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نظم املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب أمس 
األح���د م��ع��رض )االخ��ت��ام ال��دمل��ون��ي��ة( ب��ه��دف التعريف 
بحضارة دملون التي نشأت على ارض الكويت منذ االلف 
الثالث قبل املياد وذل��ك من خ��ال ع��رض مجموعة من 

االختام التي امتازت بها هذه احلضارة.
 ويتضمن امل��ع��رض ال��ذي يقام ف��ي مجمع االفنيوز 
ويستمر ثاثة ايام ضمن فعاليات مهرجان )صيفي ثقافي 
12( نسخا من مجموعة مختارة من االختام الدملونية 
بحجمها الطبيعي باالضافة الى عرض صور مكبرة لكل 

ختم مع الشرح. 

يقام في »األفنيوز« ويستمر ثالثة أيام

»امل���ج���ل���س ال��وط��ن��ي 
ل����ل����ث����ق����اف����ة« ي��ن��ظ��م 
م���ع���رض���ًا ل��ل��ت��ع��ري��ف 
ب���ح���ض���ارة »دمل������ون« 

ثمن مدير عام جلنة زكاة العثمان الشيخ 
أحمد باقر الكندري تفاعل وتعاون أهل اخلير 
مع أنشطة ومشاريع اللجنة التي قامت بها 
داخ��ل وخ��ارج الكويت خ��ال شهر رمضان 
املبارك منها والئم إفطار الصائم داخل وخارج 
دولة الكويت حيث حرصت اللجنة على التميز 
ف��ي خدمة ضيوف الرحمن فكانت الوالئم 
يتم االعداد اجليد لها واختيار املكان املناسب 
وك��ذل��ك الشريحة املستهدفة بحيث تكون 
متواجدة بأعداد كبيرة وغيرها من شروط 
تنفيذ املشروع، بجانب مشروع كفالة األيتام 
و ت��وزي��ع الكسوة والعيدية وزك���اة الفطر 

والعديد من األنشطة واملشاريع األخرى.
واستعرض الكندري حصاد شهر رمضان 
اخليري باللجنة قائا”: بفضل الله تعالى 
وصلتنا تبرعات بناء 8 مساجد في العديد 
من الدول اخلارجية وكلنا يعلم أهمية املسجد 
ودوره الديني والتربوي واالمياني، فكثير من 
باد املسلمني تعاني من قلة املساجد وندرتها 
وبالتالي نعمل على اختيار هذه الدول وننفذ 
فيها مشروع بناء املساجد، وتتفاوت قيمة 
املسجد تبعا لعدة اع��ت��ب��ارات منها طبيعة 
الدولة واملساحة بحيث تبدأ من 3000 دينار 

كويتي.
وتابع: نذكر في هذا املقام بحديث النبي 
صل الله عليه وسلم “ من بنى لله مسجداً ولو 
كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في اجلنة” 
واشاد الكندري بعظم األجر لكل من بنى لله 
مسجداً أو ساهم في بنائه فكل وضوء وصاة 
وذكر وت��اوة للقرآن واجتماع للخير لرواد 
املسجد في ميزانه، وأي خير أكثر من ذلك 
اخلير، وانطاقا من دورنا كلجنة مؤسسية 
نحرص بعد اختيار موقع املسجد ومتابعة 
التنفيذ أن يكون له إم��ام من خريج العلوم 
الشرعية، ونقيم باملسجد والئم إفطار الصائم 
وك��ذل��ك ن��وزع م��ن خاله حل��وم األض��اح��ي، 
عاوة على إقامة حلقات الذكر احلكيم وغيرها 
من األنشطة الدينية والتربوية الهامة، فليس 
املسجد عندنا بناء يشيد وينتهي، فاملسجد 
له مفهوم أكبر واعمق من ذل��ك بكثير، ومن 
هنا ادعوا كل من يسمعني أن يبادر ويشارك 
ويساهم في بناء مسجد، ومن األمثلة اجلميلة 
أن جتتمع األسرة كلها في بناء مسجد ويسمى 

باسم األسرة أو العائلة أو الوالدين. 
واضاف: ومن خيرات شهر رمضان الكرمي 
ايضا تلقينا طلبات بحفر عدد 140 بئر في 
الدول التي تفتقر إلى مصادر املياه النظيفة، 
وافضل الصدقة سقي املاء كما ورد عن النبي 
صل الله عليه وسلم ونختار البلدان التي 
بالفعل حتتاج إل��ى اآلب��ار ونقوم بزيارتها 
وتوثيقها وإرسالها للمتبرعني، وفي داخل 

الكويت سنقوم بتركيب عدد 28 براد ونحرص 
على اختيار األماكن ذات الكثافة السكانية من 
ضيوف دولة الكويت اجلاليات الوافدة، فكثير 
ما نشاهد العمال الذين قدموا طلباً للرزق 
احلال نراهم يشربون من برادات املياه والتي 
توفر لهم املاء البارد الذي يطفئ لهيب احلرارة 

العالية.
 وحول مشروع كفالة األيتام قال الكندري: 
القى مشروع كفالة اليتيم تعاونا وتفاعا 
مميزا من قبل محسني ومحسنات الكويت 
ويعد هذا املشروع حقيقة من أهم املشاريع 
اخل��ي��ري��ة ب��ل ي��ع��د ع��ص��ب ال��ع��م��ل اخل��ي��ري 
واإلن��س��ان��ي مستشهداً بقول ال��رس��ول صل 
الله عليه وسلم” أنا وكافل اليتيم في اجلنة 
كهاتني وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى” 
صدق رسول الله صل الله عليه وسلم، منزلة 
عظيمة تنتظر كافل اليتيم وه��ي مجاورة 
حبيب الله املصطفى في جنات ونهر انعم 
واكرم بها من منزلة مباركة عظيمة اعدها الله 
جل وعا لكافل اليتيم، وتبلغ قيمة الكفالة 
خارج الكويت 15 دينار وداخ��ل الكويت 20 
دينار كويتي . وغيرها من املشاريع الرائدة 
التي تبرع بها احملسنون واخليرون من أهل 

وضيوف هذا البلد الكرمي
واختتم الكندري تصريحه موضحا أن 
خدمة املستفيدين وسام شرف على صدورهم 
ف��االه��ت��م��ام ب��امل��راج��ع��ني وتلبية طلباتهم، 
م��ن أه��م قيم اللجنة فنحن قنطرة تواصل 
بني املستفيدين واحملسنني ونحرص على 
حترى الدقة لوصول املساعدات ملستحقيها. 
للتواصل مع جلنة زكاة العثمان االتصال على 

99388878

أحمد باقر الكندري

إجنازات »العثمان« خالل رمضان

8 مساجد وحفر  الكندري: بناء 
38 برادًا 140 بئرًا وتركيب 

نسخ من مجموعة مختارة من االختام الدملونية بحجمها الطبيعي

العون: أعددنا برنامجًا إغاثيًا لزيارة املناطق العشوائية البعيدة

»السالم اخليرية«: انطالق القافلة التاسعة 
إلغاثة األشقاء السوريني

أعلن د.نبيل العون مدير عام جمعية السام 
لألعمال اإلنسانية واخليرية عن انطاق قافلة 
اجلمعية التاسعة إلغاثة األشقاء السوريني على 
احلدود التركية السورية وللداخل السوري ضمن 
اهتمامات اجلمعية باالستمرار بإغاثة السوريني 
والتخفيف من معاناتهم وتزويدهم باحتياجاتهم 

املعيشية التي تعينهم على احلياة.
وبني بأن اجلمعية قد أع��دت برنامجا إغاثيا 
موسعا لألشقاء ال��س��وري��ني يتضمن زي���ارات 
للمناطق العشوائية البعيدة عن املخيمات والتي 
يقطنها اآلالف بعيدا عن املخيمات النظامية والتي 
حتظى بشيء م��ن التنظيم والترتيب وتلبية 

االحتياجات .
وأفاد بأن تكلفة القافلة يتجاوز ال�نصف مليون 
دوالر ومتتد ليومني وتهدف إل��ى ع��دة  زي��ارات 
للخيام في العشوائيات وتتضمن زيارة 1000 
خيمة لتوزيع االحتياجات الازمة لها من فرش 

يقيها تقلبات احلياة ويشمل الفرش البطانيات 
واألرض��ي��ات ول���وازم الطبخ إض��اف��ة إل��ى امل��واد 

التموينية املعيشية الضرورية للحياة .
وذك��ر بأن هذه ال��زي��ارات للخيام العشوائية 
ستشمل املناطق التالية ) تل أبيض ومنطقة 
أورف��ة( إضافة إلى العشيش املوجودة حواليها 
مبينا بأن هذه املناطق ال حتظى ع��ادة باهتمام 
املنظمات اإلغاثية وال تشملها الزيارات امليدانية 

التي حتظى بتقدمي املساعدات املختلفة .
وأضاف الوفد سيقوم باإلطاع على مشروع 
مجمع مشاغل اخلياطة ومصنع النسيج الذي 
تقيمه اجلمعية مشيرا بأن البناء اآلن وصل للدور 
الثالث من املجمع وسيستمع وفد اجلمعية إلى 
تقرير مفصل من اجلهة املنفذة للمشروع وأخذ 
الصور الازمة لعرضها على املتبرعني وبيان 

سير العمل فيه .
وأش��ار ب��أن وف��د القافلة سيعمد إل��ى ترتيب 

ي��وم ترفيهي لأليتام وي���وزع عليهم ال��زك��وات 
والصدقات من ب��اب حتبيب نفوسهم وتطييب 
خواطرهم مؤكدا بأن الله يرزق ويوسع الرزق 
بصدقة الضعفاء واحلنو لهم كما قال الرسول 

الكرمي إمنا ترزقون بضعفائكم ..
وأك���د ب��أن 3 آالف أس���رة م��ن العشوائيات 
ستستفيد م��ن ت��وزي��ع��ات وم��س��اع��دات القافلة 
التاسعة لسوريا حيث سيتم ت��وزي��ع السال 
الغذائية الوافية لهم واحملتوية على وجبات 
غذائية وحصص أكل تكفيهم لعدة أشهر وتسهل 

عليهم حياتهم وتفيدهم في قابل األيام.
وامتدح العون في ختام حديثه احملسنني في 
الكويت الذين جت��اوب��وا مع مشاريع جمعيته 
واعتبر ذلك ليس بغريب عليهم مشيرا إلى تبرع 
أحد احملسنني الكويتيني الذين تبرعوا له وهو 
في الطائرة حيث اعتبر ذلك ثقة في اجلمعية وفي 

د.نبيل العونأنشطتها وبرامجها.
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