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»الرحمة العاملية« تواصل تقدمي السالل 
الرمضانية للمحتاجني في عدة دول

في إطار مشروعها إلفطار الصائمني، 
الــذي تطلقه كــل عــام مــع قــدوم الشهر 
الكرمي، واصلت جمعية الرحمة العاملية 
ـــال اإلفـــطـــار الــرمــضــانــيــة  تــوزيــع س
املخصصة للمحتاجني واملتضررين في 

عدد من دول العالم.
ــؤون  ــش ـــــال األمـــــني املـــســـاعـــد ل وق
القطاعات في جمعية الرحمة العاملية 
فهد الشامري: إن اجلمعية اعتادت تقدمي 
وجبات اإلفطار للصائمني كل عــام في 
ــدول، ونظراً الستمرارية  العديد من ال
ـــا، اجتــهــت  ـــورون ــار فـــيـــروس ك ــش ــت ان
اجلمعية لتوزيع السال دون الوجبات، 

مراعاة لإلجراءات االحترازية والصحية 
في الدول محل التنفيذ.

وأوضــح أن الرحمة قامت بتوزيع 
آالف السال الغذائية خــال األسبوع 
األول من شهر رمضان، في عدد من دول 
العالم املختلفة، ففي آسيا مت توزيع 
سال إفطار الصائم على األسر احملتاجة 
فــي إندونيسيا ونيبال وبنجاديش 
وسريانكا وتاياند، كما بدأت الرحمة 
تنفيذ املشروع في بعض دول القطاع 
الــعــربــي، ففي ســوريــا قــامــت الرحمة 
بتوزيع الــســال الغذائية فــي مناطق 
النازحني بالشمال السوري، وفي اليمن 

وفرت اجلمعية مئات السال للنازحني 
فــي مخيمات مدينة تــعــز، كما قدمت 
الــطــرود الغذائية ألهــالــي قــطــاع غزة 

املتضررين من تبعات احلصار.
ــول تقدمي الــســال الغذائية في  وح
املناطق شديدة االحتياج بأفريقيا، بنَي 
الشامري أن اجلمعية قامت بتوزيع آالف 
السال الرمضانية على احملتاجني في كٍل 
من غانا وإثيوبيا وتنزانيا والصومال، 
وذلــك لدعم أهالي تلك املناطق باملواد 
الغذائية الضرورية، في ظل معاناتهم 
ــدالت الــفــقــر واجلـــوع  ــع ــن ارتـــفـــاع م م

واالحتياج.

ــري تصريحاته،  ــام ــش واخــتــتــم ال
باإلشارة إلى استمرار الرحمة العاملية 
في تنفيذ مشروعها إلفطار الصائمني 
في الدول احملتاجة، مؤكداً أن املشروع 
متاح للتبرع عبر موقع الرحمة العاملية 
“خير أون الين”، وكــذلــك منصات 
التواصل االجتماعي اخلاصة باجلمعية، 
باإلضافة إلى اخلط الساخن للجمعية،  
أو من خال فروع الرحمة املنتشرة داخل 
الكويت، سائاً املولى عز وجل أن يجعل 
هذا العمل في ميزان حسنات احملسنني 
الكرام وأن يتقبل منهم صالح األعمال في 

شهر اخلير واإلحسان.

جانب من توزيع سال اإلفطار الرمضانية

»إحياء التراث« تنظم سلسلة 
دروس أسبوعية رمضانية

 عبر البث املباشر 

تنظم جمعية إحياء التراث اإلسامي، في كيفان 
سلسلة مــن الـــدروس والــلــقــاءات واحملــاضــرات 
في مختلف العلوم الشرعية خال شهر رمضان 
املبارك عبر البث املباشر، ومن ذلك تنظيم دروس 
أسبوعية كل يــوم اثنني، وهــي درس بعنوان: ) 
فاستبقوا اخليرات ( يلقيه الشيخ خليفة الشاهني 
اليوم االثنني. باإلضافة لــدرس ) شهر القرآن ( 
يلقيه الشيخ خليفة الشاهني يوم 4/26، ودرس 
للشيخ فهد املضاحكة بــعــنــوان: )أفــضــل ليلة 

بالعمر( يوم 5/3.
أما آخر هذه الدروس فسيكون يوم 5/10، وهو 
بعنوان: )أال إن سلعة الله غالية(، وسيلقيه الشيخ 

فهد املضاحكة .
علماً بأن جميع الــدروس ستقام كل يوم اثنني 
الساعة ) 30ر4( عصراً على حساب االنستغرام 

. turath_kaifan
ــت اجلمعية للمشاركة فــي مثل هذه  ــد دع وق
الــدروس وغيرها من األنشطة التي يتم تنظيمها 

لاستفادة مما يطرح من خالها من مواد شرعية .
ويأتي تنظيم هذه مثل هذه األنشطة انطاقاً من 
اهتمام اجلمعية الكبير بالنشاط العلمي والثقافي 
الـــذي هــو نــشــاط الــدعــوة والتربية والتوجيه 
ــراز التعاليم اإلسامية الشرعية  واإلرشـــاد، وإب
الصحيحة بأفضل صورة، والدعوة إليها باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، والتحذير من البدع والفنت 
والــتــطــرف والــغــلــو، وذلــك مــن خــال العديد من 
احملاضرات والدروس الشرعية املتنوعة، وتوزيع 
وطباعة النشرات والوسائل اإلرشادية في األماكن 
العامة، واملشاركة في تنظيم املعارض التربوية 

اخلاصة بتربية الشباب وتوجيههم.

أحد املستفيدين

مبرة »شمر اخلير« تواصل توزيع السالل الرمضانية  على األسر املتعففة واملتضررين من »كورورنا«
أعلنت مبرة شمر اخلير الوطنية عن 
استمرار جهودها في تنفيذ مشروع إفطار 
الصائم داخــل دولــة الكويت عبر توزيع 
السال الرمضانية على األســر املتعففة 

والعمالة احملتاجة 
وقــال نائب رئيس مجلس إدارة املبرة 
ــد: قــام متطوعون مــن مبرة  ــزي غنيم ال
شمر اخلير باملشاركة في توزيع السال 
الرمضانية على األسر احملتاجة والعمالة 
املتضررة مع مراعاة االشتراطات الصحية 
لسامة اجلميع و يأتي ذلك تنفيذا ملشروع 
إفطار الصائم ومساندة جلهود اجلهات 

الرسمية في مكافحة جائحة كورونا 
وأضــاف الزيد: حرصت مبرة شمر من 
خال مشروع إفطار الصائم  على توفير 

سلة رمضانية تــتــوافــر فيها مجموعة 
مــن املـــواد التموينية كـــاألرز والــدجــاج 
واملعكرونة واملعلبات وغيرها من املواد 
التي حتتاجها األسر املتعففة للمساهمة في 
التخفيف من معاناتهم بسبب تعطل الكثير 
من األعمال مما فاقم حاجتهم ، مما أوجب 
علينا تقدمي يــد الــعــون  حتقيقا ملعاني 
التكافل والتراحم بني املسلمني  وابتغاء 
األجــر املضاعف إلفطار الصائمني لقول 
النبي  صلى الله عليه وسلم: “من فطر 
صائما كان له مثل أجره، غير أنه ال ينقص 
مــن أجــر الصائم شيئا”، فهذا املشروع 
فرصة ألهل اخلير الذين يحرصون على 
مضاعفة األجور في شهر رمضان املبارك 
مشيراً إلى أن املبرة مستمرة في استقبال 

تبرعات احملسنني الــكــرام لهذا املشروع 
ــارك وغــيــره مــن املــشــاريــع اخليرية  ــب امل
لرعاية األيتام واألسر املتعففة باإلضافة 
ــوات والــصــدقــات من  ــزك ــى استقبال ال إل
أصــحــاب األيـــادي البيضاء أهــل العطاء 
في كويت اخلير  . ودعا الزيد أهل اخلير 
باغتنام أيــام وليالي الشهر الكرمي في 
املساهمة بالتبرع لباقة مــن املشاريع 
اخلــيــريــة عــبــر  مــوقــع مــبــرة شــمــر على 

اإلنترنت، أو باالتصال هاتفياً.
 راجياً من الله العلي القدير أن يتقبل من 
اجلميع الصيام والقيام وصالح األعمال 
ــارك، وأن يوفقنا  ــب فــي شهر رمــضــان امل
وإياكم بفضله الغتنام أيام وليالي شهر 

السال الرمضانيةرمضان املبارك  في كل خير . غنيم الزيد


