
محليات
االثنني 30 مايو 2011

10
»مراقبة التوجيه األسري« باألوقاف تختتم برنامجها »آللئ أسرية«

بوحمرا: واعظات إدارة التنمية األسرية سّخرن أنفسهن وأوقاتهن 
وطاقاتهن لنشر  الدعوة اإلسالمية معتمدات على الكتاب والسنة

العمل على تنفي����ذ برامج تنمية 
المرأة وتطوير قدراتها بالتعاون 
مع المؤسس����ات الحكومية وغير 
الحكومي����ة ذات العالقة، والعمل 
على تثقيف المجتمع بحقوق المرأة 
والطفل وتنفي����ذ برامج التدريب 
الموجهة للعاملين معهم بالتعاون 
مع المؤسس����ات الحكومية وغير 
الحكومية ذات العالقة، والمشاركة 
في تمثي����ل الدولة في المؤتمرات 
واالنشطة االقليمية والدولية ذات 
الصلة بقضايا االس����رة والمرأة 
والطفل وايضا تنظيم المؤتمرات 
والندوات وورش العمل لمناقشة 

قضايا االسرة والمرأة والطفل.
ليلى الشافعي  ٭

رس����التها التي فطرها اهلل عليها 
وهي حفظ البيت والزوج وتربية 
االبناء واالهتمام بشخصية المرأة 

واكتشاف قدراتها ومهاراتها.
واكدت ان االسرة ركيزة اساسية 

لبناء جيل قوي ومفكر ومنتج.
بعدها اقيمت مسابقات ثقافية 
اسالمية ومداخالت من الواعظات 
وتجارب من الدراسات.جدير بالذكر 
ان ادارة التنمية االسرية تختص 
باالسهام في تنفيذ االستراتيجيات 
الوطنية  والخطط والسياس����ات 
المتعلقة باالسرة والمرأة والطفل، 
وزيادة وعي المجتمع بالتحديات 
والقضايا االس����رية واالجتماعية 
وآثارها وطرق الوقاية منها، وايضا 

الملوك حكام على الناس والعلماء 
حكام على الملوك.وقال ابن عباس 
ÿ: خير سليمان بن داود عليهما 
العلم والمال والملك  السالم بين 
فاختار العلم فأعطى المال والملك 
معه.وقد ذكر سفيان الثوري ان اول 
العلم الصمت والثاني االس����تماع 
والثالث الحفظ والرابع العمل به 
والخامس نشره.وزادت: ان رؤيتنا 
في مراقبة التوجيه االسري بادارة 
التنمية االس����رية واضحة جلية 
تتألأل بآللئ اسرية على مستوى 
االفراد واالس����رة بإحياء الثوابت 
والقيم االخالقي����ة واالجتماعية 
االيجابية في مجتمعنا وتس����عى 
لتنمية شخصية المرأة من خالل 

صحبة المالئكة تحفنا وتنزل علينا 
الس����كينة والرحمة ويذكرنا اهلل 
فيمن عنده، حيث قال س����بحانه 
اذكركم(،  وتعال����ى )فاذكرون����ي 
فلقاؤنا في »آللئ اسرية« يتجدد 
بذكر اهلل عز وجل.واضافت: وقال 
رسول اهلل ژ: ان المالئكة لتضع 
اجنحتها لطالب العلم رضاء بما 
يصنع، وان العالم ليس����تغفر له 
من في السموات ومن في االرض 
حتى الحيت����ان في جوف الماء«. 

رواه ابوداود والترمذي.
ويذكر الحق تب����ارك وتعالى 
)واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل 

بكل شيء عليم( � البقرة: 282.
وليس هناك شيء اعز من العلم، 

تصل برامج االدارة ومش����اريعها 
الى جميع النساء في المحافظات 
الست، وأقول لجميع مسؤوالت هذه 
االدارة وجميع موظفاتها المخلصات 
ونحن اليوم نختتم برنامج »آللئ 
اسرية« في عامه التاسع، بارك اهلل 
لكن في اعمالكن ووفقكن دائما لما 

يحب ويرضى.
واضافت: وفي الختام، اسأل اهلل 
لبلدن����ا االمن واالمان تحت قيادة 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وكل المخلصين من قيادات 

واهل الكويت الطيبين.
من جانبه����ا، تحدثت مراقبة 
التوجيه االسري هيام الزامل عن 
صحبة المالئكة، فقالت: نحن في 

أك����دت مدي����رة ادارة التنمية 
االسرية بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية س����عاد بوحمرا اهمية 
االخالص في الني����ة والعمل وان 
يواف����ق القول العم����ل دائما وان 
نح����رص عل����ى س����المة القلوب 
والتأكيد على وحدة الصف والقلب 
والتآخي في اهلل مصداقا لقول اهلل 
عز وجل )انم����ا المؤمنون اخوة 
فأصلحوا بين اخويكم واتقوا اهلل 
لعلكم ترحمون(. جاء ذلك في كلمة 
القتها بوحمرا خالل الحفل الختامي 
لبرنامج »آللئ اسرية« الذي نظمته 
ادارة التنمية االسرية تحت شعار 
»صحبة المالئكة« والذي اقيم تحت 
رعاية الوكيل المس����اعد لشؤون 
القرآن الكريم محمد براك وبحضور 
حرم وكيل وزارةاالوقاف والشؤون 
االسالمية شاهة الحطاب وجمع 
من نس����اء المجتمع والواعظات. 
وقال����ت بوحم����را: نحمد اهلل عز 
وجل ان سخر لنا في ادارة التنمية 
االس����رية مس����ؤوالت وموظفات 
سخرن انفسهن واوقاتهن ومجاالت 
تفكيرهن وطاقاتهن لنشر دعوة 
اهلل عز وج����ل معتم����دات بذلك 
على ثواب����ت الدين من كتاب اهلل 
وس����نة نبيه المصطفى ژ وكن 
حريصات اش����د الحرص على ان 

املتحدثات خالل احلفل

الزامل: نعمل على 
إحياء الثوابت والقيم 
األخالقية واالجتماعية 
لتنمية شخصية املرأة 

واكتشاف قدراتها 
ومهاراتها

رؤيتنا واضحة جلية 
تتألأل بآللئ أسرية 

على مستوى األفراد 
واألسرة بإحياء 
الثوابت والقيم 

اإليجابية في مجتمعنا

األسرة ركيزة أساسية 
لبناء جيل قوي ومفكر 

ومنتج

مركز »تايز« يحتفل بالفائزين املتحدثني باللغة الروسية

شيخة العبداهلل: املركز يقوي صالتنا بالغرب

لنضّيق الهوة بيننا وبينهم.
مؤكدا ان ه����ؤالء الناس ان لم 
يكونوا معنا فل����ن يكونوا ضدنا 
وحتى يتعرفوا على ان االسالم ليس 
دين تطرف، كما يدعى بعضهم وانه 

دين الحب والسالم والرحمة.
وتحدث د.األنصاري عن مسابقة 
الطبخ الشرقي التي أقامها المركز 
مؤخرا لكس����ر الحواج����ز وبناء 
الجسور بين الشعوب في أقل وقت 
ممكن حيث شاركت في المسابقة 
جنسيات غربية موجودة على ارض 

الكويت وقدمت الهدايا للفائزين.
ليلى الشافعي  ٭

األنش����طة التي قدمه����ا النادي 
النصر  ومنها االحتف����ال بيوم 
وال����ذي يحتفل ب����ه على وجه 
الخصوص في أوروبا الشرقية 
حي����ث تح����رروا م����ن النازية، 
باالضافة الى االحتفاالت باألعياد 
االسالمية والمناسبات الوطنية 
التحرير  الوطني ويوم  كالعيد 
وغيرهما ليتعرفوا من خاللها 
على ديننا االسالمي وسماحته 
باالضافة الى تقوية العالقات من 
عدة جوانب، كما يرى الغرب كيف 
الكويتيون ويتعرفون  يعيش 
على عاداتنا في ش����هر رمضان 

أعربت الشيخة شيخة العبداهلل 
عن سعادتها بما يقدمه مركز »تايز« 
للتواصل الحضاري من أنشطة مهمة 
تبلور الصورة الحقيقية للمجتمع 

الكويتي والعربي واإلسالمي.
وقالت في حف����ل المتحدثين 
بالروسية والذي أقامه مركز »تايز« 
أراه  الحضاري تحت رعايتها: ما 
أسميه اليوم عمال جبارا جاء في 
وقت كثرت فيه الصراعات واتهام 
االس����الم والمس����لمين بالتطرف 
وع����دم معرفة ما يدعو اليه ديننا 
االس����المي من وس����طية وكرامة 
وحرية، مشيرة الى ان هذه اللقاءات 
واألنشطة التي يحرص على اقامتها 
المركز تهدف الى تعريف الشعوب 
الغربية بالثقافة العربية وتوطيد 
الصالت بينهما فشكرا جزيال لهذا 
المركز وما يحققه من تعريف غير 
المسلمين باإلسالم بصورته النقية 

الصحيحة.
النادي  من جهته، ق����ال مدير 
الروسي في مركز »تايز« د.محمد 
األنصاري ان مهمة المركز الرئيسية 
هي التواصل والتعرف على العادات 
الكويتي����ة والحض����ارة الغربية 
للمقيمي����ن األجان����ب على أرض 
اليوم نحتفل  اننا  الكويت، وزاد: 
بأيام ثقافية للمتحدثين بالروسية 
والذي ش����مل الكثير من األنشطة 
المتنوعة من خالل األندية والسندات 
والرحالت الترفيهية والمسابقات 
الثقافية مما يزيد الصلة بيننا وبين 

هؤالء األجانب.
وأشار د.األنصاري الى بعض 

الشيخة شيخة العبداهلل تكرم إحدى املشاركات

نقابة األوقاف تقّدم رحالت 
سياحية  إلى منتسبيها

 في تركيا والبوسنة

»اإلعالم الديني« تعلن أسماء 
الفائزين في مسابقة »نفائس«

أعلن نائب رئي���س نقابة العاملني ب���وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية طراد العنزي انه انطالقا من حرص 
النقابة على خدمة أعضائها وتقدمي أفضل العروض السياحية 
ملنتسبيها قد قررت النقابة ترتيب رحلة سياحية ألعضائها 
خالل موسم صيف 2011، والتي ستكون مدعومة من قبل 

النقابة ملنتس���بيها من أعضاء 
اجلمعية العمومية.

وأوضح العنزي ان الرحلة 
السياحية ستشتمل على زيارة 
بلدين اسالميني هما اجلمهورية 
البوسنة  التركية وجمهورية 
والهرسك، وذلك ابتداء من تاريخ 
30 يونيو حتى 15 يوليو املقبل 

مقسمة بني البلدين.
وقال العنزي ان التسجيل في 
هذه الرحلة يبدأ يوم غد الثالثاء 
املوافق 31 اجلاري وملدة أربعة 
أيام، وذلك خالل الدوام الرسمي 

املسائي في مقر النقابة اجلديد في االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت مبنطقة سلوى في شارع املتنبي.

وب���ني العنزي انه في حال ازدياد عدد املس���جلني عن 
العدد املتاح للمشاركني في الرحلة سيتم عمل قرعة يتم 
من خاللها حتديد واعتماد أس���ماء املش���اركني في رحلة 
النقابة خالل موسم صيف 2011 وذلك يوم اجلمعة املقبل 

في متام الساعة الثامنة مساء.
وأك���د العنزي اهتمام النقاب���ة بتقدمي االفضل خلدمة 
منتسبيها من موظفي وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، 
وتيس���ير كل ما يسهم في قضاء إجازة سعيدة بإذن اهلل 
تعالى في دول اس���المية يرتاح فيها السائح املسلم مثل 
تركيا والبوسنة اللذين يتمتعان مبناظر خالبة وأجواء 
جميلة ومرافق سياحية مميزة يقضيها السائح بأجواء 

عائلية جميلة وممتعة.

حترص إدارة اإلعالم الديني على التواصل املس���تمر 
والبناء بني جمهور املتابعني ملس���ابقات نفائس الشهرية 
والتي تتبناها إدارة اإلعالم الديني بالتعاون مع صحفنا 
احمللية ورصدت اإلدارة له���ا 10 جوائز للفائزين في كل 
شهر، باإلضافة الى املسابقة اإللكترونية عبر موقع نفائس 

اإللكتروني.
إدارة  ص���رح بذلك مدي���ر 
اإلعالم الديني واملشرف العام 
القيمي لتعزيز  على املشروع 
العب���ادات )نفائ���س( صالح 
ابا اخلي���ل، وأفاد ب���أن إدارة 
اإلعالم الدين���ي حريصة على 
التواصل مع املتس���ابقني عبر 
املسابقة املنشورة في صحفنا 
احمللية وعب���ر موقع نفائس 
اإللكتروني، مؤكدا ان املشاركات 
طيبة وجتاوب اجلمهور فاق 
التوقعات، الفتا الى ان اإلدارة 
قامت بفرز الرسائل الواردة إليها ورصد أسماء الفائزين 

عن ابريل 2011، وذلك بعد إجراء القرعة على الفائزين.
وأضاف أبا اخليل: وإننا سعداء بهذا التواصل اجلماهيري 
الهادف، السيما ان األسئلة التي نطرحها تعطي معلومة قيمة 
اذا ما ارتبطت باجلواب الصحيح، داعيا الشركات واملؤسسات 
الى دعم املس���ابقة، وذلك انطالقا من مبدأ التعاون وتعزيز 
القيم التي حتمي أبناءنا وتنمي ثقافاتهم، وفي ختام حديثه 
دع���ا الفائزين الى التوجه ملبنى مجمع الوزارات )بلوك 16( 
الدور األول، إدارة اإلعالم الديني لتسلم جوائزهم أثناء فترة 
الدوام الرسمي والفائزون لشهر ابريل هم: جود محمد فاضل 
عباس )كويتي(، حسني شحاتة النجار )مصري(، حمزة نصر 
عبداجلليل )مصري(، رزان عبداهلل بحر البحر )كويتية(، 
رنا عبده عبدالباري عبدالظاهر )مصرية(، سارة عبدالعزيز 
املهنا )كويتية(، س���لوى أمني عبداملجيد حمام )مصرية(، 
سناء عبدالغفور )أفغانية(، عبدالرحمن رفاعي متام رضوان 

)مصري( وعبداهلل ملبس عمير مجبل )كويتي(.
ليلى الشافعي  ٭

طراد العنزي

صالح أبا اخليل

متابعة من احلاضرات   )فريال حماد(

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى
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