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أكد خالل لقاء مفتوح في ديوان النبهان أن المجتمع الكويتي جُبل على التعايش السلمي منذ القدم

الشريكة: ضرورة البعد عن التطاحن واستيراد املشكالت من اخلارج

اسامة ابو السعود 

أعلــن مدير مركــز تعزيز 
الوسطية د.عبداهلل الشريكة 
ان املجتمع الكويتي جبل على 
التعايــش الســلمي منذ القدم 
ولهــذا فإن الطعــن في أي من 
مكوناته أمر مرفوض، فاجلميع 
أبنــاء هذا الوطــن لهم حقوق 

وعليهم واجبات متساوية. 
 وقال الشريكة خالل اللقاء 
املفتوح في ديوانيــة النبهان 

مبنطقــة القيروان: نعيش في 
بلد يتمتع فيه االنسان بحرية 
وكرامة وتقدير واحترام ال وجود 
له في العالم رغم االختالف في 
العرقيات واالجناس واالديان، 
اال اننا نتســاوى أمام القانون 
ولهذا يجــب علينا ان نحافظ 
على السفينة من اي ثقب يؤذيها 
لنصل الى بر االمان جميعا في 

ظل قيادتنا احلكيمة. 
وأكد على ان فكرة الوسطية 
تنطلــق مــن ســنة النبي ژ 

التعامل مع غير املسلمني حيث 
قال الرسول ژ »وخالق الناس 
بخلق حسن«، ولم يقل وخالق 
املسلمني فالناس شاملة جلميع 
البشــر وهذا دليل على دعوة 
الرســول ژ للتعايــش مــع 

اجلميع دون تفرقة بني احد.
ورأى انــه مــن احلكمة اال 
ننبــش ونفتــش فــي املاضي 
فالوضــع االن مختلــف وبات 
هناك نضج، مشــددا على عدم 
استيراد التطاحن واملشكالت من 

وهديه حيث عاش في املدينة 
ومعه من يختلف في العقيدة 
والديــن من اليهــود وغيرهم، 
ونهى عن ايذائهم بل كان يزور 
مرضاهم فهذا التعايش طبقه 
النبي صلى اهلل عليه وســلم 
وسار عليه املسلمون من بعده 
فتعاملوا مع غيرهم بإنصاف 
وعدل، مشــيرا الى ان االسالم 
جاء باالخالق وهي من افضل 
وأجل العبادات، وأتى إلصالح 
الدنيــا واآلخرة وعلمنا كيفية 

اخلارج، مشيرا الى ان الكويت 
تعامل اجلميع باملســاواة في 
احلقــوق والواجبات والقيادة 
السياسية حريصة على تعزيز 
الوسطية واالمن في املجتمع، 
داعيــا الى ضــرورة التعايش 
بسالم وتعاون على اخلير، الفتا 
الى ان هناك من يوظف الدين 
الغراض سياسية ولهذا علينا 
ان ننتبه ملثل هذه االصوات كي 
نوقفها عند حدودها والتستفحل 
في املجتمع النــه من الواجب 

علينا جميعا التعايش مبحبة 
وسالم على هذه األرض الطيبة. 
وذكــر ان االمن االجتماعي 
احــدى ركائــز اي مجتمــع، 
وإنشــاء مركز الوســطية هو 
قرار حكيــم وصائب من اجل 
معاجلة املشــكالت املطروحة 
فــي الســاحة وتوفيــر أجواء 
معتدلة تواجه احلجة باحلجة 
والدليل وتقطــع الطريق أمام 
ضعاف النفوس الذين يحاولون 

استغالل الشباب.

حضور شبابيالشريكة مهديا درع مركز تعزيز الوسطية الى ديوان النبهان  جانب من احلضور خالل اللقاء 

الشريكة متوسطا عددا من احلضور في ديوان النبهان           )قاسم باشا( درع تكرميية من ديوان النبهان الى د. عبداهلل الشريكة د.عبداهلل الشريكة متحدثا خالل اللقاء املفتوح في ديوان النبهان 

اجلميع متساوون
في احلقوق 

والواجبات والطعن 
في مكونات املجتمع 

مرفوض

القيادة السياسية 
حريصة على تعزيز 

الوسطية
واألمن 

في املجتمع

العزب يترأس وفد الكويت  باجتماع جلنة 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية في ڤيينا

أحد طالب »الرحمة العاملية« في جيبوتي 
يحصد املركز األول على اجلمهورية

تشــارك وزارة العدل في اجتماع جلنة منع 
اجلرميــة والعدالة اجلنائيــة ٢6 الذي يعقد في 
ڤيينا خالل الفترة من ٢٢-٢6 مايو، حيث يترأس 
وفد الكويت وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د. فالح العزب. ويتناول االجتماع 
العديد من املواضيع الهامة واملدرجة على جدول 
أعماله واملتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عبــر الوطنية وبروتوكوالتها 
وطرق تنفيذها، ومواضيع منع اإلرهاب ومكافحته 
وتدابير التصدي للجرائم املســتجدة في مجال 

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
وسيكون للكويت فعالية جانبية على هامش 

أعمال اللجنة برئاسة وزير العدل ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة وذلك إلبراز اجلهود الوطنية 
للكويــت في احملفــل الدولي في مجــال مكافحة 
اإلرهاب حيث ســتكون ورشة العمل هي األولى 
التي تقوم بها الكويت منذ مشاركتها في فعاليات 
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، كما يضم 
وفد الــوزارة كال من زكريا عبــداهلل األنصاري 
وكيل الوزارة املساعد للشؤون القانونية وعيسى 
البشر مدير إدارة مكتب الوزير ومحمد الغريب 
باحث أول قانوني بإدارة العالقات الدولية وعلي 
الدبوس أمني سر جلسة ويعقوب العجيل باحث 

مبتدئ قانوني إدارة العالقات الدولية.

في إطار التميز والريادة التي تنتهجها الرحمة 
العامليــة التابعة جلمعية اإلصــالح االجتماعي، 
حصل الطالب محمد أمني روبلة الذي يدرس في 
مجمع الرحمة التعليمي في جيبوتي على املركز 
األول على مستوى اجلمهورية في الثانوية وفي 
مسابقة حفظ القرآن الكرمي وقام بتمثيل بالده في 
املسابقة الدولية للمناظرات املقامة في دولة قطر. 
وقال رئيس مكتب شرق أفريقيا في الرحمة 
العاملية عبدالعزيز الكندري: إن محمد روبلة هو 
أحد التالميذ األيتــام النجباء في مجمع الرحمة 
التعليمي في جيبوتي وتسعى الرحمة العاملية 
بتبرعات احملسنني إلى أن يستكمل دراسته إلى 
الدكتــوراه، وهو ما ميثــل تتويجا للجهود التي 
تبذلها فــي ملف التعليم وكعمــل إداري خيري 
متقدم في تنمية اإلنسان، مشيرا إلى أن الرحمة 

تسعى من خالل املتبرعني الكرام إلى إرسال الطلبة 
املتفوقني الســتكمال دراســتهم.  وأكد أن مجمع 
الرحمة التنموي لرعاية األيتام في جيبوتي، يعتبر 
مشروعا رائدا ومنوذجا مشرقا للتنمية االجتماعية 
املنشودة في البالد، وذلك مبا رسخه املشروع من 
معان إنسانية سامية، وما يجسده من مظاهر راقية 
للتضامن العربي من خالل التخطيط الهندســي 
الفريد والتوزيع السليم لوضعية املباني، والطرق 
الرئيسة والفرعية التي تربط أطراف املجمع بتناغم 
فني رائع، والساحات اخلضراء بحدائقها املتدرجة 
التي تغطي املكان.  وبنّي الكندري أن املجمع حصل 
على جائزة أفضل املبادرات املجتمعية في مجال 
رعاية األيتام، بــدول مجلس التعاون اخلليجي 
لعام ٢٠١5، مشــيرا إلى أنــه يحتوي على جملة 

من املشاريع التنموية الهادفة.

التوحيد: »إعانة املرضى« تساهم في سد 
حاجات املرضى املعسرين باملستشفيات

ليلى الشافعى

 أشاد نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة صنــدوق إعانة 
التوحيــد  د.عــادل  املرضــى 
بالتعاون الوثيق بني اجلمعية 
والعديد من مؤسســات الدولة 
من بينها وزارة الصحة والذي 
يجسد مبدأ الشراكة املجتمعية 
في صورة سامية إذ تقوم مكاتب 
اخلدمة االجتماعية باملستشفيات 
بإحالــة أوراق املرضــى الذين 
يعجزون عن تسديد مصاريف 
العالج أو رســوم الفحوصات 
الطبية واألشــعة الــى اللجنة 
الطبية باجلمعية والتي تقوم 
بدراسة احلالة ومن ثم تسديد 
املستحقات املالية على املريض 
الــى خزانــة وزارة  احملتــاج 

الصحة.
 وقال التوحيد في تصريح 
صحافــي: ان الدور اإلنســاني 

الذي تقوم به اجلمعية لصالح 
املرضى احملتاجني داخل الكويت 
لم يعــد يخفى علــى أحد بعد 
ان تعــدى عــدد املرضى الذين 
استفادوا من إعانات اجلمعية 

عشرة اآلف مريض سنويا.
 وثمن تفهم الدور احليوي 
الذي تقوم به اجلمعية من قبل 
الكثيــر من مؤسســات الدولة 
وكذلك من قبل احملسنني وأهل 
اخلير من الهيئات والشــركات 
وحتى األفراد الذي يساهمون 
بفاعليــة فــي كل مــا تطرحه 
اجلمعية من مشاريع تصب في 
خدمة املرضى احملتاجني الذين 
أقعدهم املرض عن طلب الرزق، 
متقدما بالشكر لكل من يساهم 
في دعم هذه املشــاريع الطبية 
والصحية واإلنسانية التي تظهر 
الوجه احلضاري لكويت اخلير 
وتســد حاجة مريــض محتاج 
أثقل كاهله البالء بعد ان اجتمع 

عليه بالء املرض وبالء الفقر، 
مهنأ الكويت واألمة اإلسالمية 
بقدوم شهر رمضان الكرمي شهر 

الرحمة واملواساة.

 د.عادل التوحيد 

آلية محددة بني »األوقاف« و»الشؤون« جلمع التبرعات في رمضان
اسامة ابو السعود

أصدر وكيل وزارة األوقاف 
والشــؤون اإلسالمية م.فريد 
عمادي تعميما إداريا بشــأن 
جمع التبرعات في املســاجد 
خالل شــهر رمضــان املبارك 
لتوضيح اآللية التي مت االتفاق 
عليها في هذا الشأن مع وزارة 

الشؤون.
وقــال الوكيــل املســاعد 
لشــؤون املســاجد د.وليــد 
الشعيب ان التعميم مت توزيعه 
على إدارات املساجد باحملافظات 
والتي ستقوم بدورها بتوزيعه 

على العاملني باملساجد وحثهم 
على االلتزام بتنفيذ ما جاء به 
من قواعد وتعليمات بشــأن 
عملية جمع التبرعات.  وأشار 
إلى أن االلتزام بالقواعد التي 
مت االتفــاق عليها من شــأنه 
إجناز هذا العمل اخليري على 
الوجه األكمل الذي يليق بغايته 
النبيلــة وأهدافــه الســامية، 
وحتى ال تخرج املساجد عن 
أداء رسالتها السامية ومسارها 
الصحيح في حالة املخالفة أو 

االستثناء.
وجاء في القواعد التي يجب 
االلتزام بها فــي عملية جمع 

التبرعات في املساجد ما يلي: 
٭ السماح بجمع التبرعات عن 
طريق االستقطاعات البنكية 

أو الكي نت فقط 
٭ إخطار إمام املسجد بزيارة 
مندوبي اجلمعيــات من قبل 
جامع التبرعات املفوض من 

اجلهة املستفيدة
٭ عــدم الســماح ملندوبــي 
اجلمعيات اخليرية واجلهات 
املصرح لها بجمع التبرعات 
بالتحدث داخل املساجد إللقاء 
كلمة تعريفية عن اجلمعية أو 

املشاريع التي تقوم بها
٭ تقــوم كل جمعية خيرية 

بوضــع إعالنــات محمولــة 
ومســتقلة وأن تكــون تلــك 
اإلعالنات مرخصة من وزارة 
الشــؤون عند مدخل املسجد 

مبحاذاة اجلدار اخللفي 
٭ مينع جمع التبرعات النقدية 
بأي شكل من األشكال من قبل 
مندوبــي اجلمعيات اخليرية 
وفي حالــة املخالفــة تخطر 
وزارة الشؤون بتلك املخالفة، 
مع سحب التصريح املمنوح 

للجمعية
٭ مينــع منعــا باتــا وضــع 
احلصاالت وحاضنات األموال 

في املساجد

٭ علــى مندوبــي التبرعات 
تعليــق الهويات املوحدة من 
قبــل وزارة الشــؤون أثنــاء 

تواجدهم داخل املسجد 
٭ ال يحق إلمام املسجد منع 
اجلمعيات والهيئات املصرح 
لهــا مــن ممارســة عملها في 
جمع التبرعات باملســجد إال 
في حالــة مخالفتها للجدول 
املعلن والتعليمات الصادرة 

في هذا الشأن 
٭ ال يحق ألئمة املساجد جمع 
التبرعات ألي مشروع خيري 
أو التصريح إلقامة مشاريع 

خيرية لصالح أي جهة

»النجاة اخليرية« كرّمت حفظة القرآن الكرمي مبركز الرويشد
إدارة »ورتــل«  أقامــت 
املعنية بشؤون القرآن الكرمي 
بجمعيــة النجــاة اخليرية 
احتفاال كبيرا لطالب وطالبات 
مركز أحمد الرويشد الكائن 
الفروانيــة علــى  مبنطقــة 
مسرح الهيئة اخليرية وسط 
أجواء من الفرح والســرور 
ألوليــاء األمــر وأبنائهــم، 
وشــارك في احلفل فضيلة 
الشــيخ محمد املنشد عالم 
القراءات الصغرى والكبرى 
وبحضــور عضــو مجلس 
االدارة فيصل الزامل ونائب 
املدير العام لشؤون القرآن 
النجــاة  الكــرمي بجمعيــة 
د.بــدر الرخيــص وموظفي 
ومسؤولي اجلمعية وجلانها، 
تضمن احلفل فقرات قرآنية 
متعــددة وفقرات إنشــادية 

رائعة أسعدت احلضور.
وقال عضو مجلس اإلدارة 
فيصــل الزامــل ان جمعيــة 
النجاة اخليرية تســخر كل 
اجلهــود خلدمــة كتاب اهلل 
مبختلف جلانها، احملسنني 
املتعاونــني معها، فأسســت 
ادارة »ورتــل« وهــي تعــد 
صرحا في رعاية حفظة كتاب 
اهلل واالرتقاء بهم، وبحلقات 
القرآن الكرمي داخل الكويت 
وخارجها، فكان لها من ذلك 
بفضــل اهلل حلقــات مركــز 

أحمد الرويشد التي نحتفي 
ونحتفل بطالبها وطالباتها 
املتميزين واملتميزات اليوم.

وأكد الزامل أن مركز أحمد 
الرويشد يحتضن حفظة من 
جميع شرائح املجتمع، حيث 
يضــم وحده أكثــر من 6٠٠ 
طالــب وطالبــة بفضل اهلل 
وبــه 35 حلقــة و١4 معلمــا 
ومعلمــة، مؤكــدا أن اإلدارة 
حتتضــن أكثر مــن 6 آالف 
طالــب وطالبــة، ممثلني في 
حلقات صباحية يومية، بلغ 
عددهــا ١٠9 حلقات، وبها ما 
يقرب من 3٠٠٠ طالب وطالبة، 
وحلقات قرآنية مسائية بلغت 
حلقاتهــا ٧5 حلقــة لطلبــة 

النجــاة وطالباتها،  مدارس 
وأهاليهم مــن راغبي حفظ 
القــرآن وتعلمه، إضافة إلى 
احللقات املســائية مبساجد 
الكويت العامرة بحفظ القرآن 
الكــرمي وتعلمــه والتي بلغ 
عددها ٢٠٠ حلقة في ١١ مسجدا 
بها ما يقرب من ٢٠٠٠ طالب 

وطالبة.
مــن جانبــه، قــال د.بدر 
الرخيــص ان مــا يخــص 
احللقــات املســائية فلهــا 
نصيب مــن االهتمام وذلك 
لكثرة عددها حيث بلغ عدد 
الطــالب بها ما يقارب 38٧٠ 
طالبا وطالبة ودارس ودارسة 
وعدد املعلمني واملعلمات أكثر 

من ٢٠٧ معلمني و٢88 حلقة 
وهذه املراكز منتشرة داخل 

الكويت في 9 مناطق.
أن  الرخيــص  وأكــد 
جاهــدة  حتــرص  اإلدارة 
علــى أن تكــون ســببا فــي 
تربيــة أبناء املســلمني على 
مائدة القرآن وتقوم بتوفير 
أماكن ليتعلموا فيها القرآن 
الكرمي، واآلداب اإلسالمية كما 
نوفر لهم املناهج املناســبة 
امليسرة واخلطط احملكمة في 
التحفيظ، والهدايا التشجيعية 
والرحالت العلمية، التربوية، 
والترفيهيــة، ونحــن بدأنا 
بفضل اهلل في إقامة دورات 
للمعلمــني واملعلمــات فــي 
أســاليب التربيــة ومهارات 
التدريــس، مبينا ان االدارة 
تتميز في هذا املجال املبارك 
باتبــاع أحــدث الطــرق في 
حتفيــظ القــرآن الكرمي من 
خــالل اســتخدام الوســائل 
التعليميــة واإللكترونيــة 
احلديثــة، ومن خــالل ربط 
الصــورة والقصــة باآليات 
واخلرائــط الذهنيــة أيضا، 
كل هــذا بجانب األصل وهو 
التكرار واملشافهة والتلقني 
حتى ال ميل الطالب، كما أننا 
نحرص على تعليم الصغار 
بطريقة قاعدة نــور البيان 

املباركة.

صورة جماعية للطلبة املكرمني خالل احلفل

الزامل: املركز يضم 
أكثر من 600 طالب 
وطالبة من مختلف 

األعمار

الرخيص: 3870 
طالبًا وطالبة 
يدرسون في 

احللقات املسائية

منهج »اقرأ وارتق« ثمرة تعاون »األوقاف« و»التربية«
أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
لقطاع شؤون القرآن الكرمي 
والدراسات اإلسالمية وليد 
العمار على ضرورة توحيد 
الغايــات وتضافر اجلهود، 
لتحقيق الهدف املنشود من 
التعاون والشراكة بني وزارتي 

األوقاف والتربيــة والعمل 
والســعي للنهوض بوطننا 
ورقيه وتطــوره وازدهاره 
وأفضــل طريــق لتحقيــق 
ذلك هــو االهتمام والعناية 
والنهوض مبستوى التعليم، 
أبناءنــا وبناتنا،  وخاصــة 
بعدما أثبتــت اإلحصائيات 
والدراســات وجــود ضعف 
ظاهر في القــراءة والكتابة 

لــدى عــدد كبيــر منهم في 
املرحلة االبتدائية.

العمــار، فــي  وأضــاف 
كلمة له خالل حفل تخريج 
طلبة منهج »اقــرأ وارتق« 
بريــاض األطفــال أول مــن 
أمس في روضة الشــامية: 
هذا ما دعانا للتفكير جديا 
للعمــل على معاجلــة هذه 
الظاهــرة وذلك مــن خالل 

جهــود مخلصــة وتعــاون 
مثمــر بــني وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية متمثلة 
في إدارة شؤون القرآن الكرمي 
ووزارة التربية متمثلة في 
التوجيه الفني العام لرياض 
األطفال لتطبيق منهج »اقرأ 
وارتق« فــي 33 روضة في 
جميــع محافظــات الكويت 
وهلل احلمد نحصد النتائج 

بإجمالي 648 طالبا وطالبة 
وتخريج ١48طالبا.

وأكد العمار انه ومن هذا 
املنطلق وتأكيدا على القيم 
التي نتبناها ومن ضمنها قيم 
الشراكة والتعاون اسمحوا 
لي أن أعبر عن مدى سعادتي 
وبالغ سروري بهذا التعاون 
املثمر والشراكة الطيبة مع 

اإلخوة في وزارة التربية.


