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العويد: صاحب القلب السليم
يجد لذة في تأدية العبادات

د.عصام العويد ملقيا محاضرته

أكد د.عصام العويد ان القلب 
السليم عليه املدار يوم القيامة 
وان صالح ه���ذا العضو يعني 
صالح حال العبد وبفساده يفسد، 
قال ژ: »أال وإن في اجلسد مضغة 
إذا صلحت صلح اجلس���د كله، 
وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال 

وهي القلب«.
واضاف د.العويد في الندوة 
الثانية من مهرجان نسائم اخلير 
الت���ي عنوانها  االول بندوت���ه 
»ومضات في سماء الكويت« وأن 
ما في القلب ال يطلع عليه أحد 
س���وى اهلل تعالى لذا كان عمل 
القلب أفضل من عمل اجلوارح، 
لذا كان الصاحلون من سلف األمة 
يعتنون بصالح قلوبهم قبل كل 
ش���يء، يقول احلسن البصري: 
»ابن آدم، لك قول وعمل، وعملك 
أولى بك من قولك، ولك سريرة 
وعالنية، وسريرتك أولى بك من 

عالنيتك«.
العبد  وزاد: »فإذا اس���تطاع 
ان يصل بقلبه إلى درجة القلب 
الس���ليم أو ما يقاربه فإنه بذلك 
يظفر ببركات الشهر الكرمي، منها 
أن القلب السليم أقرب من غيره 
باملغفرة والرحمة، ألن اهلل عز 
وجل يطل���ع على قلوب العباد، 

فهم يقرأون القرآن بتدبر وتفهم 
وتعقل، فيستشعرون بذلك حالوة 

القرآن الكرمي«.
وذكر م.العوي���د »ومن تلك 
اآلث���ار أن الناس ف���ي رمضان 
يبحثون عن القلب الرحيم، وعن 
اللسان العفيف، وعن اليد الباذلة، 
وعن الوجه الطليق، وال توجد 
هذه الصف���ات مجتمعة إال عند 
أصحاب القلوب السليمة، ومن 
ذلك أيضا أن شهر رمضان شهر 
العتق م���ن النار، وأولى الناس 
بالعت���ق وأقربه���م هم أصحاب 
القلوب السليمة، فاهلل عز وجل 
أرحم من أن يدخ���ل النار عبدا 

سليم القلب نقي السريرة«.

فأجدر تلك القلوب مبغفرة اهلل 
الس���ليمة«،  القلوب  تعالى هي 
مبينا »ومنها أن صاحب القلب 
السليم يجد لذة في قلبه ال مثيل 
لها عند تأديته العبادات ومناجاته 
لرب األرض والسموات، بخالف 
أصحاب القلوب األخرى فإنهم ال 

يجدون تلك اللذة«.
وتابع »كذلك يظهر األثر عند 
قراءة القرآن الكرمي، فكل الناس 
يقرأون القرآن في هذا الش���هر، 
ولكنهم ليس���وا كلهم ينتفعون 
منه وينالون من خيراته وبركاته، 
القلوب السليمة لهم  فأصحاب 
شأن مع القرآن الكرمي بسبب نقاء 
قلوبهم وإخالصهم هلل تعالى، 

ضحايا الفيضانات يتسلمون معونات »الهالل األحمر«

فريق الهالل األحمر يتابع توزيع املساعدات

البرجس: توزيع حمولة 6 شاحنات محملة 
بالمواد الغذائية على ضحايا فيضانات باكستان

قال رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل األحمر 
برجس البرجس ان متطوع���ي اجلمعية قاموا 
بتوزيع املساعدات االغاثية على ضحايا الفيضانات 

التي ضربت باكستان مؤخرا.
وقال البرجس في تصريح صحافي ان الفريق 
التابع للجمعية قام بتوزيع حمولة 6 شاحنات 
محملة باملواد االغاثية املختلفة والتي تش���مل 
»األرز والسكر والعدس والطحني والزيت اضافة 

الى اخليام«.
وأوضح ان توزيع امل���واد الغذائية العاجلة 
يأتي ضمن حملة االغاثة العاجلة للمتضررين من 
السيول والفيضانات التي دمرت منازل وممتلكات 

املواطنني الباكستانيني.
وأضاف ان فريق اجلمعية زار املناطق املنكوبة، 
مش���يرا الى انهم أعربوا عن صدمتهم من حجم 
الدمار الذي خلفته األمطار الغزيرة والفيضانات 

التي استهدفت هذه املناطق.
وأوضح ان الكويت تقف دائما في طليعة من 
يهب ملس���اندة الشعب الباكستاني كلما مر بأي 
ظروف صعبة او كارثة انس���انية مثل التي مير 

بها حاليا من جراء الفيضانات الكارثية.
وقال البرجس ان املبادرات االنس���انية التي 
تقوم بها جمعية الهالل األحمر تأتي التزاما من 
اجلمعية بدورها االنساني على الساحة العاملية 
من خالل املساعدات العاجلة للتخفيف من وقع 
الكارثة على املتضررين في باكس���تان في هذه 

الظروف املأساوية الصعبة.
وأش���اد البرجس بجهود متطوعي اجلمعية 
وحرصهم على توزيع املساعدات االنسانية على 

املتضررين واالشراف عليها بالتعاون مع السلطة 
الوطنية إلدارة الكوارث بباكستان.

كم���ا عبر عن بالغ ش���كره جلهود س���فيرنا 
لدى باكس���تان نواف العنزي وأعضاء الس���لك 
الديبلوماسي في باكستان بتسهيل مهمة متطوعي 
اجلمعية وتقدمي جميع أنواع الدعم لهم الجناح 

املهمة املوكلة لهم.
يذكر ان صاحب السمو األمير أمر بتخصيص 
10 ماليني دوالر ملس���اعدة املناطق الباكستانية 

املتضررة من هذه الفيضانات.
وقال رئيس وفد جمعية الهالل االحمر واملدير 
املساعد الدارة الكوارث خالد القيس في مقابلة مع 
»كونا« »لقد قمنا بتوزيع مواد االغاثة واخليام 

على 9 آالف أسرة متضررة على االقل«.
واضاف ان هناك مزيدا من الطائرات التي تقل 
على متنها مواد اغاثة ستأتي في غضون اليومني 

املقبلني ليتم توزيعها على املتضررين.
ووصف خالد الوضع بأنه »سيئ للغاية وان 
البنية التحتية تعرض���ت لدمار كبير وان ثمة 
صعوبة كبيرة في نقل مواد االغاثة للضحايا«.

لكنه اضاف ان »الناس يتصفون هنا بالشجاعة 
فهم صائمون متعاونون يواجهون هذه الكارثة 

الطبيعية بشجاعة كبيرة«.
وطمأن خالد املتضررين باستمرار دعم الشعب 
واحلكومة الكويتية في هذه االوقات العصيبة 

التي ميرون بها.
وقال ان مزيدا من املساعدات االغاثية ستصل 
قريب���ا وانه س���يتم ايضا توزي���ع أدوية على 

املتضررين.

شملت 9 آالف أسرة

الجسار للحمود: أي إلغاء للجنة مقابالت
مديري العموم تحوم حوله الشبهات

حماد: انقطاع الكهرباء رغم انخفاض درجة الحرارة 
دليل سوء إدارة واستمرار الخلل

الخنفور يدعو لالستعجال في تنفيذ خطة التنمية

مم���ن تقدموا له���ذه الوظيفة 
القيادي���ة؟ داعي���ا الوزي���رة 
احلم���ود الى اص���دار قرارات 
تس���كني مديري العموم حتى 
يتسنى للمديرين العمل على 
العام  العمل الستقبال  تهيئة 

الدراسي.
واضاف مزي���د ان اجلميع 
يعل���م ان من جت���اوز بنجاح 
التي  العموم  مقابلة مدي���ري 
متت في شهر فبراير املاضي 
هم من الكفاءة التربوية وانهم 
ابناء العمل في وزارة التربية 
وانهم قادرون على حل مشكالت 
ومعرقالت املناطق التعليمية 
التي مضى عل���ى عدم وجود 
مدير عام بها مدة جتاوزت العام 
موضحة ان قرار اعادة اللجنة 
امر مرفوض ويجعل الوزيرة 
محل تساؤل واستغراب، مؤكدا 
انه سيتابع االمر وفق ما اتيح 
له من ادوات دستورية وشعبية 

حتتمها املصلحة العامة.

شارف على البداية.
النائب  من جانبه، استغرب 
حسني مزيد من مماطلة وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود في اعتماد نتائج 
مقابالت مديري العموم التي متت 
في منتصف شهر فبراير املاضي 
واصدار قرارات تسكني الشواغر 
في منطقتي اجلهراء والعاصمة 
التعليميتني وهي التي وعدت في 
اكثر من مناسبة بانها ستعتمد 

النتائج وتصدر القرارات.
وقال مزيد في تصريح صحافي 
انه ليس امام الوزيرة اال اعتماد 
النتائج واصدار قرارات حتديد 
مديري العموم كون العام الدراسي 
اقبل وليس م���ن صالح ابنائنا 
الطلبة ان تسوف الوزيرة بهذا 
املوضوع، متس���ائال: ما الداعي 
اللجان  اع���ادة  الثارة موضوع 
اخلاصة مبقابلة املديرين والتي 
كانت الوزيرة تترأس���ها ومتت 
خاللها مقابلة جميع املرشحني 

ومن الضروري االستعجال في 
ذلك قبل بداية العام الدراس���ي، 
السيما ان الغاء اللجنة احلالية 
لسد شواغر املناطق التعليمية 
يثير عالمات اس���تفهام كثيرة، 
خصوصا ان ما يثار حول الغاء 
اللجنة وإعادة تشكيلها الختيار 
مدير عام ل���ن يكون في صالح 
الذي  الدراسي  العام  اس���تقبال 

تلك املقابالت املتعلقة بالوظائف 
القيادية، والبد أن يكون أعضاء 
تلك اللج���ان من ذوي اخلبرات 
االكادميية، داعية الوزيرة احلمود 
الى العمل على اعالن نتائج مديري 
العموم، خصوصا ان التأخر الى 
هذا الوقت أم���ر غير مبرر على 
االطالق وال يعقل ان تبقى هذه 
املناصب شاغرة الى هذا احلني، 

أكدت النائبة د.سلوى اجلسار 
ان أي توج���ه من قب���ل وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض���ي احلمود إللغاء جلنة 
مقابالت مدي���ري العموم والتي 
متت برئاسة الوزيرة سيعتريه 
العديد من عالمات االس���تفهام 

والشبهات.
وقالت اجلسار في تصريح 
صحاف���ي ان الوزيرة أش���رفت 
بنفس���ها على إج���راء املقابالت 
الع���ام للمناطق  املدير  ملنصب 
التعليمية واآلن هناك تناقض من 
خالل توجه الوزيرة إللغاء اللجنة 
كونها اطلعت على السيرة املهنية 
للمتقدمني، مشددة على ان العام 
الدراسي ال يحتمل أي تأخير في 
اعتماد القرارات اخلاصة بتسكني 

الشواغر.
انه على  وأضافت اجلس���ار 
الوزي���رة احلم���ود ان حترص 
دائما على اختيار املتخصصني 
في جلان املقاب���الت، خصوصا 

استغرب النائب سعدون حماد استمرار 
انقطاع التيار الكهربائي عن بعض املناطق 
ف���ي البالد رغ���م انخفاض درج���ة احلرارة 
وتراجعه���ا ورغم تعه���دات وزارة الكهرباء 
مبواجهة صيف جيد هذا العام، مش���يرا الى 
انه ومنذ بداية الصيف وحتى اآلن لم تتوقف 
األعطال واالنقطاعات الكهربائية ما يؤكد وجود 
خلل كبير في ادارة القطاع الكهربائي وسوء 
صيانته. وطالب حماد في تصريح صحافي 
احلكومة بتقدمي ايضاحات عما يحدث خاصة 
ان االنقطاعات تطول مناطق بأكملها ومساجد 
في شهر رمضان، فنحن في عام 2010 ولسنا 
في السبعينيات حيث تقدمت التكنولوجيا 
العاملية وهناك ماليني الدنانير رصدت لتطوير 

هذا القطاع ولكن لم تثمر شيئا.
وأشاد حماد بجهود وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان ومتابعته احلثيثة للوضع 
الكهربائي وتواجده الدائم في مواقع االنقطاعات 
غير انه اشار الى وجود سوء ادارة من قبل 
بعض القطاعات في الوزارة حتتاج من الوزير 
متابعة ومحاسبة املقصرين كما سبق له وان 

أعلن عن ذلك.
وطالب حماد بتش���كيل جلنة في وزارة 
الكهرباء للقيام مبسح شامل جلميع محاوالت 
الكهرباء القدمية واملهترأة والتي حتتاج الى 
استبدال وتأمني الطاقة الكافية خاصة بعد 
ادخال محطة الصبية للخدمة حيث ال نتوقع 
انقطاعات ف���ي التيار وحرائق في احملوالت 

في السنة املقبلة.
وقال حماد انه سبق ملجلس األمة ان ناقش 
عقد طوارئ الكهرباء واالنقطاعات املستمرة 
ف���ي الطاقة ووضع توصيات���ه الالزمة وقد 
تعهد الوزير الش���ريعان باألخذ بها، مشيرا 
الى ان املجلس س���يعاود فتح هذا امللف في 
اللج���ان او في قاعة املجل���س لتصحيح ما 
يحصل ومتابعة اخلطوات واالجراءات التي 
اتخذه���ا الوزير في هذا الش���أن اضافة الى 
االجراءات املتخذة جتاه املقصرين في عملهم، 
فنحن دولة مؤسس���ات وقانون وال نرضى 
بان يستمر احلال في خدمات البنية التحتية 
للبالد وبلوغها هذا السوء والتراجع وكأننا 

في القرون الوسطى.

دعا النائب سعد اخلنفور الى االستعجال 
في تنفيذ اخلطة التنموية وازالة اي عراقيل او 
عثرات تعترض سبيل تنفيذها كي ترى النور 
وتتحقق الرغبة السامية لصاحب السمو االمير 
في اخراج خطة التنمية الى النور لتعزيز مكانة 
الكويت ولتحقيق طموحات الشعب الكويتي من 

خالل املشاريع وتطوير البنية التحتية.
واكد اخلنفور ان����ه باالمكان التصدي ألي 
عوائق تعترض اخلطة من خالل التش����ريع، 
داعيا لدعم حماس نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير االسكان والتنمية 
الشيخ احمد الفهد الذي يكافح بأقصى ما لديه 
من امكانيات الجناح تنفيذ اخلطة، وهو االمر 
الذي يتطلب من احلكومة الدعم الالزم بالتعاون 

مع مجلس االمة، رافضا خلط االوراق من قبل 
البعض لوضع العصا ف����ي الدوالب وعرقلة 

اخلطة من خالل التصريحات السلبية.
وقال انه ينبغي على كل من ينتقد مسار 
اخلط����ة وتعطيل س����يرها ان يق����دم احللول 
واالقتراحات الالزمة بدال من االكتفاء باالنتقاد 
فقط، مشيرا الى ان البعض اصبح خبيرا في 
امللف االقتصادي وفي برامج اخلطة واصبح 
يدلي بتصريحات يومية عن اخلطة الغراض غير 
مفهومة، في حني ان على اجلميع مساندة الدولة 
في حتقيق طموحات ورغبات القيادة السياسية 
وشعب الكويت الذي يتابع التطورات والقفزات 
العمرانية في الدول املجاورة ويتحسر على بقاء 
الوضع في الكويت على ما هو عليه طوال تلك 

السنني دون حراك رغم كل االمكانات املتوافرة 
لدينا. وطالب اخلنفور باالستفادة من جتارب 
بعض الدول املجاورة مثل االمارات وحتديدا 
دبي وقطر التي احدثت نقلة نوعية في بنيتها 
ومش����اريعها ونفذت خطة متقدمة، داعيا الى 
عزمية وهمة وتعاضد لالقتداء بالدول املجاورة 

املتقدمة ونقل خبراتها ملصلحة الكويت.
واشاد بحرص سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد على متابعة اخلطوات 
التنفيذية للخطة التنموية ومسار االجراءات 
احلكومية في املشاريع التي تضمنتها اخلطة 
وصوال ال����ى تذليل اي عقب����ات قد تعترض 
تنفيذ هذه اخلطة وبالتالي اجنازها وتطوير 

البالد.

مزيد يستغرب اعتماد نتائج اللجنة وإصدار قرارات تسكين الشواغر في الجهراء والعاصمة

طالب وزير الكهرباء بمحاسبة المقصرين وتشكيل لجنة لمسح المحوالت

حسني مزيد

سعدون حماد

سعد اخلنفور

د.سلوى اجلسار
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- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

كــــــــوبون اليــــــوم الثامن ع�سر

�أ- 6 حكام.

ب- 7 حكام.

جـ- 8 حكام

 1998 �لعامل  كاأ�س  حتكيم  يف  �شارك  عربي  حكم  كم 

بفرن�شا ؟

�ختار �لإجابة �ل�شحيحة من بني �لأجوبة �لثالثة:

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

اخرت الجابة ال�سحيحة

�سكل باإدارة الوقف اجلعفري بقرار اإداري فريق لإن�ساء وقف عقاري خريي للإنفاق على عموم اخلريات 

هذه  يف  للم�ساركة  للجمهور  مالية  كوبونات  باإ�سدار  الفريق  بداأ  وقد   ، اجلعفري  الفقه  لأحكام  طبقًا 

الوقفية العقارية ، ما املق�سود بعموم اخلريات ؟!

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

1- اإن�ساء امل�ساجد واحل�سينيات وعمارتها

2- كفالة الأيتام

3- خدمة كتاب اهلل وحفظته

4- دعم احل�سينيات واملجال�ص احل�سينية

5- طباعة الكتب ون�سر الثقافة

6- رعاية طالب العلم

7- رعاية الفقراء وامل�ساكني وذوي الحتياجات اخلا�سة

8- اإ�سالح ذات البني والرعاية ال�سحية والتنمية املجتمعة

9- دعم ال�سادات الأ�سراف ورعاية الأيتام

10- اإطعام امل�ساكني وت�سبيل املياه والأ�ساحي

11- كل ما�سبق �سحيح

12- املق�سود فقط ما يعطى للفقراء من �سدقات واإخراج احلقوق ال�سرعية الواجبة

امل�سـابــقــة   الثـامـنـة  عــ�ســرة 


