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بشارة: مشروع وقف الوقت لتأهيل المتطوعين 

وتبادل التجارب والتنسيق المشترك لخدمة المجتمع

تراث الجهراء تسير رحلتي عمرة في رمضان المبارك

دشن مشروع وقف الوقت لرعاية العمل التطوعي 
باالمانة العامة لالوقاف موسمه التدريبي االقليمي 
االول لتأهيل املتطوعني والراغبني في العمل التطوعي 
وذلك بإقامة الدورة التدريبية االولى للموسم االقليمي 
في العاصمة اليمنيــــة صنعاء، والتي عقدت اخيرا 
في الفتــــرة من ٤ ـ ٨ يوليو اجلــــاري حتت عنوان 
«نحو عمل تطوعي متميز ومساهمة فاعلة في تنمية 
املجتمعات» وبالتعاون مع مؤسسة اليتيم التنموية 

ـ صنعاء.
وصرح مدير مشروع وقف الوقت لرعاية العمل 
التطوعي باالمانة العامة لالوقاف واملشرف على تنفيذ 
البرنامج التدريبي االقليمي االول للمشــــروع خالد 
بشــــارة ان البرنامج التأهيلي االقليمي يتم تنفيذه 
حتت اشــــراف االمانة العامة لالوقــــاف وبالتعاون 
املشــــترك مع عدد من مؤسســــات العمل التطوعي 
واملجتمع املدني في دول يتم اختيارها بعناية لتمثيل 
اقاليم مختلفة بالعاملني العربي واالســــالمي اضافة 
الــــى دول اخرى تتواجد فيها جاليات مســــلمة في 
اوروبا وافريقيا ودول شــــرق آسيا تتميز بتجارب 

تطوعية فاعلة وعمل خيري متميز وتتواجد فيها 
قوى بشرية تطوعية قد حتتاج الى تأهيل وتدريب 
بشكل او بآخر لتؤدي برامجها التطوعية وانشطتها 
في خدمة الشرائح املجتمعية الضعيفة واحملتاجة 
وتسعى الى املســــاهمة احلثيثة في جهود التنمية 

املجتمعية املستدامة.
واضاف مدير مشروع وقف الوقت ان من ضمن 
اهــــداف هذا البرنامج التدريبي االقليمي انكشــــاف 
املشــــاركني فيه على التجارب التطوعية واخليرية 
للدول املضيفة وتبادل التجارب والتنسيق املشترك 
لعمل تطوعي مســــتقبلي يهدف خلدمة املجتمعات 
وسد احتياجات االفراد. وتابع بشارة ان من اهداف 
اقامة هــــذه الدورات التدريبيــــة لتأهيل املتطوعني 
خارج الكويت نشر ثقافة العمل التطوعي والدعوة 
له واستقطاب شريحة الشباب في تلك املجتمعات 
لالقدام على العمل التطوعي مبختلف املجاالت ودعم 
آليات التشغيل لدى املؤسسات العاملة فيها بقوى 
بشــــرية تطوعية مؤهلة ومدربة على اسس علمية 

وعملية مدروسة وموجهة لهذا الغرض.

ليلى الشافعي
ضمن برامجها وانشـــطتها 
املبارك  املعدة لشـــهر رمضان 
التراث  اطلقت جمعيـــة احياء 
االسالميـ  اجلهراءـ  اول برامجها 
التي ستنطلق مبشيئة اهللا في 
اوائـــل الشـــهر الفضيل وذلك 
بتسيير رحلتي عمرة للمحتاجني 
من اجلاليات الوافدة في الكويت 
تنطلق على مرحلتني وذلك على 
نفقة يوسف فريح احلربي للسنة 

الثانية على التوالي.
وقال رئيـــس مركز الهداية 
لتوعية اجلاليات فهاد الظفيري 

العمرة ســـتكونان  ان رحلتي 
الثالثـــة والرابعة لهـــذا العام، 
الثانية عشرة  الرحلة  وتعتبر 
في مسيرة املركز وستضم ٩٥ 
معتمرا من مختلف اجلنسيات 
من اجلاليات املسلمة يؤدون من 
خاللها مناسك العمرة في احلرم 
املكي وزيارة املدينة املنورة وذلك 

على مدى خمسة ايام.
واشار الظفيري الى ان الرحلة 
خصـــص لها برنامـــج امياني 
املركز يشمل رعاية  باشـــراف 
املعتمر من خالل توزيع املطويات 
واالشرطة والكتيبات التي تسهل 

على املعتمر اداء املناسك بيسر 
وسهولة.

مشيرا الى انه سيرافق الرحلة 
طاقم اداري لتيســـير الســـبل 
علـــى املعتمرين وطاقم دعوى 
العمرة وارشاد  لشرح مناسك 

املعتمرين.
الظفيـــري بتقدمي  واختتم 
الشكر للمتبرع على تيسير هذه 
الرحلة وحتمل جميع التكاليف 
من الكويت وحتى العودة اليها 
ســـائلني اهللا ان يضع جهوده 
اخليرة في ميزان حسناته يوم 

القيامة.

أبوسيدو: اإلدارة تلعب دورًا دينيًا ووطنيًا يساهم بال شك في مواجهة الحمالت الدخيلة

«اإلعالم الديني» تهدي أكثر من ١٠٠ DVD ألكاديمية اإلعالم
التي تعيد للشباب  من احلمالت 
امجادهــــم وبطوالتهم التاريخية 
واجنازاتهــــم في شــــتى املجاالت 
العلميــــة والدينيــــة والرياضية 

والتربوية.
ابوســــيدو باالشادة  واختتم 
بالــــدور الوطنــــي والديني الذي 
يقوم به مدير ادارة االعالم الديني 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
العام  الفكرة واملشرف  وصاحب 
على هذه احلمالت الدينية التوعوية 
صالح ابا اخليل، مؤكدا ان احلمالت 
التي تقدمها هذه االدارة النشطة 
تلعب بال شك دورا كبيرا وفاعال في 
تعديل وتقومي كثير من السلوكيات 
واالخطاء التي يرتكبها ابناؤنا تارة 

عن جهل وتارة عن عمد.

إدارة الثقافة اإلسالمية تنتج فالش 
«فضل صيام شهر شعبان»

اعلنت ادارة الثقافة االسالمية في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
انها وفي سبيل االستعداد الثقافي الدعوي للمواسم الدينية التي تعمق 
من خاللها اجلرعات التوعوية والقيمية من الفضائل وجالئل االعمال 
قامت بانتاجه فالش امياني توجيهي جديد يتزامن مع شــــهر شعبان 
بعنوان «فضل صيام شــــهر شعبان»، مشــــيرة الى ان الفالش يحمل 
مضامني ثقافية ورؤى تربوية واعالمية مبتكرة، تخرج به االدارة من 
حيز التقليد الى نطاق التجديد واالبداع في اتباع االحدث واالجود من 
ناحية االخراج والكلمات وغيرها بهدف توصيل الفكرة وتثبيتا لشعارها 

«نحو ثقافة متميزة.. ملجتمع متميز» بأسهل الطرق.
واوضحت االدارة ان هذا العمل يأتي متزامنا مع دخول شهر شعبان 
انطالقــــا من حرص االدارة على تفعيل دورها الريادي على املســــتوى 
االجتماعي املتمثل في تذكير املســــلمني بفضل صوم شهر شعبان وما 

يتخلله من فضائل وقربات الى اهللا عز وجل.

مبرة الرحمة تقدم برنامجًا ثقافيًا وترفيهيًا
ألطفال دور الرعاية االجتماعية

اقامت مبـــرة الرحمة اخليريـــة برنامجا ثقافيا 
وترفيهيا اشتمل على العديد من البرامج واالنشطة 
وذلك على شرف ومبشاركة من أطفال دور الرعاية 
االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
واقيم البرنامج في مقر املبرة في منطقة الصباحية. 
وقالت رئيسة القسم النسائي في املبرة منيرة احلربي 
ان اســـتضافة اطفال دور الرعاية تأتي انطالقا من 
اهداف املبرة القائمة على املشاركة املجتمعية وتقدمي 
البرامج واالنشطة التي من شـــأنها ان تعزز القيم 
االجتماعية من تكافل ورعاية وحب وتعاون وألفة 
بني افراد املجتمع بجميع شـــرائحهم. واشارت الى 

ان املبرة اعدت برنامجا متكامال الطفال دور الرعاية 
اشتمل على مسابقات ثقافية متنوعة وعلى ألعاب 
ترفيهية كما مت توزيع الهدايا على االطفال واملشاركني. 
وقالـــت ان اطفال دور الرعاية االجتماعية عاشـــوا 
جوا عائليا متميزا واســـتطعنا ان نحقق لهم بيئة 
اجتماعية متكاملة وذلك بتواصلهم مع جهات تساعد 
في رعايتهم وتأهيلهم مما ساعد في رسم االبتسامة 
على وجوههم. كما قامت اللجنة بعمل رحلة لدار رعاية 
املسنني شارك فيها مجموعة من االخوات في املنطقة 
كما اقامت املبرة عددا من الرحالت ومنها رحلة ملسجد 

الدولة ورحالت لالماكن السياحية بالكويت.

واالسالمية واالنسانية وذلك من 
خالل ما تبثه بعض مواقع االنترنت 
والفضائيات العاملية من ســــموم 
وافكار تدفعهم الى تعاطي املخدرات 
وتغريهم مبمارسة الرذائل مبختلف 
ألوانها وذلك بهدف اقصائهم عن 
حتمل مسؤولياتهم في بناء الوطن 
وتعزيز قيم التآلف واحملبة واالخاء 
والتعــــاون حتت مظلة االســــالم 

وتعاليمه السمحة.
جاء ذلك مبناسبة اهداء ادارة 
االعالم الديني باالوقاف اكثر من 
١٠٠ قرص DVD لطلبة االكادميية 
الدوليــــة لالعــــالم، وللدارســــني 
للمناهج الصحافية الشاملة بكليات 
االعالم عموما الفتا الى ان االقراص 
حتتوي على خالصة الفالشــــات 

التي صاحبت جميع حمالت االدارة 
القيمية على مدار السنوات املاضية 
باللغتني العربيــــة واالجنليزية، 

مؤكدا ضرورة اعداد استراتيجية 
شــــاملة حلمالت اعالمية متعددة 
تســــاهم في اعــــادة ترميم وبناء 
الدخيلة من  ما افسدته احلمالت 
تشويه للقيم واالخالقيات العربية 
واالسالمية واالنسانية االصيلة.

اننا بحاجة ماسة  الى  واشار 
حلمــــالت توعوية متعــــددة مثل 
الوالء للوطن واحملافظة  حمالت 
على ممتلكات الدولة ومكتسباتها 
في الداخل واخلارج وحمالت اخرى 
للحث على املطالعة والقراءة للكتب 
املفيــــدة الكتســــاب ابنائنا ثروة 
لغوية اضافة الى حصولهم على 
كنز من املعلومــــات في مختلف 
العلوم الدينية والدنيوية واخرى 
الستثمار اوقات الفراغ او غير ذلك 

اشاد املستشار االعالمي احمد 
ابوسيدو باالجنازات املميزة الدارة 
االعالم الديني في وزارة االوقاف 
والشؤون االســــالمية من خالل 
التوعوية في  حمالتها االعالمية 
توجيه الشــــباب من اجلنســــني، 
التمســــك  وتوعيتهــــم بأهميــــة 
بالفرائض واركان االسالم وحثهم 
على ذلك بأسلوب يتوافق وطبيعة 
الفكرية  العصــــر واملســــتويات 
والثقافيــــة واالعالمية البناء هذا 

اجليل.
واكد ضــــرورة قيام مثل هذه 
احلمالت التوعوية البناء هذا اجليل 
ملواجهة احلمالت الشرسة التي تقوم 
بها جهــــات عاملية لغرس مفاهيم 
بعيدة كل البعد عن القيم االخالقية 

صالح ابا اخليل
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