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 أحد فالشات «نفائس»

 فالشات «نفائس» عبر أكثر من ٦٠ شاشة
   عرض سينمائي أول أيام عيد الفطر

 مطبعة «اإلعالم» تعاود
   طباعة المصحف الشريف

 بعد توقف أكثر من ٥٠ عامًا

 أعلن مدير عام مجموعة مطابع اخلط العاملية محمد أبوخالد 
عن طباعة املصحف الشريف في مطبعة وزارة االعالم في الكويت 
وذلك لتزايد الطلب على طباعة املصحف للجهات الرسمية واالهلية 

في البالد وذلك بعد توقف دام اكثر من نصف قرن.
  ووصف ابوخالد في تصريح لـ «كونا» هذا العمل بأنه يبعث 
على الفخر جلميع املؤسسات الكويتية ملا فيه من خدمة القرآن 
الكرمي ونشر علومه واملساهمة في تنشئة جيل يتحلى بالسلوك 
واخللق القرآني وجعل الكويت منارة بني الدول املساهمة والرائدة 

في هذا املجال.
  واوضح انه مت اعداد دراسة مستفيضة لهذا املشروع بشراء 
احدث اآلالت اخلاصة بطباعة وجتليد املصحف الشريف للوصول 
الى اعلى مواصفات فنية في عالم الطباعة بالتعاون مع شـــركة 
«غراس للدعاية واالعالن والنشـــر والتوزيع»، وستتم طباعته 

بخط عثمان طه وهو اخلط املستخدم في مصحف املدينة.
  واكد ابوخالد ان اهداف طباعة املصحف الشريف وترجمة معاني 
القرآن الكرمي وتفسيره والعناية بعلوم القرآن الكرمي والعناية 
بالبحوث والدراسات االسالمية هو الوفاء باحتياجات املسلمني 

داخل الكويت وخارجها من االصدارات املختلفة.
  وشـــدد على ان القائمني على املشروع وضعوا نصب اعينهم 
جملة األخطاء التي حدثت في املاضي وحرصوا على تالفيها من 
خالل تشـــديد الرقابة على ما يعـــرف مبراقبة اجلودة وذلك من 

خالل مراقبة النص.
  وقال ابوخالد ان مراقبة النص تتم عن طريق جلنة مستقلة 
مختصة في علوم القرآن من جتويد وقراءات ورسم وضبط وهي 
الوحيدة املسؤولة عن اعطاء االمر بالبدء باالنتاج ألي ملزمة بعد 

التأكد من سالمة النص وذلك في مراحل التحضير والطباعة.
  وذكر ان هناك مراقبة نوعية هي املســـؤولة عن اكتشاف اي 
أخطاء محتملة على خطوط االنتاج املختلفة من طباعة وجتميع 
وخياطة وجتليد ومن ثم املراقبة النهائية اضافة الى وجود رقابة 
علمية مستمرة من جلنة مراقبة النص للتأكد من سالمة النص 
القرآني. واكد ابوخالد وجود مراقبة نوعية ترافق جميع مراحل 
العمل بوجود جهاز كامل للمراقبة النهائية يبدأ عمله من حيث 
تنتهي عمليات جتليد املصاحف لتحقيق مزيد من الدقة والتأكد 
من صحة االصدارات ومطابقتها للمواصفات الفنية احملددة لها. 
يذكر ان الكويت قامت بتجربة طباعة املصحف الشريف منذ أكثر 
من نصف قرن حيث كان أول مصحف متت طباعته في الكويت 
يحمل تاريخ عام ١٩٥٩ ميالدية مبطابع وزارة االعالم الكويتية. 

 ليلى الشافعي
  أعلنت إدارة اإلعالم الديني بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية عن ان فالشات املشــــروع القيمي لتعزيز 
العبادات «نفائس» ســــتبث عبر أكثر من ٦٠ شاشة 
عرض سينمائي ابتداء من أول أيام عيد الفطر املبارك 
قبل وبعد وأثناء العرض السينمائي الفتة الى ان ذلك 
يعد خطوة رائدة في مجال التعاون بني االدارة وشركة 
السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب). صرح بذلك 
مراقب االنتاج والتنسيق اإلعالمي بإدارة اإلعالم الديني 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ومدير العالقات 
العامة باملشروع القيمي لتعزيز العبادات «نفائس» 
(حملة تبي تريح قلبك يال نصلي) سلمان اخلليفان 
حيــــث أوضح في بيان صحافــــي ان ذلك يتوافق مع 
استراتيجية األوقاف الرامية الى بث الوعي الديني بني 
جميع الفئات والشرائح السيما فئة الشباب باعتبارها 
األكثر عرضة للمغريات واملثيرات خاصة بعدما أصبح 
العالم قرية صغيرة منزوعة احلواجز والسدود. واشار 

اخلليفان الى ان أهمية الفالشات تكمن في كونها تذكر 
املشاهدين من رواد السينما بأهم أركان اإلسالم وأعظمها 
عند اهللا عز وجل بعد الشهادتني «الصالة» خاصة ان 
الهمم قد تفتر عقب شهر رمضان املبارك وقد يتكاسل 
البعض عن أداء تلك الفريضة املقدســــة أو تأخيرها 
عن أوقاتها، ويكمل اخلليفان: هذا فضال عن ان الدعوة 
في مثل هذه األماكن في حد ذاتها تعتبر مكسبا كبيرا 
ســــواء للداعي أو للمدعو خاصة إن اســــتجاب وذلك 
ملضاعفة األجر والثواب على اعتبار انها أماكن يغلب 
عليها اللهو واللعب وذكر اهللا فيها له مكانة ال ينكرها 
عاقل. وأشار اخلليفان الى ان الفالشات يغلب عليها 
الطابع الســــينمائي ملا تتميز به رسالتها من سهولة 
ويسر وسرعة في األداء حيث ان مدة عرض الفالش ال 
تتجاوز الـ ٥٠ ثانية وهذا على حد قوله يكسبها أهمية 
وخصوصية وذلك علــــى اعتبار انها تتوافق مع رمت 
احلياة السريع من ناحية، وتتالءم مع حياة الشباب 

واألجواء السينمائية من جهة أخرى.

 ناصر العمار 

 العمار يؤكد أهمية توطين العمل الخيري
   في الكويت لمساعدة المحتاجين

 اكـــد مديـــر ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات بوزارة الشؤون 
ناصر العمار اهمية توطني العمل 
اخليـــري في الكويت ملســـاعدة 
احملتاجـــني وتبنـــي املشـــاريع 
اخليرية، مشـــيدا بالتنسيق مع 
اجلهات اخليرية في هذا الشأن.

  وقـــال العمار، فـــي لقاء مع 
«كونا»، ان انشـــاء مركز لتأهيل 
التائبني هو مقترح مقدم من قبل 
جلنة بشائر اخلير اول املشاريع 
التي تقدمت الى جلنة توطني العمل 
اخليري، مما يؤكد تضافر اجلهود 
اخليرية لدعم هذا املشروع لتأهيل 

التائبني.
  واكد اهميـــة توحيد اجلهود 
املشتركة لنشر الوعي بني أفراد 
املجتمع حول خطورة اآلفات التي 
تفتك بأبناء املجتمع والدعوة الى 
توحيد اجلهود حملاربتها من قبل 
الدولة واجلمعيات  مؤسســـات 

اخليرية في الكويت.
  كما اكد اهتمام الدولة بتشجيع 
العمل اخليري غير  توطني ريع 
املشروط بتوجيهه داخل الساحة 
الكويتية، مشيرا الى ان اجلمعيات 
اخليرية ابدت موافقتها على دعم 

الصندوق اخليري.
  واشار الى اهمية التنسيق بني 
الـــوزارة وجهات العمل اخليري 
وتبادل اخلبرات فيما بينها مبا 
يحقـــق تفعيل العمـــل اخليري 
ومســـاهمته في تنمية املجتمع 
بالتنســـيق مع اجلهات املعنية 

داخل الوزارة وخارجها.
  وقال العمار ان الصندوق يتلقى 
مقترحات املشاريع اخلاصة بتوطني 

  وحـــول الهـــدف من انشـــاء 
الصندوق، قال العمار ان الهدف 
يتمثل في تشـــجيع توطني ريع 
العمـــل اخليـــري وتوجيهه الى 
الساحة الكويتية بدال من اخلارج 
من خالل تبني جلان الصندوق 
لبعـــض املشـــروعات اخلدمية 
كبنـــاء دور العبـــادة واملدارس 
واملستشـــفيات ودور الرعايـــة 
االجتماعية وتبني مشـــروعات 

خيرية داخل البالد.
  واضاف ان للصندوق وبحسب 
القـــرار دفاتر محاســـبية  مواد 
منتظمة تثبت بها االيرادات اليومية 
وحصيلة التبرعات ومتابعة حركة 
حسابات الصندوق ويعهد الى احد 
مكاتب تدقيق احلسابات باالعتماد 
ميزانية الصندوق ثم ترفع الى 

الوزير القرارها.
  وقـــال العمـــار ان الصندوق 
يســـاعد احلاالت واالسر التي ال 
ينطبق عليها قانون املساعدات 
االجتماعية الـــذي تقدمه وزارة 
الشؤون باالضافة الى احلاالت التي 
تقدمت للوزارة لطلب مساعدات، 
لكن القانون ال يســـمح مبنحها 

مساعدات شهرية أو مقطوعة.
  واضاف ان من احلاالت التي 
تســـعى اللجنة ملساعدتها أيضا 
ذوي االحتياجات اخلاصة، سواء 
من احلاالت املوجـــودة في دور 
الرعاية االجتماعيـــة او غيرها 
مضيفا ان املساعدة املقدمة لهذه 
الفئة ســـتكون من خالل برامج 
وانشـــطة تســـاعد علـــى اعادة 
تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا ومهنيا 

وثقافيا. 

العمل اخليري مبختلف أنواعها من 
جميع اجلهات احلكومية واألهلية 
واألفراد ودراسة املشاريع املقترحة 
واملوافقة عليها لألولويات التي 
اللجنة واتخاذ االجراءات  تراها 
املقرر  الكفيلة بتمويل املشاريع 
تنفيذها، مشيرا الى مقترح جلنة 

بشائر اخلير.
  وحول صندوق توطني العمل 
اخليري، ذكر العمار ان قرار انشاء 
الصندوق صادر من وزارة الشؤون 
حيث تتكون امواله من االعانات 
املادية والعينية من  والتبرعات 
جميع اجلهات الرسمية واالهلية 

واالفراد.
انـــه يحق    واوضـــح العمار 
للصنـــدوق اســـتثمار جزء من 
رأسماله في املشاريع االستثمارية 
التي تعود عليه بالربح للصرف 
على اغـــراض الصندوق على ان 
يتم ايداع امـــوال الصندوق في 
احد البنوك احمللية باسم صندوق 

توطني العمل اخليري.


