
ق���ال���ت رئ���ي���س���ة ال��ق��ط��اع 
النسائي التابع جلمعية النجاة 
اخليرية  وضحة البليس: إنه 
رغ��م حتديات جائحة كورونا 
وت��داع��ي��ات��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة إال أن��ه 
اس��ت��ف��اد م��ن م��ش��اري��ع القطاع 
النسائي خالل عام 2020   أكثر 
من 24 أل��ف مستفيد وذل��ك من 
خالل أنشطتنا التي متت داخل 

وخارج الكويت.
وأك���دت البليس أن القطاع 
النسائي قام بدور إنساني رائد 
خ��الل أزم��ة ك��ورون��ا وذل��ك من 
خ��الل تعبئة وت��وزي��ع السالل 
الغذائية وايصالها للعوائل 
املستفيدة حتى بيوتهم، وكذلك 
توزيع الوجبات الغذائية وإقامة 
ن��ش��اط ط��ب��ي خ��اص��ة ملرضى 
السكر، وغيرها م��ن األنشطة 

التي متت داخل الكويت.
وت��اب��ع��ت: ك��م��ا قمنا ببناء 
12 مسجداً في كل من البانيا 
والفلبني بنجالديش والهند 
وك���ذل���ك ت��رم��ي��م م��س��ج��داً في 
جمهورية البانيا. وف��ي قطاع 
ال��ت��ع��ل��ي��م مت ب���ن���اء م��درس��ة 
ومركز تعليمي في جمهورية 
ب��ن��ج��الدي��ش م���ؤك���دة ح��رص 
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ع��ل��ى بناء 
وتشييد امل��ن��ش��آت التعليمية 
وال��ت��ي تعد م��ن املشاريع ذات 
البعد االستراتيجي فمن خالل 
التعليم نساهم في محو األمية 
ومكافحة اجلهل وتوفير فرص 
عمل أفضل آلالف املستفيدين 

ولذويهم.
وأض��اف��ت: مت حفر ع��دد 47 
بئراً في كل من تشاد والنيجر 
والهند وبنجالديش وسيالن، 
ونحرص من خالل هذا املشروع  
على املساهمة في توفير مياه 
الشرب النظيفة للمستفيدين، 
وك��ذل��ك  نعمل على حمايتهم 
م��ن األم����راض اخل��ط��ي��رة التي 
يصابون بها جراء تلوث املياه 
،وكذلك نعمل من خالل مشروع 
حفر اآلب��ار إلى اتاحة الفرصة 
للطالب للذهاب إلى مدارسهم 
وتلقي العلوم واملعارف واآلداب 
فكثير من العوائل ترسل أ�بنائها 
جللب املياه من مسافات بعيدة 
ويسير الصغار في طرق وعرة 
ويتعرضون خلطر احليوانات 
املفترسة وغيرها من التحديات 

األخرى.
وأوض��ح��ت البليس أن من 
اجن��ازات القطاع النسائي بناء 
ع��دد 20 منزالً للفقراء في كل 
من مصر واليمن والبانيا فمن 
خ��الل ه��ذا امل��ش��روع اإلنساني 
نوفر احلياة الكرمية املناسبة 
لإلنسان ونحول املنازل القدمية 
واألك����واخ إل��ى م��ن��ازل حديثة 

تليق بكرامة اإلنسان.
وح��ول املشاريع اإلنتاجية 
التي حتققت خالل العام املاضي 
أج��اب��ت البليس: بفضل الله 
وتوفيقه ثم بدعم أه��ل اخلير 
ن��ف��ذن��ا ع���دد 192 م��ش��روع��اً 
إن��ت��اج��ي��ا ف��ي ك��ل م��ن النيجر 
والبانيا وت��ن��وع��ت  املشاريع 
ح��س��ب طبيعة ك��ل دول���ة فتم 
تنفيذ دع���م م��ش��روع “مخبز 
آلي” إلنتاج اخلبز واملعجنات 
واحللويات وهذا سيساهم في 
توفير العديد من فرص العمل 
للطاقات الشبابية املعطلة 
ويوفر كذلك مصدر دخل مميز 
للمستفيدين ، كذلك مت تنفيذ 

مشروع “ البقرة احللوب_ مكائن 
اخلياطة- م���زارع ال��دواج��ن- 
ومشروع تربية املاعز” وغيرها 
من املشاريع األخرى التي تنقل 
األس��ر من دائ��رة االحتياج إلى 

ميدان العطاء واإلنتاج.
وت���اب���ع���ت ال��ب��ل��ي��س: كما 
قمنا بكفالة ع���دد 12 أس��رة 
سورية الجئة ب��األردن وكفالة 
ومساعدة طالب العلم في تركيا 
وكفالة م��ؤذن في بنجالديش، 
وكذلك تنفيذ مشروع الذبائح 
وال��ع��ق��ائ��ق ف��ي ت��ش��اد والهند 
وبنجالديش وزي���ارة األيتام 
ف��ي ب��داي��ة ال��ع��ام وغ��ي��ره��ا من 

األنشطة األخرى.
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تطرح جمعية إحياء التراث اإلٍسالمي اليوم اجلمعة 
حملة ج��دي��دة وف��زع��ة خيرية ضمن م��ش��روع )صدقة 
السر(، يتم من خاللها بناء مدرسة إسالمية في البلقان 
تتسع ل� )250( طالب سيتم فيها تدريسهم العلوم 

الشرعية واملواد العلمية.
وستكون هذه املدرسة على مساحة )1500( متر مربع 
بتكلفة إجمالية تبلغ )405( آالف دينار، وستتكون من 

دور أرضي، و )3( طوابق، باإلضافة ل� )4( دكاكني وقفية 
ومواقف سيارات. وهي من مشاريع الصدقة اجلارية 

والتي ال يجوز دفع الزكاة فيها.
وقد متيزت حملة مشروع صدقة السر التي أطلقتها 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي هذا العام بالتركيز على 
املشاريع اخليرية الضرورية للمحتاجني س��واء داخل 

الكويت أو خارجها.

ودعت اجلمعية إلى االستمرار بتلك الفزعة اخليرية 
الكويتية التي تنادى اليها أهل اخلير في الكويت من خالل 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي، والتي حققت جناحاً 
ملحوظاً مع استمرار اإلقبال عليها والتفاعل معها. قال 
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ) أََحبُّ النَّاِس إَِلى اللَِّه 
أَْنَفُعُهْم ِللنَّاِس، َوأََحبُّ األَْعَماِل إَِلى اللَِّه ُسُروٌر ُتْدِخلُُه َعلَى 

ُمْسلٍِم ...(.
وأهابت اجلمعية بكل من يستطيع املشاركة في هذه 
احلملة من أبناء الشعب الكويتي احملب للخير أن يتواصل 
مع إدارة احلملة على الهواتف املخصصة لذلك، أو التبرع 

.alturath.net )مباشرة عن طريق )أونالين
وح��ول امل��ش��اري��ع التي تقوم بها ف��ي دول البلقان 
أوضحت اجلمعية في تقريرها بأنها عملت على حتقيق 
أهدافها املنشودة في خلق عمل إسالمي خيري متكامل 
يهدف لنصرة وإغاثة املنكوبني في دول البلقان ، واألخذ 
بأيديهم لتفقيههم بتعاليم دينهم احلنيف ، وتذليل 
السبيل لذلك ، وللجمعية مشاريع كثيرة هناك مثل : بناء 
املساجد واملراكز اإلسالمية وامل��دارس، وذلك ملا لها من 

أهمية قصوى في حياة املسلم .
كما أوضحت بأن التبرعات التي يساهم بها أهل اخلير 
ساهمت في قيام مشاريع استفاد منها كثير من احملتاجني 
في البلقان، فمساهمات أه��ل اخلير ولله احلمد واملنة 
جعلت املسلمني يشعرون بأن هناك إخواناً لهم يهتمون 
بأمورهم ، وبذلك يكون هناك تكاتف وت��آزر وألفة بني 

املسلمني.

»البلقان«  في  إسالمية  مدرسة  لبناء  خيرية  وفزعة  حملة  اليوم  تطلق  التراث«  آبار»إحياء  وحفر  علم  طالب  وكفالة  للفقراء  وبيوت  ومدارس  مساجد  بناء  بني  تنوعت 

القطاع  مشاريع  من  مستفيد  ألف   24 البليس: 
2020 خالل  اخليرية«  »النجاة  في  النسائي 

وضحة البليس خالل جتهيز السالل الغذائية

قالت رئيسة جمعية السدو الكويتية 
الشيخة بيبي الصباح: إن أب��راج الكويت 
ستستمر بإضاءة نقوش فن السدو عليها 
حتى 31 اجل��اري احتفاال ب���إدراج السدو 
ضمن الئحة )يونسكو( لصون التراث 

الثقافي غير املادي للبشرية.
وأعربت الشيخة بيبي الصباح ل� )كونا( 
أول أمس، عن اعتزازها وتقديرها للتعاون 
املثمر مع شركة املشروعات السياحية وعن 

فخرها بهذا اإلجناز، الفتة إلى أن اجلمعية 
ستستمر بجهودها اجل��ادة في حفظ هذه 

احلرفة وتقاليدها الفنية.
وذك���رت أن إدراج ف��ن ال��س��دو الكويتي 
بقائمة ال��ت��راث غير امل��ادي للبشرية لدى 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)يونسكو( ميثل اع��ت��راف��ا دول��ي��ا مبكانة 
ورفعة وج��ودة احل��رف اليدوية الكويتية 
وش��ه��ادة تقدير ألهمية جهود وم��ب��ادرات 

تركيز الكويت على إنعاش صناعة السدو 
القدمية واحلفاظ عليها من االندثار.

وأوض��ح��ت أن ه��ذا اإلجن���از يبني مدى 
اهتمام الكويت بهذه احل��رف��ة التي مرت 
عليها ق��رون ع��دة مؤكدة ح��رص اجلمعية 
على احلفاظ على احلياكة التقليدية اليدوية 
)السدو( التي تعتبر واح��دة من أهم فنون 
ال��ت��راث الكويتي ال��ق��دمي واحل��ف��اظ على 

استمراريتها.

رئيسة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي الصباح

إضاءة أبراج الكويت بنقوش فن السدو
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31 اجلاري إضاءة أبراج الكويت بنقوشه حتى 

بيبي الصباح: إدراج »السدو« الكويتي ضمن 
الئحة »يونسكو« اعتراف دولي مبكانة ورفعة 

وجودة احلرف اليدوية الكويتية 

جمعية إحياء التراث اإلٍسالمي

  .. وتنظم سلسلة دروس أسبوعية عبر »البث املباشر«  
تنظم جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
من خالل اللجان التابعة لها سلسلة من 
ال��دروس واللقاءات واحمل��اض��رات في 
العقيدة والسيرة والعبادات عبر البث 
املباشر، وم��ن ذل��ك تنظيم ف��رع كيفان 
التابع لها درس��اً في في شرح )كتاب 
صفة ص��الة النبي م��ن التكبير الى 
التسليم كأنك تراها ( يلقيها الشيخ فهد 
يعقوب املضاحكة كل يوم اثنني الساعة 

)7( مساء على حساب اإلنستغرام .
كذلك تنظيم درس في شرح مختصر 
) الوسائل املفيدة للحياة السعيدة 

( يلقيه الشيخ ن��واف السالم كل يوم 
ث��الث��اء بعد ص��الة امل��غ��رب مباشرة 
 @d3wa_omarya عبر االنستغرام
وي��ش��رف ع��ل��ي��ه ف���رع اجل��م��ع��ي��ة في 

العمرية .
باإلضافة لدروس في تفسير سورة 
)إب��راه��ي��م(، وال��ت��ي سيلقيها الشيخ 
أحمد الرمح كل يوم أربعاء بعد صالة 
امل��غ��رب، وي��ش��رف على ه��ذا النشاط 
ف��رع اجلمعية في الرميثية وسلوى، 
والذي سيقام على حساب اإلنستغرام 
turathkw حت��ت ش��ع��ار )تنوير 

م الغيوب( . القلوب بكالم عالاّ
ومن الدروس التي ستقيمها اجلمعية 
أيضاً درس بعنوان: )رحلة اإلنسان 
ال��ى ال��دار األخ��رة – املؤمن والكافر( 
يلقيها الشيخ عبدالرحمن الباهلي كل 
يوم خميس في متام الساعة )30ر7( 
مساء . ويشرف عليه فرع اجلمعية في 
محافظة اجلهراء ، وذل��ك عبر حساب 

. torathjahraa اإلنستغرام
ويأتي تنظيم هذه مثل هذه األنشطة 
انطالقاً م��ن اهتمام اجلمعية الكبير 
بالنشاط العلمي والثقافي ال��ذي هو 

نشاط ال��دع��وة والتربية والتوجيه 
واإلرش��اد، وإب��راز التعاليم اإلسالمية 
الشرعية الصحيحة بأفضل صورة، 
وال��دع��وة إليها باحلكمة واملوعظة 
احلسنة، والتحذير من البدع والفنت 
وال��ت��ط��رف وال��غ��ل��و، وذل���ك م��ن خالل 
ال��ع��دي��د م��ن احمل���اض���رات وال����دروس 
الشرعية املتنوعة، وتوزيع وطباعة 
ال��ن��ش��رات وال��وس��ائ��ل اإلرش��ادي��ة في 
األماكن العامة، واملشاركة في تنظيم 
امل��ع��ارض التربوية اخلاصة بتربية 

الشباب وتوجيههم.

ترميم مسجد في ألبانيا

فحص مرضى السكري

أكد أن إدارة مجتمعها أدق إدارة في الكون 

املجددي: حياة النحل داخل اخلاليا 
متتلئ بالنظام واالنضباط

أك��د خبير إنتاج العسل وتربية النحل ومدير 
شركة معجرة الشفاء محمد امل��ج��ددي، أن حياة 
النحل داخ��ل اخلاليا متتلئ بالنظام واالنضباط 
وفيها تناغم كبير وكلاّها مظاهر من عظمة اخلالق 
ة الناّحل مثاال ُيحتذى به في  املبدع الذي جعل من أماّ
ة واح��دة، مشيراً  التاّعاون والناّ���ظام و العيش كأماّ
إلى أن الك���لاّ يعمل ضمن فريق ونظام إجتماعي 
وسياسي فريد ويحتذى به ، موضحاً أن إدارة 
مجتمع النحل هي أدق إدارة في الكون، ملا لديه من  
نظام دميقراطي في منتهى الدقة من حيث توزيع 
اإلدارة وحتديد املهام داخل اخللية بداية من إنتخاب 

امللكة حتى إختيار حارس للخلية .
وقال املجدددي خالل تصريح صحفي له حول 
“مجتمع النحل”  : إن جميع أفراد طائفة نحل العسل 
تعيش معيشة تعاونية مع بعضها ، حيث ال ميكن 
أن تعيش ملكة ب��دون ش��غ��االت ترعاها وترعى 
البيض الذي تضعه كما ال تستطيع شغاالت النحل 
املعيشة ب��دون ملكة ألنها إن��اث عقيمة ولن تضع 
بيضاً مخصباً ينتج منه شغاالت وملكات، الفتاً إلى 
أنه في حال عدم وجود الذكور أثناء خروج امللكات 
العذارى سيؤدي إلىعدم تلقيحها وبالتالي ستضع 
بيضاً غير مخصب ينتج منه ذكوراً فقط وبالتالي 

ستؤول الطائفة إل��ى فناء، مشيرا إل��ى أن النحل 
من احلشرات االجتماعية التي تعيش في طوائف 

وتقسم إلى ثالث فئات.

محمد املجددي


