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200 أسرة متعففة داخل الكويت كمرحلة أولى  الثويني: طموحنا مساعدة 

»النجاة اخليرية« تطرح مشروع »أبشروا باخلير« لسداد اإليجارات 
 كعادتها السنوية وحتــديــداً في 
شهر رمضان املبارك تطرح جمعية 
النجاة اخليرية  غداً اجلمعة املوافق 
23 من شهر ابريل اجلــاري مشروع 
“ أبــشــروا باخلير” اخلــاص بسداد 
اإليــجــارات عن األســر املتعففة التي 
تعيش داخـــل الــكــويــت وتستهدف 
اجلمعية خالل هذا العام 1442 دعم 

أكثر من 200 أسرة متعففة.
وقال رئيس قطاع املوارد والعالقات 
العامة واإلعــالم بالنجاة اخليرية، 
عمر الثويني: يعد مشروع “أبشروا 
باخلير” واحــــداً مــن أهــم مشاريع 
النجاة اخليرية التي ننفذها داخل 
الكويت إذ يختص املشروع اإلنساني 
بسداد اإليجارات عن األسر املتعففة 
واملهددة “بالطرد” من املسكن بسبب 
عدم ســداد اإليجار من العوائل ذات 
الدخل احملدود وأسر األيتام واألرامل 
وغيرها من احلــاالت اإلنسانية التي 
ــي كــويــت اخلــيــر.  وتــابــع  تعيش ف
الثويني: نــقــوم باستقبال طلبات 
املستفيدين عبر األون الين وبعدها 

يتم مراجعة كافة احلاالت املستحقة 
وفقا لـــأوراق الرسمية التي توثق 
مـــدى حــاجــة األســـــرة لــلــمــســاعــدة 
ــرة  وبعدها يتم الــتــواصــل مــع األس
ــالل “ شيك”  وســـداد اإليــجــار مــن خ
باسم صاحب العقار، ونحرص على 
توثيق املساعدات مع مراعاة واحترام 

خصوصية وكرامة األسر املستفيدة.
ــدف مــشــروع  ــه ـــــاف: كــمــا ي وأض

أبــشــروا باخلير أيضا إلــى مساعدة 
ومساندة األســر املتضررة من جراء 
جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــث تــضــررت 

الكثير من العوائل بسبب الظروف 
االقتصادية التي خلفتها اجلائحة 
وتسببت في زيــادة أعــداد مستحقي 

املــســاعــدة وبـــدورنـــا  ســنــقــدم لهذه 
العوائل الــدعــم املـــادي الـــالزم الــذي 
يساعدهم في تلبية أبسط مقومات 
احلــيــاة الــكــرميــة. وحـــول إجنـــازات 
مشروع أبشروا باخلير خالل األعوام 
قال الثويني: استفاد من املشروع عدد 
3272 أسرة متعففة من أكثر من 34 
ــة الكويت،  جنسية من ضيوف دول
ــروع ســداد  ــش حيث مت مــن خــالل امل
اإليــجــارات وكذلك تقدمي مساعدات 
مالية شهرية وأخرى مقطوعة لأسر 

املستفيدة.
وبني الثويني، أن مشروع أبشروا 
باخلير يجوز فيه إخـــراج الــزكــاة، 
مستشهداً بحديث النبي صل الله عليه 
وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” 
من فرج عن أخيه املؤمن كربة من كرب 
الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة، ومــن ستر على مسلم ستر 
ــرة، والله  الله عليه في الدنيا واآلخ
تعالى في عون العبد ما كان العبد في 

عون أخيه”. 

عمر الثويني

والتخطيط  اإلدارة  في  العليا  الدراسات  لطلبة  مؤمترًا  تعقد  التربية  كلية 
حتــت رعــايــة مدير جامعة الكويت 
األستاذ الدكتور فايز الظفيري، عقدت 
كليه التربية املؤمتر العلمي الثالث لطلبة 
الدراسات العليا في اإلدارة والتخطيط 
ــي جــامــعــات دول مجلس  الــتــربــوي ف
التعاون اخلليجي 2020/2021 ومت 

افتتاح املُؤمتر عن ُبعد.
وشهد املؤمتر كلمة افتتاحية لراعي 
املــؤمتــر العلمي الــقــائــم بــأعــمــال مدير 
اجلامعة أ.د. فايز الظفيري ثــم كلمة 
لعميد كلية الــدراســات العليا أ.د. بدر 
البديوي، ثم حتدثت القائم بأعمال عميد 
كلية التربية ومساعد العميد لشؤون 
األبحاث والــدراســات العليا أ.د. فوزية 
عباس هادي، ومدير برنامج ماجستير 
اإلدارة والتخطيط التربوي د. سالم 

سعد الهاجري.
ومت بعد ذلــك عقد جلسات املؤمتر 
لليوم األول واليوم الثاني مع نخبة من 
الباحثني املشاركني مبلخصات أبحاثهم 
من طلبة الدراسات العليا في جامعات 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
واختتم االفتتاح بــإعــالن الفائزين 
بجائزة “ أفضل ملخص بحث” وهم: 

املركز األول وحصل عليه الباحث:
عبدالله فالح مشعان الذيابي- من 
جامعة أم الــقــرى - اململكة العربية 

السعودية

مللخص بحث بعنوان:” تصور مقترح 
إلدارة استثمار األوقـــاف باجلامعات 
السعودية في ضوء االستدامة املالية” 
املركز الثاني وحصلت عليه الباحثة: 

خامتة بنت علي بن خميس الرشيدية- 
من جامعة السلطان قابوس - سلطنة 
ُعــمــان مللخص بحث بعنوان: “عدالة 
ــــراف الــتــربــوي  ــي اإلش املعلوماتية ف

ومــقــاومــة املعلمني للتغيير: دراســة 
تطبيقية على مشروع سالسل العلوم 

والرياضيات بسلطنة ُعمان” 
املركز الثالث وحصلت عليه الباحثة: 

ندى بنت صالح بن سعد بن شعيل 
- مــن جامعة اإلمـــام محمد بــن سعود 

اإلسالمية - اململكة العربية السعودية
مللخص بحث بــعــنــوان: “ الرشاقة 
ـــات في  التنظيمية مدخل إلدارة األزم
ــة الــســعــوديــة  ــي ــوم ــك اجلـــامـــعـــات احل

سيناريوهات مستقبلية “
املركز الثالث مكرر وحصلت عليه 

الباحثة:
بنت مطر بن عبدالله القمشوعية - من 

جامعة السلطان قابوس - سلطنة ُعمان
مللخص بحث بعنوان:” مشاركة 
ــاص فــي متويل مؤسسات  القطاع اخل
التربية اخلاصة بسلطنة ُعمان: الواقع، 

املعوقات، آليات التفعيل املقترحة”
وقد مت بعد ذلك عقد جلسات املؤمتر 
لليوم األول واليوم الثاني مع نخبة من 
الباحثني املشاركني مبلخصات أبحاثهم 
من طلبة الدراسات العليا في جامعات 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

د. فايز الظفيري واملشاركون في املؤمتر

تنظمها »اإلصالح« مبشاركة عدد من العلماء والدعاة 

استمرار فعاليات 
احلملة الرمضانية 
القيمية  »مع الله« 

ــة  ــي ــع ــم أعــــلــــنــــت ج
اإلصـــــالح االجــتــمــاعــي 
عن استمرار فعالياتها 
وبـــرامـــجـــهـــا الــقــيــمــيــة 
ــة خـــالل شهر  ــوي ــدع وال
ــان املـــبـــارك حتت  ــض رم
ـــه “  ـــل شـــعـــار “ مـــع ال
مبشاركة عدد من العلماء 

والدعاة واملختصني . 
وقــال مدير العالقات 
ــــعــــامــــة واإلعــــــــالم  ال
باجلمعية عبد الرحمن 
الشطي: انطلقت حملة “ 
مع الله “  مع ظهور هالل 
شهر رمــضــان لتستمر 
ــارك،  ــب ـــوال الــشــهــر امل ط
بهدف مساعدة اجلمهور 
الكرمي على مــلء الوقت 
ــاُ مع  ــوص ــص بــاملــفــيــد خ
األجواء الروحانية لشهر 

رمضان ومع وجود احلظر اجلزئي الذي  استدعى  تواجد الناس داخل 
البيوت لفترات طويلة ، لذا جاءت هذه احلملة مللء الفراغ  وتهيئة 

األجواء الرمضانية  بالبرامج اإلميانية والدعوية والقيمية .
وأضــاف: تتلخص فكرة احلملة في تناول مجموعة من مجاالت 
احلياة الروحية واالجتماعية والدعوية والصحية والثقافية وربطها 
بالله عز وجل في شهر رمضان املبارك على نحو : مع الله في عباداتنا 
، مع الله في عالقاتنا ، مع الله في اجسامنا ، مع الله في عقولنا  ، وذلك 
مبشاركة عدد من العلماء والدعاة واملختصني منهم على سبيل املثال 
د.عجيل النشمي و الشيخ أحمد القطان ود.ناجي اخلرس ود.علي 
الصالبي ود.عيسى الظفيري وأ.عــبــد العزيز الصفران ود.حمد 

املزروعي ..وغيرهم 
وبني الشطي أن فقرات احلملة تبث على مــدار اليوم عبر قنوات 
ووسائل التواصل االجتماعي ضمن هاشتاج #مع_الله وتتضمن : 
أسماء الله احلسنى ، والكويت قدميا ، واخلط العربي ، وقصة بدء 
اخللق وآدم عليه السالم ، وسلسلة الفتوى الرمضانية ، املسابقة 
الثقافية االسبوعية للشباب على كلوب هــاوس ، وسلسلة تفسير 
وتدبر آيات القرآن الكرمي ، باإلضافة الى مسابقات القرآن الكرمي 

واملسابقات الثقافية. 
وأشــار الشطي إلى تنوع أنشطة كافة قطاعات وفــروع اجلمعية 
وأماناتها  خالل شهر رمضان املبارك التي تواكب هذه احلملة ومنها 
أنشطة قطاع التثقيف الشرعي واألمانة العامة للقرآن الكرمي وأمانة 
العمل النسائي والقطاع التربوي وقطاع العمل االجتماعي  وفروع 
اجلمعية في محافظات الكويت باإلضافة إلــى املشاريع اخليرية 
اليومية التي تطلقها منــاء اخليرية مواكبة لشهر اجلــود والكرم 

والتكافل بني املسلمني 
وختم الشطي بدعوة اجلمهور الكرمي إلــى التفاعل مع برامج 
وفقرات  حملة مع الله التي تناسب  جميع األعمار  ، سائالً املولى عز 
وجل أن يتقبل من اجلميع الصيام والقيام وصالح األعمال وأن  يرفع 

عن الكويت وبالد العالم الوباء والبالء وسيء األسقام.

عبد الرحمن الشطي

مشروع »أبشروا باخلير«


