به وعلى قدر املسؤولية 
التي حتملها هـــو وإخوانه في 

مجلس اإلدارة.

اعلـــن رئيس جلنة زكاة الرقة وهديـــة حمد الكندري ان اللجنة 
وزعت كوبونات مواد غذائية بقيمة 10890 دينارا على اســـر منطقة 
الرقة وهدية في مشروع فطر صائم لهذا العام، وذلك لشراء متوين 

شهر رمضان املبارك وتوفير مستلزمات الفطور لتلك االسر.
واكد انه ومن خالل مشروع والئم االفطار يتم توزيع 300 وجبة 
افطار يوميا على خمسة مساجد باملنطقة، مضيفا انه مت التعاون مع 
ادارة طوارئ الشـــبكات الكهربائية بوزارة الكهرباء مبنطقة السالم 

لتوفير وجبات افطار يوميا للعاملني بقسم الطوارئ.
وعلى الصعيد ذاته حتدث رئيس اللجنة االجتماعية يونس الكندري 

عن مشروع متوين االســـر بشهر رمضان فأكد ان اللجنة باالضافة 
الى كوبونات املواد الغذائية قامت بتوزيع مواد متوين عينية على 
بعض االسر، مبينا انه يتوافر في التموين جميع املستلزمات التي 
حتتاجها االسرة في هذا الشهر الكرمي، وهنأ الكندري جميع املسلمني 
واهالي الكويت بقدوم الشهر الفضيل داعيا اهلل سبحانه وتعالى ان 
يحفظ الكويت وأهلها وان يدمي علينا نعمة الشكر هلل وحمده على 
جوده وكرمه علينـــا وعلى هذا البلد الكرمي واهله الطيبة الرحيمة 
قلوبهـــم، الننا نلمس ذلك في اهل اخلير الكرماء الســـخية اياديهم 

النقية قلوبهم في دعمهم للعمل اخليري.

الخشاب: اللجنة اإلنشائية ستستنفر طاقاتها إلخراج المشروع في ُحّلة عصرية ترضي أذواق المساهمين

كوكبة من العلماء يقومون بتوزيع الجوائز


