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عبداهلل الكندري

املستشار راشد احلماد

د.محمد راتب النابلسي

جانب من اجلولةد.عادل الفالح متجوال في احد مشاريع قطاع شؤون القرآن الكرمي

حلقات التحفيظ في املدينة املنورة صورة جماعية للمعتمرين

3 محاضرات يقيمها مشروع رياض الجنة 
تحت شعار »الوعد الحق«

تحويل العادات السلبية إلى إيجابية
في »نسائية اإلصالح االجتماعي« غدًا

»العون المباشر« نظمت لقاء مع طلبة المنح التعليمية
مبناسبة انتهاء العام الدراسي 2010/2009، نظمت 
االدارة الثقافية قسم الرعاية التعليمية بجمعية العون 
املباش���ر لقاء مع طالب املنح االفارقة الدارسني في 
الكويت، ضم 35 طالبا ممن تكفلهم اجلمعية وبعض 

اجلهات االخرى في الكويت.
وقد عقد اللقاء في مقر اجلمعية، وحضره مدير 
االدارة الثقافية وليد اخلميس، ورئيس قسم الرعاية 

التعليمية واملشرف املرافق للطالب.
وفي كلمته الت���ي ألقاها رئيس قس���م الرعاية 

التعليمية ثجيل الس���عيدي في بداية اللقاء رحب 
بالطالب، مقدما نبذة تعريفية عن اعمال وأنش���طة 
اجلمعية املختلفة واماكن تواجدها في الدول االفريقية، 
وحث الطالب على التواصل املس���تمر مع اجلمعية 

في الكويت وفروعها في دولهم.
من ناحيته اش���ار مدي���ر االدارة الثقافية وليد 
اخلميس الى التسهيالت التي متنحها اجلمعية للطالب 
االفارقة الستكمال دراستهم، مبينا ان اجلمعية على 

أمت االستعداد للتعاون معهم.

تحت شعار »سراجي نور حياتي«

انطالق عمرة »السراج المنير« األولى للطلبة والطالبات

القيم واملبادئ اإلسالمية في نفوس 
التحلي  الطالب وتدريبه����م على 
باألخالق والصف����ات اإليجابية، 
وأخيرا توثيق ارتباط الناش����ئة 
بكت����اب اهلل عز وج����ل واألماكن 
املقدسة لدى املسلمني وعلى رأسها 
البيت املعمور. وأوضح عبداهلل 
الكندري ان برنامج الرحلة سيكون 
7 ليال، خمس منها في مكة املكرمة 
واثنت����ان في جدة، الفت����ا الى ان 
االدارة أقامت لقاء تنويريا للطلبة 

انطلقت عمرة ادارة الس����راج 
املني����ر التابعة ل����وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، والتي تضم 
الطلب����ة والطالبات من  بع����ض 
املنتس����بني ملراكز السراج املنير، 
وقد جاءت هذه العمرة األولى حتت 

شعار »سراجي نور حياتي«.
وقال مدير ادارة السراج املنير 
الكندري في  عبداهلل عبدالرحيم 
تصريح صحافي، ان هذه العمرة 
ه����ي األولى التي تقوم بها االدارة 
حتفيزا وتقديرا ألبنائنا وبناتنا 
في ادارة السراج املنير، وتدعيما 
للرسالة اإلميانية والتربوية التي 
تقوم بها السراج املنير، مبينا ان 
هذه الرحلة اإلميانية للبيت املعمور 
امن����ا جاءت لتحق����ق أهدافا عدة، 
يأتي على رأسها تنمية اجلوانب 
اإلميانية، والعلم الشرعي وتأصيله 
لدى الطلبة من خالل تسيير رحلة 
العمرة، وما يصاحبها من مسابقات 
ثقافية وبرامج إميانية وتعبدية، 
اضافة الى استثمار أوقات الفراغ 
لدى الطلبة والطالبات مبا يعود 
عليهم بالنفع والفائدة، وكذلك غرس 

والطالبات وأولياء األمور لتنويرهم 
ببرنامج الرحلة، ما يجب على ان 
أبنائنا وبناتنا ان يتحلوا به أثناء 
هذه الرحلة، وااللتزام بالتعليمات 

رحاب البيت املعمور، الفتا الى ان 
االدارة قامت بتكليف وفد ليكونوا 
في رفقة أبنائنا وبناتنا، ويكونوا 
بجوارهم على مدار الساعة. وأضاف 

والعبادة والقرب من اهلل سبحانه 
وتعال����ى، وحرصت االدارة كذلك 
على سالمة وصول أبنائنا وبناتنا 
الى أماكن املناسك، وأثناء التجوال 

والنظم التي وضعتها االدارة، والتي 
تصب في مجمله����ا إليجاد رحلة 
منظمة خالية من االرتباك، حتى 
يتفرغ أبناؤنا وبناتنا للتعبد في 

الكن����دري ان االدارة س����توفر كل 
التي  االحتياج����ات واالمكان����ات 
جتعل أبناءنا وبناتنا يعيش����ون 
أياما جميلة وممتعة مليئة باإلميان 

بني مكة وجدة فأبناؤنا وبناتنا في 
عيون ادارة السراج املنير، التي ال 
تألو جهدا إلسعادهم وتوفير اجلو 

الالئق بهم.

تستضيفها مبرة »طريق اإليمان« بدءًا من اليوم

الحماد: يفتتح معرض اإلصدارات اليوم
وقطر واإلمارات وعمان( وكذلك 
بعض مؤسسات املجتمع املدني 
وجمعيات النفع العام مثل: الهالل 
األحمر واألمانة العامة لألوقاف 
وبيت ال���زكاة والهيئة اخليرية 
التعريف  اإلس���المية وجلن���ة 
باإلس���الم وجمعي���ة اإلصالح 
االجتماعي وجمعية إحياء التراث 
االسالمي والعون املباشر، إضافة 

الى قطاعات الوزارة املختلفة.
األوق���اف  وزارة  ودع���ت 
املواطن���ني واملقيمني الى زيارة 
املعرض واالطالع على املطبوعات 
الت���ي س���تعرض وت���وزع في 
هذه االحتفالي���ة املهمة، مثمنة 
جهود املؤسس���ات املشاركة في 

املعرض.

األموات عباس بتاوي، وسينقل 
الش���يخ بتاوي للحاضرين من 
املصلني بعضا من مشاهد املوت 
كما شاهدها عند تغسيله لبعض 
املوتى في مغسلة األموات حيث 
متتاز محاضرات الشيخ بتاوي 
العظة والعبرة في  باس���تلهام 
احلياة من خالل مش���اهد املوت 
التي ال تغيب عن كل مؤمن يعلم 

ان قدره ال محال الى املوت.
ثم أضاف القالف ان محاضرة 
بعد غد )الثالثاء( سيكون ضيفها 
الش���يخ الداعية أنس الكندري 
والتي سيتحدث فيها عن مصير 
االنس���ان بعد امل���وت، موضحا 
املواقف واألحداث التي سيتعرض 
لها االنسان عند الوقوف بني يدي 
اهلل وكيف ان النفس جتادل اهلل 
لتدفع عن نفسها العذاب وكيف 
تشهد اجلوارح على أصحابها، 
العظيم  موضحا هذا املشهد 
ال���ذي يأتي فيه كل انس���ان 
وطائره في عنقه وكيف يساق 
الناس بعد قصاصهم إما الى 

جنة او الى نار.

ليلى الشافعي
يفتتح نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
مساء اليوم معرض االصدارات 
الثالث لوزارة األوقاف في قاعة 
الكبرى في املس���جد  اخليم���ة 

الكبير.
يأتي املعرض مبناسبة مرور 
50 عاما على اس���تقالل الكويت 
و20 عاما على التحرير ومرور 5 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
ويش���ارك في املعرض الذي 
يستمر حتى يوم اجلمعة املقبل 

ليلى الشافعي
صرح مدير عام مبرة »طريق 
اإلميان« محمد القالف بان مشروع 
ري���اض اجلنة يب���دأ اليوم في 
مسجد املشاري بجوار جمعية 
حطني التعاونية وملدة ثالثة أيام 
متتالية ف���ي تنظيم محاضرات 
جماهيرية يقدمها مجموعة من 
الدعاة من داخل وخارج الكويت، 
حيث ستكون هذه احملاضرات 
حت���ت ش���عار »الوع���د احلق« 
وس���يخصص مكان للنساء في 

هذه احملاضرات.
وقد أوضح القالف ان محاضرة 
اليوم س���يقدمها د.محمد راتب 
التي س���تكون حول  النابلسي 
موض���وع الدار اآلخ���رة، حيث 
يتناول من خاللها النابلسي صفات 
الكفر  أهل اإلميان وصفات أهل 
والعصيان وما حتتوي عليه الدار 
اآلخرة من نعيم مقيم او عذاب 
أليم، كما سيتحدث د.النابلسي 
عن درجات اجلنة ودركات النار 
ومنازل س���كان اجلنة ومواطئ 
س���كان النار وكيف ان اهلل أعد 

تقيم اللجنة النسائية في جمعية االصالح االجتماعي 
برنامجا توعويا تدريبيا ضمن سلسلة البرامج التي 
تنظمها حتت عنوان »حتويل العادات الس����لبية الى 
ايجابية« للدكتور وليد الرومي، يومي السابع والثامن 
من الشهر اجلاري خالل الفترة املسائية على مسرح 
اللجنة بالشامية. وقالت مديرة اللجنة غدير السابج ان 
هذا البرنامج سيناقش كيفية تغيير العادات السلبية 
الى عادات ايجابية، وتعلم كيفية التخلص من منط 

التفكير الذي تتش����كل فيه عاداتنا مما يجعل املرأة 
قادرة على حل املشكالت التي تواجهها.

وأضافت السابج: ان مركز التدريب والتطوير في 
اللجنة يقدم للمرأة واالسرة الكويتية التدريب والتعليم 
املتطور الذي يكفل تطوير مهاراتها الفكرية والثقافية 
والتربوية واالجتماعية والفنية والعلمية، الفتة الى 
ان هذه الدورات والبرامج التي تقيمها اللجنة يشرف 

عليها مدربون متخصصون في مجال عملهم.

املوافق 11 فبراير 30 جهة منها: 
س���فارات دول مجلس التعاون 
اخلليجي )السعودية والبحرين 

في اجلنة ما ال عني رأت وال أذن 
سمعت وال خطر على قلب بشر، 
وسيتحدث د.النابلسي عن صفات 
اجلنة من حي���ث املكان والبناء 
والهيئة شارحا بعضا من آيات 
القرآن الكرمي واحلديث النبوي 
الشريف الواصفة لها ولصفات 

أهلها وزرعها وثمارها.
كم���ا أش���ار الق���الف الى ان 
محاضرة غد )االثنني( سيكون 
ضيفها الداعية السعودي مغسل 

الفالح: نعمل بتوجيهات األمير لنشر الوسطية واالعتدال
»األوقاف« تشرف على مشاريع كبرى ضمن الخطة التنموية

ليلى الشافعي
قام وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية د.عادل 
الفالح بجولة تفقدية على مش����اريع قطاع ش����ؤون 
القرآن الكرمي والدراسات االسالمية بدءا من مشروع 
دار القرآن الكرمي فاطمة فارس الوقيان مبنطقة بيان 

الى مشروع القصور مرورا مبشروع القرين.
ورافق الفالح في اجلولة االشراف الهندسي على 
املشاريع الثالثة واعضاء جلنة تنفيذ ومتابعة عقود 
الصيانة بقطاع ش����ؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االسالمية وذلك لالطالع على مراحل اجناز األعمال 

وتفقد مرافق املشاريع القائمة على الطبيعة.
وأكد الفالح في تصريح للصحافيني عقب اجلولة: 
ان م����ا نراه اليوم من مش����اريع أتى من خالل متابعة 
حثيثة واش����راف متميز لنخبة من مهندسي الوزارة، 
وقد أتت هذه اجلولة امليدانية لالطالع عن كثب على 
هذه املش����اريع املركزية التي تتبناها وزارة االوقاف 
والش����ؤون االسالمية والتي تأتي متناغمة مع اخلطة 

التنموية للدولة.
وبني ان انشاء هذه املراكز ودور القرآن يأتي بتوجيهات 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل، لنشر الوسطية واالعتدال في داخل البلد وكذلك 
في خارجها، كما انها متماشية مع استراتيجية الوزارة 
التي وضعتها منذ 5 سنوات لدعم مراكز ودور حتفيظ 
القرآن الكرمي وادارة التنمية االسرية وادارة السراج 
املني����ر لتحقيق اهداف تلك املراكز واحملددة من خالل 
االستراتيجية في نشر الوعي السليم وتربية االجيال 

على معاني كتاب اهلل جل وعال.
واعتبر ان عمل تلك املراكز يرسي مفاهيم الوحدة 
الوطنية خصوصا ان االبناء يتش����ربون فيها الفهم 
الصحيح ملعاني كتاب اهلل والوسطية وتقبل الرأي 
اآلخر والتعايش السلمي الذي جسده اآلباء واالجداد 
بفطرتهم على مدى 3 قرون، متعاونني متحابني ضربوا 
اروع االمثلة في التالحم الذي تكسرت على صخرته 
آمال الغزو الصدامي ونحن نعمل من خالل تلك االدوات 
لتعزيز وحدتنا الوطنية والتفافنا على الش����رعية 

للحفاظ على كياننا.
وأوضح ان هذه املشاريع الكبرى تعد تلبية الحلاح 
األهالي من سكان املناطق التي تعاني نقصا في تلك 
احملاضن التربوية والش���رعية اضافة الى مطالبات 
النواب املستمرة في وجود مثل تلك الدور، وهي تنم 
عن ريادة في تصميمها واس���تغاللها سيكون ساميا 
لتعلقه بخدمة القرآن الكرمي والدارسني والدراسات 
للعلوم الشرعية كما حتوي مبدأ الشراكة الذي تتبناه 
الوزارة من خالل املتبرعني بانشاء تلك الصروح الدينية 

واالسالمية التي توجه املجتمع التوجيه املتوازن.
واش����ار الى ان البداية كانت مبش����رة بكل خير 
ونحن نرى نسبة االجناز في مشروع فاطمة فارس 
الوقيان التي وصلت الى نس����بة 100%، مشيرا الى 
ان تصاميمه املعمارية وواجهاته اخلارجية اتسمت 
باالبداع والرقي والفكر الهندسي الذي تفخر به الوزارة 
دائما، وهو يتكون من ثالثة ادوار وسرداب مبساحة 
750م2 وسيكون املشروع مخصصا الدارتي الدراسات 

االسالمية وشؤون القرآن الكرمي.
وش����كر املتبرعني مثمنا دوره����م البارز في دعم 
مش����اريع الوزارة وخاصة مش����روع مركز حتفيظ 
القرآن الكرمي فاطمة فارس الوقيان ارملة الش����يخ 
دعيج الس����لمان الصباح الذي حصلت فيه الوزارة 
على مساهمة وتبرع كرمي من الشيخة سبيكة دعيج 
السلمان الصباح والش����يخة بدرية دعيج السلمان 

الصباح لتنفيذ الهيكل اخلرساني االسود.
وبني الفالح ان املشروع اآلخر الذي شملته اجلولة 
التفقدية هو مشروع القصور الذي يعتبر من اكبر 
مش����اريع وزارة االوقاف والشؤون االسالمية نظرا 
للمس����احة الكبيرة التي يستغلها والبالغة 3958م2 
حي����ث ان املبنى يتكون من س����رداب وثالثة ادوار، 
مش����يرا الى ان االعمال به ستنتهي في فبراير 2012، 
وهو مخصص الربع ادارات هي: شؤون القرآن الكرمي 
والدراسات االسالمية والسراج املنير والتنمية االسرية، 
وهو مفخرة لنا في الكويت ان نقوم بإنشاء مثل هذا 

املشروع الضخم.
واش����ار الى ان مش����روع القرين الذي يكمل عقد 
مش����اريع الوزارة املدرجة ضمن امليزانية واخلاصة 
بقطاع ش����ؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية 
والذي تبلغ مساحته 3027م2 حيث ان املبنى يتكون 
من سرداب وثالثة ادوار على ان تنتهي االعمال به في 
شهر يوليو 2011، وهو مخصص الدارات الدراسات 

االسالمية وشؤون القرآن الكرمي والسراج املنير.
وأكد الفالح أن العطاء س����يكون مس����تمرا ولن 
يتوقف عند حد معني في ظل اس����تغالل امليزانيات 
املخصصة لهذه املشاريع واألراضي املتوافرة، ناهيك 
عن الشراكة املستمرة مع املتبرعني، فال تعتبر هذه 
املش����اريع الثالثة احلالية هي كل ما متلكه الوزارة 
فهناك مش����اريع املتبرعني بدور القرآن الكرمي التي 
تشرف عليها الوزارة في مناطق السالم والصباحية 
والرحاب وصباح الناصر، كما انه جار حاليا اجراء 
املخاطب����ات الالزمة مع اجلهات املختصة لترس����ية 
مشروع ضاحية عبداهلل املبارك قطعة 5 وذلك بعد 
ان قامت جلنة تنفي����ذ ومتابعة عقود صيانة قطاع 

ش����ؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية باعداد 
املستندات اخلاصة بالعقد وجداول االسعار واصول 

املناقصة والشروط اخلاصة.
وشكر الفالح وزارة التربية لوقوفها ودعمها لوزارة 
االوقاف في مشاريعها املتمثلة في دور القرآن الكرمي، 
اال أن هناك حيثيات كثي����رة ال تتناغم معها اهداف 
الوزارة مع الفرص املتاحة من وزارة التربية كمحدودية 
الفصول وعدم مناسبتها العمار الدارسني، اضافة الى 
االقبال الكثيف للمنتسبني على تلك الدور واملراكز.

وثمن دور جلنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراس����ات االس����المية والدور الذي لعبه 
م.سليمان الس����ويلم وزمالؤه في العمل واالشراف 

على تلك املباني الضخمة.
ومن جانبه ثمن نائب رئيس جلنة عقود صيانة 
قطاع ش����ؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية 
م.سليمان الس����ويلم للوكيل الفالح وقوفه ودعمه 
املستمر ملشاريع دور القرآن الكرمي واملتابعة احلثيثة 
لتلك املشاريع سواء من خالل التواصل املباشر معه 
واالس����تئناس برأيه او من خالل اجلوالت التفقدية 
املستمرة لالطالع على واقع العمل والتطور امللحوظ، 
موضحا ان نسب االجناز مبشاريع القطاع مرتفعة 
جدا حيث تبلغ نسبة االجناز مبشروع فاطمة فارس 
الوقيان 100% وفي مش����روع القصور تبلغ نس����بة 
االجناز 46% وفي مشروع القرين تبلغ نسبة االجناز 
79% وهي نسب اجناز جيدة مقارنة بتاريخ االنتهاء 

التعاقدي من االعمال.
واشار السويلم الى طبيعة عمل اللجنة واملتمثل 
في االش����راف على املخططات والتصاميم الهندسية 
التي تتم فيها مراعاة الطراز االسالمي واحملافظة على 
الهوية االسالمية، ومتابعة اعمال الشركات والتأكد 
من التزاماتها بتطبيق شروط العقد، واعتماد اجلهاز 
الفن����ي ومقاولي الباطن املقدم����ني لالعتماد من قبل 
الشركات واصدار الدفعات املالية للشركات والتدقيق 
املال����ي عليها، واعتماد املواد املس����تخدمة في عقود 

الصيانة املختلفة.
واش����ار الى ان امليزانية اخلاص����ة لكل عقد تتم 
احملافظة م����ن خاللها على التدف����ق املالي للدفعات 
وشهادات الدفع الوامر العمل، وتبعا لكل سنة مالية 
وحسب اخلطة املوضوعة مس����بقا لكل عقد، حيث 
تقوم اللجنة باالشراف املباشر على االعمال والتدقيق 
عليها حسابيا باالضافة الى اعداد العقود وصياغتها 
وجداول االسعار وأصول املناقصة والشروط اخلاصة 
واملواصفات الفنية لعقود الصيانة الدورية واجلذرية 

واالنشاءات الصغيرة.

للمتبرعي�ن دور بارز في دعم بناء الصروح اإلس�المية التي ترس�ي الوحدة الوطنية

الس�ويلم: نثمن دع�م الوكي�ل الفالح المس�تمر لعم�ل اللجنة وتواصله المباش�ر
نس�ب اإلنج�از مرتفع�ة ج�دًا مقارن�ة بتاري�خ االنته�اء التعاق�دي م�ن األعمال

خالل جولة تفقدية لمشاريع قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية


