
حت��رص جلنة التعريف باإلسالم 
على تنظيم ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات 
واألن��ش��ط��ة ال��دع��وي��ة وال��ت��ي تعزز 
التواصل مع اجلاليات غير الناطقة 
بالعربية من املسلمني وغيرهم وذلك 
استكماالً منها لتأكيد رسالتها الدعوية.

وفي هذا اإلطار نظمت إدارة الشئون 
النسائية بلجنة التعريف باإلسالم 
فعالية بعنوان “ نحن نحب عيسى 
“ وذلك للسنة الرابعة على التوالي، 
وق��ال��ت اق��ب��ال احل��ج��ي: رئيسة قسم 
ال��دع��وة ب����إدارة ال��ش��ئ��ون النسائية 
بالروضة بأن هذه احلملة تهدف إلى 
التعريف باإلسالم وبيان منزلة نبي 
ال��ل��ه املسيح عيسى ب��ن م��رمي عليه 
السالم في قلوب املسلمني ومحبتهم له 

أمام غير املسلمات.
وت��اب��ع��ت احل��ج��ي: تفعيالً لهذه 
الفعالية مت تنظيم ملتقيات ومعارض 
م��ص��غ��رة ف���ي ج��م��ي��ع أف����رع اإلدارة 
النسائية في فرع الروضة والصديق 
وال��س��امل��ي��ة وامل��ن��ق��ف واجل��ه��راء وقد 
اشتملت ه��ذه املعارض على عروض 
مرئية حمل��اض��رات لعدد م��ن العلماء 

ع��ن س��ي��دن��ا ع��ي��س��ى ع��ل��ي��ه ال��س��الم، 
باإلضافة إلى عرض بعض الكتب التي 
تعرف به من منظور الدين االسالمي 
.وق��د مت تنظيم أنشطة خارجية في 
أماكن متعددة كالسكنات واملساجد 
واألس����واق حيث مت ت��وزي��ع نشرات 
تعريفية ع��ن االس���الم وع��ن سيدنا 

عيسى عليه السالم. مضيفة: كما مت 
تنظيم عدة محاضرات منها محاضرة 
للتعريف باإلسالم وبسيدنا عيسى 
عليه السالم” للداعية حسن طه ، مبقر 
اإلدارة النسائية بالروضة ومحاضرة 
أخ��رى ألح��دى داع��ي��ات ف��رع اجلهراء 
للجالية السريالنكية وذلك في مسجد 

ال��ن��وري، ب��اإلض��اف��ة إل��ى العديد من 
احمل��اض��رات األخ���رى وق��د مت دع��وة 
غير املسلمات لهذه األنشطة. ونتج 
عنها أن جاءت احدى النساء وهي من 
اجلالية الفلبينية إلى جلنة التعريف 
بالروضة للتعرف على اإلس��الم وملا 
ش��رح��ت لها ال��داع��ي��ة م��ع��ان اإلس��الم 

ومبادئه وتعاليمه وسلمتها بعض 
الكتيبات التعريفية عن اإلسالم  وعن 
سيدنا عيسى عليه السالم، وعن محبة 
املسلمني له ، وأن من ش��روط اإلميان 
ب��ال��ل��ه أي��ض��ا اإلمي����ان بعيسى عليه 
السالم فرضيت بذلك واعلنت اسالمها 

بفضل الله تعالى.

تقيم جلنة الدعوة واإلرشاد 
ف��ي م��دي��ن��ة س��ع��د العبدالله 
ال��ت��اب��ع��ة جل��م��ع��ي��ة إح��ي��اء 
ال���ت���راث اإلس���الم���ي سلسلة 
دروس علمية في شرح كتاب 
)أرب��ع��ون حديثاً في التربية 
وامل��ن��ه��ج( يلقيها الشيخ د. 
حسني القحطاني كل يوم اثنني 
بعد صالة العشاء، وذلك ضمن 
فعاليات مخيمها الربيعي 
ال��ع��اش��ر ال���ذي تقيمه حتت 
شعار: )أوالدنا.. مسؤوليتنا( 
في مدينة سعد العبدالله – ق 

)6( – مقابل فرع الغاز.
وقد دعت اجلمعية حلضور 
مثل هذه الدروس وغيرها من 
األن��ش��ط��ة األخ���رى ال��ت��ي يتم 
تنظيمها لالستفادة مما يطرح 

من خاللها من مواد شرعية .
ومم��ا يجدر ذك��ره أن جلنة 
ال��دع��وة واإلرش����اد ف��ي سعد 
العبدالله تتولى مسئولية 
ن��ش��ر ال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة في 
املجتمع والتصدي باحلكمة 
وامل��وع��ظ��ة احلسنة لعوامل 

االن������ح������راف ال���ع���ق���ائ���دي 
واألخالقي التي تستهدف قيم 
ومثل املجتمع، وذلك من خالل 
توزيع الكتيبات واألشرطة 
اإلسالمية، وعقد احملاضرات 

والندوات.
علماً ب��أن إق��ام��ة املخيمات 
الربيعية ت��أت��ي ان��ط��الق��اً من 
اه��ت��م��ام اجل��م��ع��ي��ة الكبير 
بالنشاط العلمي والثقافي 
ال�����ذي ه���و ن���ش���اط ال���دع���وة 
والتربية والتوجيه واإلرشاد، 
وإب���راز التعاليم اإلسالمية 
الشرعية الصحيحة بأفضل 
صورة، والدعوة إليها باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، والتحذير 
م��ن ال��ب��دع وال��ف��ن والتطرف 
والغلو، وذلك من خالل العديد 
م��ن احمل���اض���رات وال����دروس 
الشرعية املتنوعة، وتوزيع 
وطباعة النشرات والوسائل 
اإلرشادية في األماكن العامة، 
واملشاركة في تنظيم املعارض 
ال��ت��رب��وي��ة اخل��اص��ة بتربية 

الشباب وتوجيههم.
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حترير 60 مخالفة متنوعة وضبط 5 باصات 
تروج املواد الغذائية على األسواق العشوائية

»التعريف باإلسالم« نظمت فعالية
»منزلة املسيح في قلوب املسلمني« 

»إحياء التراث اإلسالمي« 
تقيم سلسلة دروس حول »شرح 

أحاديث في التربية واملنهج«
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كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت، عن قيام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
الفروانية بحملة مكثفة اشتملت على 
رفع السيارات املهملة ومداهمة االسواق 
العشوائية ومتابعة تراخيص احملالت 
ومكاتب تأجير ال��س��ي��ارات فضال عن 
التعامل م��ع كافة ال��ش��ك��اوى ال���واردة 
عبر حسابات البلدية الرسمية مبواقع 
التواصل االجتماعي أو الشكاوى الواردة 
م��ن املواطنني واملقيمني عبر واتساب 
البلدية في جميع مناطق احملافظة بناًء 
على تعليمات االدارة العليا بالتعامل 

الفوري مع الشكاوي.
وأك���د م��دي��ر إدارة النظافة العامة 
وإش����غ����االت ال���ط���رق ب���ف���رع ب��ل��دي��ة 
احمل��اف��ظ��ة سعد اخل��ري��ن��ج ب��أن��ه ق��د مت 
التشديد على مفتشي االدارة بتكثيف 
احل��م��الت التفتيشية ل��رف��ع مستوى 
النظافة باحملافظة فضال عن التعامل 
ال��ف��وري م��ع ك��اف��ة ال��ش��ك��اوي ال���واردة 
وحلها ب��أس��رع وق��ت ممكن، وذل��ك من 
منطلق ح���رص ال��ب��ل��دي��ة ب��ح��ل جميع 
الشكاوي واالس��ت��ف��س��ارات التى تقدم 
من قبل املواطنني واملقيمني. وأض��اف 
اخلرينج بأنه مت رفع 40 سيارة مهملة 
وإرسالها ملوقع احلجز بالبلدية عقب 
انتهاء املدة القانونية للملصقات فضال 
ع��ن وض��ع 150 ملصق على سيارات 
مهملة ومعروضة للبييع متهيداً لرفعها 
مبجرد انتهاء امل��دة القانونية، التي 
أش��رف عليها رئيس النوبة “أ” ناصر 
العرادة، رئيس النوبة “ج” عبد العزيز 
الوهيدة، رئيس النوبة “ب” عبد الله 
العدواني، ومن إدارة العالقات العامة 

محمد عبد الشافي. 
وتابع اخلرينج: مت حترير 60 مخالفة 
تضمنت مخالفات إستغالل مساحة 
و نظافة ع��ام��ة وب��اع��ه جائلني، الفتاً 
إلى أنه مت مصادرة حمولة 7 لوريات 
م��ن اخل��ض��روات وال��ف��واك��ة وامل��الب��س 
املستعملة ب��س��وق احل���رمي فضال عن 

إستبدال 60 حاوية سعة 1100 لتر. 
وأش��ار إل��ى أن��ه مت ضبط 5 باصات 
ت��ق��وم ب��ت��روي��ج امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة على 
األس������واق ال��ع��ش��وائ��ي��ة ومت إت��خ��اذ 
اإلج�����راءات القانونية م��ع املخالفني 
بتحرير مخالفات لهم باعة جائلني، 
مشيراً إل��ى أن��ه مت رف��ع 4 ل��وري��ات من 
اإلط���ارات املستعملة وإرسالها ملوقع 

حجز اإلطارات بالساملي. 
وذكر بأنه مت إزالة 90 حاجزاً مقاماً 
ع��ل��ى أم���الك ال��دول��ة تستخدم حلجز 

املواقف. 
واختتم اخلرينج قائال بأن املفتشني 
يقومون بصفة دورية برصد املخالفات 
وات��خ��اذ االج�����راءات القانونية بحق 
امل��خ��ال��ف��ني، م��ن��اش��دا اجلميع االل��ت��زام 
بلوائح وأنظمة البلدية جتنبا للمخالفة 

والغرامة.
 وم��ن جانبها دع��ت إدارة العالقات 
العامة امل��واط��ن��ني واملقيمني االتصال 
على اخل��ط الساخن 139 ال��ذي يعمل 
على م���دار ال��س��اع��ة أو ال��ت��واص��ل عبر 
حسابات البلدية @kuwmun مبواقع 
التواصل االجتماعي أو عبر الواتس 
أب “24727732” في حال وج��ود أي 

شكوى تتعلق بالبلدية . 

استقبل وزير الدولة لشؤون 
ال��ب��ل��دي��ة ووزي�����ر ال��ش��ؤون 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��وك��ال��ة في 
مكتبه صباح أمس وفد جلنة 
الشفافية ومكافحة الفساد في 
جمعية احملامني الكويتية. وقد 
ض��م ال��وف��د س��ع��ود البرغش، 
وه��دي��ل ال��ع��ن��زي، وان��ت��ص��ار 

القطان. وتناول الوزير خالل 
ال��ل��ق��اء ع���ددا م��ن املقترحات 
و ال����ت����ص����ورات ل��ت��ح��ق��ي��ق 
استراتيجية الكويت لتعزيز 

النزاهة.
 وقد ثمن الوفد ال��دور الذي 
تقوم به بلدية الكويت وعلى 
رأسهم املهندس وليد اجلاسم 

في تعزيز الشفافية والنزاهة 
ومكافحة الفساد. 

وفي ختام اللقاء دعا الوفد 
إلى مد يد التعاون مع جمعية 
احمل��ام��ني الكويتية ف��ي كافة 
األوج���ه التي تعود بالفائدة 
للصالح العام ومكافحة أوجه 

الفساد وتعزيز الشفافية. 

90 حاجز تستغل كمواقف  40 سيارة مهملة وإزالة  رفع 

 بلدية »الفروانية« تنفذ حمالت مكثفة  لرفع مستوى النظافة

رفع السيارات املهملة

وزير البلدية بحث التعاون املشترك 
مع وفد جلنة الشفافية ومكافحة 

الفساد في جمعية احملامني

م. وليد اجلاسم خالل لقائه وفد جلنة الشفافية ومكافحة الفساد

»األشغال« تؤكد ضرورة إنهاء معاجلة 
املالحظات الفنية على مصانع »األسفلت«

أكدت وزارة األشغال العامة ضرورة االنتهاء 
من معاجلة املالحظات الفنية على مصانع األسفلت 
وإلتزامها باملعايير احملددة وذلك في إطار السعي 

لوضع خطط ملتابعة إجناز إصالحات الطرق.
وذك��رت ال��وزارة في بيان صحفي أمس األحد 
أن وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الدكتورة رنا الفارس اجتمعت بفريق 
التفتيش التابع ملكتب ال��وزي��ر ل��الط��الع على 
إج��راءات ضبط اجل��ودة لعمليات إصالح الطرق 

في املصانع واملواقع. وأضاف البيان أن الفريق 
ق��دم عرضا مرئيا تضمن مالحظات فنية على 
املصانع اخلاصة باالسفلت وبعض املعايير التي 

تتطلب اإللتزام بها.
وتابع بأن الوزيرة الفارس اطلعت على أهم 
املالحظات الفنية حول عمليات فرش اإلسفلت 
و مدى التقدم في معاجلة املالحظات مبا يحقق 
سرعة وكفاءة في إجناز عمليات اصالح الطرق و 

رفع اإلطارات املستعملة فرشها باألسفلت وفق املواعيد املجدولة.

سعد اخلرينج

استقبل ن��ائ��ب رئ��ي��س بعثة السفارة 
اإلسبانية في الكويت، غييرمو ريبويو 
دييث، رئيس مجلس وأعضاء مجلس إدارة 
جمعية إحياء التراث بني فيه العيسى جهود 
إحياء التراث اإلنسانية والدعوية، مؤكداً 
أن اجلمعية ومنذ إنشائها تعمل على نشر 
اإلسالم الصحيح عقيدة ومنهًجا وسلوًكا، 
وأنها نفذت في حتقيق ذلك الهدف الكثير 
من األنشطة والفعاليات التي تصحح كثير 
من املفاهيم واألفكار املنحرفة، مؤكداً أن 
هذا اجلهد لم يكن وليد حلظة بل كان مبدءاً 
وهدفاً رئيساً من األهداف التي قامت عليها 

اجلمعية.
وأك��د العيسى أن أصحاب هذا الفكر ال 
ميلكون توازنا فكرياً منضبطاً، ويقومون 
بخلط األمور واملفاهيم، مبيناً أن اجلمعية 
قامت بترجمة العديد من هذه احملاضرات 
والكتب إل��ى لغات ع��دة ووع��د ب��أن تقوم 
اجلمعية في املرحلة املقبلة بترجمة هذه 
اجل��ه��ود إل��ى اللغة اإلسبانية، وخاصة 
أنَّ ه��ن��اك 500 مليون متحدث باللغة 
اإلسبانية، كما أب��دى العيسى استعداد 
اجلمعية إلرسال العلماء إلى إسبانيا لنشر 
املنهج اإلسالمي الصحيح وبيان حقيقة 
اإلس��الم الصافية النقية، وعلق غييرمو 

على ذل��ك ق��ائ��الً: إن��ه ألم��ر جميل أن تصل 
ه��ذه الرسالة، فنحن من مختلف األدي��ان 
واملعتقدات يجب أن ننعم بالسالم، أمتنى 

لكم مزيدا من النجاح.
كما قام العيسى بإطالع غييرمو على 
كتاب مهم ج��دا باللغة العربية يحوي 
فتاوى ضد اإلرهاب والعمليات االنتحارية 
واملظاهرات والثورات ضد األنظمة، وهذا 
العمل قد مت ترجمته باللغة اإلجنليزية، 
وب��ني العيسى أن هناك دراس��ة أكادميية 
عرضت ف��ي أح��د م��ؤمت��رات األوق���اف عام 
2017م، وفي هذا املؤمتر مت عرض جهود 
وأن��ش��ط��ة اجل��م��ع��ي��ة مل��واج��ه��ة اإلره����اب 
والتطرف، وقد قامت اجلمعية بنشر هذا 

اإلصدار مبختلف اللغات.
من جهته أكد نائب رئيس البعثة أنه من 
املفيد أن حتظى البعثة باالهتمام بترجمة 
ت���راث اجلمعية إل��ى اللغة اإلسبانية، 
وبدوري سأقوم بإيصال رسالتكم هذه إلى 
الدولة فيما يخص أنشطتكم ألنها جديرة 

باالهتمام.
وف��ي ختام اللقاء ق��ام العيسى بإهداء 
نائب رئيس البعثة درع اجلمعية الذي 
يحوي عدد من معالم دولة الكويت، وشكر 

غييرمو العيسى على هذه اللفتة الكرمية.

نائب رئيس بعثة السفارة اإلسبانية يستقبل
رئيس وأعضاء مجلس إدارة »إحياء التراث«

طارق العيسى يقدم درعاً لغييرمو ريبويو

أع�����رب رئ���ي���س ن��ق��اب��ة م��س��اع��دي 
املهندسيني فيصل الشمري عن رفضه 
م��ش��روع ال��ب��دي��ل االس��ت��رات��ي��ج��ي م��ا لم 
تطلع عليه وتشارك في صياغته جميع 
النقابات العمالية قبل إقراره والتصويت 

عليه. 
وعلل الشمري رفضه للمشروع في 
تصريح صحفي أن فيه م��ن انتقاص 
حلقوق املوظفني اجل��دد والتغيير في 
الدرجات الوظيفية ومثالب كثيرة جتعل 

إقرار هذا املشروع أمًرا مستحياًل .
وأك��د أن عنوان البديل االستراتيجي 
الذي تسوق له احلكومة بعنوان توحيد 
ال��روات��ب يحمل في تفاصيله ظلم كبير 
على املوظفني   وسيزيد من بؤس املوظفني 
في ظل الغالء املعيشي وتدني الرواتب 

في القطاعات احلكومية .
وش���دد على ض���رورة تكاتف جميع 
النقابات العمالية وإصدار بيان مشترك 
قبل البدء بطرح املشروع وليكون الشعب 
الكويتي مطلع على ه��ذا املشروع الذي 
يعنيهم بالدرجة األولى قبل أن يقر مثل 

هذا املشروع املهم والذي يحدد املستوى 
املعيشي للمواطنني. 

وحذر الشمري نواب مجلس األمة من 
التفريط بحقوق املواطنني والتنازل عنها 
مهما كلف األم��ر ول��ن نسمح مبساومة 

احلكومة براتب املوظف الكويتي.

طالب مبشاركة النقابات العمالية بصياغته قبل إقراره

الشمري: مشروع البديل االستراتيجي 
فيه انتقاص حلقوق املوظفني اجلدد 

والتغيير في الدرجات الوظيفية

فيصل الشمري

جانب من الفعالية توزيع وسائل دعوية متنوعة على املشاركات


