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جمعية مبارك الگبير والقرين التعاونية

إعـالن عن  رحلة عمرة

قال رسول الله �  العمرة إلى العمرة كفارة ملا بينهما... صدق رسول الله )رواه البخاري(

والقري����ن  الگبي����ر  مب����ارك  جمعي����ة  يس����ر 
التعاوني����ة أن تعل����ن للس����ادة املس����اهمني الگرام 
عن تس����يير رحلة العم����رة وذلك حس����ب موافقة 
وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل بكتابها رقم 
 2016/3/31 املواف����ق  بتاري����خ   )2016/10238(

وفقًا للبنود التالية:
أوال: اإلقامة في فندق خمس جنوم.

ثانيًا: الس���عر يشمل )تذاكر سفر + اإلقامة + ثالث وجبات 
)نظام بوفيه( + املواصالت(.

ثالثًا: تب���دأ الرحلة من األربعاء املوافق 2016/10/26 حتى 
يوم السبت املوافق 2016/10/31.

الشروط:
1- العدد املطلوب )300( مساهم من ضمنهم احملرم.

2- أن ال يقل سن املساهم عن )15 سنة( ميالدية كاملة.
3- أن يك���ون املس���اهم ق���د مض���ى على مس���اهمته باجلمعية عام مي���الدي كامل حتى موعد تيس���ير 
الرحلة ولم يس���بق له القيام بالعمرة طوال فترة مس���اهمته في اجلمعية )طبقًا لقرار وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل(.
4- محرم املرأة إذا كان مساهمًا يدفع الرسوم املقررة وغير املساهم يدفع التكاليف كاملة.

5- ف���ي حال���ة زيادة العدد عن احلد املطلوب س���تجرى قرعة يوم األحد املوافق 2016/10/16 بعد 
صالة العصر.

6- مدة الرحلة أربعة أيام )ثالث ليالي(.
7- ال يح���ق للفائ���ز بالقرع���ة التنازل لش���خص آخر ولوكان مس���اهمًا، وإذا انس���حب أح���د الفائزين 

بالرحلة يحل االحتياط.
التسجيل:

يتم التسجيل في ادارة اجلمعية - قسم املساهمني في اجلمعية في مركز الضاحية مبنطقة مبارك 
الكبي���ر - الس���وق املرك����زي رق���م )4( اعتبارًا من ي���وم االثن�����ني املواف���ق 2016/10/3 حتى االثنني 

املوافق 2016/10/10
املستندات املطلوبة:

- البطاقة املدنية األصلية وال يعتد بالصورة على أن يكون العنوان املدون بها في منطقة عمل اجلمعية.
- دفع الرسوم املستحقة عند التسجيل كاملة.

مع حتيات مجلس اإلدارة

احلمود استقبل إمام احلرم املكي
 ومؤذن املسجد احلرام

آسيوى بالكويت أشهر إسالمه
 وإمام احلرم املكي لقّنه الشهادتني

قال مدير عام جلنة التعريف باإلســام 
م.عبدالعزيز الدعيج ان اللجنة اســتقبلت 
العام الهجــري اجلديد ١4٣8 هجرية مبياد 
مســلم جديد، حيث اعلن إســامه مبسجد 
الراشد مبنطقة العديلية عقب محاضرة كبيرة 
نظمتها وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية 
للدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة إمام املسجد 
احلرام مبكة املكرمة، الذي قام بتلقني املهتدي 
الشهادتني وسط ترقب احلضور وفرحتهم 
بهذا احلدث العظيم، الفتا الى ان فرع دار امليلم 
بلجنة التعريف باإلسام هو الفرع الذي جاء 
باملهتدي بصحبة رئيس قسم الدعوة بالفرع 
الشيخ ســعود العتيبي والداعية املتحدث 
بلغة الســنهالي محمد جابر، واملهتدي هو 
من إحدى اجلاليات األسيوية وقد تردد على 
اللجنة كثيرا حتى قرأ الكتب وعرف عقيدة 
التوحيد، ثم ما لبث ان تأثر بأركان اإلسام، 
خصوصا الصاة التي آثرت قلبه ملا فيها من 

خشوع وخضوع هلل رب العاملني.
وأوضح الدعيج أن عمل اللجنة األساسي 
هو تعريف غير املسلمني باإلسام، وتبيانه 
لآلخرين باحلكمة واملوعظة احلسنة، وذلك 

أداء لألمانة التي كلفنا بها الرسول ژ حني 
قال: »بلغوا عني ولو آية«، وقوله ژ: »ألن 
يهدي اهلل بك رجا واحدا خير لك من حمر 
النعــم«، وخاصة غير الناطقــني بالعربية 
من اجلاليــات التي تعمــل بالكويت، وذلك 
عــن طريق دعاة اللجنــة الذين يدعون إلى 
اهلل بأكثــر مــن ١4 لغة ليوضحــوا للناس 
املعنى الصحيح لإلسام، ودوره في إسعادهم 
ومبادئه التي ترفض التفرقة وتقر املساواة، 
والعدل، وحتترم اإلنســان وحتفظ كرامته 
ولــو كان مخالفا في الدين، مؤكدا ان حدث 
الهجــرة له االثر الكبير في حياة املســلمني 

اجلدد ومعرفتهم بنبيهم الكرمي ژ.
ولفت الى أن عمل اللجنة ال يتوقف عند 
الدعوة فقط، ولكنها تقوم برعاية املهتدين 
علميا عن طريق فصولها الدراسية املنتشرة 
في األفرع، حيث يدرس املهتدون علوم العقيدة 
والفقه واألخاق ويحفظون ما تيسر لهم من 
القرآن، كما ترعاهم اللجنة ثقافيا من خال 
تنظيــم الرحات واحملاضــرات والندوات، 
واجتماعيا مبســاعدتهم في حل مشكاتهم 

االجتماعية واألسرية.

استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل 
احلمود إمام وخطيب املسجد احلرام د.بندر 
بليلة، يرافقــه مؤذن املســجد احلرام أحمد 
يونس خوجة في ديوان عام احملافظة مبناسبة 
زيارتهما للباد، حيث أديا صاة الظهر مبسجد 

احملافظة.
ورحب احلمود بزيارتهما لبلدهم الثاني 
الكويت، مشيدا مبكانتهما العلمية والدينية، 
السيما دورهما في نشر تعاليم الدين اإلسامي 
وتعزيز الوسطية، مشيدا بالعاقات األخوية 
والروابط التاريخية والتراثية واالجتماعية 
واألخوية التي تربط بــني الكويت واململكة 

العربية السعودية الشقيقة.
مــن جهتهما، أعرب إمام املســجد احلرام 
د.بليلة ومؤذن املســجد الشــيخ خوجة عن 
متنياتهما للشعب الكويتي والشعوب العربية 
الشقيقة مبزيد من التقدم والرخاء واالزدهار، 
داعــني اهلل ان ينعــم على جميع املســلمني 
مبزيد مــن خيراته ونعمائــه وأن يعم فيها 
األمــن والســام، كما قدما الشــكر للمحافظ 
علــى دعوته الكرمية التي تنــم عن العاقة 
الطيبة، مشــيرين إلى حرص الشيخ فيصل 
احلمود على اســتضافته للعلماء واملشايخ 

وتكرميهم بأي مناسبة.

 الشيخ فيصل احلمود مستقبال د.بندر بليلة والشيخ أحمد خوجة 

أشار إلى أن تطور املؤسسة جاء نتيجة جهود وتخطيط ومواكبة للتطورات الرقمية على مستوى العالمأدوا صالة الظهر مبسجد محافظة الفروانية

الصانع: إستراتيجيات مؤسسة سالم العلي للمعلوماتية 
شكلت أرضاً خصبة لتطبيق التقنية من أوسع أبوابها

في التوجه نحو التقنية من 
أوسع أبوابها.

وقد اطلع الصانع إضافة 
إلى إســتراتيجية املؤسسة 
التحضيرات  ورؤيتها، على 
املنظمة لعقد امللتقى العاملي 
للمعلوماتية ٢٠١٦ في نوفمبر 
املقبل برعاية سامية، حتت 
عنوان »التحول الرقمي إلى 
اقتصــاد املعرفــة« ملواكبــة 
التطــورات املتســارعة فــي 

االقتصاد العاملي.
من جهتها، شددت رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة سمو 
الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتية الشيخة عايدة 
ســالم العلــي علــى أهميــة 
التوجه نحــو التكنولوجيا 
في إدارة مؤسســات الدولة، 
مشــيدة باجلهود التي تبذل 
من مختلف اجلهات والوزارات 
املعنية بهدف حتقيق احلكومة 
الذكية وحتويلها إلى واقع.

وأكــدت الشــيخة عايدة 
ســالم العلــي، علــى أهمية 

هذه اللقاءات لتعزيز الشراكة 
مــع وزارات الدولــة، بهدف 
الوصول إلى صيغة واضحة 
للتعاون في شأن التحول نحو 
الرقمية واالقتصاد املعرفي 
الذي يتجه إليه العالم بأسره، 
وملواكبة التطورات احلاصلة 
في هذا الشأن على الصعيد 
العاملي، مبا يساهم في حتقيق 
الرغبة السامية بجعل الكويت 

مركزا ماليا وجتاريا.
اجلديــر بالذكــر أن هــذا 
امللتقــى العاملــي ســيترافق 
مع معرض »ســوق األفكار« 
التقني لاطاع على تقنيات 
املستقبل، واإلبداعات الرقمية 
التــي تنتجهــا املؤسســات 
احلكوميــة واخلاصــة على 
املستويني العربي والعاملي، 
املبادريــن  ومشــروعات 
الرائــدة في مجال  الرقميني 
االقتصــاد املعرفــي، كذلــك 
سيشــهد امللتقى محاضرات 
وورش تدريبيــة وأنشــطة 

تفاعلية متنوعة.

صعيد متابعة التكنولوجيا، 
ومحاولة نقلهــا إلى الداخل 
على مدى السنوات السابقة، 
الكبيــر  مشــيدا بالتطــور 
الذي شــهدته املؤسسة منذ 
تأسيســها، وقــد ظهــر ذلك 
جليا في حفلها الكبير العام 
املاضي ٢٠١5 برعاية وحضور 
صاحب الســمو األمير قائد 
العمل االنساني الشيخ صباح 
األحمد، والذي أبهر اجلميع 
مبــا جــاء فيه مــن حضور 
تقنــي وشــخصيات مؤثرة 
على مستوى العالم مثل بل 
غيتــس الذي مــا كان ليأتي 
لوال سمعة املؤسسة وسمعة 
الكويت على مستوى العالم.
ولفت إلى أن هذا التطور 
الذي تشــهده املؤسســة لم 
يــأت من فــراغ، وإمنــا أتى 
نتيجــة جهــود وتخطيــط 
ومواكبــة جلميع التطورات 
الرقمية على مستوى العالم، 
ووضع إستراتيجيات شكلت 
أرضا خصبــة للعمل اجلاد 

قال وزيــر العدل ووزير 
األوقاف يعقوب الصانع: إن 
مؤسسة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية 
تقــوم بعمل جبــار يضاهي 
جهود وزارات الدولة، وهذا 
مدعاة للفخر واالعتزاز، ودليل 
واضــح على أن مؤسســات 
املدنــي، واألعمال  املجتمــع 
الدولة، تقوم  التطوعية في 
بدورهــا علــى أكمــل وجــه 

وباحترافية.
جــاء ذلــك خــال زيارة 
الوزير الصانع إلى املؤسسة 
بدعوة من مجلــس األمناء، 
ضمــن خطتــه الراميــة إلى 
تعزيز الشراكة بني مختلف 
اجلهات في الدولة، واإلضاءة 
على إستراتيجية املؤسسة 
ورؤيتهــا اخلاصة بالتوجه 

نحو االقتصاد املعرفي.
وأعرب الصانع عن فخره 
بأن يحل ضيفا على املؤسسة 
لاطاع على إستراتيجيتها، 
حيث قطعت شوطا كبيرا على 

يعقوب الصانع والشيخة عايدة سالم العلي وعبداللطيف السريع مع أعضاء اللجنة العليا للملتقى العاملي للمعلوماتية

توصية استرشادية اعتمدها املختصون في األوقاف بدول املجلس

أقامتها في مصر وباكستان وبنغالديش وتشاد وسيالن والبوسنة

عمادي: مناقشة إمكانية اعتماد مركز خليجي
 للوقف  في الكويت نهاية اجلاري

»النجاة« أنشأت 309 مساجد خالل 6 أشهر

التطوعي ومرئيات بعض 
الــدول املقدمــة فــي هــذا 
املجال، أكــد انه مت اعتماد 
مــا جــاء بالورقــة لترفع 
لوزراء األوقاف للتوصية 
باعتمادها والعمل بها بصفة 
استرشــادية، مضيفــا أن 
االجتماع تناول كذلك بحث 
التوصيات التي متخضت 
التنســيقي  اللقــاء  عــن 
املشترك الذي مت عقده في 
الكويت ابريل املاضي بني 
املسؤولني بوزارة األوقاف 
واملســؤولني  الكويتيــة 
بوزارة الشؤون االسامية 
والدعوة واإلرشاد باململكة 
العربية السعودية، حيث مت 
االتفاق على اعتماد ما انتهى 
اليه اللقاء مــن توصيات 

لترفع لوزراء األوقاف.
الــى  وأشــار عمــادي 

تطوير بيــوت اهلل أو بناء 
مســاجد جديــدة، في حني 
قامت اجلمعية بترميم عدد 
7 مســاجد في دول البلقان 
)البانيا وكوسوڤا(، مضيفا 
أن هنــاك بعــض البرامــج 
واألنشطة املصاحبة ملشروع 
بناء املساجد ومن أهمها إقامة 
الصلوات اخلمس املفروضة 
باملســجد ومــن األنشــطة 

اســتضافة وزارة األوقاف 
وبنــاء على قــرار اللجنة 
الدائمة في اجتماعها الثامن 
ممثلي الدول األعضاء في 
٣١ أكتوبر اجلاري لاطاع 
على اإلدارات املعنية بإعداد 
البحوث والدراسات الوقفية 
في األمانة العامة لألوقاف 
لبيان مدى إمكانية اعتماده 
كمركــز خليجي بناء على 
الوزراء باالســتفادة  قرار 
القائمــة  الوحــدات  مــن 
بدول املجلس املعنية بهذا 
اجلانــب، وســيتم خــال 
تلك الزيارة تنظيم بعض 
الزيــارات واللقــاءات مع 
املسؤولني بوزارة األوقاف 
في شتى القطاعات لاطاع 
علــى جتــارب وخبــرات 
الوزارة الرائدة في الشأن 

اإلسامي.

الــدروس  إلقــاء  األخــرى 
للمســلمني  واحملاضــرات 
بعد الصلوات، متابعا: كما 
يتم تنظيم حلقات حتفيظ 
الكــرمي وحلقــات  القــرآن 
الذكر واخلواطر اإلميانية، 
ناهيك عن االهتمام بالبراعم 
وترسيخ العقيدة اإلسامية 
في قلوبهــم، وأخيرا تنمية 
الوازع الديني لدى املصلني.

بحث العديد من املواضيع 
في مجال األوقاف استكماال 
والقــرارات  للتوصيــات 
الصــادرة فــي اجتماعات 
اللجان السابقة واجتماعات 
بــدول  األوقــاف  وزراء 
املجلــس، موضحا أنه من 
ضمــن ما متت مناقشــته 
ورقــة العمــل املقدمة من 
وزارة األوقاف بدولة قطر 
الشقيقة في مجال الوقف 
بشأن مقترح إنشاء منظمة 
الوقف لدول املجلس حتت 
عنــوان »نفع« وهي ورقة 
تتناول في جوهرها أهمية 
بالغــة مــن حيــث حصر 

وتوثيق األوقاف.
وخال االجتماع وبعد 
تبادل وجهــات النظر في 
ورقــة العمــل املعــدة من 
الــوزارة في مجــال العمل 

من القرى واملناطق النائية 
فــي الدول الفقيــرة حتتاج 
للمساجد، مشيرا الى ان باب 
التبرع مفتوح لبناء املساجد، 
وميكن التواصل مع اجلمعية 
عبر املوقــع االلكتروني او 
االتصال برقم: 97٢77745 او 
55٦44٠٠٢، كما بني اخلالدي 
أن الفقــر وقلــة الدخل في 
هذه الدول ال يساعدان على 

شــارك وكيــل وزارة 
األوقــاف م.فريــد عمادي 
والوفــد املرافــق لــه فــي 
االجتمــاع التاســع للجنة 
الدائمــة مــن املختصــني 
فــي الشــؤون اإلســامية 
واألوقاف بدول »التعاون«، 
والــذي عقد مبقــر األمانة 
مجلــس  لــدول  العامــة 
التعاون بالرياض برئاسة 
األمني العام ملؤمتر وزراء 
األوقاف في العالم االسامي 
د.زيــد بــن علي الــدكان، 
الدول  ومبشــاركة ممثلي 
األعضاء بوزارات األوقاف 
بدول املجلس، كما شــارك 
فــي االجتمــاع وفــد مــن 
العامــة لألوقاف  األمانــة 
العــام  أمينهــا  برئاســة 
محمد اجلاهمة. وأوضح 
أن اجتمــاع اللجنة تناول 

ادارة بيــت  أكــد مديــر 
األيتام فــي جمعية النجاة 
اخليريــة محمد اخلالدي - 
أن اجلمعيــة حققت إجنازا 
كبيرا خال النصف األول من 
هذا العام ٢٠١٦، في مشروع 
بناء املساجد خارج الكويت 
في عــدد من الدول العربية 
واإلســامية الفقيرة، الفتا 
إلى أن اللجنة أنشــأت ٣٠9 
مســاجد فــي دول مختلفة 
شملت: بنغاديش وباكستان 
ومصــر وتشــاد وســيان 
والبوســنة، على نفقة أهل 
اخليــر، موضحــا أن تكلفة 
إنشاء املسجد الواحد تتراوح 
بني ٢5٠٠ و٢5٠٠٠ خمســة 
وعشرون ألف دينار كويتي. 
وأوضــح اخلالــدي في 
تصريح صحافي أن مشروع 
بنــاء املســاجد يســتهدف 
باألساس احلفاظ على الركن 
الثانــي من أركان اإلســام 
وهو »اقامة الصاة«، وكذلك 
احلفاظ على هوية املجتمعات 
املســلمة، وتفعيــل الدعوة 
ونشــر اإلســام في ربوع 
الفقيرة،  الدول اإلســامية 
الفتــا إلى ان هنــاك العديد 

أحد املساجد التي يتم بناؤها من قبل جميعة النجاةبناء مساجد جمعية النجاة على نفقة أهل اخلير

عايدة السالم: 
تعزيز الشراكة بني 
مؤسسات الدولة 

يخدم مسيرتها في 
التحول الرقمي

امللتقى العاملي 
سيترافق مع 

معرض »سوق 
األفكار« التقني 
لالطالع على 

تقنيات املستقبل

م.فريد عمادي


