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»مناء« تشارك في معرض الكتاب اإلسالمي

الشمري: نعمل على تعزيز التواصل مع 
اجلمهور والتعريف مبشاريعنا اخليرية

ت����ش����ارك من�����اء ل��ل��زك��اة 
والتنمية املجتمعية، على 
م����دار أس���ب���وع، ف��ي معرض 
الكتاب اإلسالمي في نسخته 
ال��� 44، ال��ذي تقيمه جمعية 
اإلص����الح االج��ت��م��اع��ي حتت 
شعار«ثقافة أسرة« في أرض 
املعارض خالل الفترة من 23 
إلى 30 الشهر اجلاري، والذي 
مت اف��ت��ت��اح��ه ب��رع��اي��ة وزي��ر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
فهد الشعلة وحضور رئيس 
جمعية اإلصالح االجتماعي د. 

خالد املذكور.
وق���ال م��س��ؤول التواصل 
اإلع���الم���ي ف��ي من���اء ل��ل��زك��اة 
والتنمية املجتمعية عبدالله 
الشمري أن من��اء ت��ه��دف من 
امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ع��رض إل��ى 
تعزيز سبل التواصل بينها 

وب���ن امل��ت��ب��رع��ن م���ن خ��الل 
امل���ش���ارك���ة مب��ج��م��وع��ة من 
املطبوعات اخليرية والتي 
من شأنها تعريف املتبرعن 
ب���امل���ش���روع���ات اخل��ي��ري��ة 
واإلن���س���ان���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��وم 
عليها من��اء للزكاة والتنمية 
املجتمعية ومنها املشروعات 
ال��ص��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال��ك��ف��االت وم��ش��روع األس��ر 
املتعففة وم��ش��روع إط��ع��ام 
الطعام وعلمني ول��ك أجري 
إض���اف���ة إل���ى م��ج��م��وع��ة من 
ال��وق��ف��ي��ات وامل���ش���روع���ات 

األخرى.
وأض��اف أن من��اء حريصة 
ع��ل��ى إب�����راز م��ج��م��وع��ة من 
املشروعات اخليرية بطريقة 
عملية من خالل وضع سيارة 
سقيا امل���اء املتنقل لتوزيع 
املياه على زائري املعرض كما 

وضعت ثالجة بها عبوات من 
املياه بجانب البوث اخلاص 
ب��ه��ا م��ش��ي��راً إل���ى أن وزي���ر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
فهد الشعلة تفقد املعرض 
وأثنى على اجلهود اإلنسانية 
واخل��ي��ري��ة ل��ن��م��اء م��ن خ��الل 
اط��الع��ه ع��ل��ى مشروعاتها 
النوعية ال��ت��ي ت��ق��وم عليها 
كما حرصت مناء على تكرمي 

معالي الوزير.
وأكد الشمري حرص مناء 
للزكاة والتنمية املجتمعية 
على املشاركة في هذا املعرض 
ب��ص��ف��ة س��ن��وي��ة، م���ن خ��الل 
ع��رض املشروعات اخليرية 
واإلنسانية التي تقوم عليها، 
ويستقبل امل��ع��رض زّواره 
خ����الل ف��ت��رت��ن ص��ب��اح��ي��ة 

ومسائية.

جانب من تكرمي وزير األوقاف فهد الشعلة

»إحياء التراث اإلسالمي« 
أصدرت العدد »1000«

من مجلة الفرقان

طرحت مجلة الفرقان التي تصدر عن جمعية إحياء التراث 
اإلس��الم��ي ع��دداً خاصاً مبناسبة مضي ثالثون عاماً على 
صدورها وهو العدد )1000( ، وال��ذي احتوى على بعض 
املقابالت واحل��وارات والتغطيات التي أجرتها في بداياتها 
مع العديد من املشايخ ، والتي كان من أهمها مقابلتن مع 
الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمن 

يرحمهما الله .
وفي بيان لها أوضحت املجلة بأن هذا العدد احتوى على 
كلمات بهذه املناسبة للعديد من املشايخ والعلماء وبعض 
املسئولن في الدولة ون��واب سابقن ، باإلضافة ملسئولي 
اجلمعية، كذلك لقاءات مع رؤساء التحرير السابقن للحديث 
عن بدايات املجلة، وبيان أه��م ما تناولته في مواضيعها 
العلمية والتربوية، كذلك متابعتها لألحداث املهمة التي 

جتري على الساحة احمللية والعربية واإلسالمية.
وقد تصدت الفرقان للحمالت املغرضة والسموم اإلعالمية 
التي بثها أعداء اإلسالم واجلاهلون به ، وعملت على إبراز 
حقيقة اإلسالم من خالل منهج إعالمي متطور. كما لم تغب 
املجلة عن األح��داث املصيرية والنكبات التي مرت باألمة ، 
وكان من أهم هذه النكبات الغزو العراقي الغاشم على دولة 
الكويت ، حيث صدر العدد األول من املجلة بعد التحرير في 
نوفمبر 1991م ، وال��ذي مت تخصيصه لبيان حقيقة هذه 
اجلرمية النكراء وموقف الشرع منها ، وكذلك موقف الدعوة 

السلفية الرافض لها ، وبطوالت شباب الكويت إبان الغزو .
كما أوضحت املجلة في بيانها التزامها في سبيل حتقيق 
رؤيتها ع��دداً من الغايات واأله��داف كان من أهمها ترسيخ 
الفكر اإلسالمي املعتدل والفهم الشامل وفق رؤي��ة سلفية 
منضبطة بالكتاب والسنة وفهم سلف األم��ة، ومحاربة 
األفكار املنحرفة والغلو في الدين وتكفير املجتمعات، وما 
تبعها من إره��اب وتفجير وقتل طال األبرياء، وذل��ك بالرد 
على الشبهات بالدليل العلمي . كذلك قامت املجلة بتشجيع 
املشاريع الثقافية والبحوث الشرعية املنضبطة املؤثرة في 
الواقع اإلسالمي، واملساهمة في املعاجلة الشرعية والفكرية 
للمشكالت االجتماعية والظواهر السلبية في املجتمع، وبناء 
صورة إيجابية عن العمل اخليري ودفع الشبهات التي تثار 

حوله.

غالف املجلة

إدارة »بيت الزكاة« ناقشت تقرير مؤشرات 
2018 األداء وسير العمل في 

عقد مجلس إدارة بيت الزكاة اجتماعاً 
أول أم��س برئاسة فهد الشعلة وزي��ر 
األوق���اف وال��ش��ئ��ون اإلس��الم��ي��ة ووزي��ر 
الدولة لشؤون البلدية “رئيس مجلس 
إدارة بيت الزكاة “، حيث رحب  الوزير 
بأعضاء املجلس وأثنى على جهودهم في 

النهوض مبسيرة بيت الزكاة اخليرية.
واستعرض املجلس تقرير مؤشرات 
األداء وسير العمل في قطاعات البيت 
املختلفة خ��الل ع��ام 2018، حيث بلغ 
إج��م��ال��ي إي����رادات البيت خ��الل ال��ع��ام: 
)62،799،000 د.ك( “اثنن وستن 
مليوناً وسبعمائة وتسعة وتسعن 
أل��ف دينار” بنمو نسبته )%11( عن 

العام:2017.
وف���ي م��ج��ال اإلن���ف���اق احمل��ل��ي داخ��ل 
الكويت، فقد بلغ إجماليه خ��الل العام 
2018: )44،276،000 د.ك( “أربعة 
وأربعن مليوناً ومائتان وستة وسبعن  

ألف دينار”.
أم���ا اإلن��ف��اق اخل��ارج��ي ف��ق��د ب��ل��غ: ) 
18،030،000( “ ثمانية عشر مليوناً 
وثالثن ألف دينار” وهي مبالغ مشروطة 
من املتبرعن إلقامة مشاريع باخلارج 

وكفالة األيتام وطلبة العلم.
أما األسر املستفيدة من مساعدات البيت 
داخل الكوي��ت خالل عام 2018 فقد بلغت:  
)31125 أس���رة( “واحد وث��الث��ن ألفاً 
ومائة وخمسة وعشرين أسرًة”، بلغت 
املساعدات املقدمة لها: )26،337،080( 
د.ك “ستة وعشرين مليوناً وثالثمائة 
وسبعة وثالثن ألفاً وثمانن ديناراً”، 
كما بلغ ع��دد األس��ر املستفيدة من امل��واد 
الغذائية والعينية التي يقوم البيت 
بتوزيعها ش��ه��ري��اً: )6943( أس���رة، 
باإلضافة إل��ى مبالغ الدعم املقدمة من 
بيت الزكاة إلى بعض الهيئات والوزارات 
واجلمعيات من خالل اتفاقيات الصناديق 
املشتركة املبرمة بن البيت وتلك اجلهات 
مثل: “وزارة التربية، الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب، جامعة 
الكويت، جمعية صندوق إعانة املرضى” 

وغيرها من اجلهات.
ومت تنفيذ عدد من املشاريع املوسمية 

خالل هذه الفترة منها: مشروع حقيبة 
الطالب حيث بلغ عدد الطلبة املستفيدين 
من املشروع 13،720 طالباً، ومشروع 
والئ���م اإلف��ط��ار داخ���ل الكويت ال���ذي مت 
تنفيذه ف��ي 140 م��وق��ع��اً، وب��ل��غ ع��دد 
الوجبات املقدمة خ��الل شهر رمضان: 

)588،734( وجبة.
وُنفَِّذ مشروع األضاحي داخل الكويت 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد األس���ر امل��س��ت��ف��ي��دة من 
امل��ش��روع: )3500( أس���رة، وم��ش��روع 
السقيا املتنقلة حيث بلغ عدد عبوات املياه 
امل��وزع��ة على املستفيدين   )97،000( 

عبوة في مواقع العمل املختلفة .
وق���د أث��ن��ى ال��وزي��ر رئ��ي��س املجلس 
واألع��ض��اء على اجل��ه��ود املتميزة التي 
تبذلها إدارة البيت ف��ي تنمية م��وارده 
املالية من الزكاة واخليرات واستحداث 
قنوات الكترونية جديدة للتسهيل على 
ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات واجلمعيات، 
وال��ت��ي أث��م��رت حتقيق من��و ف��ي اي���رادات 
البيت بنسبة %11 خ��الل ع��ام 2018 

مقارنة بالعام السابق.
وبلغت املشاريع واألنشطة اخلارجية 
خالل عام 2018: )275( مشروعاً بتكلفة 
مقدارها: )7،465،817 د.ك( وهي مبالغ 

مشروطة من املتبرعن.
وك�����ف�����ل ب����ي����ت ال�������زك�������اة ح��ت��ى 
2018/12/31:  عدد )30،561( يتيماً 
في )41( دولة، كما بلغ عدد طلبة العلم 
ال��دارس��ن ب��اخل��ارج على نفقة البيت: 

)2316( طالباً في )13( دولة.
باإلضافة إل��ى تنفيذ م��ش��روع والئ��م 
اإلفطار خارج الكويت خالل عام 2018 
في )30( دول��ة، ومشروع األضاحي في 

)27( دولة.
واس���ت���ع���رض امل��ج��ل��س ال��ت��ق��اري��ر 
واملذكرات املرفوعة من اللجان املنبثقة 
عن املجلس حول نتائج أعمالها واتخذ 
حيالها ال��ق��رارات والتوصيات الالزمة، 
كما مت استعراض التقرير السنوي لسير 
العمل في املشاريع االستراتيجية لبيت 
الزكاة للسنوات اخلمس: )2017/2016 

– 2021/2020( واالجن�����ازات التي 
حتققت خ��الل ال��ع��ام وم��س��ت��وى األداء 
االستراتيجي للبيت التي بلغت: )98%( 

لعدد )51( مبادرة.
واس��ت��ع��رض املجلس أي��ض��اً البيان 
اخلتامي والتوصيات للندوة السادسة 
والعشرين لقضايا ال��زك��اة املعاصرة 
التي عقدت في عّمان باململكة األردنية 
الهاشمية خ��الل ال��ف��ت��رة م��ن 14 – 16  
فبراير 2019م، وال��ت��ي ناقشت بعض 
م��س��ت��ج��دات ق��ض��اي��ا ال��زك��اة امل��ع��اص��رة 
مبشاركة نخبة م��ن العلماء والفقهاء 

واملتخصصن في فقه الزكاة.
ووجه مجلس إدارة بيت الزكاة الشكر 
والتقدير إلى احملسنن الكرام واجلهات 
الداعمة على تبرعاتهم ودعمهم لتمكن 
البيت م��ن مواصلة مسيرته اخليرية 
واالن��س��ان��ي��ة ف��ي املجتمع، مثنياً على 
إدارة بيت ال��زك��اة واجل��ه��ود املخلصة 
لعموم موظفيه، ومتنى للجميع املزيد من 

التوفيق والنجاح.

الوزير فهد الشعلة يترأس اجتماع بيت الزكاة 
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»اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقني« يكرم الفائزات 
بجائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية الشهر املقبل

أعلن مركز اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقن الكويتي 
أمس الثالثاء أسماء الفائزات من الكويت والدول اخلليجية 
والعربية بجائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية السابعة التي 

ستقام احتفاليتها في 16 أبريل املقبل.
وقالت األمن العام للجائزة ومديرة املركز عائشة السالم 
خالل املؤمتر الصحفي الذي أقيم بهذه املناسبة: “نحن على 
يقن بأننا عندما نختار أو نرشح أي أم فهذا ال يعني متييزا 
لها عن بقية األمهات بل لتكون رمزا لعطاء األم في كل مكان 

وكل حن”.
وأضافت السالم أن هذا االحتفال يخرج لنا كل عام وبجهود 
الشباب املتطوع ومبساندة حقيقية من جهات عديدة في 
املجتمع جائزة األم املثالية لالعاقات الذهنية بأبهى صورة 
احتفاء بالعديد من األمهات املستحقات لكل التقدير واالحترام.

وأفادت بأن الفائزات بهذه اجلائزة من الكويت هن فتوح 
القالف وأمينة زك��ي وغالية عزوني وصديقة االنصاري 
وصغيرة العجمي وفاطمة السالم وأمل العيسى وخديجة 

العباد وآسيا حسن.
وأش��ارت إلى أن الفائزات من دول اخلليج العربية غادة 
رواس من السعودية وصفية احلوسني من اإلمارات وإميان 
اليافعي من قطر وهاجر عبداحلسن من البحرين وزوان 

اجلابرية من عمان.
وبينت أن الفائزات من بقية الدول العربية هدى أبوعماشة 
من مصر ووف��اء بركات من األردن ونغم ضاهر من لبنان 

وفاطمة ناطق من املغرب وسلوى الشواشي من تونس.

الشطي: يهدف إلى تقوية الروابط مع ضيوف الكويت 

»التواصل« نظم ملتقى حضاري للجاليات الغربية
  في إط��ار سعي اجلمعية الكويتية 
للتواصل احلضاري لتعزيز التعاون 
وت��ق��وي��ة ال��رواب��ط م��ع ض��ي��وف دول��ة 
ال��ك��وي��ت م��ن اجل��ال��ي��ات ال��غ��رب��ي��ة و 
تفعيل لغة احل��وار البناء الهادف بن 
احل��ض��ارات وال��ش��ع��وب، نظم مركز “ 
تايز” التابع جلمعية الكويتية للتواصل 
احل��ض��اري ملتقى اجلاليات الغربية 

بديوانية الدعيج. 
و قال مدير عام اجلمعية الكويتية 
للتواصل احلضاري د. جمال الشطي 
: ش��ارك الفعالية لفيف م��ن السفراء 
والشخصيات الدبلوماسية وطلبة اللغة 
العربية ميثلون عدة دول منها  أمريكا 
وفرنسا وبريطانيا وهولندا واسبانيا 
وت��رك��ي��ا وك��ن��دا وال��ه��ن��د وسيراليون 
وبولندا( زاد عددهم عن 35 مشارك 
وم��ش��ارك��ة. حيث ك��ان ف��ي استقبالهم 
املهندس/ عبد العزيز الدعيج والذي 
رحب بالوفد الزائر في بلد اإلنسانية 

الكويت.
 وأك��د الشطي أن امل��رك��ز يهدف من 
خ��الل ه��ذه األنشطة تعريف ضيوف 
ال��ك��وي��ت  بلغتنا العربية و ب��ع��ادات 
وتقاليد املجتمع الكويتي ، وتاريخهم 
وثقافتهم، ون��ش��رح لهم كذلك ال��دور 
الرائد الذي قام به أجدادنا العرب ونبن 

لهم اسهاماتنا احلضارية الراقية في 
شتى امليادين والعلوم كالطب والفيزياء 
والفلك والرياضيات والهندسة وغيرها 
من العلوم األخرى، فكثير من ضيوفنا 
الغربين يقدم الكويت للعمل أو للعلم 
وميكث سنن وال يعرف عن الكويت 
الكثير ، ل��ذا فنحن ن��ح��رص على أن 
نستضيفهم في هذه األج��واء الصحية 

ون��ت��ب��ادل معهم احل��دي��ث ونشعرهم 
باحملبة التي نتقاسمها مع اجلميع.

وتقدم الوفد ال��زائ��ر بشكر الدعيج 

على حسن االستقبال وك��رم الضيافة 
واحلفاوة البالغة التي حظي بها أثناء 
الزيارة والتي تعكس بدورها األخالق 

الراقية التي جبل عليها أه��ل الكويت 
والتي تستمد أصلها من الدين اإلسالمي 

احلنيف.

جانب من املؤمتر الصحفي

جانب من فعاليات الزيارة

د. جمال الشطي


