
قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املساعد ل��ش��ؤون ال��ق��رآن ال��ك��رمي وال��دراس��ات 
اإلسالمية وليد العمار في كلمة له خالل احلفل 
اخلتامي ملؤمتر رساميل ال��ذي أقامته إدارة 
التنمية واألسرية في منطقة الرميثية بالتعاون 
م��ع ف��ري��ق رس��ام��ي��ل ال��ت��ط��وع��ي إن ال��ش��راك��ة 
مسئولية اجتماعية، ووسيلة للفهم والتفاعل 
املتبادل، جلهود وم��وارد كل أط��راف املجتمع، 
كما أن لها دور كبير، في تنمية روح التعاون، 
وترسيخ الشعور باالنتماء للوطن، واكتساب 
املهارات، وتعميق اخلبرات، وتقوية روح العمل 
التطوعي، الذي هو من أسمى األعمال اإلنسانية، 
ألنه ينبع من القلب، وبرغبته من االنسان في 
العطاء والتضحية باجلهد والوقت، ولذلك فإن 
االعمال االجتماعية والتطوعية تعد راف��دا من 

روافد النهضة، واإلبداع والتطور املجتمعي.
وأوض���ح ال��ع��م��ار أن جن��اح ورش العمل، 
لتدريب املعلمني واخصائي احلضانات، والتي 
ك��ان��ت ث��م��ار، لنتاج ال��ش��راك��ة وال��ت��ع��اون بني 
وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية، متمثلة 
في إدارة التنمية األسرية وبني فريق رساميل 
التطوعي، والتي تكللت بالنجاح الكبير واملثمر 
حيث استفاد جميع املشاركني من هذه الفعاليات 
استفادة كبيرة في كيفية التعامل مع األطفال 
ول��ذل��ك ف��إن ه��ذه النجاح ب��ال ش��ك ه��و إضافة 
جديدة لنجاحات سابقة واستمرار للنجاح الذي 

عودتنا عليه إدارة التنمية األسرية.
وتابع العمار أتقدم بإسمي وبإسم وزارة 
األوق��اف والشؤون اإلسالمية بالشكر لكل من 
ش��ارك وساهم في إقامة وجن��اح ه��ذه ال��ورش 
وع��ل��ى رأس��ه��م األخ���ت م��دي��رة إدارة التنمية 
األسرية، والدكتورة هند الرباح رئيس فريق 
رساميل التطوعي، وألعضاء الفريق كما أن 
الشكر موصول أيضا لبنك بوبيان لدورة الكبير 

والفعال 
في دعم 
ه��������ذه 

الشراكة وهذا التعاون املثمر.
وم��ن جانبها ق��ال��ت م��دي��ر إدارة التنمية 
األس��ري��ة ف��ي وزارة األوق����اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية منال احلمدان إن وزارة األوق��اف 
والشؤون اإلسالمية ممثلة في إدارة التنمية 
األسرية حريصة على حتقيق قيمة الشراكة 
مع اآلخ��ر وه��و ما جتسد مع فريق رساميل 

التطوعي من خالل إقامة امللتقى األول الذي 
نحتفل اليوم باختتامه الطموح والعمل بل 
نحن مستمرون في االجن��از لبلوغ الريادة 
والتميز حتى تتحقق األه���داف والغايات.
وش��ك��رت احل��م��دان ق��ي��ادات وزارة األوق��اف 
وال��ش��ؤون اإلسالمية الذين ك��ان لهم ال��دور 
البارز في دع��م عمل إدارة التنمية األسرية 

ومساندتها لتحقيق أهدافها وكما هو الشكر 
موصول لكل من عمل معنا في جناح ملتقى 
رس��ام��ي��ل س���واء ك��ان م��ن داخ���ل ال����وزارة أو 

اجلهات املشاركة معنا.
وم��ن جانبها قالت رئيس فريق رساميل 
التطوعي الدكتورة هند الرباح إن جناح ملتقى 
رساميل جاء بفضل الله سبحانه وتعالى أوال 

ثم بتضافر جهود العاملني في فريق رساميل 
وإدارة التنمية األسرية التي جسدت معنى 

قيمة الشراكة املجتمعية من خالل هذا امللتقى.
وأضافت الرباح إن انطالقة مؤمتر رساميل 
وحسن إدارة العاملني على تنظيم فعالياته 
أثبت النجاح الذي ملسناه خالل عمر امللتقى 
وذل���ك م��ن خ��الل زي���ادة ع��دد امل��ش��ارك��ني في 

الورش التي كانت تقام وهو ما أكد أهمية املادة 
العلمية التي تقدم في الورش. 

وفي نهاية احلفل كرم وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد لقطاع شؤون 
ال��ق��رآن الكرمي وال��دراس��ات اإلسالمية وليد 
العمار ومدير إدارة التنمية األسرية منال 

احلمدان املشاركني في ملتقى رساميل.
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 تقدم مدير جلنة زك��اة العثمان التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية الشيخ/ أحمد باقر الكندري بأسمى 
ءاي��ات التهاني والتبريكات حلضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ/ صباح األحمد اجلابر الصباح 
وولي عهده األمني وكافة أبناء الكويت وكل من يعش 
عليها واألم��ة اإلسالمية أجمع، بقدوم شهر رمضان 
املبارك أعاده الله باألمن واألمان واإلميان وأن يحفظ 
سبحانه الكويت وأهلها من كل س��وء وسائر بالد 

العالم.
وب��ني الكندري أن اللجنة لديها ما يزيد عن 30 
م��ش��روع خ��ي��ري منها ب��ن��اء امل����دارس وامل��ؤس��س��ات 
التعليمية وذلك ملكافحة اجلهل وتخريج أجيال ترفع 
راي��ات األم��ة عالية ع��الوة على إقامة املستوصفات 
الطبية التي تخدم املرضى وتقدم العالج الالزم لهم 
باملجان، بجانب تقدمي الدعم ال��ض��روري لالجئني 

السوريني.

وت���اب���ع ال���ك���ن���دري: ن��س��ع��ى لتنفيذ امل��ش��اري��ع 
االستراتيجية التي تقضي على اجلهل والفقر واملرض 
وتقدم احللول للطاقات الشبابية املعطلة من خالل 
اقامة وتنفيذ املشاريع االنتاجية الرائدة التي حتول 
شريحة الشباب من مستحقي الصدقة إلى دافعي لها 
وتتنوع املشاريع حسب طبيعة ال��دول فهناك دول 
تصلح بها قوارب الصيد وأخرى مشروع التوكتوك 
وأخ���رى م���زارع اإلن��ت��اج احليواني وأخ���رى مناحل 

العسل وأبقار احللوب وغيرها.
وب��ني ال��ك��ن��دري كما لدينا م��ش��روع امل��س��اع��دات 
الشهرية واملقطوعة لألسر املستفيدة داخل الكويت 
ونحرص على زي��ارة العوائل والتأكد من األوراق 
الرسمية نعقد اجتماعات لبحث احل��االت واالولوية 
للحاالت األش��د احتياجا فنحن قنطرة تواصل بني 
احملسنني واحمل��ت��اج��ني ونسعى جاهدين لتوثيق 

املساعدات وتسليم املتبرعني التقارير الالزمة لهم.

الكندري: »زكاة العثمان« تنفذ أكثر 
30 مشروعا خيريا داخل وخارج الكويت من 

أكد مدير ادارة مساجد محافظة حولي 
ال��دك��ور خالد احليص أن ال��ق��رآن الكرمي، 
كتاب الله اخلالد، ومعجزة رسوله الكرمي، 
التي ال تفنى إل��ى األب��د، هو كتاب منتظم 
اآلي��ات، متعاضد الكلمات، ال نفور فيه وال 
ت��ع��ارض، وال تضاد وال تناقض، صدق 
كلها أخباره، عدل كلها أحكامه. وقد تكفل 
الله تعالى بحفظ كتابه الكرمي، ولم يزل 
محفوظا، لذلك يجمع املسلمون في أرجاء 
األرض على حفظه وتعلم علومه وقراءاته 
املتعددة، وقد وقد مر هذا احلفظ  مبراحل 
عدة منذ أن أنزله الله تعالى على رسوله 
الكرمي، وال يختلف اثنان على أن إجازات 
القراء بالقراءات املتواترة من أبرز معالم 
حفظ ه��ذا ال��ك��ت��اب العظيم، إض��اف��ة الى 
وسائل اخرى عديدة منها استثمار التقنيات 
احلديثة وما الى ذلك من أساليب تسهم في 
حفظ ونقل القرآن الكرمي إلى عقول وقلوب 

املسلمني.
وج��اءت هذه الكلمة للحيص من ديوان 
األش��راف مبنطقة مبارك الكبير في حفل  
تخريج 25 من املجازين بالقراءات املتواترة 
للعالمة األعلى سندا في العالم االسالمي 
محمد املنشد ضيف الكويت من جمهورية 
م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة. وش��ك��ر احل��ي��ص راع��ي 

ال��دي��وان��ي��ة اب��ا محمد احلسني الشريف 
الستضافته هذه األمسية االميانية اجلليلة 
العامرة بذكر الله وتدارس علوم القرآن، كما 
اثنى على الشيخ املنشد جلهده ومثابرته 

في نقل هذا العلم املبارك.

ديوان األشراف
من جانبه قال  راعي ديوان األشراف أبا 

محمد احلسني الشريف :  شرفت الديوانية 
باستضافة كوكبة من احلفاظ القراء طوال 
االيام املاضية  وانتهت بتخريجهم على يد 
أحد خمسة علماء فى العالم االسالمي هم 
األعلى سندا  على وجه األرض عموما وهو 
فضيلة الشيخ العالمة محمد محمد املنشد 

الذي نسعد لوجوده ضيفا علينا.
وق��ال الشريف : لقد نقل القران الكرمي 
الينا من الله تعالى عبر جبريل عليه السالم 

الذي نقله الى رسول الله – صلى الله عليه 
وسلم – ومنه الى احلفاظ رجال عن رجل 

حتى وصل الينا فواجبنا احلفاظ عليه.
واوض���ح ان��ه على وج��ه األرض يوجد 
27 سندا هي األٌرب الى رسول الله – صلى 
الله عليه وسلم –وأحد اعضائها اخلمسة 
هو اللعالمة املنشد لذلك فمن تخرج اليوم 
من القراء وحصل على السند في القراءات 
العشر الصغرى والكبرى عليه مسؤولية 
ما قرأه على الشيخ، مؤكدا ان ال25 قارئ 
اخلريجني هم اصحاب ال��درج��ة 28 فيما 
اخذوه عن الشيخ وعليهم مسؤولية عظيمة 
ع��ن نقل ه��ذا العلم سيسألون عنها يوم 
القيامة ونحسبهم على خير والله حسيبهم.

واث��ن��ى الشريف ف��ي ختام كلمته على 
حضور مدير ادارة مساجد حولي د. خالد 
احليص األمسية القرانية لتكرمي 25 قارئ 
مجاز  بالسند، كما شكراملكتب االعالمي 
الدارة مساجد حولي ال��ذي ح��رص على 
التغطية االع��الم��ي��ة، وشكر الشيخ عبد 
العزيز اب��و عريشة م��راف��ق الشيخ وكل 
من حضر. وفي نهاية األمسية التكرميية 
ق��ام الشريف واحليص واملنشد بتسليم 
ش��ه��ادات االج���ازة للقراء ال25 واخ��ذت 

اللقطات التوثيقية.

25 مجازًا بالقراءات املتواترة ديوانية األشراف احتضنت تخريج 

احليص: حفظ القرآن الكرمي وتعلم علومه واجب على املسلمني

املنشد واحليص والشريف بني املجازين املكرمني

أعلن الدكتور خالد املذكور عضو مجلس إدارة 
جمعية الشيخ عبدالله النوري اخليرية عن بدء 
مشروع إفطار الصائم للعام احلالي 2017 م بعد 
جناح ملحوظ حققته بفضل الله في العام املاضي،من 
خ��الل حملة ) بإفطارك أسعدناهم (،، وتوقعت 
اجلمعية أن يحقق املشروع هذا العام جناحا يتجاوز 
جناحات العام املاضي، من حيث زيادة في حتقيق 
الهدف وزي��ادة عدد الدول التي ستنفذ فيها احلملة 
وكذلك زيادة عدد املستفيدين، حيث باشرت اجلمعية 
استعداداتها مبكرا وأطلقت حملة إعالمية وإعالنية 

كبرى لدعم أنشطتها وتوسيع آفاق عملها.
وق��ال امل��ذك��ور في تصريح صحفي أن مشروع 
إفطار الصائم سينفذ ه��ذا العام في ق��ارات أسيا 
وإفريقيا وتشمل دول في أسيا لبنان وفلسطني 
والهند وبنجالديش واليمن وقرغيزيا واألردن وفي 
إفريقيا بالسنغال وال��س��ودان والصومال ومصر 

وموريتانيا ودول أخرى.
وثمن املذكور التعاون املثمر والفعال مع الفرق 
التطوعية في الكويت، حيث انضم مع اجلمعية 
الكثير م��ن ال��ف��رق التطوعية للمشاركة ف��ي هذا 
املشروع. وأك��د الدكتور خالد املذكور أن اجلمعية 
قامت باختيار جمعيات ومؤسسات خيرية في الدول 
املذكورة لتنفيذ مشروع إفطار الصائم في معظم 
البالد التي سينفذ بها املشروع وهي جمعيات تتسم 
باملصداقية والشفافية واإلتقان في أداء العمل كما 

ينبغي ومعتمدة من وزارة اخلارجية الكويتية. 
وخاطب املذكور أهل الكويت الكرام أنه بدعمكم 
وتبرعاتكم ومساعدتكم وعطفكم يصل خير الكويت 

بلد قائد اإلنسانية الي احملتاجني والفقراء في معظم 
انحاء العالم، حيث تكلفة إفطار الشخص الواحد 15 
دينار تكفل طعام الصائم طوال شهر رمضان خارج 
الكويت، و30 دينار إفطار صائم للمحتاجني داخل 
داخ��ل الكويت ووقفية افطار الصائم مببلغ 250 

دينار كويتي. 

  »النوري اخليرية« أطلقت حملتها إلفطار 
الصائم في دول محتاجة ومنكوبة بإفريقيا وآسيا

أشاد بإقبال اخليرين واحملسنني في أيامه املباركة على 
فعل اخليرات

الشرهان يهنئ الكويت حكومة وشعبا 
واألمة اإلسامية بحلول شهر رمضان

  هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة املرضى د. محمد 
الشرهان سمو أمير البالد والقيادة احلكيمة والشعب الكويتي واألمة 
اإلسالمية بحلول شهر رمضان الكرمي داعيا الله عز وجل ان يجعله 

شهر خير وبركة على اجلميع.
وبني الشرهان في تصريح صحفي ان شهر رمضان فرصة من 
أعظم الفرص التي يتضاعف فيها أجر العمل الصالح، موضحا ان 
مساعدة املريض ض��رورة إنسانية قبل أن يكون واجب حثت عليه 

الشريعة اإلسالمية.
وأشار د.الشرهان الى وجود اآلالف من احلاالت املرضية املوجودة 
على ارض الكويت يحتاجون املساعدة، وبني أنه يتقدم منهم الكثير 
بطلبات الدارة الشئون الطبية باجلمعية طلبا للمساعدة ألنهم بحاجة 

حقيقة الى الدعم واملساعدة.
وأش��اد د.الشرهان بالتفاعل االيجابي من العديد من الشركات 
واملؤسسات مع مشاريع اجلمعية اإلنسانية وقال : ان وجود مثل هذه 
الشركات التي تقدر قيمة الشراكة املجتمعية وتفعل دورها في القيام 
بواجباتها اإلنسانية يبعث على التفاؤل ويرسخ القيم االجتماعية 
التي فطر عليها املجتمع الكويتي منذ القدم، بل ويشجع على األخذ بيد 

احملتاج من قبل املؤسسات والشركات األهلية داخل الكويت.
وقال إنني استطيع القول : ان صندوق إعانة املرضى بحق صفحة 
مشرقة للعمل اإلنساني في الكويت التي استمر عطاءها اخليري أكثر 

من ثمانية وثالثني عاما على أرض الكويت وخارجها.
وأشار الشرهان الى حجم املأساة التي يعيشها الشعب السوري 
الشقيق في داخ��ل بالدهم والالجئني منهم خارجها وكذلك حاجة 
الشعب اليمني لالغاثات، وحث اهل الفضل واخلير الى فزعة أخوية 
تعني األشقاء على مصابهم اجللل والتفاعل مع مشاريع اجلمعية 
اإلنسانية لتخفيف ج��راح ه��ؤالء س��واء املرضى منهم او اجلرحى 

واملصابني.
وشكر الدكتور الشرهان الشركات واملؤسسات الداعمة ملشاريع 
اجلمعية، كما شكر احملسنني وأهل اخلير على مساهمتهم في دعم 
ال��دور اإلنساني ال��ذي تقوم به جمعية صندوق اعانة املرضى في 
مساعدة املرضى داخ��ل الكويت مؤكدا ان ما يقدم جزء من واجبنا 
االجتماعي جتاه هذه الفئات املستحقة للمساعدة داعيا الله عز وجل 

ان يتقبل من اجلميع الصيام والقيام والصدقات.

     كرم املشاركني في ملتقى رساميل

العمار: إدارة التنمية األسرية جنحت في حتقيق قيمة الشراكة

د. خالد املذكور

.. ويكرم إحدى املشاركاتوليد العمار تقدم احلضور

ت��ق��دم م��دي��ر ع���ام جلنة 
ال��ت��ع��ري��ف ب���اإلس���الم م. 
عبدالعزيز الدعيج بتهنئة 
صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد وولي 
ع��ه��ده األم����ني واحل��ك��وم��ة 
وك��اف��ة أب��ن��اء الكويت ومن 
يعيشون على أرضها واألمة 
اإلسالمية جمعاء، بقدوم 
شهر رمضان املبارك سائال 
احل��ق سبحانه أن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل سوء 

وسائر بالد املسلمني.
وقال الدعيج: بفضل الله 
جل وعال ثم بتعاون محبي 
ال��دع��وة وداع��م��ي اللجنة 
والعاملني بها يشهر إسالمه 
في الشهر الفضيل أكثر من 
1200 مهتدي ومهتدية من 
شتى اجلنسيات واجلاليات 

ضيوف دولة الكويت ويزداد إقبال اجلمهور على 
اص���دارات اللجنة املتنوعة املسموعة واملرئية 
والكتيبات والنشرات التي تعرف الطرف األخر 
باإلسالم. فتم جتهيز مئات احلقائب والتي تضم 
كتيبات وشرائط وسي دي ومطويات تعرف غير 
املسلمني بالدين احلنيف، ومت أعداد تلك احلقائب 
بأسلوب سهل حتى يتماشى مع سائر الشرائح 

املجتمعية الوافدة.
موضحا أن التعريف باإلسالم قامت بوضع 
خطة استراتيجية مميزة للشهر الفضيل تتمثل 
في شتى قطاعاتها املتنوعة واملتعددة، فترى 
اللجنة كخلية نحل، فاجلميع يعمل وف��ق ألية 
مؤسسية رائ��دة تهدف إلى نشر رسالة اإلسالم 

باحلكمة واملوعظة احلسنة 
وح���رص���ت ال��ل��ج��ن��ة على 
توزيع والئم إفطار الصائم 
في شتى أفرعها من اجلهراء 
إل��ى الوفرة وه��ذا املشروع 

هو إفطار ودعوة.
وت��اب��ع : كما مت اإلع��داد 
والتجهيز للمسابقة القرآنية 
الرائدة مسابقة الرهيماني 
حل���ف���ظ ال����ق����رآن ال���ك���رمي 
السادسة عشر على التوالي 
اخلاصة بشريحة املهتدين 
اجل��دد واجلاليات املسلمة 
الوافدة غير العربية، والتي 
حتفز حفظ ال��ق��رآن الكرمي 
والعمل به، ويتم من خاللها 
ت��ك��رمي الفائزين ف��ي حفل 
كبير تقيمه اللجنة،كما تقوم 
اللجنة بتنظيم احملاضرات 
الدعوية قبل توزيع والئم 
إف��ط��ار الصائم وال��ت��ي ي��ق��دم خاللها اخل��واط��ر 
اخلفيفة عن الصيام وفوائده العظيمة كما تقوم 
اللجنة بتنظيم االعتكاف في املساجد وحاالت 
إشهار اإلسالم وصالة التراويح والتهجد وقراءة 

القرآن الكرمي.
وختتم الدعيج تصريحه بحث أه��ل اخلير 
بدعم اللجنة ومساندتها في رسالتها الدعوية 
والتوعوية الرائدة التي تقوم بها جتاه شريحة 
كبيرة من ضيوف الكويت مؤكدا تواجد فريق عمل 
اللجنة بصورة دائمة خالل الشهر الفضيل لتلبية 
احتياجات املتبرعني وتلقي صدقاتهم وخيراتهم 
والتي من خاللها تقوم اللجنة بتنفيذ مشاريعها 

اخليرية داخل وخارج الكويت.

هنأت القيادة السياسية بالشهر الفضيل

الدعيج: »التعريف باإلسام« وضعت 
خطة إستراتيجية ل� »رمضان«

 م. عبدالعزيز الدعيج

 أكدأمني سر جلنة زكاة سلوى بالنجاة اخليرية 
محمد الهولي- على أهمية فريضة الزكاة مناشدا 
أهل اخلير وأصحاب األي��ادي البيضاء واحملسنني 
في الكويت إلى ض��رورة إخ��راج الزكاة بأنواعها 
سواء كانت زكاة املال أو الذهب أو غيرها، خاصة 
ونحن في شهر رمضان املبارك الذي يضاعف الله 
تعالى فيه الثواب واخلير لكل من يحرص فيه على 
فعل اخلير والطاعات والتقرب إل��ى الله تعالى، 
موضحا أن اللجنة تقوم بتوزيع أموال الزكاة علي 
مستحقيها باالضافة الى تنفيذ  العديد من املشاريع 
اخليرية التي تنفع املسلمني مثل بناء املساجد 

وكفالة االيتام ومشاريع متعددة تقوم بها اللجنة. 
  وأوضح الهولي في تصريح صحافي أن الزكاة 
فريضة من فرائض اإلسالم وهي أحد أركانه وأهمها 

بعد الشهادتني والصالة، وقد دل على وجوبها كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على 

اغنياء املسلمني. 
وب��ني الهولي أن للزكاة فوائد دينية وخلقية 
واجتماعية كثيرة، فمن فوائدها الدينية أنها قيام 
لركن من أرك��ان اإلس��الم  ال��ذي عليه م��دار سعادة 
العبد في دنياه وآخرته، كما أنها تقربه إلى خالقه 
وتزيد في إميانه وميحو الله تعالى بها اخلطايا 
وميحق بها  الربا  ويربي الصدقات، متابعا: ومن 
ف��وائ��د ال��زك��اة اخللقية أنها تلحق امل��زك��ي بركب 
ال��ك��رم��اء ذوي السماحة وال��س��خ��اء وتستوجب 
اتصاف املزكي بالعطف على إخ��وان��ه املعدمني، 
وال��راح��م��ون يرحمهم ال��ل��ه، وف��ي ال��زك��اة تطهير 

لفاعلها من البخل والشح.

الهولي: »جلنة سلوى« تستقبل الزكاة على مدار الساعة


