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البدر :نسعى من خاللها إلى تنفيذ العديد من املشاريع التوعوية املشتركة

«التعريف باإلسالم» :الشراكة املجتمعية
مع قوة اإلطفاء جتربة رائدة ومنوذج يحتذى

إبراهيم البدر وفريق “التعريف باإلسالم” مع رجال اإلطفاء

أكد مدير عام جلنة التعريف باإلسالم،
إبراهيم البدر أن اللجنة تسعى من خالل
تواجدها داخل دولة الكويت إلى تأسيس
ش��راك��ة مجتمعية مميزة م��ع العديد من
املؤسسات احلكومية وغير احلكومية،
مشيدا ً بالشراكة املجتمعية مع قوة اإلطفاء
ال سيما ما مت تنفيذه خالل جائحة كورونا.
م��ب��ي��ن��اً أن رج����ال اإلط���ف���اء يضحون
بالغالي والنفيس ويعرضون أنفسهم
للخطر من أجل حماية الكويت ومن يعيش
على أرض��ه��ا ،مؤكدا أن ال��دور اإلنساني
الكبير ال��ذي يقوم ب��ه رج��ال “اإلطفاء”
يستحق التقدير واإلش���ادة  ،موضحا أن

نشر التوعية والتثقيف بإجراءات األمن
والسالمة بني اجلاليات ال��واف��دة من أهم
األعمال املشتركة التي تسعى اللجنة إلى
تنفيذها ونشرها بالشراكة والتعاون مع
قوة اإلطفاء.
وق��ال البدر :جلنة التعريف باإلسالم
لها دور مساند وق��وي جت��اه دع��م جهود
ال��دول��ة ومؤسساتها بشكل ع��ام وأثناء
جائحة كورونا بشكل خاص ،وأن اللجنة
مستمرة في تأدية واجبها الوطني ،جاء
ذل��ك خ�لال زي���ارة ال��ب��در بصحبة رئيس
قسم الشراكة املجتمعية بلجنة التعريف
ب��اإلس�لام أحمد الضويحي إل��ى االدارة

«التربية» تعيد افتتاح روضة
«ابن حيان» في «األحمدي»
أص���در وك��ي��ل وزارة التربية
باإلنابة فيصل املقصيد قرارا ً بشأن
إع���ادة افتتاح مبنى روض��ة (اب��ن
ح��ي��ان) للعام ال��دراس��ي / 2020
 ،2021حيث تقرر إع��ادة افتتاح
مبنى روضة (ابن حيان) ،الواقعة
في ضاحية األحمدي السكنية قطعة
( )٣اعتبارا ً من الفصل الدراسي
ال��ث��ان��ي ل��ل��ع��ام ال���دراس���ي 2020
.2021/

وت���ت���ول���ى م��ن��ط��ق��ة األح���م���دي
التعليمية نقل األطفال من روضة
األحمدي إلى روضة ابن حيان كما
تتولى منطقة األحمدي التعليمية
ن��ق��ل أع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة اإلش��راف��ي��ة
والتعليمية واإلداري���ة من روضة
األح��م��دي إل��ى روض���ة اب��ن حيان
وي��س��ري ه��ذا ال��ق��رار اع��ت��ب��ارا ً من
ال��ف��ص��ل ال���دراس���ي ال��ث��ان��ي للعام
الدراسي احلالي.2021 / 2020

فيصل املقصيد

العامة للعالقات العامة واالع�ل�ام لقوة
اإلط��ف��اء ،مشيدا باستقبال مدير اإلدارة
العقيد محمد الغريب وال��ذي أشاد بلجنة
التعريف باإلسالم ودوره��ا الرائد جتاه
توعية اجلاليات الوافدة.
وأض����اف ال��ب��در أن جل��ن��ة التعريف
ب��اإلس�لام تسعى م��ع ق��وة اإلط��ف��اء إلى
تعزيز ال��ت��ع��اون املشترك بينهما خالل
املرحلة القادمة من خ�لال تنفيذ ع��دد من
املشاريع التوعوية املشتركة تُضاف إلى
املشاريع التي مت تنفيذها سابقا والتي
تخص إجراءات األمن والسالمة ،التي كان
انعكاسا ً إيجابيا ً على املجتمع.
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تقيم جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس�لام��ي
م��ح��اض��رات أسبوعية موجهة للجاليات
األجنبية واملهتدين اجل��دد داخ��ل الكويت
خ�لال األس��ب��وع احل��ال��ي ،وال��ت��ي سينظمها
مركز الهداية للتعريف باإلسالم في محافظة
الفروانية التابع للجمعية عبر البث املباشر
حل��س��اب م��رك��ز ال��ه��داي��ة على الفيس بوك
. hedayaq8f
فمساء األحد مت تنظيم محاضرة بعنوان:
(صفة اجلنة) بلغة األوردو يلقيها الشيخ/
محمد موجاهيد بعد صالة املغرب ،واليوم
االثنني ،سيتم فيه تنظيم محاضرة بعنوان:
(صفة النار) يلقيها الشيخ شيخ رياض قادر
بلغة التلغو بعد صالة املغرب.
أم��ا ي��وم غد الثالثاء ،فسيتم فيه تنظيم
م��ح��اض��رة ح���ول (االس��ت��غ��ف��ار) باللغة
التاميلية ،يلقيها الشيخ سليم أبو بكر بعد
ص�لاة امل��غ��رب ،أم��ا محاضرة (القبر أول
منازل اآلخرة) فستقام في الساعة (30ر)4
من مساء ي��وم األرب��ع��اء باللغة الفلبينية،
وسيلقيها الشيخ عبدالقهار أغكو كومبا.
أم���ا آخ���ر ه���ذه احمل���اض���رات فستكون
ي��وم اخلميس املقبل بعد املغرب بعنوان:
(العالمات الصغرى) باللغة البنغالية،
وسيلقيها الشيخ زكريا انتاز علي .
اجلدير بالذكر أن جمعية إحياء التراث
اإلسالمي من خالل مراكز الهداية للتعريف
باإلسالم التابعة لها تقوم بتنفيذ مثل هذه
األنشطة بهدف استغالل وج��ود الكثير من

alwasat.com.kw

اجلاليات األجنبية ،وحاجة ه��ؤالء إلى من
يرشدهم لدين اإلس�لام باحلكمة واملوعظة
احلسنة بتوفير دع��اة على دراي��ة بلغة كل
جالية ليسهل التواصل وتبليغ دين الله،
وذلك من خالل طرح مشاريع عديدة للدعوة
إل��ى اإلس�لام باحلكمة واملوعظة احلسنة،
ومتابعة املهتدين اجل��دد ،وإقامة ال��دروس

واحملاضرات الشرعية ،وتوزيع املصاحف
والكتب ،باإلضافة إلى تنظيم رحالت العمرة
للجاليات.
واملركز ،إذ يقوم مبثل هذه األنشطة ،فإنه
يأمل التفاعل واالهتمام ممن لديهم خدم يريد
دعوتهم لإلسالم وتعليمهم دين الله تبارك
وتعالى.

 ..وتقيم الدورة اإللكترونية السابعة عشر
في شرح كتاب «أخصر املختصرات»
ب����دأت ف��ي جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث
اإلسالمي فعاليات ال��دورة االلكترونية
السابعة عشر في ( شرح كتاب أخصر
املختصرات) م��ن كتاب الفرائض الى
نهاية الكتاب ،التي سيحاضر فيها الشيخ
أ.د .محمد با جابر.
وستستمر هذه ال��دورة حتى يوم 23
ديسمبر املقبل ،وميكن املشاركة فيها
م��ن خ�لال ح��س��اب��ات ب��رام��ج التواصل
بالفيسبوك والتويتر واالنستجرام لفرع
جمعية إحياء التراث مبنطقة األندلس
.al2andalus
وتأتي هذه ال��دورة من جمعية إحياء
ال��ت��راث اإلس�لام��ي مبنطقة األن��دل��س
استمرارا ً للنجاح الذي حققته الدورات
السابقة مبشاركة كبيرة من الشباب،
وخاصة طلبة العلم منهم ،حيث تخدمهم

مثل ه��ذه البرامج وال���دورات للتواصل
مع الشيوخ والعلماء من داخل وخارج
الكويت ،واالستفادة من علمهم وأوقاتهم
بإقامة الدروس والدورات املباشرة فيما
هو نافع لهم في دينهم ودنياهم.
وقد سبق للجمعية وأن أقامت العديد
م��ن ال���دورات االلكترونية ف��ي مختلف
العلوم الشرعية في منطقة األندلس،
والتي ك��ان آخرها ال���دورات التالية في
شرح كتب ( :أخصر املختصرات  -األذكار
واآلداب  -األربعني النووية مع زيادة ابن
رج��ب  -الطهارة إل��ى ب��اب االعتكاف -
رسالة لطيفة في أصول الفقه  -األرجوزة
امليئية في السيرة) ،باإلضافة لتنظيم
العديد من احملاضرات وامللتقيات الثقافية
في العديد من املناطق .
ودع���ت اجلمعية اجل��م��ه��ور ال��ك��رمي

للمشاركة في فعاليات األنشطة التي
تقيمها ،األم��ر ال��ذي يعود عليه بالنفع
والفائدة في دينه ودنياه.
ع��ل��م��اً ب���أن جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث
اإلس�لام��ي ف��ي منطقة األن��دل��س تضم
العديد من اللجان ،والتي منها  :جلنة
الدعوة واإلرشاد التي تقوم بالدعوة إلى
الله تعالى باحلكمة واملوعظة احلسنة،
وح���ث املسلمني ع��ل��ى التمسك ب���آداب
وأخ�ل�اق اإلس�ل�ام مب��ا ف��ي ذل��ك التحذير
م��ن ال��ب��دع وال��ف�تن وال��ت��ط��رف والغلو،
وذل��ك من خ�لال العديد من احملاضرات
وال��دروس الشرعية املتنوعة ،وتوزيع
وطباعة النشرات والوسائل اإلرشادية
في األماكن العامة ،واملشاركة في تنظيم
امل��ع��ارض التربوية اخل��اص��ة بتربية
الشباب وتوجيههم.

