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 خليفة الهاجري

 أحمد باقر الكندري 

 «اإلعالم الديني» تعلن أسماء الفائزين بمسابقة نفائس
  ليلى الشافعي

  أعلنت إدارة اإلعالم الديني بوزارة األوقاف والشؤون االسالمية عن 
انتهائها من القرعة اإللكترونية اخلاصة باختيار الفائزين في مسابقة 
نفائس األســــبوعية والتي بدأت مســــيرتها منتصــــف أكتوبر املاضي 
عبر موقع نفائس اإللكترونيــــة www.nafaess.com مصاحبة للحملة 
القيمية األخيرة «تبي تريح قلبك يال نصلي». وأكد مراقب الدراســــات 
والتســــويق اإلعالمي بإدارة اإلعالم الديني بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلســــالمية واملدير التنفيذي ملشروع نفائس القيمي لتعزيز العبادات 
خليفة الهاجري ان ذلك يتســــق مع اســــتراتيجية الوزارة الرامية الى 
توسيع نطاق اإلعالم القيمي الهادف واستثمار األدوات اإلعالمية املتاحة 
لنشر قيم االعتدال والوسطية املنبثقة من تعاليم ديننا احلنيف. وبّني 
ان التواصل االلكترونــــي بات ضروريا في توصيل املضامني واألفكار 
والرؤى املتعلقة بكل الرسائل االعالمية باعتباره اقصر الطرق للوصول 
الى عقول وقلوب الشــــباب، السيما في عصر العوملة وما صاحبها من 
تغير في أدوات اخلطاب اإلعالمي مبا يتالءم ويتواكب مع التطور الذي 

تشهده الساحة اإلعالمية مبختلف أشكالها وألوانها. ولفت الهاجري الى 
ان املسابقة منذ انطالقتها منتصف اكتوبر املاضي وهي حتظى بإقبال 
جماهيري، الســــيما من قبل الشــــباب (بننيـ  بنات). مؤكدا ان هذا في 
حد ذاته يعتبر جناحا حقيقيا للمسابقة ودليال عمليا على انها تسير 

في الطريق الصحيح.
  واشــــار الهاجري الى أهمية اإلعالم القيمي، مشددا على ان رسالة 
اإلعالم بصفة عامة ينبغي ان تكون مدروســــة بعناية سواء من حيث 
األهــــداف او الرؤى او اآلليات، وذلك ان اردنا ان تؤتي ثمارها وحتقق 
أهدافها بالشكل املطلوب، السيما اننا مازلنا الى هذه اللحظة عاجزين 

عن استغالل هذه اآللة الضخمة. 
  واختتم الهاجري داعيا الفائزين الى التوجه ملبنى مجمع الوزارات، 
وزارة األوقاف، ادارة اإلعالم الديني، الدور األول، لتســــلم جوائزهم، 
والفائزون هم: صالح عبدالعزيز محمد (سعودي)، احمد مرزوق هملول 
(كويتي)، عبدالرحيم عبدالعزيز عبداهللا (سوري)، عبداهللا محمد احمد 

الكندري (كويتي)، محمد احمد حني عثمان (مصري). 

 الحسيني: وجبات إفطار لـ ٧٠ ألف صائم في رمضان
 ليلى الشافعي

  كشــــف رئيس الهيئة االدارية بجمعيــــة احياء التراث 
االسالميـ  فرع اجلهراء بندر احلسيني عن برنامج اجلمعية 
خالل شــــهر رمضان املبارك الذي مت االنتهاء منه. قائال ان 
استعدادات استقبال الشهر ضخمة وقوية ويعود ذلك الى 
اتساع محافظة اجلهراء وحاجتها املاسة لتنفيذ املشاريع 

اخليرية والدعوية.
  وأضاف احلسيني ان استعداد فرع اجلمعية ال يقف عند 
االنشطة التقليدية من استقبال التبرعات والزكاة والصدقات 
وتنفيذ املشاريع اخليرية بل يتعداها الى القيام بأنشطة 
متميزة في هذا الشــــهر الفضيل تعود خلصوصية الفرع 
في محافظة اجلهراء والذي يقع على عاتقه الكم البشري 
الهائل من اجلاليات متعددة اجلنسيات حيث يقوم مركز 

الهداية بتوعية اجلاليات التابعة لفرع اجلمعية باالهتمام 
بهذه الفئة من خالل تنفيذ مشروع افطار الصائم السنوي 
والذي استطاع املركز بفضل من اهللا في كل عام أن يفطر 
أكثر من ٧٠ ألف صائم طوال الشــــهر الفضيل عبر مواقع 
منتشرة ومجهزة ومعدة خصيصا لهذا املشروع باشراف 
يومي عليه من خالل اعداد املوائد مبراكز من عشرة مواقع 
موزعة حسب انتشار اجلاليات في رقعة محافظة اجلهراء 
األمر الذي يدفعنا لالهتمام بهذا املشروع بشكل كبير لقول 
النبي ژ: «من أفطر صائما فله مثل أجره غير أنه ال ينقص 
من أجر الصائم شيئا». وتابع: نحن ننطلق من رحاب هذا 
احلديث النبوي الشريف إلشراك املتبرعني وأهالي محافظة 
اجلهراء في حتقيق الغاية من االخوة االسالمية بيننا وبني 
اجلاليات وكسبا ألجر الصائمني. وأضاف احلسيني: وتأكيدا 

ألهمية مشــــروع السلة الرمضانية التي نهدف من خاللها 
لتموين األسر الفقيرة واحملتاجة في محافظة اجلهراء بكل 
ما حتتاجه في الشهر الفضيل على املائدة الرمضانية من 

موائد غذائية خاصة بالشهر الفضيل.
  وبني احلسيني ان مشروع املليون مصحف يزداد وهجه 
وزخمه في شــــهر رمضان املبارك حيث يسعى الفرع من 
خالل هذا املشروع لطباعة وتوزيع مليون مصحف ملليون 

مسلم في بالد العالم اإلسالمي الفقير.
  وعرج على اجلهود اإلعالمية التي تقوم بها جلنة العالقات 
العامة واإلعالم مــــن خالل تعميم واخراج وطباعة املجلة 
الرمضانية الســــنوية واملرفقة معها «سي دي» املصحف 
الكامل للقارئ الشيخ أحمد العجمي حيث سنقوم مبشيئة 

اهللا بتوزيع عشرة آالف نسخة. 

 عقب إجرائها للقرعة اإللكترونية

 «إحياء التراث» في الجهراء أنهت استعداداتها للشهر الفضيل

 «زكاة العثمان» تقيم السوق الخيري  الثامن عشر ١٣ الجاري

 إدارة الثقافة اإلسالمية تشارك 
  بمعرض سورية الدولي للكتاب

 أكدت إدارة الثقافة اإلســـالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية حرصها الشديد على التواجد 
بصـــورة مكثفة وبفاعليـــة ثقافية أكثر وذلك من 
خالل مشاركتها املجدية في املراسم والتظاهرات 
الثقافية والفكرية في الداخل واخلارج والتي تعزز 
بدورها من مسارات قنوات الشراكة اجلماهيرية 
املجدية التي تعمق فرص االلتقاء والتشاور من أجل 
اخلـــروج بصيغ ونظريات ورؤى فكرية وثقافية 
ترسيخ أرضية تقيم أداء املؤسسات الثقافية في 
البلدان املشاركة ونقل خبراتهم وجتاربهم الرائدة 
في مجاالت الفكر والثقافة والدعوة، من خالل آلية 
متكاملة األهداف جتمع بني أصالة املنهج والوعي 
مبتطلبات العصر، جاء ذلك عقب إعالن اإلدارة عن 
املشاركة خالل األيام القليلة املقبلة بوفد في أنشطة 
الدورة الـ ٢٥ ملعرض الكتاب الدولي بسورية والذي 

تنظمه مكتبة األسد الدولية بدمشق خالل الفترة من 
٧ إلى ١٦ اجلاري ممثلة بذلك الوزارة، والتي تأتي 
تلبية من االدارة ودعما لفرص التواصل والتفاعل 
البناء واملثمر مع مختلف األنشطة الثقافية والفكرية 

التي تشهدها الساحة العربية واإلسالمية.
  وشددت على الدور الذي تلعبه وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســـالمية في الكويت ممثلة في ادارة 
الثقافة اإلسالمية من اســـتثمارها أوجه الشراكة 
والتواجد عبر معارض الكتاب الدولية وما متثله 
كأسواق رائجة النتقال اخلبرات والتباحث املفضي 
الى فتح قنوات ريادية ومد جسور من التكامل في 
جميع املجاالت، وحتسني املناخ الفكري من خالل 
ما يتخلل هذه املعارض من أحداث الفتة كندوات 
أو محاضـــرات أو ورش عمل تعم بها الفائدة على 

شرائح مختلفة باملجتمع. 

 ليلى الشافعي
  أعلن مدير جلنة زكاة العثمان 
احمد باقر الكندري ان الســـوق 
الثامن عشـــر ستقيمه  اخليري 
اللجنة الفترة االولى ابتداء من ١٣ 
اجلاري الى ١٩ منه، والفترة الثانية 
من تاريخ ٨ سبتمبر الى ١٩ منه 
خالل شهر رمضان املبارك، أعاده 
اهللا علينا وعلى األمة اإلسالمية 
باخلير واليمن والبركات، حتت 
رعاية الشـــيخة سلوى عبداهللا 
السلمان الصباح وستكون مواعيد 
افتتاح السوق من الساعة العاشرة 
صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن 
الساعة اخلامســـة عصرا حتى 
العاشرة مساء في صالة الشيخ 

سالم العلي في قرطبة.

  ودعـــا الكندري التجار وأهل 
اخلير لدعم السوق اخليري، حيث 
ان الســـوق يقام لصالح األيتام 

املتعففة ودعم مشاريع  واألسر 
اللجنـــة املختلفة، كمـــا توجه 
اللجـــان وأصحاب احملالت  الى 
للمشـــاركة بعـــرض منتجاتهم 
وتوجه الى اجلمهور الكرمي لزيارة 

السوق.
  وشكر الكندري أصحاب الصالة 
أســـرة الشيخ سالم العلي حيث 
وضعوا الصالة حتت خدمة اللجنة 

والعمل اخليري.
الكندري ان السوق    وأضاف 
سيشتمل على عروض مميزة من 
أحدث مالبس القرقيعان وهدايا 
القرقيعـــان لألطفـــال ومالبس 
العيد ودراعات ومالفع وشـــنط 
وإكسســـوارات ومـــواد جتميل 

وبخور وعطور وألعاب أطفال. 
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