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16
يقام برعاية الشهاب حتت شعار »إن جلسدك عليك حقًا«

تنظمه جمعية اإلصالح وينطلق غداً برعاية صاحب السمو

توفر السكن والعمل لـ 49 أسرة والدراسة لـ 120 طالبًا وطالبة

الفالح: »األوقاف« تنظم »الرياضة في اإلسالم« 24 اجلاري 
مبشاركة نخبة من النجوم في الدول العربية

العتيقي: مؤمتر الرؤية املستقبلية للتنمية يناقش
5 محاور لتحقيق التنمية االقتصادية في األمة اإلسالمية

افتتاح قرية عبداهلل ونورة يوسف بودي اخليرية في كمبوديا
قام وفد كويتي خيري من األمانة 
العامة للعم����ل اخليري بجمعية 
االصالح االجتماعي بافتتاح قرية 
عب����داهلل ونورة يوس����ف بودي 
اخليري����ة ف����ي كمبودي����ا والتي 
أقيمت على مس����احة 6450 مترا 
مربعا وبتكلف����ة إجمالية 95 ألف 
دينار والتي استهدفت رفع املعاناة 
عن كاهل 49 أس����رة فقيرة كانت 

معيشتهم غاية في الصعوبة.
وقد مت افتتاح القرية في حفل 
كبير أقيم برعاية هون سني رئيس 
وزراء مملكة كمبوديا وبحضور 
س����فيرنا ل����دى كمبودي����ا ضرار 
التويجري مع وف����د من جمعية 
االصالح على رأسه رئيس مجلس 
إدارة األمانة العامة للعمل اخليري 
باجلمعية د.جاسم مهلهل الياسني، 
ورئيس قطاع آسيا فهد الشامري، 
وأمين بودي ممثال عن جهة التبرع 

»مبرة بدور اخليرية«، كما حضر 
احلفل رئي����س محافظ����ة كندال 
ومجموعة م����ن الوزراء ونوابهم، 
وبعض ممثلي السفارات االسالمية 
واالجنبية مبملكة كمبوديا وكبار 
الدول����ة والش����خصيات  رج����ال 

االسالمية.
وقد بدأ احلفل بالنشيد الوطني 
الكمب����ودي تلته كلمة من رئيس 
الدائرة التي أنش����ئت بها القرية 
)نيابة ع����ن احملافظ( والذي قدم 
فيها الش����كر جلمعي����ة االصالح 
االجتماعي من الكويت لس����عيها 
املعاناة عن أهل دائرته  لتخفيف 
والنقلة النوعية التي ما كان يحلم 

بها أحد منهم قبل سنة تقريبا.
من جانبه، أكد الشيخ د.جاسم 
الياسني في كلمته على روح احملبة 
والتسامح والتعاون في االسالم، 
كما أشار الى عراقة وأصالة جمعية 

االصالح منذ تأسيسها، مع ذكر أمثلة 
عن مشاريعها في البالد املختلفة، 
كما وجه الشكر للمتبرعني الكرام 
والذين ج����ادت أياديهم البيضاء 
إلجن����از هذا املش����روع، تلت ذلك 
كلمة من سفير الكويت بكمبوديا 
أكد خاللها على عمق العالقات بني 
الش����عبني واحلكومتني الكويتية 
والكمبودية ودور العمل اخليري 
في دعم ومتتني هذه العالقة، كما 
قدم الش����كر للمتبرع الكرمي على 
ما قدم ملساعدة إخوانه املسلمني 
في هذه البالد، وقدم الشكر أيضا 
جلمعي����ة االص����الح االجتماعي 
ملجهوداته����ا الطيبة وعملها الذي 
يس����ير مبهنية وحرفية لتغطية 
العديد من احتياجات املسلمني في 

كمبوديا.
وقام الوفد الكويتي بتس����ليم 
هدية تذكارية باسم جمعية االصالح 

لنائب رئيس الوزراء، تاله تسليمه 
مفتاحا رمزي����ا للقرية والذي قام 
القرية،  بدوره بتسليمه ملسؤول 
بعدها تسلم كل من الشيخ د.جاسم 
املهلهل الياسني ممثال عن جمعية 
اإلصالح، وأمين بودي ممثال عن 
املتبرع، وممثلي جمعية االصالح 
في كمبوديا وسام الشرف امللكي من 
الطبقة الثانية تقديرا ملشاركاتهم 
الفعالة إلجناز هذا املشروع بشكل 
خاص، ومجموعة مشاريع اجلمعية 
بشكل عام.وقد قام اجلميع بعدها 
بتفقد إنش����اءات القرية املختلفة 
التنموية وتوزيع  ومش����اريعها 
الهداي����ا النقدي����ة والعينية على 
الطالب والفق����راء من أهل القرية 
)مسلمني وغير مسلمني(، بعدها 
تفضل االخوة سوك آن والسفير 
واألخ أمين بودي بكتابة كلمة في 
السجل الذهبي للمشروع، أعقب ذلك 

إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية 
للمشروع وسط فرحة اجلميع.

يذكر أن مشروع قرية عبداهلل 
ونورة يوس����ف ب����ودي اخليرية 
مشروع متكامل العناصر اشتمل 

على:
٭ 49 بيتا للفقراء مبساحة 35 مترا 
مربعا كل منها مكون من غرفتني 

وملحق به مطبخ ودورة مياه.
٭ مدرس����ة من طابقني مساحتها 
156 مترا مربعا مكونة من أربعة 

فصول وتتسع ل� 120 طالبا.
٭ مسجد مبساحة 96 مترا مربعا 

يشمل دورة املياه واملتوضأ.
٭ مجموعة متنوعة من املشاريع 
التنموية تش����مل أحواض تربية 
األسماك، وأبقار التسمني، والدراجات 
النارية، وقوارب الصيد، والقروض 

الصغيرة.
٭ عدد 6 دكاكني استثمارية.

قال وكيل وزارة األوقاف د.عادل 
الفالح إنه انطالقا من سعي الوزارة 
الدائم إلى تفعيل قيمة الش����راكة 
املجتمعي����ة بني مختل����ف هيئات 
ومؤسسات الدولة، وكذلك إقامتها 
امللتقيات واملؤمترات التي تؤكد على 
هذا النهج، فإنها تقيم حتت رعاية 
وزير العدل ووزير األوقاف جمال 
الشهاب يوم اخلميس املقبل املوافق 
24 مايو اجلاري في فندق املارينا 
بقاعة سلوى ملتقى »الرياضة في 
اإلسالم« حتت شعار »إن جلسدك 
عليك حقا«، مبش����اركة نخبة من 
الرياضيني املرموقني واإلعالميني 
الرياضي����ني في مختل����ف الدول 
العربية. وأضاف الفالح في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد أمس لإلعالن 
عن امللتقى ان هذا امللتقى يعد األول 
من نوعه الذي تقيمه الوزارة، وهو 
ما يؤكد أن »األوقاف« ال تقف عند 
حدود معينة، مبينا ان إستراتيجية 
الوزارة باتت معروفة لدى اجلميع، 
فكل املؤمت����رات وامللتقيات التي 
تنظمها الوزارة تقوم على تنفيذ 
تلك االس����تراتيجية التي ترتكز 
على أهمية الشراكة املجتمعية مع 
وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات 
النفع العام بل وقد تعدتها إلى خارج 
احلدود، عبر البرامج املشتركة التي 
تعود بالنفع على املجتمع عموما 
والش����باب خصوصا، مشيرا إلى 
أن هذه االستراتيجية تنطلق من 
الشعار الذي رفعته الوزارة وهو 
»األمة الوسط« الذي كنا ومازلنا 
نؤكد عليه ف����ي جميع املؤمترات 
الداخلية واخلارجية، مبينا ان هذا 
امللتقى يس����ير على النهج نفسه 
ويؤكد على تلك احلقيقة، السيما 
أن البعض يعتقد أن دور »األوقاف« 
ينحصر داخل املساجد فقط، ومن 
ثم يأتي هذا امللتقى للتأكيد على أن 
دورنا هو دعوي واجتماعي وثقافي 

أعلن امني سر جمعية االصالح 
االجتماعي عب����داهلل العتيقي عن 
انطالق املؤمتر االقتصادي برعاية 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح االحمد حتت شعار »الرؤية 
املس����تقبلية للتنمية االقتصادية 
في االمة االس����المية« غدا االربعاء 
ويس����تمر ملدة يومني ف����ي فندق 
الشيراتون. واضاف العتيقي في 
مؤمتر صحافي عقد صباح امس في 
جمعية االصالح لإلعالن عن انطالق 
املؤمتر ان املؤمتر سيناقش خمسة 
محاور اولها حول هوية التنمية 
املطلوبة وتكمن في وضع االهداف 
التنموية االقتصادية لالمة االسالمية 
بشكل محدد ويشمل التعرف على 
عناصر التنمية االقتصادية لالمة 
االسالمية وتوضيحها بشكل محدد 
حتى نستطيع البناء عليها ورصد 
الضوابط التي يجب االلتزام بها عند 
حتقيق التنمية االقتصادية املنشودة 

في االمة االسالمية.
واشار الى ان احملور الثاني وهو 
متويل التنمية سيناقش االدوات 
االس����المية لتموي����ل التنمية وما 
اآلليات التنفيذية لتوفير التمويل 
الالزم للوص����ول ألهداف التنمية 
املنشودة، كما سيتناول هذا احملور 
املؤسسات الواجب إنشاؤها لتحقيق 

تنمية االمة.
ولف����ت الى ان احمل����ور الثالث 
سيتمحور حول التكامل االقتصادي 

أن يحقق املس����لم أهدافه الدعوية 
ويهذب نفس����ه، ويصب����ح قدوة 
لغيره، من جانبه قال وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد 
للتنسيق الفني والعالقات اخلارجية 
واحلج د.مطلق القراوي ان من أهم 
أهداف هذا امللتقى إبراز دور الوزارة 
في تعميق فهم الرياضة اإلسالمية 
جلميع شرائح املجتمع، وتفعيل 
قيمة الشراكة املجتمعية بني الوزارة 
واألندية الرياضية ومراكز الشباب، 
اضافة الى التعريف بأهمية الرياضة 
في اإلسالم لتحقيق االستثمار األمثل 
ألوقات فراغ الش����باب وتوعيتهم 
عن بعض مخاط����ر الرياضة، كما 
انه يحقق االلتقاء والتواصل بني 

الشعوب اإلسالمية والعربية.
ب����دوره قال أمني س����ر اللجنة 
الرياضية أسامة الكندري ان ملتقى 
»الرياضة في اإلسالم«، الذي تستمر 
أنشطته ملدة 3 أيام، يستضيف نحو 
25 شخصية بني رياضيني وإعالميني 
في اجلانب الرياضي واخصائيني 
في الطب النفسي، من بينها وزير 
الرياضة في تونس طارق ذياب، 
املدرب املصري حسن شحاتة، حازم 
إمام، أحمد حسن، علي احلبسي، 
محمد الشلهوب، محمد عبد اجلواد، 
محيسن اجلمعان، محمد سعدون 
الك����واري، خلفان ابراهيم خلفان، 
سالم الزهراني، سليمان اجلبيالن، 
األخضر بالريش، نادر السيد، فارس 
عوض، رؤوف خلي����ف، د.طارق 
احلبيب.واضاف ان امللتقى حرص 
بعناية على اختيار الشخصيات التي 
تشاركه في هذا امللتقى، حيث ان 
الكثير منهم حققوا جناحا منقطع 
النظير في عملهم، وكان قدوة حسنة 
للش����باب، خصوصا الرياضيني 
سواء كالعبني أو مدربني أو حتى 

إعالميني.
أسامة أبوالسعود  ٭

استهالك املوارد املتاحة باالضافة 
الى بحث ادوات وآليات استمرارية 
التنمية االقتصادية القائمة على 

الهوية والفهم االسالمي.
ومن جانبه قال منسق مؤمتر 
رؤية مستقبلية للتنمية االقتصادية 
في االمة االسالمية محمود عاكف 
ان ه����ذا املؤمتر يعد فرصة كبيرة 
للتعاون املشترك فيما بني اجلهات 
وذلك لتفعي����ل العمل االقتصادي 

بنظرة اسالمية.
واضاف ان احل����وار مع االخر 
دفعنا الى محاورة ش����ركائنا في 
االرض وذلك به����دف مواجهة كل 
املتغيرات للتعايش الس����لمي من 
خالل مواجهة املتغيرات املناخية 
من منطلق اسالمي هي كانت اولى 

خطوات احلوار مع االخر.
وتابع ان الدين االس����المي هو 
دين شامل لكل مقومات احلياة التي 
نعيشها ومبختلف املجاالت االمر 
الذي جعلنا نفكر في تقدمي االمة 
االس����المية في برنامج عملي كان 
اولها املجال العلمي واالقتصادي 
والبيئي. وبني ان هذا املؤمتر يأتي 
لبلورة عمل دؤوب شمل عدة ورش 
عمل اقيمت في دول مختلفة ركزت 
على االزمة املالية التي عاشها العالم 
اواخر عام 2008 واحللول االسالمية 
التي تقودنا الى جتاوز هذه االزمة 

املالية.
أسامة أبوالسعود  ٭

الروحي والنفس����ي واجلس����دي 
لإلنسان بدرجة واحدة، فلم يهتم 
بجانب معني ويهمل الباقي، وإمنا 
أعطى اجلوانب كلها أهمية بالغة، 
فهو من خالل الص����الة والصيام 
وال����زكاة المس الروح البش����رية 
وغذاها بكل ما حتتاجه من نشاط 
إمياني، ومن خالل االهتمام بالرياضة 
وممارستها اهتم باجلانب اجلسدي 
لدى املس����لم، وضرورة أن يتمتع 
بصحة جيدة، مشيرا إلى أن ممارسة 
الرياضة بش����كل دائم توفر للمرء 
الصحة اجليدة وتبعد عنه األمراض 
خصوصا أمراض العصر احلديث 
التي يعرفها اجلميع ويتحدث عنها 
األطباء دائما، ومن أبرزها أمراض 

القلب والسكري وغيرهما.
وأشار الفالح إلى أن هذا امللتقى 
يأتي للتأكيد على أن الرياضة في 
اإلسالم ليس����ت ممارسة فحسب، 
وإمنا هي الت����زام وأخالق، كما أن 
الدين معامل����ة، والرياضة تربية، 
وبالتالي فمن خالل الرياضة ميكن 

تصور متكامل ورؤية متميزة مع 
تقدمي اخلطوات التنفيذية لتحقيق 

الرؤية االقتصادية التكاملية.
وقال العتيقي ان احملور الرابع 
سيوضح مؤشرات التنمية بحيث 
تتم مناقشة املؤشرات واستنباط 
املعايير املالئم����ة للتقييم والتي 
تتماشى وتتالءم مع قيمنا وثقافتنا 
وهويتنا االس����المية، موضحا ان 
احملور اخلامس واالخير سيتحدث 
عن التنمية واالجيال املقبلة ملناقشة 
حقوق االجيال القادمة في التنمية 
االقتصادية وهذا يشمل التوازن في 

وأخالقي، وغيرها من اجلوانب املهمة 
التي تدعو إلى األمة الوسطية في كل 
جانب من تلك اجلوانب بعيدا عن 
التشدد والغلو أو اإلفراط والتفريط، 
وهذا يجعلنا نؤكد أن »األوقاف« هي 

وزارة األمن االجتماعي.
وتاب����ع: إننا عندم����ا نقيم هذا 
امللتقى فإمنا نؤكد على حقيقة أن 
الوزارة ال تنتظر الشباب أن يأتوا 
إليها في املس����اجد فحسب، وإمنا 
باتت الوزارة هي التي تذهب إليهم 
في مواقع جتمعاتهم، وتشاركهم 
هواياته وألعابهم، ومن أبرز هذه 
الهوايات هي ممارس����ة الرياضة، 
وللتأكيد على هذا األمر، فإن وزارة 
األوقاف حققت في اآلونة األخيرة 
لقب كأس الوزارات واملؤسس����ات 
في كرة القدم، وهذا اللقب حتقق 
من منطلق ح����رص الوزارة على 
االهتمام باجلانب الرياضي حتى 
مع أبنائها املوظفني، ودعمهم بكل 

السبل املتاحة.
وزاد: إن اإلسالم اهتم باجلانب 

االس����المي الذي سيسلط الضوء 
للتعرف على واقع االمة االسالمية 
اقتصادي����ا ورص����د االنش����طة 
االقتصادي����ة املتنوعة التي تقوم 
عليها، باالضافة الى حتليل نقاط 
القوة والضع����ف في االقتصادات 
املختلفة سواء على مستوى االقطار 
او االم����ة مع التعرف على الفرص 
واملخاطر التي تواجههم، كما ستتم 
دراسة امكانيات التكامل االقتصادي 
لالمة االسالمية ووسائل تشجيعه 
وتفعيله بني اقطار االمة االسالمية 
املختلفة، ويتضمن العمل على وضع 

د.عادل الفالح خالل املؤمتر الصحافي

عبداهلل العتيقي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

عدد آيات قرآنية وأحاديث شريفة تدلل على ذلك

الرفاعي يرد على السويدان:
قتل املرتد ثابت نصًا

أدلى الش����يخ سيد فؤاد بن سيد عبدالرحمن 
الرفاعي احلسيني بتصريح صحافي على قول 
د.طارق السويدان ان الردة جائزة..! وان القرآن 
يز الردة، وأن األحاديث  الكرمي مليء باآليات التي جتجُ

الواردة في غالبيتها معلولة!
وقال الرفاعي: ان قت����ل املرتد ثابت: بالنص 
الصريح، كما انه ثابت بوقائع السيرة، والتاريخ، 
أما النص فقد ق����ال ژ »من بّدل دينه فاقتلوه« 
البخاري. وقال أيضا ژ: »ال يحل دم امرئ مسلم، 
يشهد أن ال إله إال اهلل، وأني رسول اهلل، إال بإحدى 
ثالث: الثّيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك 

لدينه، املفارق للجماعة« مسلم.
وقد انعقد إجماع الصحابة على حرب املرتدين، 
وحاربوهم، وقتل����وا منهم، حتى عادوا الى دين 

اهلل سبحانه.
وقال الرفاعي: إني أحتدى د.السويدان ان يأتي 

بيح الردة عن دين اهلل عز وجل،  بآي����ة واحدة تجُ
خّير اإلنسان، وتعطيه اخليار  نعم، توجد آيات تجُ
في اختيار الدين، ولكن ذلك ابتداء � ال بعد اإلسالم 

� بدليل األحاديث السابقة.
وأضاف ان غالبية األحاديث معلولة في كل 
املوضوعات الفقهية، ولكن لو صح حديث واحد 

لكان كافيا لتطبيق احلكم.
فكيف اذا صحت عدة أحاديث؟!

واختتم الرفاعي تصريحه قائال: ان تعليقي 
على هذا املوضوع أصبح أمرا قدميا، فقد رد عليه 

بعض املشايخ، ومنذ زمن.
ولكن الذي دفعني للتعليق في هذه املرحلة هو 
� التلبيس على املسلمني � واإلصرار على االنتصار 

للرأي دون دليل، أو أي اثرة من علم.
اللهم اهد قومي فإنهم ال يعلمون، أال هل بلغت، 

اللهم فاشهد.

مكافحة املخ����درات واإلدمان، 
وتلمسها للحاالت اإلنسانية، 
وهو ما يستدعي تقدمي الشكر 
لألمان����ة على دعمها املس����تمر 
واملتواصل ألنش����طة اجلمعية 
أهدافه����ا  املبارك����ة لتحقي����ق 
اإلنس����انية في إنقاذ الش����باب 
الذين وقعوا فريسة املخدرات 

واإلدمان.

الباللي: ثالثة آالف دينار من أمانة األوقاف 
لدعم أسر التائبني

ثمن رئي����س مجلس إدارة 
جمعية بش����ائر اخلير الشيخ 
عبداحلميد الباللي دور األمانة 
العامة لألوقاف في دعم مسيرة 
العمل اخليري في الكويت إميانا 
منها بالدور الذي تقوم به بشائر 
اخلير في إنقاذ مئات التائبني من 
اإلدمان، وقال الشيخ عبداحلميد 
الباللي: ان األمانة قدمت دعما 
ماليا مقداره ثالثة آالف دينار 
لدعم أسر التائبني من اإلدمان 
املواد  ومساعدتهم في ش����راء 
التموينية للتخفيف عن أعبائهم 

املعيشية . 
الباللي في تصريح  وأشاد 
صحافي مببادرة األمانة العامة 
لألوقاف في مساندة اجلمعية 
لتحمل مسؤولياتها في توفير 
التي تعاني  مستلزمات األسر 
من العوز واحلرمان من املواد 
التموينية بالتنسيق مع إحدى 

اجلمعيات التعاونية.
وأضاف الباللي: ان هذا الدعم 
املقدم من األمانة العامة لألوقاف 
للسنة الثالثة يأتي تقديرا منها 
الشيخ عبداحلميد البالليلدور جمعية بشائر اخلير في 

اخلاصة، جامعة اخلليج، اجلامعة 
العربية املفتوحة، كلية القانون، 
الكلي���ة االس���ترالية، اجلامعة 
األمري�كية بالكويت(، الفتا الى 
مش���اركته والتي كانت متميزة 
على حد قوله وذكر منها مفخرة 
الكوي���ت ودرة انتاجها العلمي 
)املوسوعة الفقهية(، البرنامج 
التلفزيون���ي »نفائ���س رحمة 
للعامليني محم���د ژ«، كليبات 
»أغلى وطن، يا كويت، تصور، 
النشيد الوطني«، باإلضافة الى 
»حم���الت اإلدارة محمولة على 
أقراص DVD« و»CD« مثل »ألوان 
من احلياة، همسات، أبناء الغد، 
أعزائي الصغار« والذي يشتمل كل 
إصدار منها على جزأين، مختتما 
بشكر املنظمني والقائمني على 
املعرض وكل من ساهم في حتقيق 
املعرض ألهدافه املنشودة وثمراته 

املرجوة.
ليلى الشافعي  ٭

باألمانة والصدق مع النفس في 
تأدية االختبارات، مبينا انه سوف 
يتم اعالن النتائج في وقت قياسي 

عقب انتهاء االمتحانات.
وأش����ار العمر ال����ى أهمية 
الدور ال����ذي تلعبه مراكز دور 
القرآن الكرمي في تعميق الفهم 
في العلوم الشرعية والفقهية 
والتشجيع على حفظ كتاب اهلل 
الكرمي ودراسة السنة النبوية 
مبا يعود بالنفع على املجتمع 

الكويتي.
وتابع ان ادارة الدراس����ات 
اإلسالمية ال تدخر جهدا في تدعيم 
وتطوير الكفاءات املوجودة بها 
من معلمي ومشرفي ومحفظي 
الق����رآن الكرمي لضمان نش����ر 
العلوم الش����رعية لكتاب اهلل 
الكرمي بوسطية املنهج اإلسالمي 
واالعتدال دون تفريط أو تشدد، 
مش����يرا الى ان إدارة الدراسات 
اإلس����المية ب����وزارة األوقاف 
حريصة كل احلرص على أداء 
رسالتها داخل الكويت للمواطنني 
واملقيمني بسهولة ويسر من خالل 
قيام هذه املراكز بتحفيظ القرآن 
الكرمي وتعليم جتويده وعلومه 

أبا اخليل: إقبال جماهيري على مشاركة 
»األوقاف« في معرض »كيف حتدد مستقبلك«

العمر: بدء اختبارات الدارسني والدارسات
 في دور القرآن الكرمي بداية األسبوع اجلاري

الشرعية.
ونص����ح العمر ف����ي ختام 
تصريح����ه م����ن يري����د املزيد 
م����ن املعلومات بش����أن جداول 
االختبارات ومواعيدها اخلاصة 
مبراكز حتفيظ القرآن باالطالع 
عليها من خالل املوقع االلكتروني 

إلدارة الدراسات اإلسالمية.

أعلنت إدارة اإلعالم الديني في 
وزارة األوقاف عن مشاركتها في 
معرض »كيف حتدد مستقبلك« 
والذي مت تنظيمه برعاية كرمية من 
وزارة التربية بفندق الراية خالل 
األيام القليلة املاضية، وحضره 
عدد من الشخصيات واملؤسسات 
واجلامعات ولفيف من املهتمني 
ومن له عالقة بالعملية التعليمية. 
جاء ذل���ك في تصريح صحافي 
ملدير إدارة اإلعالم الديني بالوزارة 
صالح أبا اخليل حيث أوضح ان 
مشاركة اإلدارة باملعرض تأتي 
ترجمة الس���تراتيجية الوزارة 
الرامية الى التعاون والشراكة مع 
جميع مؤسسات الدولة مادامت 
تصب هذه الش���راكة في خدمة 
وطننا ورفعته بني الدول. وبني 
أبا اخليل ان املعرض قد حظي 
مبش���اركة العديد من الهيئات 
واملؤسسات وذكر منها )وزارة 
التعليم العالي، إدارة اجلامعات 

أعلن����ت إدارة الدراس����ات 
اإلسالمية بوزارة األوقاف عن بدء 
اختبارات نهاية الفصل اخلريفي 
للعام 2012/2011 والتي تستمر 
حتى الثالث من يونيو املقبل على 
كل املستويات ملراكز دور القرآن 
الكرمي التابعة إلدارة الدراسات 

اإلسالمية بوزارة األوقاف.
وأوضح مدير إدارة الدراسات 
اإلسالمية محمد العمر في تصريح 
صحافي بهذه املناسبة ان مراكز 
دور القرآن الكرمي وصلت الى 
100 مركز موزعة على مختلف 
مناطق الكويت، مؤكدا على ان 
هذه املراك����ز ال تدخر جهدا في 
خدمة جميع الفئات من املواطنني 
واملقيمني بهدف تعميق الفهم في 
العلوم الشرعية والفقهية وحفظ 

كتاب اهلل.
وأضاف ان اإلدارة وفرت جميع 
وسائل الراحة ألداء االختبارات 
بسهولة ويسر في جميع الشعب 
للفترتني الصباحية واملسائية، 
ومت التأكيد على جميع مشرفي 
ومراقبي املعهد ودور القرآن الكرمي 
على حسن التعامل مع الدارسني 
وفي الوقت ذاته تأصيل االلتزام 

صالح أبا اخليل

محمد العمر 

القراوي: نهدف 
إلبراز دور الوزارة في 
تعميق فهم الرياضة 

اإلسالمية جلميع 
شرائح املجتمع 

وتفعيل قيمة الشراكة 
املجتمعية بني الوزارة 

واألندية الرياضية 
ومراكز الشباب


