
محلياتالجمعة   30   يوليو   2010   8

المويزري: السلف اعتنوا بتحفيظ أبنائهم القرآن منذ الصغر

المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة
 يصدر تقريره السنوي للعام 2009

»إحياء التراث« كرمت طلبتها المشاركين بالدورة الصيفية الرابعة ورحلة العمرة

أحد املهتدين اجلدد يعلن إسالمه أمام د.خالد املذكور جمال الشطي متحدثا

ضاري المطيري
رعت إدارة جمعية إحياء التراث اإلسالمي فرع 
عبداهلل مبارك الصباح تكرمي أبنائها املش���اركني 
في الدورة الصيفية الرابعة ملركز اجليل الصالح 
ورحلة العمرة للش���بيبة، وذلك بحضور مختار 
املنطقة فهد البذال مساء أمس األول في مقر اجلمعية 
مبنطقة عب���داهلل مبارك الصباح، وتخلل احلفل 
كلمة توجيهية ألقاها الداعية محمد الكوس، حث 
فيها الطلبة املشاركني على مواصلة اجلهد في طلب 
العلم الشرعي، وطالب أولياء األمور بتشجيعهم 
ومتابعتهم. من جهة أخرى، ش���كر رئيس الفرع 
فهد املويزري جميع من ساهموا في إجناح الدورة 
الصيفي���ة الرابعة ورحلة العمرة من املش���رفني 
واملشاركني واجلمعيات التعاونية واملتبرعني الذين 
دعموا املشاريع الدعوية دعما ماديا ومعنويا، أمال 

في أن يستمر دور الفرع التوعوي والثقافي في 
خدمة أبناء املنطقة.

وتابع: ان تعلم القرآن أصل من أصول اإلسالم، 
وان النبي ژ كان يتعاهد أصحابه بتعليم القرآن 
وكذلك السلف من بعدهم كانوا يعتنون بتحفيظ 
أبنائهم القرآن منذ الصغ���ر، الفتا الى ان القرآن 
في املقابل يحفظ أبناءهم ويبارك فيهم ويلهمهم 
احلكمة كم���ا قال تعالى: )يا يحي���ى خذ الكتاب 
بقوة وآتين���اه احلكم صبيا(. وأوضح املويزري 
أن الفرع فتح باب االستقبال ملن يرغب باإلسهام 
في املش���اريع اخليرية مبناسبة قرب قدوم شهر 
رمضان املبارك، كمشروع إفطار صائم داخل وخارج 
الكويت وزكاة الفطر، امتثاال لقول املصطفى ژ 
»إن الصدقة لتطفئ ع���ن أهلها حر القبور وإمنا 

يستظل املؤمن في ظل صدقته«.

أص���در املكت���ب الكويت���ي 
للمشروعات اخليرية بالقاهرة 
الس���نوي للعام  أمس تقريره 
2009 حتت عنوان »مسيرة عطاء 
واجنازات« حول مجمل االجنازات 
واملشاريع اخليرية املتنوعة التي 
قام بها ف���ي مختلف محافظات 

مصر خالل العام املاضي.
وقال مدير املكتب اسماعيل 
الكندري ان هذه املش���روعات 
اخليرية كان لها تأثير ايجابي 
كبير في تنمي���ة روح التكافل 
الكويتي  والتكامل بني الشعب 

وشقيقه املصري.
وأكد الكندري أن هذا االهتمام 

ينبع من عمق العالقات الطيبة بني 
الشعبني وفي اطار بروتوكوالت 
التعاون الوثيق القائم بني اجلهات 
التنفيذية في البلدين. وأضاف أن 
زيادة التعاون الوثيق في جميع 
النواحي السياسية واالقتصادية 
والثقافية واالجتماعية والعلمية 
والتعليمية والتنموية واخليرية 
تأتي في ظ���ل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
الرئيس  صباح األحمد وأخيه 
املصري محمد حس���ني مبارك 
والتي ساهمت بشكل كبير في 

رسوخ روح التعاون.
وقال ان التوافق والتميز في 

العالقات بني القيادة السياسية في 
مصر والكويت يزيد من االصرار 
والعزمية على مواصلة اجلهد 
في املسيرة اخليرة واالستمرار 
في حتقيق األهداف املأمولة التي 

جتسد روح التعاون.
وذك���ر أن املكت���ب الكويتي 
للمشروعات اخليرية بالقاهرة 
يعد ممثال لبيت الزكاة الكويتي 
وجميع املؤسس���ات احلكومية 
واألهلي���ة الكويتية التي تنفذ 
مشاريع خيرية في مصر نظرا 
للدور التنموي واحليوي الذي 
يقوم به املكتب في شتى املجاالت 

اخليرية.

أطلقت حملتها التوعوية »إسالمهم بداية.. تعليمهم أمانة«

الشطي: »التعريف باإلسالم« تهدف لجمع 2.285 مليون دينار
لكفالة الدعاة ودعم المشاريع وسد العجز وترجمة وتوزيع القرآن الكريم

المذكور: بعض المتشددين يؤثرون سلبًا على الدين فيظن  الناس أنه دين إرهاب أو قتل

أكد نائب مدير ع���ام جلنة التعريف 
باإلسالم جمال الشطي أن أهداف احلملة 
الدعوية »إسالمهم بداية.. تعليمهم أمانة« 
تطلقها اللجنة للحث على الهداية ونشر 
اإلسالم بني غير املسلمني املوجودين في 
الكوي���ت، ودعوتهم له���ذا الدين أمال في 
زيادة عدد املهتدين اجلدد ألكثر من 4000 
مهتد سنويا، عبر توزيع 200 ألف حقيبة 
من حقائ���ب الهداية عن طريق املواطنني 
واملقيمني، إضافة الى لفت انتباه املسلم 
نحو دينه بعيدا عن مشاغل احلياة وتوزيع 
الوسائل الدعوية املترجمة ألكثر من مليون 

وسيلة.
وقال الش���طي في املؤمتر الصحافي 
للحملة الدعوية الذي نظمته اللجنة مساء 
أول م���ن امس في مرك���ز تايز للتواصل 
احلض���اري ان أدوات االتصال والتعرف 
على هذه احلمل���ة تأتي من خالل األفرع 
املنتش���رة بالكويت وعددها 15 فرعا في 
جميع احملافظات، إضافة الى الوس���ائل 
اإلعالنية املهمة مثل اإلعالنات والفاليرات 
والبوسترات والبرنامج التلفزيوني »هدى 
األنبياء« للداعية أحمد القطان وهو يتحدث 
عن دور كل نبي في الدعوة ودور اللجنة 
فيها يبث بتلفزيون الكويت، مشيرا الى 
ان اللجنة لم تغفل اإلذاعة خاصة إذاعة 

القرآن الكرمي، كما ان هناك خطة منظمة 
عبر رس���ائل ال� SMS في مختلف األفرع 

للوصول لكل املناطق خاصة املواطنني.
وأشار الى أبرز الوسائل الدعوية لنجاح 
احلملة ممثلة في الدعاة بكل اللغات حتى 
وصلوا ألكث���ر من 75 داعية موزعني في 
مختلف األفرع يس���تخدمون الوس���ائل 
الدعوية كاحلقيبة وهي لثالث ش���رائح 
»مهتدون وغير مسلمني وجاليات إسالمية« 
والكل يخاطب حسب قدر وعيه عن اإلسالم 
من خالل احلقيبة وهي مترجمة ألكثر من 
12 لغة كما يستخدمون املجالت الدعوية 
مبختلف اللغات عدد 8 مجالت والنشرات 
والكتيبات واإلصدارات السمعية املترجمة، 
حيث تستهدف احلملة شريحة املسلمني 
من املواطنني واملقيمني حلثهم على الدعوة 
وبذل اجلهد في نشر اإلسالم والشريحة 
املستهدفة في املقام األول هي غير املسلمني 
لهدايتهم وتعريفهم باإلسالم.ولفت الى ان 
اللجنة تهدف هذا العام جلمع 2.285 مليون 
وفق اخلطة السنوية لدعم اهم املشاريع 
املتمثلة في وقف التعريف باالسالم وكفالة 
املؤلف���ة قلوبهم وطباعة  الدعاة، وزكاة 
الدعوية، وترجم���ة وتوزيع  الوس���ائل 
القرآن الكرمي ورح���الت احلج والعمرة، 
داعيا اهل اخلير من أصحاب املؤسسات 

والشركات التجارية واملواطنني الى الوقوف 
الى جانبها في دعم مشاريعها ووقفياتها 

وسد العجز.
ومن جانبه اكد املش���رف العام على 
ال���زكاة والصدقات في جلن���ة التعريف 
باالسالم د.خالد املذكور ضرورة تعريف 
الناس بالدين االسالمي احلنيف بوصفه 
دين الفطرة الذي يحاكي النفس والقلب 
والعقل، مبينا ان يتم ذلك باليسر والفهم 
الصحيح دون تعنت في الدعوة الى اهلل، 
مشيرا الى ان هذا مسلك جلنة التعريف 
باالسالم والتي اصبحت ذات بعد اقليمي 
وعاملي من خالل ما متارس���ه من الدعوة 
الى اهلل بالتنسيق مع املنظمات الشبيهة 
بعملها حيث لم يعد عملها مقتصرا على 
العمالة الوافدة بل تعداها ليستهدف فئات 
املثقفني من االوروبيني اضافة الى زياراتهم 

امليدانية.
وقال ان هناك بعض املتشددين الذين 
يؤثرون سلبا في نظرة الناس الى الدين 
االسالمي ليظنوا انه دين ارهاب او قتل، 
مش���يرا الى ان ما متر به الش���عوب من 
فقر وجهل ليس مرده االسالم بل هذا ما 
تفرضه الظروف والتخلي عن الدين ومتى 
ما متسكوا بدينهم واسالمهم ورجعوا الى 

شريعتهم عادت لهم عزتهم وكرامتهم.

وأضاف د.املذكور ان الكويت من الدول 
املتميزة في عطاء ش���هر رمضان املبارك 
حيث تهب جمعيات املجتمع املدني الرسمية 
والشعبية وتضع برنامجا محددا لالفادة 
من نفحات هذا الش���هر الفضيل، وجلنة 
التعريف باالسالم تنشط في هذا الشهر 
والسيما في ظل اكتظاظ الكويت باجلاليات 
مما يوفر بيئة خصبة لنشر الدعوة التي 

اساسها اتباع الفطرة السليمة.
ودعا د.املذكور اصحاب االيادي البيضاء 
من شركات ومؤسسات وافراد الى مساندة 
اللجنة في عملها الدعوي من خالل الزكاة 
والصدقات واالوقاف خصوصا ان للمؤلفة 
قلوبه���م من الدعاة اجل���دد الذين دخلوا 

االسالم نصيبا منها.
وأوضح مدي���ر ادارة االفرع ان جلنة 
التعريف باالسالم من خالل هذا املشروع 
قدمت اكثر من 122 ألف وجبة طوال شهر 
رمضان املاضي عام 1430ه� ومن املتوقع 
الزيادة على ه���ذا العدد في رمضان هذا 

العام.
واختتم تصريحه مبناشدة اهل اخلير 
االهتمام بالدعوة الى هذا الدين وتقدمي الدعم 
املادي واملعنوي الالزم حتى تستطيع القيام 
بواجبها نحو حتقيق االهداف واستيعاب 

االعداد املتزايدة للدخول في االسالم.
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ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868
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ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

با�ســـــــــــــــم/ 

فاطمة ما�شي فـايــز

E637746 / رقم اجلواز

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

ال�سعودية اأو االت�سال على رقم

90088042

مفقود جواز �سفر �سعودي

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


