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الر�سومالوقتالتاريخالدورةم

1
دورة الكمبيوتر واالنرتنت ال�ساملة )6-10 �سنوات(

)اأ�سا�سيات الكمبيوتر+ اأدوبي فوتو�سوب + االإنرتنت(
50 د.ك4-6م2010/9/26-2010/9/30 )يوميًا من االأحد اإىل اخلمي�س(

80 د.ك5-7م2010/9/27-2010/11/24 )االثنني - االأربعاء(برنامج اللغة االإجنليزية االإبداعي للطفولة )6–14 �سنة(2

3
دورة الكمبيوتر واالإنرتنت ال�ساملة )11-14�سنة(

)اأ�سا�سيات الكمبيوتر + اأدوبي فوتو�سوب + االإنرتنت(
50 د.ك4-6م2010/10/3 – 2010/10/7 )يوميًا من االأحد اإىل اخلمي�س( 

75 د.ك7-9م2010/10/3 – 2010/10/14 ) يوميًا من االأحد اإىل اخلمي�س (الر�سم باالألوان الزيتية ) للن�ساء (4

75 د.ك7-9م2010/10/3 –2010/10/26 )االأحد – الثالثاء(ال�سباحة والريا�سة املائية ) للن�ساء ( 5

75 د.ك5-7م2010/10/3 – 2010/10/14) االأحد – الثالثاء – اخلمي�س (ت�سميم العطورات ال�سرقية والغربية6

75 د.ك6-8م2010/10/3 – 2010/10/14 ) االأحد – الثالثاء - اخلمي�س (معاجلة امل�سكالت البيئية من خالل قراءة ال�سور اجلوية واخلرائط7

75 د.ك7-9م2010/10/4 – 10/27/ 2010 )االثنني – االأربعاء (ال�سباحة والريا�سة املائية ) للرجال (8

50 د.ك5-7م2010/10/10 – 2010/10/14  )يوميًا من االأحد اإىل اخلمي�س(الر�سوم املتحركة الرقمية با�ستخدام برنامج فال�س )6-14 �سنة(9

50 د.ك6-8م2010/10/10 – 2010/10/21  ) االأحد – الثالثاء – اخلمي�س (احلياكة )الكرو�سيه( للفتيات )8-14 �سنة(10

75 د.ك6-8م2010/10/10 – 2010/10/14 ) يوميًا من االأحد اإىل اخلمي�س (الرجيم الن�سائي والتغذية ال�سليمة ) للن�ساء (11

75 د.ك5-8م2010/10/10- 2010/10/21  )االأحد – الثالثاء – اخلمي�س ( التف�سيل واخلياطة ) للن�ساء ( 12

75 د.ك5-7م2010/10/10 – 2010/10/21 )االأحد – الثالثاء – اخلمي�س(اليوجا العالجية ) للن�ساء (13

50 د.ك5-7م2010/10/10 – 2010/10/14  )يوميًا من االأحد اإىل اخلمي�س (االأ�سغال واحلرف اليدوية )6-14�سنة(14

50 د.ك4-6م2010/10/17 – 2010/10/28 )االأحد – الثالثاء – اخلمي�س(جتويد وحتفيظ وتف�سري القراآن الكرمي )8 – 14 �سنه(15

75 د.ك5-7م2010/10/17 – 2010/10/21  ) يوميًا من االأحد اإىل اخلمي�س (تقنيات الفهر�سة والبحث املكتبي16

75 د.ك5-7م2010/10/17 – 2010/10/21 ) االأحد – الثالثاء – اخلمي�س (مهارات اخلط العربي ) مبتدئ ( 17

75 د.ك5-7م2010/10/24 – 2010/11/4  )االأحد – الثالثاء - اخلمي�س (لغة الكتابة والقراءة للمكفوفني ) طريقة برايل (18

75 د.ك7-9م2010/10/24 – 2010/10/28  )يوميًا من االأحد اإىل اخلمي�س (تن�سيق الديكور الداخلي للمنزل احلديث ) للن�ساء (19

20) yoga( )50 د.ك6-7م2010/10/25 – 2010/11/10  )االثنني - االأربعاء(اليوجا لالأطفال )6-14 �سنة

75 د.ك5-7م2010/10/31 – 2010/11/11  )االأحد – الثالثاء – اخلمي�س(ريا�سة االبيالت�س ) للن�ساء ( 21

22)Feng Shui( تعلم مبادئ الفنغ �سوي) 75 د.ك5-7م2010/10/31 – 2010/11/11  ) االأحد – الثالثاء – اخلمي�س

�لت�شجيل: مر�جعة عمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�شتمر – جامعة �لكويت - �ل�شويخ – مبنى �أكادميية 12  

ق�شم �لت�شجيل و�ملتابعة –  خالل �لفرتة �ل�شباحية من �ل�شاعة 8:30 – 12:30  ظهر�ً

ccsce.kuniv.edu         24836323 :لال�شتف�شار: ق�شم تنمية �ملجتمع :  24985855 – 24985854 – فاك�س

تأسيسًا على المذكرة المعتمدة من المستشار محمد السلمان وتنفرد »األنباء« بنشرها

»الفتوى والتشريع«: سيارات نقل المعلمات مطابقة للشروط والمواصفات
مرمي بندق

قبل اخلوض في التفاصيل وبس�بب االتهامات املوجهة الى بعض الوكالء 
املس�اعدين في وزارة التربي�ة واملطالبات بإحالتهم ال�ى النيابة العامة على 
خلفية مضمون تقرير جلنة التحقيق في قضية س�يارات السوبربان اجد نفسي 
مضطرة اليوم الى تقدمي ونشر الرؤية القانونية التي خلصت اليها ادارة الفتوى 
والتش�ريع على ما عداها من حيثيات وأدلة استندت اليها االدارة في حسم 3 
اشكاالت قانونية اختلفت حولها وجهات النظر في هذه القضية وأدت بالبعض 
الى التسرع واس�تصدار احكام مسبقة على بعض الوكالء املساعدين بإيقافهم 

عن العمل حلني االنتهاء من نظر القضية في النيابة العامة.
الرؤية القانونية التي انتهت اليها ادارة الفتوى والتشريع نصت صراحة على 
ان الس�يارات التي قدمتها الشركة مطابقة للشروط واملواصفات مستندة في 
ذلك الى تقرير جلنة الفحص املشكلة من اعضاء من خارج وزارة التربية وبقرار 
وزاري معتمد من وزيرة التربية ووزي�رة التعليم العالي د.موضي احلمود حيث 

تضمن التقرير مطابقة السيارات للشروط واملواصفات.
وتضمنت الرؤية القانونية ل�الدارة ايضا انه »ال يجوز توقيع غرامة تأخير على 

الشركة الى جانب عدم تخفيض مقابل ايجار السيارات«.

مطابقة السيارات للشروط واملواصفات وكذلك التزمت بنصوص العقد التي ال 
تتضمن ما ينص على احلق في غرامة تأخير يتم توقيعها على الش�ركة في حالة 
التأخير في التوريد في املوعد احملدد، فضال عن ان اسباب التأخير في التنفيذ 
ترجع للوزارة وليس للمتعاقد وهذا ما اش�ارت اليه ادارة الفتوى والتشريع في 

تقريرها الذي تنشره »األنباء« حرفيا.
الى جانب ان عدم تخفيض مقابل ايجار السيارات جاء بناء على عدم تضمن 
شروط العقد نصا يلزم الش�ركة بتوريد سيارات جديدة الى جانب ان الشركة 
قدمت سيارات مطابقة للشروط واملواصفات بحسب تقرير اللجنة التي شكلتها 

الوزيرة من خارج الوزارة.
وأجد لزاما هنا ان اؤكد واوضح ان هذه الرؤية القانونية الدارة الفتوى والتشريع 
جاءت على نحو يناقض جملة وتفصيال االتهامات الواردة في تقرير جلنة التحقيق التي 
شكلتها الوزيرة احلمود وضمت 3 اساتذة من كلية احلقوق جامعة الكويت والتي 

اشارت بأصابع االتهام والتقصير لالجراءات التي اتخذت في قضية السيارات.
هذا وتنفرد »األنباء« بنشر املذكرة الكاملة املرفوعة من رئيس الفتوى والتشريع 
الشيخ املستشار محمد الس�لمان الى وزيرة التربية د.موضي احلمود ووكيلة 

وزارة التربية متاضر السديراوي:

وبلورت ادارة الفتوى والتش�ريع رأيها في هاتني النقطتني بالنظر الى نص 
العقد بني الشركة والوزارة واملوقع قبل تس�لم وكيلة القطاع االداري عائشة 
الروضان مهام القطاع. وتأسيس�ا على هذه الرؤية القانوني�ة التي انتهت اليها 
ادارة الفتوى والتشريع � واملعلوم انها اعلى هيئة قانونية في البالد � والواردة 

في مذكرة رسمية معتمدة من رئيس ادارة الفتوى والتشريع املستشار  الشيخ 
محمد السلمان والتي حصلت »األنباء« على نسخة منها فإن وكيلة القطاع االداري 
عائش�ة الروضان التزمت باالجراءات التي اتخذتها بتقرير اللجنة التي شكلتها 
الوزيرة مبوجب الق�رار الوزاري رقم 2009/279 واملتضمن � كما اش�رنا � 

راضي الرشيديعائشة الروضاناملستشار الشيخ محمد السلمان

خالل الفترة من 18 حتى 30 الجاري

الرشيدي: مراكز السراج المنير تستقبل 
منتسبيها للتسجيل للفصل الدراسي األول

باالشارة الى الكتابني املنتهيني 
بالكتاب املؤرخ 2010/7/20 في شأن 
ابداء الرأي ح����ول العقد رقم 175 
الناجم عن املناقصة رقم م ع/49/ 
2007 � 2008 اخلاصة باستئجار 
سيارات س����وبر بان بوكس او ما 
مياثله وال يقل عن 8 سلندر حمولة 

7 راكب لنقل املعلمات.
وتخلص الوقائع � حسبما يبني 
من مطالع����ة االوراق والوثائق � 
في ان ال����وزارة ابرم����ت بتاريخ 
2008/10/19 العق����د رق����م 175 مع 
شركة اخلليج الستئجار سيارات 
س����وبر بان بوك����س او ما مياثله 
لنقل املعلمات وذلك ملدة س����نتني 
تبدأ م����ن 2008/12/1 وتنتهي في 

.2010/11/30
وقبل املوعد احملدد لنفاذ العقد 
املتعاقدة بتقدمي  الش����ركة  قامت 
سيارات »سوبر بان � تاهو« الى 
ال����وزارة الج����راء الفحص الالزم 
متهي����دا لقبولها وتنفي����ذ العقد، 
اال ان الوزارة ممثل����ة في االدارة 
املش����رفة على التنفي����ذ امتنعت 
عن تسلم الس����يارات املقدمة من 
الش����ركة على اعتبار ان الشركة 
قد قدمت عدد 30 س����يارة سوبر 
بان وعدد 34 س����يارة تاهو وان 
االخيرة غير مطابقة للمواصفات، 
فتم عرض املوض����وع على ادارة 
الوزارة  القانونية في  الش����ؤون 
فأفادت مبوج����ب مذكرتها رقم و 
ت/ و ق 1/ ظ/ 3879 بأن����ه يجوز 
قبول السيارات السوبر بان او ما 
مياثلها بع����د قيام ادارة اخلدمات 
العامة املشرفة على تنفيذ العقد 
بفحص السيارات وفقا لالجراءات 
املعمول به����ا والتحقق من توافر 
املواصفات الفنية املطلوبة سواء 
م����ن حيث حجم الس����لندر وعدد 
الركاب والوقود واملكيف وغيرها 

من املواصفات املطلوبة.
ومت اعتماد رأي االدارة القانونية 
ومن ثم احالته الى االدارة املشرفة 
على التنفيذ اال ان االخيرة اصرت 
على عدم مطابقة السيارات من نوع 
تاهو للمواصفات املطلوبة وذلك 
دون ان تبني اوجه عدم املطابقة، 
فتم اعادة ع����رض املوضوع على 
االدارة القانونية فأفادت مبوجب 
مذكرتها رقم و ت/ و ق/1/ خ/4170 
املؤرخة في 2009/1/11 بان التقرير 
املعد من االدارة املشرفة غير واف اذ 

لم يتضمن اوجه املخالفة بالنسبة 
للشروط التعاقدية املطلوبة وطلبت 
تقدمي تقرير واف وش����امل وفقا 
الفنية املطلوبة ومت  للمواصفات 
اعتماد الرأي املذكور اال ان االدارة 
املشرفة اصرت ومتسكت مبا سبق 
وان انته����ت اليه م����ن حيث عدم 
السيارات للشروط دون  مطابقة 

ان تقدم التقرير املطلوب.
وتذكر ان املوضوع احيل مرة 
اخرى الى ادارة الشؤون القانونية 
فأعدت مذكرة في 2009/1/21 اكدت 
فيها أنها التزال عند رأيها من حيث 
وجوب اجراء الفحص واعداد تقرير 
شامل وفقا للشروط واملواصفات 

املتعاقد عليها.
ثم قامت الوزارة بتشكيل جلنة 
لفحص السيارات املقدمة من الشركة 
املذكورة وانتهت اللجنة املذكورة 
في تقريرها املؤرخ في 2009/1/25 
الى مطابقة السيارات للمواصفات 
املطلوبة عدا نوع مطفأة احلريق مع 
وجود حتفظ من احد اعضاء اللجنة 
مضمونه عدم مطابقة السيارات 
التاهو للمواصفات وقد اعتمدت 
متاضر السديراوي وكيل الوزارة 

تقرير اللجنة املشار اليه.
وبتاري����خ 2009/2/10 ع����ادت 
املذكورة وبذات اعضائها  اللجنة 
وقررت عدم مطابقة السيارات من 
نوع تاهو وانه لم يتم اعتماد تقرير 
اللجنة املؤرخ في 2009/2/10 من 

اي جهة داخل الوزارة.
الدعوى  الش����ركة  اقامت  وقد 
رقم 2009/77 اداري/ 5 مختصمة 
فيها الوزارة، اال انها تنازلت عنها 
طبقا القرار التنازل رقم »34669 
جلد: ج« بتاريخ 2009/11/1 وتركت 
الدعوى للش����طب حيث شطبت 
بتاري����خ 2009/11/23، وذلك بعد 
قيام وزيرة التربية بتشكيل جلنة 
فحص من خارج الوزارة مبوجب 
الوزاري رق����م 2009/279  القرار 
حيث انتهت اللجنة املذكورة الى 
مطابقة السيارات املقدمة للشروط 

واملواصفات.
اال انه وبع����د البدء في تنفيذ 
العقد أفاد قسم النقليات في الوزارة 
مبالحظت����ني األول����ى تتمثل في 
التأخير في تنفيذ العقد والثانية ان 
السيارات مستعملة استعماال طويال 

وانه ال ميكن قراءة العداد.
وتضيف����ون ان العقد املذكور 

الوزارة وش����ركة اخلليج لتأجير 
الس����يارات على أن: »يتم توقيع 
الغرامات املنص����وص عليها في 
ملحق الغرامات املرافق لهذا العقد 
مبجرد حدوث املخالفة دون حاجة 
إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في 
جميع األحوال متحققا وكذلك دون 
حاجة الى إنذار او تنبيه او اتخاذ 
أي إج����راءات قضائية أخرى، وال 
يخل ذلك بأي حقوق أخرى محتفظ 
بها للطرف األول في هذا العقد«.

وبالرجوع الى ملحق الغرامات 
املرافق للعقد يتبني ان الغرامات 
الواردة  اقتصرت على املخالفات 
تفصيال في امللحق املشار اليه ولم 
يكن من بينه����ا غرامة تأخير عن 
التوريد ف����ي امليعاد املتفق عليه، 
هذا فضال عن ان التأخير في تنفيذ 
العقد كان بسبب امتناع الوزارة 
عن تسلم السيارات ألسباب ترجع 
جله����ة اإلدارة ال مم����ا يجوز معه 

توقيع غرامات على الشركة.
أما فيم����ا يتعل����ق بتخفيض 
القيمة اإليجارية للسيارات، فإنه 
ملا كانت جلنة الفحص املش����كلة 
من خارج الوزارة مبوجب القرار 

الوزاري رقم 2009/279 قد انتهت 
الى مطابقة السيارات املقدمة من 
الشركة املذكورة للشروط، فإنه 
ال يجوز للوزارة تخفيض مقابل 
إيجارها نظرا ملطابقتها لشروط 
العقد حسبما انتهت إليه اللجنة 
املش����ار إليها على الوجه السالف 
بيان����ه، فضال ع����ن ان نصوص 
العقد لم تشترط توريد سيارات 
جديدة، على ان يتم سداد املقابل 
عن الس����يارات التي مت توريدها 

بالفعل للوزارة.

لكل ما تقدم نرى أن:

1 � ال يجوز توقيع غرامة تأخير 
على الشركة املذكورة وذلك خللو 
العقد املبرم معها من النص على 
غرامة يتم توقيعها في حالة التأخير 
في التوريد في املوعد احملدد فضال 
عن ان أسباب التأخير في التنفيذ 

ترجع للوزارة وليس للمتعاقد.
2 � ع����دم تخفي����ض مقاب����ل 
إيجار الس����يارات نظرا ملطابقتها 
للمواصفات وألن ش����روط العقد 
لم تلزم الشركة بتوريد سيارات 

غير مستعملة.

ووثائ����ق املناقصة ق����د خلت من 
شروط أو غرامات ميكن تطبيقها 
بشأن املالحظتني السابق ذكرهما، 
وبناء على طلب ديوان احملاسبة 
فقد مت عرض املوضوع على إدارة 
الشؤون القانونية في الوزارة حيث 
قامت األخيرة بدراس����ة املوضوع 
وأع����دت مذكرتها رقم و ت/ و ق/ 
ا/ ع/ 11799 املؤرخة في 2010/6/20 

والتي انتهت فيها الى التالي:
حيث انه ل����م يتم االتفاق بني 
الوزارة وش����ركة اخلليج لتأجير 
الس����يارات على تعديل الشروط 
التعاقدية لتنفي����ذ العقد املذكور 
وان����ه مت االتفاق على تنفيذ بنود 
وشروط العقد فال يجوز استحداث 
مخالف����ات أو غرامات جديدة غير 
املنصوص عليها ف����ي هذا العقد 
)ملحق الغرامات( السيما ان الشركة 

باشرت تنفيذ العقد بالفعل.
1 – بالنسبة للمالحظات اخلاصة 
بأن السيارات مستعملة استعماال 
طويال وان قراءة العداد ال تتوافق 
مع حالة الس����يارة، تتم مخاطبة 
»الفتوى والتشريع« للوقوف على 
رأيها في مدى سلطة الوزارة في 
تخفيض مقابل إيجار الس����يارات 
مبا يتناسب مع حالة السيارات من 
عدمه وذلك في ضوء شروط العقد 
واملناقصة وذلك الستحالة تالفي 

هذه املالحظات من قبل الشركة.
2 – بالنسبة للتأخير في التنفيذ، 
فقد رأت ادارة الشؤون القانونية ان 
الثابت من األوراق امتناع الوزارة 
عن تس����لم الس����يارات موضوع 
العقد ملخالفة بعضها للش����روط 
واملواصفات الفنية املتعاقد عليها 
فأقامت ضدها الش����ركة املتعاقدة 
الدعوى رق����م 274/ 2009 إداري، 
والتي تنازلت عنها مبوجب إقرار 
تنازل رسمي رقم 34969 جلد: ج 
بتاريخ 2009/11/1 وشطبت بتاريخ 
اللجنة  انته����اء  2009/11/23 بعد 
املشكلة مبوجب القرار الوزاري رقم 
279/ 2009 الى مطابقة السيارات 

ال����واردة باملناقصة  للمواصفات 
واعتماد الوزي����رة نتيجة فحص 
اللجن����ة وتنفيذ العقد بعد تنازل 
املقامة منها  القضية  الشركة عن 
ضد الوزارة مبا م����ؤداه ان فترة 
التأخير املش����ار اليها ترجع الى 
امتناع الوزارة عن تسلم السيارات 
موضوع العقد ووجود نزاع قضائي 
بشأنه وعليه رأت االدارة القانونية 
إما عدم تطبيق غرامات على الشركة 
عن فترة التأخير املشار اليها أو 

مخاطبة الفتوى والتشريع.
وحيث ان ما انتهت اليه االدارة 
القانونية بالنسبة لغرامات التأخير 
يفيد بع����دم أحقية ال����وزارة في 
توقيع هذه الغرامات استنادا الى 
ان التأخير في التنفيذ كان بسبب 
امتناع الوزارة وليس بسبب إخالل 

الشركة.
وبناء على م����ا تقدم تطلبون 

ابداء الرأي فيما يلي:
1 – مدى جواز توقيع غرامات 
التأخير على الشركة املتعاقدة في 
ظل انته����اء االدارة القانونية الى 
عدم تطبيق ه����ذه الغرامات وفقا 

لألسباب الواردة.
2 – مدى جواز تخفيض مقابل 
إيجار السيارات مبا يتناسب مع 
حالة الس����يارة وذل����ك في ضوء 
ش����روط العقد واملناقصة السيما 
ان الش����روط قد خلت من شرط 
يلزم الش����ركة بتقدمي س����يارات 
جديدة غير مس����تعملة وانه جار 
تنفيذ العقد بالسيارات التي قامت 
الشركة بتوفيرها دون أي معوقات 

أو مشاكل.
تفيد:

من حي����ث ان امل����ادة 196 من 
املدني الصادر باملرسوم  القانون 
رقم 67 لس����نة 1980 تنص على 
انه »العقد شريعة املتعاقدين فال 
يجوز ألحدهما ان يستقل بنقضه 
أو تعديل أحكامه إال في حدود ما 
يس����مح به االتفاق أو يقضي به 
القانون«.كما تنص املادة 197 من 

القانون ذاته على انه »يجب تنفيذ 
العقد طبقا ملا يتضمنه من أحكام، 
وبطريقة تتفق م����ع ما يقتضيه 

حسن النية وشرف التعامل«.
ويستفاد من هذين النصني ان 
العقد شريعة املتعاقدين، فالعقد 
بالنسبة إلى عاقديه يعتبر مبثابة 
القانون او هو قانون خاص بهما 
وان كان منش����ؤه االتفاق بينهما، 
ويترتب على ذلك انه ال يجوز أليهما 
ان يستقل بنقضه او تعديل أحكامه 
او اإلعف����اء من آثاره إال في حدود 
ما يسمح به االتفاق او يقضي به 

القانون.
وانه يج����ب تنفيذ العقد على 
نحو م����ا تتضمن����ه أحكامه على 
ان تتماش����ى طريق����ة التنفيذ مع 
ما يقتضيه حس����ن النية وشرف 
التعامل فحس����ن النية وش����رف 

التعام����ل يظالن العقد ليس فقط 
بالنسبة الى حتديد مضمونه بل 
ايضا بالنسبة الى حتديد الطريقة 

التي يتم بها تنفيذه.
ومن حيث ان املستقر عليه فقها 
وقضاء ان حقوق املتعاقد والتزامه 
مع اإلدارة تتحدد طبقا لنصوص 
العقد الذي يربط بينهما، وان تنفيذ 
العقود سواء كانت مدنية او إدارية 
يكون طبقا ملا تتضمنه هذه العقود 

من شروط وأحكام.
وتأسيس����ا على ذل����ك فإذا لم 
العقد نصوصا تس����مح  يتضمن 
لإلدارة بتوقيع غرامة عن التأخير 
في التوريد عن امليعاد املتفق عليه، 
فإنه ال يجوز توقيع غرامة تأخير 
خللو العقد من نص يخول جهة 
اإلدارة ذلك، حيث نصت املادة رقم 
11 من العقد رق����م 175 املبرم بني 

بدأت ادارة السراج املنير بوزارة 
األوقاف والش���ؤون االس���المية 
ابنائها وبناتها في  في استقبال 
جميع مراكزها التابعة لتسجيل 
اسمائهم في الفصل الدراسي األول، 
وذلك في الفترة من الثامن عشر 
وحتى الثالثني من شهر سبتمبر 

اجلاري.
وص���رح مراقب مراكز البنني 
ب���إدارة الس���راج املنير عبداهلل 
الرش���يدي بأن مراكز الس���راج 
املنير بلغ عددها عشرين مركزا 
موزع���ة على 12 مرك���زا للبنات 
وثمانية مراك���ز للبنني، بعد أن 
بدأت مبركزين فقط، وجار العمل 
افتت���اح مركزين جديدين  على 
للبنني في منطقتي عبداهلل املبارك 
وصباح السالم، ويعد هذا املشروع 
التربوي مفخرة لوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بالكويت التي 
الناش���ئة ليكونوا عناصر  تعد 
فعالة في املجتمع من خالل مناهج 
وبرامج إدارة السراج املنير التي 
جمعت ب���ني اجلانب الش���رعي 
الس���لوكي والتربوي  واجلانب 
والترفيهي بصورة متوازنة، وقد 
جاء الدعم للدفع بهذا املش���روع 

نح���و النجاح بفض���ل اهلل عز 
وجل ثم جهد املخلصني القائمني 
على هذا املشروع، ودعم قيادات 
الوزارة بداي���ة من نائب رئيس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد، 
ووكيل ال���وزارة د.عادل الفالح، 
ووكيل الوزارة املساعد لشؤون 
القرآن الكرمي والدراسات االسالمية 
عبداهلل براك. وأضاف الرشيدي 
ان مراكز الس���راج املنير جاءت 
ضمن هيكل وخطة وزارة االوقاف 

لتكون محاضن تربوية شرعية 
تهدف الى عدة اهداف تصب كلها 
في مصلحة الفرد، وتسهم في بناء 
التي تكون  الناجحة  الشخصية 
اللبنة األساسية خلدمة هذا البلد 
وتتمثل كذلك في توثيق ارتباط 
الناشئة والشباب بكتاب اهلل تعالى 
حفظا وتفسيرا وجتويدا وتالوة، 
وتعزيز وترسيخ الهوية االسالمية 
وتقوية الشعور باالنتماء الديني 
والوطني، وكذلك املساعدة على 
اصالح النفوس وتطهير القلوب 
واستقامة السلوك، وكذلك تزويد 
الناشئة بقدر مناسب من العلوم 
الشرعية والتربوية وتطبيقاتها 
واس���تغالل اوقات الف���راغ لدى 
الناش���ئة، واس���تثمار طاقاتهم 
ومواهبهم ف���ي اعمال اخلير مبا 
الوط���ن، وتوفي���ر مناخ  ينفع 
امياني تربوي للناشئة وغرس 
القيم االس���المية الوسطية في 
نفوسهم، وتدريب الطالب على 
بعض مهارات احلياة وفن التعامل 
مع اآلخرين، واالهتمام بالروح 
واالخالق الرياضية واشباع ميول 
ومواهب الناشئة من خالل ممارسة 

االنشطة.

وذكر الرش���يدي ان عناوين 
مراكز البنني البالغ عددها ثمانية 
مراك���ز موزعة عل���ى محافظات 
الكويت الست، لتكون بقدر االمكان 
قريبة م���ن كل بيت، وقد جاءت 
على النحو التالي: الفيحاء مدرسة 
عبداهلل حسن اجلاراهلل املتوسطة 
خلف اجلمعية، اجلهراء: مدرسة 
ثانوية اجلهراء )القصر( قطعة 
3 شارع مرش���د الشمري خلف 
نادي اجلهراء الرياضي، األندلس: 
مدرسة صفوان بن أمية املتوسطة 
قطعة 6 شارع 103، بيان: مدرسة 
عبداحملسن اخلرافي املتوسطة 
قطعة 5 الشارع األول مقابل فرع 
اخلض���ار، فهد األحمد: مدرس���ة 
بالط الشهداء الثانوية ق1 امتداد 
شارع 136 بجانب بيت التمويل 
الكويتي، مبارك الكبير: مدرسة 
جعفر بن ابي طالب املتوس���طة 
قطعة 2 بجان���ب منطقة مبارك 
الكبير التعليمية، سعد العبداهلل: 
مدرسة غضي املتوسطة � سعد 
العبداهلل � جنوب اجلهراء � ق2 
بجانب اجلمعية الرئيسية، سلوى: 
مدرسة عبداهلل بن كثير االبتدائية 

قطعة 2 شارع 101.

عبداهلل الرشيدي

ال يج�وز ف�رض غرام�ة تأخي�ر ألن أس�بابه 
تتحملها الوزارة مع ع�دم تخفيض مقابل اإليجار


