
أعلنت إدارة “ورتل” 
للقرآن ال��ك��رمي بجمعية 
النجاة اخليرية عن فتح 
باب التسجيل مبحاضرات 
“في رحاب القرآن الكرمي” 
والتي ستبدأ يوم األربعاء 
8 أب��ري��ل اجل���اري، التي 

ستكون عبر األونالين.
 وق�����ال مم��ث��ل إدارة 
“ورتل” عمر الكندري: 
إن م���ح���اض���رات “في 
رح���اب ال��ق��رآن الكرمي” 
تتضمن ف��وائ��د متعددة 
للمتخصصني وغيرهم 
م���ث���ل: ع���ل���وم ال���ق���رآن، 
وتاريخ املصحف، ونشأة 
القراءات، وآداب التالوة، 

وهدايات القرآن.
وفيما يتعلق مبوعد احمل��اض��رات قال 
ال��ك��ن��دري:  س��وف تكون األح��د واألرب��ع��اء 
م��ن ك��ل أس��ب��وع الساعة 10 ص ويقدمها 

الشيخ أحمد سمير عبد 
السالم ، وهناك موعد آخر 
أيام للمحاضرات االثنني 
واخلميس الساعة 4:30 
م ويقدمها الشيخ عمرو 

شيخون.
وأش��������ار ال���ك���ن���دري 
إل����ى أن االش����ت����راك في 
احمل��اض��رات مجاني كما 
سيتم منح شهادة حضور 
للمشتركني ، داع��ي��ا من 
يرغب في التسجيل إلى 
إرس���ال االس��م الرباعي ، 
ورق��م الهاتف ، واملوعد 
املختار في موعد أقصاه 

الثالثاء 7 أبريل اجلاري.
وحول طريقة مشاهدة 
احمل��اض��رات ق��ال ال��ك��ن��دري سيتم إرس��ال 
ب��ارك��ود لكل مشترك بعد التسجيل على 
برنامج مخصص ميكنه من خالله متابعة 

احملاضرات.

استقبل سمو رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
الشيخ صباح اخل��ال��د وف���داً، ض��م رؤس��اء 
بعض  اجلمعيات اخليرية الكويتية الذين 
عبروا عن شكرهم حلكومة  سموه على ما 
تتحمله من مسؤولية، وما حققته من جناح 
في مواجهة أزم��ة )فيروس ك��ورون��ا(، وقد 
رحب بدوره بهذه الزيارة، وعبرعن شكره 
للجمعيات اخليرية الكويتية على مشاركتها 
الفعالة في مواجهة األزمة ودعمها للجهود 

احلكومية في ذلك.
وف���ي ت��ص��ري��ح ل��ه ق���ال ال��ش��ي��خ ط��ارق 
العيسى، رئيس مجلس اإلدارة بجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي: نفتخر بتوجيهات 
صاحب السمو أمير البالد في إدارته احلكيمة 
لهذه األزم���ة، كما نفتخر ب���أداء احلكومة 
الكويتية في تعاملها مع تلك األزم���ة، وال 
شك أن أداء  ال��وزارة احلالية برئاسة سمو 
الشيخ صباح اخلالد عبر ال��وزارات املعنية 

وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الداخلية 
ووزارة التجارة وبقية ال���وزارات هو أداء 
م��ش��رف، وع��ل��ى ق��در كبير م��ن املسؤولية 
واإلت��ق��ان والتفاني؛ مما ك��ان له بالغ األثر 

في احلد من انتشار الوباء وصيانة صحة 
املواطنني والوافدين، واحلفاظ على صورة 
الكويت كما عهدها العالم أجمع بوصفها 
أرض خير وأم��ن وأم���ان، حتى نالت ثناء 

املجتمع ال��دول��ي وامل��ن��ظ��م��ات اإلنسانية 
والدولية وتقديرهم.

ونحن في جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
نتقدم جلميع ه��ذه اجلهات بجزيل الشكر 
واالمتنان على جهودهم، ونشدُّ على أيديهم، 
ونقف من ورائهم داعمني جلهودهم املباركة 
مدفوعني بثقة ودعم إخواننا املتبرعني وأهل 
اخلير في الكويت ودعمهم، وهذا ما رأيناه 
واضحا جليا في حملة )فزعة للكويت( وما 

حتقق من جناح مميز.
وأوض���ح العيسى أن جن��اح احلكومة 
الكويتية احلالية في أدائها انعكس في تالحم 
الشعب الكويتي بفئاته، وساهم كذلك في 
إب���راز اس��م الكويت لتكون ال��دول��ة األول��ى 
إنسانيا واألفضل؛ من حيث اجراءاتها التي 
اتخذتها ملواجهة الوباء، واحلد من انتشاره، 
وكذلك فيما تقدمه من خدمات طبية للمقيمني 

على أرضها دون تفرقة.

العيسى: جنحت في احلد من انتشار الوباء وصيانة صحة املواطنني والوافدين

اجلمعيات اخليرية تشكر احلكومة على جناحها في مواجهة أزمة »كورونا«

سمو الشيخ صباح اخلالد ومعه طارق العيسى
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أجهزة كمبيوتر قدمتها جمعية إحياء التراث اإلسالمي دعماً لوزارة الصحةسمو الشيخ صباح اخلالد مستقبالً رؤساء اجلمعيات اخليرية

امل��ع��ن��ي��ة  ال���������وزارات  ع��ب��ر  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م���ش���رف  أداء 
وع����ل����ى رأس����ه����ا ال���ص���ح���ة وال����داخ����ل����ي����ة وال���ت���ج���ارة 

»ورتل« تنظم محاضرات »في رحاب 
القرآن الكرمي« عن بعد عبر األونالين

عمر الكندري

Monday 6th April 2020 - 13 th yearاالثنني 13 من شعبان 1441 ه�/6 أبريل  2020 - السنة  الثالثة عشرة

دشنت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية برنامجاً تدريبياً للمتطوعني 
في محجر العبدلي املؤسسي مبنطقة 
ال��ع��ب��دل��ي، وه���و م���ن أك��ب��ر احمل��اج��ر 
الصحية في الكويت حيث تزيد طاقته 

االستيعابية على ال� 600 نزيل.
كما أدخ��ل متطوعو الهيئة السعادة 
والبهجة على قلوب 92 طفالً من أطفال 
األسر العائدة من اخل��ارج في محجري 
فندق ك��راون بالزا ومنتجع أكوامارين 
النويصيب بتوزيع اللعب عليهم بدعم 

من شركة أريام اخلليج. 
وق��ال مدير إدارة العمل التطوعي 
في الهيئة اخليرية عبدالله العوضي: 
جنحنا بفضل ال��ل��ه ف��ي ت��دش��ني أول 
برنامج تدريبي ل� 80 متطوعاً للعمل 
ف��ي محجر العبدلي املؤسسي للقيام 
على رعاية اخواننا القادمني من خارج 
الكويت وخدمتهم، مشيراً إلى إن هؤالء 
سيستقبلهم احملجر خالل األيام املقبلة 
بعد ان مت اعداده وجتهيزه بشكل يليق 

بالعائدين من اخلارج.
وأض�����اف ب���أن امل��ت��ط��وع��ني درب���وا 
ميدانياً على اتباع االرش��ادات الصحية 
والتعليمات األم��ن��ي��ة والتوجيهات 
التطوعية م��ن ج��ان��ب ال��ط��اق��م الطبي 
وال��ص��ح��ة ال��وق��ائ��ي��ة وال��ك��ادر األمني 
وال��ع��م��ل التطوعي، وق��ام��وا بجوالت 
تفقدية في الوحدات السكانية ووزعوا 

االرشادات الصحية واألمنية عليها. 
وأشاد بجهود التنسيق مع اجلمعية 
الطبية الكويتية في اجناح هذا البرنامج 
وتأهيل املتطوعني للقيام بواجبهم على 
النحو األكمل، معرباً عن تقدير الهيئة 
اخليرية للدور الذي يضطلع به الطاقم 
الطبي في اخلطوط األمامية مبواجهة 

فيروس كورونا.
وثمن العوضي جهود الكادر األمني 

ال��ذي يدير محجر العبدلي ال��ذي تزيد 
سعته على ال��� 600 نزيل، مشيراً إلى 
إن الفرق التطوعية لن تدخر وسعاً في 
مساندة اجلهود الطبية واألمنية من أجل 

سالمة اخواننا العائدين من اخلارج. 

ومن ناحية أخ��رى قال مدير امل��وارد 
البشرية بالهيئة اخليرية  بدر املعتوق: 
إن الهيئة اخليرية دشنت برنامجاً لدعم 
أط��ف��ال األس���ر امل��ت��ض��ررة ف��ي محجري 
فندق كراون بالزا ومنتجع اكوا مارين 

النويصيب، مشيراً إلى إنها وزعت 92 
لعبة على األطفال بدعم من شركة أريام 
اخلليج وبالتعاون مع العاملني بوزارة 
الصحة وفريقي الكشافة والدفاع املدني. 
ووجه املعتوق عبارات الشكر والثناء 
لشركة أري��ام اخلليج والقائمني على 
احملجر والدفاع املدني وشباب الكشافة 
ل��دوره��م ال��رائ��د وامل��ل��م��وس ف��ي رعاية 
اخوانهم، وحرصهم على تخفيف األزمة 
عليهم خالل هذه األيام حتى عودتهم إلى 

بيوتهم ساملني ومعافني بإذن الله.
ولفت إل��ى أن الهدايا ك��ان لها وقع 
نفسي كبير على قلوب األطفال وأولياء 
أمورهم، الذين استقبلوها بفرحة عارمة 
وت��ردي��د ع��ب��ارات الشكر ل��ف��رق العمل 
والدعاء بأن يحفظ الله الكويت وشعبها 

املعطاء وأن يرفع عنها هذا الوباء. 

ضمن فعاليات حملة # فزعة_ 
ل��ل��ك��وي��ت  ت��ق��وم زك���اة سلوى 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية  
بشراء املواد الغذائية  وتعبئتها 
ب��واس��ط��ة ال���ف���رق التطوعية 
التابعة للجمعية مع اتخاذ كافة 
اج��راءات األمن والسالمة،  ومن 
ثم نقلها وإيصالها لبيوت األسر 

املستفيدة داخل الكويت .
وب����ني م��دي��ر زك����اة س��ل��وى 
امل��ه��ن��دس ث��ام��ر السحيب قمنا 
ب���ت���وزع 200 س��ل��ة يستفيد 
منها 1000 ش��خ��ص، وخ��الل 
ه��ذا األسبوع سنكثف جهودنا 
ل��ت��غ��ط��ي��ة أك���ب���ر ع����دد ممكن 
م��ن املستفيدين، مبينا أن هذا 
امل��ش��روع أح���د أه���م امل��ش��اري��ع 
احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ك��ف زك���اة 
س��ل��وى ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا وذل��ك 
ونظراً للظروف الصحية التي 
تشهدها الكويت وال��ع��ال��م ،إذ 
أننا من خ��الل مشروع السالل 
الغذائية نوفر األم��ن الغذائي 
ملئات األسر املتعففة ذات الداخل 
احمل����دود واألي���ت���ام وال��ف��ق��راء 
واألرام����ل  وال��ت��ي تعيش معنا 
على أرض الكويت، موضحا أن 
املساعدات تشمل اجلميع دون 
تفرقة بني لون أو جنس أو عرق، 
فمن خالل األوراق الرسمية التي 
نستملها من العائلة والتي تثبت 
حاجتها للدعم نقوم فوراً بتقدمي 

املساعدة.
وح�������ول أه������م م���ك���ون���ات 
السلة أج��اب السحيب:  تضم 
االحتياجات الضرورية للمنزل 
مثل ) دجاج _ متر _سكر_ حليب - 
عدس - زيت - معكرونة - شاي 
- فاصوليا - معجونطماطم 
- فول - دقيق - متر - فاصوليا 
(وغ��ي��ره��ا م���ن االح��ت��ي��اج��ات 

ال��ض��روري��ة األخ����رى وتكفي 
السلة األسرة مدة شهراً تقريباً،  
مستشهداً بحديث النبي صل 
ال��ل��ه عليه وس��ل��م وال���ذي  جاء 
“فيه أََح���ُبّ األَْع��َم��اِل إَِل��ى اللَِّه 
ُس��ُروٌر ُتْدِخُلُه َعلَى ُمْسلٍِم ، أَْو 
َتْكِشُف َعْنُه ُكْرَبًة ، أَْو َتْطُرُد َعْنُه 

ُجوًعا ، أَْو َتْقِضي َعْنُه َدْيًنا”.

وأك����د ال��س��ح��ي��ب أن زك���اة 
سلوى تعمل بكامل طاقاتها من 
أج��ل مساندة احملتاجني داخل 
ال��ك��وي��ت، معلنا خ���الل األي���ام 
القليلة القادمة  عن تنفيذ العديد 
من األنشطة املتعددة واملتميزة 
والتي تساهم في توفير حياة 

كرمية للمستفيدين.

وزعت لعبًا على األطفال في محجري »كراون بالزا« و»أكوا مارين النويصيب«

الهيئة اخليرية اإلسالمية تدشن برنامجًا 
80 متطوعًا في محجر »العبدلي« لتدريب 

عبد الله العوضي يقدم اإلرشادات للمتطوعني

ضمن فعاليات حملة »فزعة للكويت«

200 سلة »زكاة سلوى« توزع 
يستفيد منها ألف شخص 

السحيب أثناء توزيع املساعدات

انطالق النسخة األولى جلائزة 
فهد األحمد اإللكترونية

حتت شعار “للكويت.. خلك بالبيت” أعلن راشد احلطيم املشرف العام 
على جائزة فهد األحمد اإللكترونية عن انطالق النسخة األولى للجائزة. 

وأشار احلطيم إلى أن هذه اجلائزة تتكون من عدة فروع ومسابقات 
دوري��ة متنح لألشخاص وفقاً لقواعد وإج���راءات محددة، وأوض��ح أن 
التواصل والتفاعل مع اجلمهور يكون بشكل مباشر من خالل املنصات 

اإللكترونية املتنوعة.
وحول اجلائزة وأهميتها قال احلطيم إن هذه اجلائزة تطلقها جمعية 
الشيخ فهد األحمد اإلنسانية لتعزيز التعاون والترابط بني أفراد املجتمع 
خاصًة في األزمات، وأن من أهدافها نشر ثقافة التطوع، وتنمية الشباب 
وتطويره من خالل اإلعالم اجلديد، وكذلك تشجيع املساهمة في املسؤولية 
املجتمعية داخل الكويت، فضالً عن الدعوة إلى التمسك بالفضيلة واألخالق 
احلميدة. وتتضمن هذه اجلائزة خمسة فروع، جائزة أفضل فكرة، وتقدم 
لعدد أفضل ثالثة أفكار إبداعية ميكن أن تتحول إلى مشاريع متميزة، 
جائزة أفضل تغريدة، وتقدم لعدد ثالث تغريدات متميزة تخدم العمل 
التطوعي، بشرط أن تكون من بنات أفكار أصحابها، كما تتضمن فروع 
اجلائزة مسابقة )سني وجيم( وهي جائزة تفاعلية مباشرة مع اجلمهور 
من خالل األسئلة الثقافية املتنوعة، أما الفرع الرابع للجائزة فيتضمن 
جائزة أفضل صورة معبرة، ومتنح ل� ثالث صور مؤثرة ومستمدة من 
وحي العمل املجتمعي، في حني أن الفرع اخلامس للجائزة يتضمن مسابقة 
أفضل مقطع فيديو، وتقدم اجلائزة لعدد أفضل ثالثة مقاطع فيديوهات ال 

تتجاوز دقيقتني تساهم في التوعية املجتمعية.

دشنت جمعية الراسخون 
ف��ي العلم اخل��ي��ري��ة أكادميية 
ال��راس��خ��ون للتعليم الشرعي 
اإللكتروني ي��وم األح��د  22 من 
م��ارس اجل���اري وذل��ك برعاية 
ك��رمي��ة م���ن األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

لألوقاف.
وق��ال رئيس مجلس اإلدارة 
الدكتور ياسر عجيل النشمي: 
إن األزم��ة العاملية التي مير بها 
العالم في مواجهة” كورونا” 
والتي كانت من تداعياتها تعطيل 
املؤسسات التعليمية كانت دافعاً 
كبيراً لنا في اجلمعية للمبادرة 
بتدشني أكادميية الراسخون 

للتعليم الشرعي.
وأشار النشمي أن األكادميية 
ت��ق��دم تعليميا ش��رع��ي��ا ميّكن 
ال������دارس م���ن إت���ق���ان ال��ع��ل��وم 
الشرعية التي تعني على فهم 
القرآن الكرمي والسنة املطهرة، 

كعلم النحو ومصطلح احلديث 
والفقه وأصوله وغيرها. 

ك��م��ا وض���ح آل��ي��ة ال��دخ��ول 
لألكادميية واإلش��ت��راك تكون 
ع��ن ط��ري��ق م��وق��ع ال��راس��خ��ون 

ب�����وج�����ود م���ن���ص���ة خ���اص���ة 
ب���األك���ادمي���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
http://alrasikhon.info/

academy
وأشاد باإلقبال الكبير من قبل 
طلبة العلم في أكثر من 4٨ دولة 
للتسجيل في األكادميية حيث 
جت��اوز عدد املشتركني 11 ألف 

مشارك ومشاركة حول العالم.  
وب�����ني ال��ن��ش��م��ي أن ه���ذه 
األكادميية تأتي برعاية كرمية 
من قبل األمانة العامة لألوقاف 
لرعاية ه��ذه األكادميية والتي 
ت��س��اه��م ف���ي ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ل��وم 

الشرعية.
يذكر أن جمعية الراسخون 
ف��ي ال��ع��ل��م اخل��ي��ري��ة جمعية 
كويتية تساهم في بناء الثقافة 
ال��ش��رع��ي��ة وت��ع��ل��ي��م ال��ع��ل��وم 
الشرعية املعينة على فهم القرآن 

والسنة.

»الراسخون« تدشن أكادميية
التعليم الشرعي اإللكتروني

د. ياسر عجيل النشمي

جتهيز املواد الغذائية

بدر املعتوق يوزع اللعب على األطفال

ال������������ع������������وض������������ي: ت������أه������ي������ل 
امل�������ت�������ط�������وع�������ني مب����ح����ج����ر 
ال����������ع����������ب����������دل����������ي ص�������ح�������ي�������ًا 
وأم����������ن����������ي����������ًا وت�������ط�������وع�������ي�������ًا 
مت���������ه���������ي���������دًا الس������ت������ق������ب������ال 
ال�����ع�����ائ�����دي�����ن م������ن اخل��������ارج

امل����������ع����������ت����������وق: األط���������ف���������ال 
استقبلوا  األم����ور  وأول���ي���اء 
ال����ه����داي����ا ب���ف���رح���ة ع���ارم���ة 
وأهلها للكويت  وال���دع���اء 


