محليات

اجلمعة  14من شعبان  1440هـ 19 /أبريل  - 2019السنة الثانية عشرة

alwasat.com.kw

Friday 19th April 2019 - 12 th year

5

كرم املتميزات في احلفل اخلتامي لـ «أنشطة الزهرات واملرشدات» في «العاصمة التعليمية»

محافظ العاصمة :غرس قيم الوالء واالنتماء في نفوس النشء
أكد محافظ العاصمة الشيخ
ط�لال اخل��ال��د ،على”ضرورة
تأصيل قيم االن��ت��م��اء وال���والء
للوطن في نفوس النشء وكافة
الطلبة والطالبات” ،مشيداً
“بأنشطة وخ��ط��ط ال��زه��رات
واملرشدات في منطقة العاصمة
التعليمية وال��ت��ي ت��ت��واص��ل
لغرس القيم واملبادئ السامية
في نفوس الطالبات وذل��ك من
خالل مدارس احملافظة”.
ج����اء ذل����ك ف���ي ت��ص��ري��ح
ص��ح��ف��ي ل��ل��م��ح��اف��ظ اخل��ال��د،
خ�لال احلفل اخلتامي ألنشطة
وبرامج التوجيه الفني للزهرات
واملرشدات الذي أقامته منطقة
العاصمة التعليمية في مركز
ت��دري��ب ال��زه��رات وامل��رش��دات
ف��ي منطقة ال��ص��واب��ر ،وذل��ك
حتت رعاية وحضور محافظ
العاصمة الشيخ طالل اخلالد،
وم��دي��ر ع���ام اإلدارة ال��ع��ام��ة
ملنطقة العاصمة التعليمية
ب��دري��ة اخل���ال���دي ،إل���ى جانب
املوجهة الفنية األولى للزهرات

الشيخ طالل اخلالد يكرم بدرية اخلالدي

وامل���رش���دات ف��ي املنطقةوفاء
ال��ش��ري��دة ،وع��دد م��ن مسؤولي
ديوان عام احملافظة ،باإلضافة

إل���ى ممثلي امل����دارس ال��ف��ائ��زة
واملتميزة في أنشطة الزهرات
وامل���رش���دات ل��ل��ع��ام ال��دراس��ي

جانب من احلضور

 2019 2018وال���ذي���ن متتكرميهم على هامش احلفل.
ودع���ا احمل��اف��ظ اخل��ال��د ،إلى

“ضرورة االهتمام باألنشطة
والفعاليات لتطوير مهارات
ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات وغ��رس

نفذتها النوبات الثالثة في فريق طوارئ العاصمة

العنزي :بلدية «العاصمة» حررت
 20مخالفة وأزالت  99إعالن ًا

األف��ك��ار اإلبداعية في نفوسهم
ف��ي ش��ت��ى املجاالت” ،منوهاً
“بأهمية رعاية وتكرمي املبدعني

واملتميزين م��ن أب��ن��اء الوطن
تقديرا ً جلهودهم وحثهم على
ب��ذل امل��زي��د م��ن العطاء للوطن

احلبيب”.
وأش��������اد “ب��������دور ال��ب��ن��ك
ال��ت��ج��اري الكويتي ف��ي خدمة
املجتمع واض��ط�لاع��ه ببرامج
امل���س���ؤول���ي���ةاالج���ت���م���اع���ي���ة
الشاملة ،وح���رص مسؤوليه
على دفع أ ُطر التعاون املتبادل
م��ع احمل��اف��ظ��ة مب��ا ي��ؤك��د رؤى
الشراكة اإلستراتيجية البناءة
بني اجلانبني خلدمة الوطن”،
مثمناً “جناح ال��ب��ن��ك ال�لاف��ت
وم��ب��ادرات��ه اخل�لاق��ة ف��ي دع��م
مختلف األنشطة والفعاليات
التربوية والتوعوية والصحية
والرياضية واإلنسانية التي
تنظمها احملافظة أو تلك التي
يقوم برعايتها لصالح قاطني
احملافظة مبا يدعم جهود التنمية
االجتماعية املستدامة لدولة
الكويت”.
يُذكر أن احلفل شهد لوحات
فنية واستعراضية من تقدمي
زه�����رات وم���رش���دات م���دارس
منطقة العاصمة التعليمية،
حازت إعجاب معالي احملافظ.

فايزة اخلرافي :ترسخ املعاني الكرمية والرفيعة لكتاب الله

مسابقة اخلرافي السنوية حلفظ القرآن الكرمي
تكرم الفائزات بدورتها الـ22

زيد العنزي

أع��ل��ن��ت ادارة ال��ع�لاق��ات
ال��ع��ام��ة ببلدية ال��ك��وي��ت عن
ق��ي��ام ف��ري��ق ال��ط��وارئ بفرع
ب��ل��دي��ة ال��ع��اص��م��ة بحملة
م��ي��دان��ي��ة ل��رص��د املخالفات
وأتخاذ االج��راءات القانونية
بحقها على ال��ف��ور فضال عن
إزالة االعالنات العشوائية من
الشوارع وامليادين.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق أوض��ح
رئيس فريق ال��ط��وارئ بفرع
بلدية احملافظة زي��د العنزي
ب��أن مفتشي النوبات الثالثة
قاموا بتنفيذ ج��والت ميدانية
على ع��م��وم احمل��اف��ظ��ة لرصد
ج��م��ي��ع امل��خ��ال��ف��ات وات��خ��اذ
االج���راءات القانونية بحقها
على الفور ،الفتا إلى أنه قد مت
حترير  20مخالفة إلى جانب
توجيه  30إنذار.
وأكد العنزي على أن قد مت

د .فايزة اخلرافي تكرم إحدى املشاركات
حترير مخالفة

رف��ع  99إع�لان�اَ عشوائياَ من
الشوارع وامليادين باالضافة
إل��ى التعامل م��ع  17شكوى
ورادة ع��ب��ر اخل���ط الساخن
للفريق  ،مؤكدا ً على أنه قد مت
إزالة تعديات على أمالك الدولة
ع��ب��ارة ع��ن ح��واج��ز حديدية
ف��ض�لا ع��ن م��ت��اب��ع��ة ازال����ة 5
قسائم مبنطقة عشيرج.
ودع���ا ال��ع��ن��زي امل��واط��ن�ين
وامل��ق��ي��م�ين اإلل���ت���زام بلوائح

وأن���ظ���م���ة ال��ب��ل��دي��ة جت��ن��ب�ا َ
للمخالفة والغرامة .
وم��ن جانبها دع��ت إدارة
العالقات العامة اجلميع في
حال وجود أي شكوى تتعلق
بالبلدية االتصال على اخلط
ال��س��اخ��ن  139ال����ذي يعمل
على مدار الساعة أو التواصل
ع��ب��ر ح��س��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة @
 kuwmunمبواقع التواصل
االجتماعي .

«زكاة العثمان» :مشروع العمرة يحقق
أحالم املئات برؤية بيت الله احلرام

اختتمت مسابقة محمد عبداحملسن
اخلرافي السنوية حلفظ القرآن الكرمي
أول أمس فعاليات دورتها ال 22بتكرمي
 120فائزة من إجمالي عدد املشاركات
البالغ نحو  1600متسابقة.
وقالت مدير جامعة الكويت السابق
الدكتورة فايزة اخل��راف��ي في تصريح
للصحفيني على ه��ام��ش حفل اختتام
املسابقة إن أهمية ه��ذه املسابقة تكمن
في حفظ القرآن الكرمي وترسيخ املعاني
ال��ك��رمي��ة وال��رف��ي��ع��ة ل��ك��ت��اب ال��ل��ه بني
الناشئة والشباب مبا يهذب أخالقهم
ويغرس في نفوسهم املفاهيم الصحيحة
عن الدين اإلسالمي.
وأضافت أن ه��ذه املسابقة السنوية
تعد م��ن امل��س��اب��ق��ات املهمة واملتميزة
وتكتسب متيزها ومكانتها العظيمة من
مضمونها الذي تدور حوله وهو القرآن

جانب من تكرمي الفائزات

الكرمي الذي هو كالم الله العزيز أفضل
الكتب السماوية وخامتها.
وأوض���ح���ت أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
املؤسسات الرسمية والشعبية التي
ترعي وتخدم كتاب الله مشيدة بجهود
القائمني عليها وتضافر جھه��وده��م في
سبيل إجن��اح فعالياتها على مستوى
الكويت مبشاركة مختلف اجلنسيات
لتكون حافزا معنويا لهم.
وأش����ارت إل��ى ت��ط��ور املسابقة منذ
انطالقتها في عام  1997ومشاركة ذوي
االحتياجات اخلاصة بها من طالبات
مركز الكويت للتوحد والنادي الرياضي
للصم وال���ن���ادي ال��ك��وي��ت��ي للمعاقني
وجمعية املكفوفني ووزارة الشؤون
االجتماعية.
وذك���رت أن مثل ه��ذه املسابقات من
شأنها خلق حالة من التواصل املثمر

الشامري :أكثر من  4ماليني و 750ألف صائم استفادوا
من مشروع العام املاضي

«الرحمة العاملية» أكملت
استعداداتها ملشروع إفطار الصائم

أحمد باقر الكندري يودع املعتمرين

تقوم جلنة زك��اة العثمان التابعة جلمعية
النجاة اخليرية بتسيير مشروع رحالت العمرة
لضيوف الكويت اجلاليات الوافدة ذوي الدخل
احملدود ،وتعتبر اللجنة هذه الرحلة اإلميانية
هدية من أهل اخلير لكل من يعمل بجد وإخالص
على أرض الكويت.
وأوض��ح مدير جلنة زكاة العثمان الشيخ
أح��م��د ب��اق��ر ال��ك��ن��دري إن تبلغ تكلفة املعتمر
 50تبلغ دينار كويتي ،واللجنة تتعاقد مع
املؤسسات املميزة التي تقدم خ��دم��ات راقية
وب��أس��ع��ار مناسبة ،كما نحرص على إع��داد
برنامج مميز يشمل الرحلة من االنطالق وحتى
العودة ،ونزو اآلثار اإلسالمية املقدسة مثل غار
ثور وغ��ار ح��راء وجبل عرفة واملزدلفة ومنى،

وفي املدينة النورة نزور مسجد قباء ومسجد
القبلتني واملسجد النبوي الشريف ،آملني من
احلق سبحانه أن يتقبل من احملسنني ،وأن يجعل
كل دع��اء وتكبيرة وص�لاة وسعي وط��واف من
املعتمرين في ميزان حسناتهم.
وحول الشروط التي ال بد توافرها للمعتمر
أج��اب الكندري :يكون املعتمر من ذوي الدخل
احمل��دود ،وتكون لديه إقامة صاحلة ،مؤكدا ً إن
زكاة العثمان تهدف من خالل هذه الرحالتتحقيق
حلم هؤالء البسطاء برؤية ومشاهدة بيت الله
احلرام والصالة في هذه البقاع املقدسة ،وكذلك
شحذ الوازعالدينيوتنمية ثقافتهم اإلسالمية.
واختتم الكندري تصريحه بحث أهل اخلير دعم
مشروع عمرة اجلاليات.

أعلنت جمعية الرحمة العاملية أكملت استعداداتها ملشروعها السنوي
إفطار الصائم واحلقيبة الرمضانية في إطار االستعداد ألنشطة وبرامج
اخلير التي تقوم على تنفيذها جمعيات العمل اخليري خالل شهر رمضان
املبارك وتركز الرحمة العاملية جهودها هذا العام للوصول إلى أكبر
عدد من املستفيدين من املشروع ،في البالد التي تشهد أزمات وأوضاعاً
استثنائية ،وكوارث طبيعية ،ما يوجب زيادة املخصص لهم من موازنة
املشروع ،وزيادة اجلهد للوصول إليهم في مناطق إقامتهم التي نزحوا
إليها .وقال األمني املساعد لشؤون القطاعات في جمعية الرحمة العاملية
فهد الشامري :إن الرحمة العاملية تسعى الى تنفيذ املشروع في الدول التي
تعمل بها في هي األكثر فقرا ً واحتياجاً عبر مشروعات الوجبات إلفطار
الصائم واحلقيبة الرمضانية مبينا ً أن سعر الوجبة يتراوح ما بني نصف
دينار ودينارين وربع بينما سعر السلة الغذائية والتي تكفي األسرة ملدة
شهر كامل حولي  30دينار كويتي .وأوضح الشامري أن املستفيدين من
مشروع إفطار الصائم خالل العام املاضي أكثر من  4ماليني و 756ألف
و 725صائم ،مشيرا ً الى أن افطار الصائم هو أحد املشروعات املوسمية
الذي دأبت الرحمة العاملية على طرحه سنوياً ومن املتوقع ان يشهد هذا
املشروع الذي أصبح احدى السمات املميزة لشهر رمضان املبارك في
الكويت اقباالً أكبر في العام احلالي ،خصوصاً مع احلاجة املتزايدة ملثل
هذا املشروع للمسلمني في كل مكان.
وأض��اف الشامري :أن الرحمة العاملية تبنت مشروع وقفية افطار
الصائم ،الذي ميكن من خالله للمتبرع انشاء وقف خاص به  -صدقة
جارية  -مببلغ ( )150دينارا يخصص عائده ملشروع افطار الصائم،
مبينا أنه ،من خالل هذا املشروع وغيره من املشروعات اخليرية نعبر
عن مشاعرنا األخوية التي حث عليها رب البرية من مساعدة اخواننا في
املناطق الفقيرة للقيام بفريضة الصيام ،واعانة املتضررين من املجاعات،
وسد حاجاتهم عن طريق تبرع احملسنني لهم ،وقد قال – صلى الله عليه
وسلم“ :من فطر صائما ً كان له مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم
شيء”.

والتعاون البناء والتآخي احلق واملودة
بني املشاركني فيها من مختلف الفئات
العمرية ومن مختلف اجلنسيات املقيمة
على أرض احمل��ب��ة وال��س�لام لاللتقاء
على مائدة القرآن مما يعود بالنفع على
املجتمع الكويتي.
وأك���دت اخل��راف��ي أن ه��ذا املسابقات
تسهم في إعداد جيل صالح مسلم يتحلى
بأخالق القرآن متزود بآدابه مهتد بهديه
ق���ادر على م��واج��ه��ات حت��دي��ات اليوم
واملستقبل بعد أن ثبت بالدليل القاطع
أثر املسابقات القرآنية في تشجيع األبناء
على حفظ كتاب الله وإح��ك��ام تالوته
وإتقان جتويده ومعرفة معانيه.
وأض��اف��ت أن امل��س��اب��ق��ة وإن كانت
تقام محلية ف��ي شكلها ال��ع��ام لكن في
حقيقتها دولية إذ تشارك فيها العديد
من اجلنسيات وتشهد منوا عاما بعد عام

مبينة أنها بدأت ب 900مشارك ووصلت
إلى أكثر من  3700متسابق ومتسابقة
من  48دول��ة عربية وإسالمية عربية
وإقليمية.
ولفتت إلى أن املسابقة جاءت تخليدا
ل��ذك��رى امل���رح���وم محمد عبداحملسن
اخلرافي وقام بعدها املسؤولون في بيت
القرآن مبنطقة الفحيحيل  -جنوب البالد
 باإلعداد للمسابقة وتنفيذها مبشاركةكثير من املؤسسات والهيئات احلكومية
واألهلية واستمرت حتى يومنا لتصل
الى الدورة السنوية الـ.22
وتعد املسابقة أكبر مسابقة أهلية
حلفظ القرآن الكرمي في الكويت وتشمل
كل شرائح املجتمع من البراعم والناشئة
والشباب والرجال والنساء واملواطنني
واملقيمني على أرض الكويت بل متتد الى
خارج الكويت لتصبح مسابقة عاملية.

«إحياء التراث اإلسالمي» حتتفي بطلبتها
الفائزين مبسابقة الكويت الدولية للقرآن

الشيخ طارق العيسى يستقبل الطلبة الفائزين التابعني للجمعية

احتفت جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس�لام��ي
بأبنائها الفائزين في مسابقة الكويت الدولية
ال��ع��اش��رة (1440ه) حلفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي ،
وه��م م��ن طلبة م��راك��ز حتفيظ ال��ق��رآن الكرمي
التابعة للجنة القارة األفريقية باجلمعية  ،وذلك
بحضور طارق العيسى – رئيس جمعية إحياء
التراث اإلسالمي  ،وجاسم العيناتي – رئيس
جلنة القارة األفريقية .
والطلبة الفائزون هم  :سانو آدم من غينيا
كوناكري الفائز باملركز األول في حفظ القرآن
ال فئة صغار القراء ،وهو أحد طلبة مركز
كام ً
أبي عمرو الداني ،والطالب حنفي بشير محمد
من الصومال واحلاصل على املركز الثاني في
احلفظ بالقراءات العشر ،وهو أحد طالب مركز
الفردوس للدراسات القرآنية ،والطالب مبارك
خليف يوسف م��ن ال��ص��وم��ال واحل��اص��ل على
امل��رك��ز اخل��ام��س ف��ي ف��رع حفظ ال��ق��رآن الكرمي

كامالً ،وهو أحد طلبة مركز الفردوس للدراسات
القرآنية أيضا ً.
وأوض��ح��ت اجلمعية بأنها حت��رص وحتث
الطلبة ال��دارس�ين ف��ي امل��راك��ز التابعة لها في
مختلف أنحاء العالم على املشاركة في مسابقة
الكويت الدولية وفي كل عام  ،وقد من الله عليها
بالفوز في كل السنوات منذ تأسيس املسابقة
في عهد صاحب السمو املغفور له الشيخ جابر
األحمد وحتى اآلن .
وه��ذه املسابقة مبا حتققه من إجن��ازات هي
إضافة بناءة لإلجنازات الكبيرة التي حتققت
على يدي صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
حفظه الله تعالى ،حتى أصبحت هذه املسابقة
عالمة بارزة من عالمات رعاية وتربية الشباب،
ولعل مما يدلل على هذا األم��ر الزيادة الكبيرة
ألعداد املشاركني واالهتمام الذي أصبحت حتظى
به على مستوى الكويت.

