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الفالح: املعوشرجي يأمر بتشكيل جلنة حتقيق 

من »العدل« حول ما أثير من مخالفات
اعلن وكيل وزارة االوقاف د.عادل الفالح ان 
وزير العدل ووزير االوقاف شريدة املعوشرجي 
وانطالقا من مبدأ الشفافية واستجالء للحقيقة 
امر بتشكيل جلنة حتقيق محايدة من وزارة 
العدل للتحقيق في مدى صحة بعض املخالفات 
والتجاوزات التي اثارتها بعض وسائل االعالم 

في اآلونة االخيرة.
واكد الفالح ان الوزير املعوشرجي حريص 
كل احلرص على متابعة ما تنتهي اليه اللجنة 
من توصي���ات لتحقي���ق العدال���ة ومعاقبة 

املتجاوزين.
أسامة أبوالسعود  ٭

املعرفة والعلم، بل وتربى في 
محاضنه الصغار وس���اهم في 
جناحه الشباب والكبار، الفتة 
إلى اننا نرفع في هذا العام شعار 

»ميزان وإحسان«.
واستشهدت بقول اهلل تعالى 
في سورة الشورى: )اهلل الذي 
أنزل الكتاب باحلق وامليزان(، 
وقال تعالى في سورة احلديد: 
)لقد أرس���لنا رسلنا بالبينات 
الكتاب وامليزان  وأنزلنا معهم 

ليقوم الناس بالقسط(.
امليزان  وأضافت اإلبراهيم 
هو املنه���ج واملرجع وبه يقوم 
الع���دل في حياتن���ا وبامليزان 
نعدل مع أنفس���نا ونعدل مع 
اآلخري���ن، وباملي���زان نعرف 
حدودنا، وبامليزان نزن سلوكنا 
وأخالقنا، وبامليزان تتضح لنا 
األمور، وبامليزان نفرق بني احلق 
والباطل، وبامليزان نتحاكم حني 
نختلف ولكن ال نفترق، فنعرف 
باملي���زان حق اهلل علينا وحق 

البشر من أهل وأبناء ورحم.
وتابعت: ان اهلل تعالى قال 
الرحمن: )أال  أيضا في سورة 
تطغوا في امليزان وأقيموا الوزن 
بالقسط وال تخسروا امليزان(، 
وأما باإلحسان فنعبد اهلل كأننا 
ن����راه فنصدق الني����ة ونتقن 
العمل، فبامليزان نعرف احلدود 
ونحقق العدالة، وباإلحس����ان 
نتقن أعمالنا وننهض بأوطاننا 

خالل افتتاح املؤمتر الثاني عشر لشركة اإلبداع األسرية

الفالح: »األوقاف« ال تألو جهدًا في الدعم واملشاركة 
في املؤمترات حتت شعار الوسطية واالعتدال

ونعيد مجد حضارتنا.
وأوضحت اإلبراهيم: ان ما 
نحققه من خالل هذه املؤمترات 
ما كان ليكون لوال توفيق اهلل 
تعالى ودعم اجلهات الرسمية 
وبرعاي���ة مش���كورة من أهل 
اخلير ودعم مبارك من العلماء 
واملفكرين ودور رائد لوسائل 
اإلع���الم )إذاع���ة � تلفزيون � 
وصحافة( وجه���د مبارك من 
الشباب واملنظمني املتطوعني 
جلهده���م )ش���باب أكادمييات 
إعداد الق���ادة � فتيات مرتقى � 
� واملتطوعات(،  واملتطوع���ني 
وجهد كبير م���ن إدارة اإلبداع 

األسرية.
وختام���ا نتقدم بالش���كر 
اجلزيل لوكيل االوقاف د.عادل 
الفالح لرعايته للمؤمتر وللعلماء 
واملفكرين والرعاة الكرام، سائلني 
املولى عز وجل أن يتقبل منهم 

أعمالهم.
حمد العنزي  ٭

برعاية وحضور وكيل وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
د.عادل الفالح، ومبشاركة عدد 
من الدعاة واملفكرين واألكادمييني 
واملختصني ف���ي مجال اإلبداع 
االسرية، افتتح مساء االول من 
أمس أعمال املؤمتر الثاني عشر 
لش���ركة االبداع االسرية حتت 
شعار »ميزان وإحسان« في قاعة 

القصر � حولي بارك.
بداية قال د.ع���ادل الفالح: 
نشكر القائمني على هذا املؤمتر 
والداعمني له الذين بذلوا جهودا 
متميزة في عملية إجناح وإبراز 
أعم���ال املؤمتر مل���ا يحمله من 
فائدة للف���رد خاصة واملجتمع 
عامة، الفتا إلى ان املؤمتر يضم 
في جنباته العديد من الفوائد 
والنصائ���ح الت���ي تعود على 

متلقيها باملنفعة املرجوة.
وأك���د د.الف���الح ان وزارة 
االوقاف ال تألوا جهدا في الدعم 
واملشاركة في مثل تلك املؤمترات 
حتت شعار الوسطية واالعتدال 
ملا يعود علي املجتمع والنشء 
بالفائدة واملنفع���ة احلقيقية، 
متمنيا في نهاية حديثه ان تلقى 
أعمال املؤمتر النجاح والتوفيق 
وأن يتم استمراريته وتطويره 
في السنوات املقبلة لتعم الفائدة 

علي املجتمع.
من جانبها قالت مدير عام 
شركة اإلبداع األسرية ورئيسة 
املؤمتر بثين���ة اإلبراهيم: إننا 
الثاني عشر  وصلنا إلى العام 
في سلس���لة مؤمترات شركة 
اإلبداع األس���رية والتي تهدف 
إلى حتقيق الوعي ونشر الثقافة 
الشرعية وفهم احلياة وحتقيق 

التوازن.
وأشارت االبراهيم الى انه كل 
عام نرفع شعارا نسعى لتحقيقه 
من خالل فعاليات متعددة أثبتت 
وهلل احلمد، جناحا داخل وخارج 
الكويت حتى أصبح هذا املؤمتر 
د.طارق السويدان مكرما د.عادل الفالحاملبارك مقصدا للعديد من طالب 

100 مشارك ومشاركة في دورة حلفظ 
القرآن الكرمي باملسجد الكبير

اقامت مراقبة الزيارات واالنشطة بادارة 
املسجد الكبير دورة تثقيفية حتت عنوان 
»تعالوا نحف���ظ القرآن« على مدى يومني 
للرجال والنس���اء، واقامها االمام باملسجد 
الكبير القارئ ماجد العنزي، تناولت مفاتيح 
وقواعد تعني وتس���اعد على حفظ القرآن 

الكرمي، وتأتي هذه الدورة ضمن العديد من 
الثقافية واالجتماعية  االنشطة والبرامج 
التي تقدمها مراقبة الزيارات واالنش���طة 
في ادارة املس���جد حرصا منها على ابراز 
دور املسجد الكبير كمركز اسالمي وثقافي 

وحضاري.

ضمن أنشطة اليوم األول للملتقى الوقفي التاسع عشر »تنمية مجتمعية برعاية وقفية«

اخلرافي: الوقف اإلسالمي شمل احليوان
والبيئة والترع واألنهار وطيور مكة

املجتمع، باالضافة الى حسن 
انف����اق ريع االموال املوقوفة 
لتلبية االحتياجات االجتماعية 
والتنموية التي يفرزها الواقع 
مبا يراعي حتقيق اعلى عائد 

تنموي اجتماعي ممكن.
وف����ي ورقت����ه بعن����وان 
دور الوق����ف في بناء احلياة 
اكد  االجتماعية ومتاس����كها 
د.عبداهلل الس����دحان ان من 
املبش����رات التي يتباهى بها 
املس����لم في العص����ر احلالي 
تنامي االهتمام بالوقف بشكل 
مستمر ذلك انه احملرك القوي 
لنهضة شاملة تباشرها االمة 
االسالمية عن قريب بإذن اهلل، 
وم����ن تلك املبش����رات تتابع 
الندوات عن االوقاف وتزايد 
تناول هذا املوضوع، ولعل مما 
يبعث االمل في هذه الصحوة 
الوقفية جتاه احلكومات الى 
بعثه وليس االفراد فحسب، 
فما وجود وزارات لالوقاف 
في حكومات الدول االسالمية 
احلالية وقيامها جنبا الى جنب 
مع اجلامعات واملراكز العلمية 
بعقد الندوات وطباعة الكتب 
اال مؤش����ر حي على الرغبة 
االكي����دة والعزمية الصادقة 
على اعادة الوقف الى ماضي 
الفاعل  عزه وس����الف مجده 
في عجلة التنمية الش����املة 

في الدول االسالمية.
واوصى السدحان بتكثيف 
الوقف  اع����ادة  الدعوة نحو 
ملوقع����ه الطبيعي في نهضة 
االمة االس����المية بشكل عام، 
ومن اه����م ه����ذه اخلطوات: 
اف����راد املس����لمني  توعي����ة 
التن����وع في وقف  بضرورة 
االعيان وع����دم التركيز على 
نوع معني، واالقتداء بسلفنا 
الصالح حينما كانوا يتلمسون 
مواطن احلاجة للمجتمع وما 
نتج عن ذلك من تطور نوعي 

في االوقاف بشكل لم يشهد 
له التاريخ مثيال، اضافة الى 
حتويل جميع عمليات الوقف 
من مبادرات فردية الى عمل 
مؤسسي منظم من خالل انشاء 
صناديق وقفية متخصصة 
يندرج ضمنها االوقاف القائمة 
حاليا، وما يستجد من اوقاف 
في اطار واحد حتدده شروط 
الواقفني، وتساعد مثال هذه 
الصناديق على توفير رأسمال 

كبير.
جترب����ة اوقاف الش����يخ 
محمد بن عبدالعزيز الراجحي 
النوعية قدمها د.بدر الراجحي 
وهو رئيس مجلس ادارة اوقاف 
محمد بن عبدالعزيز الراجحي 
وعضو مجلس ادارة الغرفة 
التجارية الصناعية بالرياض 
ورئيس جلنة االوقاف بالغرفة 
التجارية الصناعية بالرياض 
باالضافة لعدة مؤسس����ات 
صناعية ووقفية، وتناولت 
ورقته جتربة اوقاف الشيخ 
محمد بن عبدالعزيز الراجحي 
النوعي����ة باململك����ة العربية 

السعودية.
وقال فيها: تقوم االوقاف 
بدور كبير وفاعل في دعم العمل 
اخليري وتنميته واالرتقاء 
به وتطويره، وذلك من خالل 
تقدمي الدع����م املالي لتحقيق 
االستدامة املالية التي تسهم 
في تعزيز مكانة العمل اخليري 
في املجتمع، ومتكني اجلهات 
اخليرية من ممارسة دورها 
الفاع����ل واملؤثر في املجتمع 
وفي مختلف املجاالت، واوقاف 
الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
الراجحي تع����د احد االوقاف 
التي لها اسهامات في مجال 
تنمية املجتمع وخدمته من 
خالل عمل مؤسس����ي منظم 

ومحكم.
ليلى الشافعي  ٭

اكدوا انها ليست عملية انتاج 
فحسب، امنا هي عملية كفاية 
في االنتاج مصحوبة بعدالة في 
التوزيع، وانها ليست عملية 
مادية فقط، وامنا هي عملية 
انس����انية تهدف الى حتسني 
حالة الفرد وتقدمه في املجالني 
املادي والروحي معا، والتنمية 
او اعمار االرض فريضة على 
االنسان املسلم وعلى الدولة 
املجتمعي����ة  مبؤسس����اتها 
املختلفة ويتجلى بوضوح دور 
الوقف في التنمية املجتمعية 
في مجال التكافل االجتماعي 
التساند والتآزر  الذي يعني 
والتضامن ومن ثم جند دور 
الوقف في تأمني الضروريات 
او احلاجي����ات لالف����راد في 
املجتمع املس����لم، ومن ذلك 
املأوى،  الكس����وة،  االطعام، 
)املس����كن( الصحة، العناية 
بااليت����ام واالرامل اللواتي ال 
عمل له����ن وال عائل يكفيهم 

حاجتهن االنسانية.

رعاية أفراد المجتمع

وق����دم محم����د اجلالهمة 
نائ����ب االمني الع����ام لالمانة 
العامة لالوق����اف للمصارف 
الوقفي����ة ورقة عمل بعنوان 
»دور الوقف في حياة الفرد 
واملجتمع« اوض����ح فيها ان 
الكويت سعت الى اعادة تفعيل 
الدور التاريخي الرائد للوقف 
االس����المي، واحياء س����نته 
احلميدة، وتعزيز دوره في 
رعاية مختلف جوانب احلياة 
االجتماعي����ة جلمي����ع فئات 
ان  املجتمع وشرائحه، فكان 
انشأت االمانة العامة لالوقاف 
كمؤسسة تنموية تسعى الى 
النهوض بالوقف، وجتدد الدور 
التنم����وي له من خالل طرح 
مش����اريع تنموية في صيغ 
اسالمية للوفاء باحتياجات 

امللتقى  في اولى ندوات 
الوقف���ي »تنمية مجتمعية 
برعاية وقفية« الذي نظمته 
االمانة العامة لالوقاف حتت 
رعاية س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف االحمد ، بدأ 
امللتقى ندوته امس من خالل 
محاوره االربعة: ثالثية ال� 
»تاء« املجتمعي���ة: تلبية، 
توعية، تنمية، ودور الوقف 
في التكامل مع مؤسس���ات 
الدولة، والشراكة املجتمعية 
م���ع مؤسس���ات املجتمع 
املدني وجتارب رائدة عربيا 
وعامليا في تنمية املجتمع، 
وتضمنت اجللسة املسائية 
االولى ندوة بعنوان »العمل 
الوقف���ي.. نظرة عن قرب« 
وترأس اجللس���ة الش���يخ 
سلمان بن عيسى آل خليفة، 
وحاضر فيها كل من: د.خالد 
الضامن، د.عبداهلل السدحان، 
عبر »س���كاي بي«، ود.بدر 
الراجحي، ود.عبداحملس���ن 
اجلاراهلل اخلرافي، وتضمنت 
الثانية  اجللسة املس���ائية 
ندوة بعنوان »تنمية املجتمع 
من الرعاية الى االستدامة« 
وترأس اجللسة مدير ادارة 
االع���الن والتنمية الوقفية 
باالمانة حمد املير، وحاضر 
فيها كل من: الشيخ محمد 
حس���ان، محمد اجلالهمة، 
ابراهي���م مك���ي وم.غالب 

القضاة.
د.عبداحملس����ن  وق����دم 
اجلاراهلل اخلرافي ورقة عمل 
اكد فيها ان الوقف لم يقتصر 
على تلبية احتياجات االنسان 
ف����ي املجتمع، ب����ل بلغ االمر 
الوقف على البيئة والعناية 
بها، والوقف على احليوان، 
وكذلك الوق����ف على صيانة 
الترع واالنهار ومجاري املياه، 
واقامة اجلسور عليها، والوقف 
على طيور احلرمني الشريفني 
� مثال � وميكن اجمال مجاالت 
الوقف قدميا في اآلتي: االسرى، 
االطباء، ابناء السبيل، البريد، 
العلماء، املدارس، املس����اجد، 
الكتب  املقابر،  املستشفيات، 
وطباعتها ونش����رها، رصف 
الطرق وتعديله����ا، املراصد 
الفلكي����ة، املس����اجني وغير 
ذلك، وهكذا جند ان مجاالت 
الوقف ميكن ان تشمل: الوقف 
الدين����ي، الوقف االجتماعي، 
الوقف االعتب����اري كالوقف 
على الهيئات واملؤسسات ذات 
الطابع اخلدمي في املجتمع.

وبني عالقة الوقف بالتنمية 
املجتمعية التي حظيت باهتمام 
كبير من الفقهاء املسلمني الذين 

احملاضرون يتوسطهم د.اخلرافي

حتت شعار »نحو إدارة فعالة لصناعة احلالل« وبرعاية وحضور وزير األوقاف

عمادي: انطالق فعاليات املؤمتر اخلليجي الثاني
لصناعة احلالل وخدماته

العربية السعودية، واحملور 
الثاني يقدم حلوال تقوي من 
منوذج احل����الل، واحملاضر: 
د.ميان ندمي رياض، مدير مركز 
البروتينية،  أبحاث األغذية 
جامع����ة تكس����اس أي����ه أند 
أم، أمي����ركا، وغي����ر ذلك من 
املوضوعات املهمة واألبحاث 
التي يقدمها كوكبة من علماء 
العالم في ه����ذا املجال، مثل 
التتبع في منتجات احلالل.. 
حتدي جدي����د وضرورة في 
من����وذج احل����الل للمحاضر 
عبدالقيوم بويدهو املدير العام 
لهيئة »حالل« هيئة اإلشراف 
على األغذية واألعالف احلالل، 
ونق����اط التحكم احلرجة في 
املنتج����ات الغذائية احلالل.. 
العنص����ر املفقود في منوذج 
احلالل للمحاض����ر د.محمد 
ن����درة الزم����ان حس����ني من 
اجلامعة احلكومية اإلسالمية 

بجاكرتا.
وأوض����ح عم����ادي ان����ه 
سيدور حوار مباشر بني جتار 
اللحوم واجلهات  ومصنعي 
الرقابي����ة عل����ى األغذية في 
دول مجل����س التعاون لدول 
اخلليج العربية لتطوير إدارة 
فعالة لصناعة احلالل ويرأس 
اجللسة م.فهاد سحاب املطيري 
الوكيل املساعد ونائب املدير 
الع����ام لش����ؤون املواصفات 
واخلدمات الصناعية، الهيئة 

العامة للصناعة بالكويت.
وأضاف: في اليوم الثالث 
تدور اجللس����ة الثالثة حول 
احلل����ول العملي����ة ملعوقات 
صناع����ة احل����الل وخدماته 
وس����يكون رئيس اجللس����ة 
محمود محمد ططري الرئيس 
التنفيذي ل� »حالل كنترول« 

من أملانيا، واحملور الثاني حول 
العام����ل األمني كضرورة في 
منوذج احل����الل، واحملاضر 
الشيخ زبير بت ممثل جلنة 
اململگة  متابعة احلالل م����ن 
التحاليل  املتحدة، وضرورة 
املخبرية للتحقق من منتجات 
احلالل للمحاضر د.شحيمي 
مصطفى، نائب مدير جامعة 
بوترا مباليزيا، صناعة احلالل.. 
املعوقات واحللول، للمحاضر 
د.محمد أحمد القرشي، أستاذ 
جامع����ي، دائ����رة الش����ؤون 
اإلس����المية والعمل اخليري 
بدبي. أما الرؤية املستقبلية 
فهي موضوع اجللسة الرابعة 
ويرأسها دارهيم دالي هاشم، 
التنفي����ذي لتكامل  الرئيس 
الدول����ي مباليزيا،  احل����الل 
واحمل����ور الثالث يدور حول 
الرؤية املستقبلية التكاملية 
لتحقي����ق احلالل لدى رابطة 
العالم اإلسالمي مبكة املكرمة، 
واحملاضر: د.صالح حس����ني 
الع����ام للهيئة  العايد األمني 
اإلس����المية العاملية للحالل، 
العالم اإلس����المي،  رابط����ة 
اململكة العربية الس����عودية، 
والرؤية املستقبلية لنموذج 
احل����الل.. اجلانب الصناعي 
للمحاض����ر لقم����ان احلكيم، 
مدير معه����د تقييم األغذية، 
واألدوي����ة، ومس����تحضرات 
التجميل ملجلس العلماء من 

إندونيسيا.
وخت����م عم����ادي: تعتمد 
احللقة النقاشية الثالثة صياغة 
منوذج احلالل العاملي املقترح، 
ثم يق����دم البي����ان اخلتامي، 
داعي����ا املواطن����ني واملقيمني 
إلى احلضور واملشاركة في 

املؤمتر.

تتبع ذلك احللقة النقاش����ية 
األولى حول صياغة منوذج 
حالل عاملي مقترح، وترأس 
اجللسة مرمي عبداللطيف، من 

جامعة صباح املاليزية.
الثاني قال  الي����وم  وعن 
عمادي: تدور اجللسة األولى 
فيه حول تش����خيص واقع 
صناعة احل����الل وخدماته، 
ورئيس اجللس����ة د.مس����فر 
القحطان����ي، عض����و اللجنة 
الش����رعية، وعضو مجلس 
أمناء الندوة العاملية للشباب 
العربية  اإلس����المي باململكة 
الس����عودية، ويدور احملور 
األول حول »اإلسالم ورعاية 
التعامل مع  احليوان.. واقع 
النقل والذبح  أثناء  احليوان 
مقارنة بالشريعة اإلسالمية«، 
ويحاضر في ذلك د.حس����ن 
العيدروس أس����تاذ الصحة 
والط����ب الوقائ����ي، املنظمة 
العاملي����ة لصح����ة احليوان 

بفرنسا.
وزاد: يشمل دراسة حتليلية 
لنماذج احلالل الدولية.. نقاط 
التوافق واالختالف ومتطلبات 
جهات املنح واالعتماد والدول 
املس����توردة للمحاضر مرمي 
عبداللطيف، وواقع املكونات 
األولية في األغذية واألدوية 
التجمي����ل  ومس����تحضرات 
للمحاضر: عائدة قادر غامن، 
باحثة بقسم الفقه اإلسالمي 
الدعوة  والتش����ريع، كلي����ة 
وأصول الدين، جامعة القدس 

بفلسطني.
الثانية  وتقدم اجللس����ة 
احلل����ول العملي����ة ملعوقات 
صناع����ة احل����الل وخدماته 
برئاسة د.زهير مال مستشار 
هيئة الغذاء والدواء، اململكة 

أعلن وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية ونائب 
رئي����س اللجنة التحضيرية 
للمؤمت����ر اخلليج����ي الثاني 
لصناعة احلالل وخدماته فريد 
أسد عمادي انطالق أنشطة 
املؤمتر حتت شعار »نحو إدارة 
فعالة لصناعة احلالل« التي 
تقيمه الوزارة اليوم الثالثاء 
بفندق كراون بالزا، برعاية 
وحضور وزير العدل واألوقاف 
شريدة املعوشرجي، وتستمر 
الفعاليات حتى ال� 24 من يناير 

اجلاري.
وقال عمادي في تصريح 
صحاف����ي إن املؤمتر يهدف 
البشرية  الطاقات  إلى حشد 
والتقنية املتخصصة بهدف 
تشخيص واقع مراقبة احلالل، 
واقتراح حلول عملية ملعوقات 
احلالل، وتقومي ممارس����ات 
اعتم����اد ش����هادات احل����الل 
اخلاطئ����ة، ووض����ع تصور 
مس����تقبلي لنم����وذج حالل 
متوافق للدول اإلس����المية، 
وزيادة الوعي وتوفير التدريب 
الالزم حول صناعة منتجات 

احلالل وخدماته.
وتاب����ع عم����ادي: يفتتح 
املؤمت����ر بعد ت����الوة القرآن 
الك����رمي بكلمة وزي����ر العدل 
واألوقاف شريدة املعوشرجي، 
ثم كلمة د.ناجي املطيري املدير 
العام ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمي����ة، ثم كلم����ة د.عادل 
الفالح، رئيس اللجنة العليا 
للمؤمتر، ووكيل وزارة األوقاف 
وكلمة د.صالح العايد، األمني 
العام للهيئة اإلسالمية العاملية 
للحالل برابطة العالم اإلسالمي 
باململكة العربية السعودية.. 

فريد أسد عمادي

اجلالهمة: الكويت 
سعت إلى إعادة 

تفعيل الدور 
التاريخي الرائد 

للوقف اإلسالمي

السدحان: أوصي 
بتكثيف الدعوة 

نحو إعادة الوقف 
ملوقعه الطبيعي 
في نهضة األمة 

اإلسالمية

الراجحي: أوقاف 
الشيخ محمد بن 

عبدالعزيز الراجحي 
أسهمت في تنمية 
املجتمع وخدمته 

من خالل عمل 
منظم ومحكم

كبيرة من االنشطة واملشاريع 
اخلارجي����ة والتي تعكف على 
تنفيذه����ا وتتفض����ل االمانة 
العديد  العامة مشكورة بدعم 
من هذه املشاريع منها التعليمية 
كترميم املدارس القدمية، وكفالة 
طالب العلم وتقدمي املساعدات 
لالس����ر الفقي����رة واحملتاجة، 
وترميم املستشفيات وتوفير 
العيادات املتنقلة لذوي االعاقة، 
وذلك بالتنسيق واملتابعة مع 
جهات رسمية معتمدة في هذه 

البلدان.
مشيرا الى ان اجلمعية تقوم 
بتنظيم العدي����د من الرحالت 
اخلارجية التفقدية لكي تتابع 
التي تقوم  عن كثب املشاريع 
بتنفيذه����ا مؤك����دا ان املتابعة 
اجليدة عامل رئيسي في جناح 

العمل اخليري، الفتا الى انهم 
اثناء ه����ذه الرحالت التفقدية 
يتعرضون للتعب واملش����قة، 
فاملش����اريع عادة ما تنفذ في 
مناطق فقيرة ونائية ويتطلب 

الوصول اليها مشقة وعناء.
وذك����ر الون����دة ان جمعية 
النجاة اخليرية تسعى جاهدة 
لتحقيق ادارة اجلودة في تنفيذ 
مش����اريعها اخليرية، وهذا ما 
ايجاب����ا على اجلهات  انعكس 

الداعمة لهذه املشاريع.
ليلى الشافعي  ٭

اش����اد نائب املدي����ر العام 
بجمعية النجاة اخليرية جابر 
الون����دة بدعم االمان����ة العامة 
لالوقاف الرائد واملميز للعديد 
من مشاريع اجلمعية اخلارجية 
الهادفة والتي تتمثل في بناء 
مساجد وترميم مدارس وطباعة 
املصحف الشريف، ومساعدة 
االسر املتعففة ورعاية طالب 
العلم وغيرها من املش����اريع 
اخليرية الت����ي تدعمها االمانة 
والتي تهدف الى مساعدة فقراء 
املس����لمني وتأهيلهم في شتى 

الدول.
وقال الون����دة في تصريح 
صحاف����ي ل����ه ادلى ب����ه اثناء 
مش����اركة اجلمعية في أنشطة 
ملتقى االمان����ة العامة الوقفي 
التاس����ع عش����ر وال����ذي اقيم 
حتت رعاية س����مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد الصباح 
بفندق الشيراتون: بان االمانة 
العامة لالوقاف تس����تحق ان 
يخفر بها اه����ل اخلير من اهل 
الكويت واملسلمني جميعا فقد 
جسدت بني ثناياها واروقتها 
خدمة املسلمني واالسالم عابرة 
البحار واحمليطات لتقدم ومتد 
يد العون واملساعدة للمسلمني 
في ش����تى اقطار الدنيا لتؤكد 

وحدة املسلمني وتكاتفهم.
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية شريدة املعوشرجي يتفقد جمعية النجاة اخليريةوتابع: اجلمعية لديها حزمة 

»النجاة اخليرية« شاركت أمانة األوقاف 
ملتقاها الوقفي التاسع عشر


