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 لجنة زكاة الشامية والشويخ

  تستقبل المتبرعين في رمضان 

 دورة ثقافية نسائية للغفيلي اليوم وغدًا

 زكاة الجابرية: توزيع ٦ آالف 
  وجبة في الشهر الفضيل 

 صرح امني سر جلنة زكاة الشامية والشويخ وليد السنعوسي 
بأن اللجنة ستستقبل املتبرعني في شهر رمضان املبارك وتعلمهم 
بأن أوقات الدوام ســـتكون من الساعة ١٠ صباحا وحتى ١٠ مساء 
طوال ايام الشهر الفضيل وتستقبل زكواتهم ومشاريعهم ملساعدة 

األسر احملتاجة في جميع مناطق الكويت.
  واشار ايضا الى مشروع افطار الصائم وهو عبارة عن وجبة 
افطار تقدم للصائم ويقام املشـــروع في مقرها الثابت في منطقة 
الشامية قريبا من اللجنة وهناك مناطق اخرى يقام فيها مشروع 
افطار الصائم، وللعلم فان قيمة الوجبة الواحدة دينار واحد وقيمة 
افطار صائم مدة شهر ٣٠ دينارا. لذا نتمنى من املتبرعني اإلسهام 
بهذا املشروع الذي يســـهم بإفطار عدد كبير من الصائمني، حيث 

مت افطار ١٩٣٦٨ صائما بالعام املاضي.
  وأضاف السنعوسي ان «مشروع متوين األسر احملتاجة» يسهم 
مبساعدة أسر كثيرة في جميع مناطق الكويت، ومن مهام املشروع 
توفير املواد التموينية األساسية لألسر احملتاجة، واملساهمة بهذا 
املشـــروع تكون عن طريق االستقطاع الشـــهري بقيمة ١٢ دينارا 
شهريا او مبا جتود به أيديكم الكرمية. ونستقبل التبرعات على 

األرقام اآلتية: ٦٦٦٥٥٢٣١ ـ ٢٤٨٤٠٧٤٠. 

 أكدت إدارة الثقافة اإلســـالمية بوزارة األوقاف والشـــؤون 
اإلسالمية التزامها بإبراز دور الثقافة اإلسالمية الهادفة في غرس 
القيم والتفاضل وتصحيح األفكار وتقوميها داخل املجتمع، جاء 
ذلك خالل قيام اإلدارة باستضافة د.أحمد الغفيلي ضيفة اإلدارة 
من اململكة العربية السعودية والتي جاءت زيارتها تلبية من 
اإلدارة للضروريات التوعوية الثقافية امللحة واحلاجة الى نشر 

الفكر القيمي التوجيهي الهادف.
  وأضافت اإلدارة ان الغفيلي ستقوم خالل استضافتها بتقدمي 
دورة تثقيفية شرعية موجهة للنساء في خطوة جاءت نتاجا 
للتطور الذي تشهده اإلدارة والتزاما منها بأن تغطي أنشطتها 
جميع شـــرائح املجتمع في شـــراكة مجتمعية وثقافية حتقق 
غايتها في صناعة املناخ الثقافي اإلســـالمي القادر على طرح 
البدائل، وبينت اإلدارة ان الدورة ستقام مساء اليوم وغدا في 
صالة تنمية املجتمع في منطقة الفردوس ابتداء من الساعة ٤ 

وحتى الساعة ٩. 

 اعلن املســـؤول االعالمي بلجنة اجلابرية للزكاة والصدقات 
احدى جلان جمعية النجاة اخليرية يعقوب الشـــطي ان اللجنة 
بدأت باســـتقبال املتبرعني ملشـــروع افطار صائم لشهر رمضان 
املقبل وســـيتم توزيع اكثر مـــن ٦ آالف وجبة وذلك في مناطق 

مختلفة داخل الكويت.
  وتابع: ان املشروع يهدف الى اقامة والئم افطار صائم للفقراء 
واملســـاكني واحملتاجني كما ســـيتم توزيع وجبات افطار صائم 
للحاالت التي ســـبق للجنة دراستها وذلك حتت اشراف اللجنة 
املباشـــر كما تســـتقبل اللجنة الزكاة والصدقات واملساهمة في  
مشـــاريعها اخليرية املختلفة والتي ستساهم بعون اهللا تعالى 
في مساعدة الكثير من األسر احملتاجة داخل الكويت، حيث مت في 
العام املاضي مساعدة ٥٨٧ أسرة وذلك بعد بحث احلاالت املتقدمة 
للمساعدة واستيفاء املستندات املطلوبة وعرضها اسبوعيا على 

اعضاء اللجنة.
  ويتم بحث احلاالت املستحقة للمساعدة وحتديد املبلغ املناسب 
لكل اسرة (الفقراء واملساكني وااليتام واالرامل واملطلقات واملرضى 
واملعاقون وضعاف الدخل) ومن مشـــاريع اللجنة العام املاضي 
مساعدة ٥٨٧ أســـرة منها ٥٢ أسرة شهريا وتوزيع متوين لعدد 

٤٥٠ أسرة وكفالة ١٦ يتيما وعدية وكسوة عيد. 

 موزع على ٢٩ دولة ويستفيد منه األيتام وطلبة العلم واألسر الفقيرة 

 بيت الزكاة يعتمد ١١٤ ألف دينار لمشروع والئم اإلفطار برمضان 
 من ضمن املشاريع اخليرية التي يشرف عليها 
بيت الزكاة سنويا مشـــروع والئم اإلفطار داخل 
الكويـــت وخارجها وذلك منذ عـــام ١٩٨٨، ويالقي 
هذا املشروع إقباال مميزا من املتبرعني معبرا عن 
أرقى صور التكافل االجتماعي والتالحم األسري 
بني أفراد املجتمع الكويتي، حيث يستفيد كل من 
األســـر احملتاجة واأليتام وطلبة من هذا املشروع 

الذي يدخل الفرحة على قلوبهم في شهر اخلير.
  وحول هذا املشروع صرحت رئيس قسم الهيئات 

عفاف الهويدي بأن العمل في بيت الزكاة جار على 
قدم وساق استعدادا ملشروع والئم اإلفطار لشهر 
رمضان املقبل، حيث من املقرر ان يتم تعاونه مع 
٣٩ هيئة وجمعية خيرية لتنفيذ هذا املشروع في 
٢٩ دولة في رمضان املقبل بإذن اهللا وذلك في كل 
من جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، دولة 
لبنان، فلسطني، اململكة األردنية الهاشمية، جمهورية 
ســـورية، دولة اليمن، دولة السودان، الصومال، 
موريتانيا، سريالنكا، اندونيسيا، بنغالديش، غويانا، 

باكستان، الهند، كوســـوفا، مالي، بوركينافاسو، 
منغوليا، الفلبني، كندا، السنغال، البوسنة والهرسك، 
بلجيكا، جيبوتي ونيجيريـــا بحيث تبلغ تكلفة 

الوجبة الواحدة ٧٥٠ فلسا.
  وبينت الهويدي ان اجمالي املبلغ املعتمد للمشروع 
هــــو ١١٤٠٠٠ دينار بواقع ١٥٢٠٠٠ وجبة إفطار خالل 
شهر رمضان املبارك، باالضافة الى تبرع بيت التمويل 
الكويتــــي مببلغ ٥٠٠٠٠ دينــــار لعدد  ٦٦٦٥٧ وجبة 
إفطار، الى جانب مبلغ ١٧٧٥٠ دينارا من بند فوائض 

املشــــروع لعدد ٢٣٦٦٣ وجبة إفطار، ومبلغ ٤٥٠٠٠ 
دينار على نفقة محســــنني من الكويت، وأشارت الى 

انه سيتم اعتماد مبالغ أخرى الحقا.
  وأكدت الهويدي حرص بيت الزكاة على وصول 
وجبات اإلفطار أليتام بيت الزكاة واألسر احملتاجة 
وطلبة العلم كما بينـــت ان البيت يقوم بتوجيه 
الهيئات واجلمعيـــات اخليرية الى احلرص على 
معايير الســـالمة الغذائية والصحية في اختيار 

الوجبات. 

 الكويت تحصد المركز األول في مسابقة األردن لحفظ القرآن 

القرآن الكرمي وتالوته وتفسيره 
اململكـــة األردنية  التي نظمتها 
الهاشـــمية في الفترة بني ١ و٥ 
اجلاري حتت رعاية امللكة رانيا 

العبداهللا. 

الكنـــدري: نبـــارك للطالبة أمل 
خالد يوســـف الشطي من مركز 
عبداهللا املبارك، وذلك حلصولها 
على املركز األول في املســـابقة 
الهاشمية الدولية لإلناث حلفظ 

الالتــــي عملن بجهــــد كبير معي 
وشجعنني على التميز.

  ومن جانبه، قال مراقب حلقات 
مراكز حتفيظ القرآن الكرمي بإدارة 
الكـــرمي ناصر  القرآن  شـــؤون 

القرآن  إدارة شــــؤون   أعلنت 
الكرمي بوزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية عن حتقيق الكويت املركز 
األول في املسابقة الهاشمية الدولية 
لإلناث حلفظ القرآن الكرمي وتالوته 
وتفســــيره من خالل الطالبة أمل 
خالد يوسف الشطي التي شاركت 
في تلك املسابقة التي أقيمت في 
اململكة األردنية الهاشمية في الفترة 
بني ١ و٥ اجلاري حتت رعاية امللكة 

رانيا العبداهللا.
  وقالت الطالبة أمل الشطي: أحمد 
اهللا كثيرا على هذا اإلجناز فلله 
الفضل من قبل ومن بعد وأهدي 
هذا اإلجناز الى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشــــيخ نواف األحمد 
وإلى والدي وإدارة شؤون القرآن 
الكرمي التي وفرت كل اإلمكانيات 
وإلــــى مركز عبداهللا املبارك على 
مســــتوى اإلداريات واحملفظات 

 أمل الشطي تتوسط أسرتها 
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