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 جهد بشري إيماني.. 
  لخادم الحرمين الشريفين

 جمعية إحياء التراث اإلسالمي بالجهراء 
تفتتح مخيمها الربيعي الـ ١٩ اليوم

ــراف  ــة االعت  بأمان
بالحقيقة وبخلق الوفاء 
ــرم اهللا  ــن وفى لح لم
ــزة ـ  المتمي ــة  بالخدم
ــن  ــق اهللا ـ بهذي بتوفي
الخلقين ينبغي االعتراف 
الصادق آلل سعود بهذه 
الخدمات الهائلة الجليلة 
ــريفين  ــن الش للحرمي
بالشكر  اعترافا مقترنا 
الجم وعظمة هذا القول 
ــه تتمثل في انه  وصدق

ليس مجرد كالم يقال، بل هو قول يصدقه 
فعل على أرض الواقع، فهذا الرجل الكبير 
الوفي لمواريث االسالم قد انتقل بخدمة 
الحرمين الشريفين نقلة نوعية تكاملت 
فيها قوة الشعور الديني مع دقة العمران 
الحضاري وروعته، فعلى سبيل المثال 
نقلة التنظيم العمراني والتقني التي أنهت 
أزمات الزحام عند الجمرات وهناك النقلة 
الحضارية الهندسية في خدمة «زمزم» 
ــة المواقيت الزمانية» عن  وخدمة «تهيئ
طريق االعالن عن موعد الحج والوقوف 
ــن المهام االولى للحج،  بعرفات وهي م
ــلمين  لذا ينبغي ان ينعقد إجماع المس
ــوز االختالف عليها  ــى حقيقة ال يج عل
وهي نجاح آل سعود وعراقتهم وصدقهم 

ــي خدمة  ــم ف وتفانيه
الحرمين الشريفين وحج 
بيت اهللا الحرام، لقد نعم 
ــاج وتمتعوا بحج  الحج
ــعود  مريح آمن، وآل س
ما لهم ال يتحملون هذه 
ــريفة  ــؤولية الش المس
وهم يعلمون أن عظمة 
الخدمة تستمد من عظمة 
ــا كان ال  المخدوم ولم
يوجد على كوكب االرض 
مكان أقدس أو أعظم من 
ــريفين فإنه ليس في هذا  الحرمين الش
ــم خدمة أبر وال أعظم وال أرقى من  العال
خدمة الحرمين الشريفين، لذا فقد جاءت 
كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك 
ــى حجاج هذا  ــداهللا بن عبدالعزيز ال عب
العام نبراسا مضيئا لهم بأنه لن يتوانى 
في خدمتهم، ومن جماع ذلك ينبغي ان 
ينعقد اإلجماع على نجاح آل سعود في 
خدمة الحرمين الشريفين بصدق وهمة 
ومسؤولية نتيجة الجهد االيماني البشري 
ونحن في هذا المقام ال يسعنا اال ان ندعو 
لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا 
بن عبدالعزيز آل سعود بان يمن اهللا عليه 
بدوام الصحة وطيب العافية ويرجعه الى 

شعبه وأمته سالما معافى بإذن اهللا. 

 ليلى الشافعي
  في اطار مشاريعها الدعوية السنوية تفتتح 
جمعية احيـــاء التراث االســـالمي فرع محافظة 
اجلهراء مخيمها الربيعي الســـنوي في نسخته 
التاسعة عشرة اليوم بعد صالة العشاء في منطقة 

استراحة احلجاج.
  وقال رئيس فرع اجلهراء د.فرحان عبيد الشمري 
ان ابرز اهداف املخيم نشر دين اهللا تعالى وتعليم 
الناس احكام دينهم عبر دعاة فضالء يفتتح أولهم 
الشيخ راشد الزهراني املخيم الربيعي في اسبوعه 
االول اليوم بعد صالة العشاء ويليه في االسابيع 
املقبلة من برنامج املخيم والذي يســـتمر اربعة 
اشهر دعاة وعلماء من اململكة العربية السعودية 
والكويت مثل الشـــيخ د.صالح بن غامن السدالن 

ود.علي الشـــبل ود.خالد اخلليوي والشيخ فهد 
التويجري وغيرهم من دعـــاة فضالء، واوضح 
الشـــمري ان انشـــطة املخيم الربيعي سيشمل 
ايضا اقامة دوري ثقافي ورياضي للشباب وذلك 
لتنمية قدراتهم الذهنية والثقافية حيث تشـــكل 
هذه املسابقات جانبا مهما من شغل اوقات فراغهم 
مبا يعود بالنفع عليهم، وبني الشمري ان املخيم 
سيشمل مبشـــيئة اهللا هذا العام ايضا مسابقة 
ثقافية حول حفظ اول عشر ايات من سورة النور 
وعشر احاديث ومسابقة في حفظ قصيدة «حصان 
رزان»، واختتم الشمري تصريحه الصحافي بقوله: 
ان اقامة مثل هـــذه املخيمات تعد فرصة اللتقاء 
الشباب املسلم داعيا اياهم للحضور واملشاركة 

في اجناح أنشطة املخيم. 

 بقلم رياض الصانع 

 تخلله العديد من األنشطة الرياضية والثقافية الشائقة

 حضره ٤٠ مشاركًا ونظمه مركز الخيرية للدراسات والتطوير

 «الدراسات اإلسالمية» افتتحت مخيمها الربيعي السنوي

 برنامج تدريبي للعاملين في المنظمات الخيرية بالهند

 ضمن برامجه التدريبية للعاملني في مؤسسات العمل 
اخليري، نظم مركز اخليرية للدراسات والتطوير التابع 
للهيئة اخليرية االسالمية، البرنامج التدريبي االداري 
والفني للعاملني في املؤسســـات اخليرية بجمهورية 
الهند، شـــارك فيه وفد الهيئة املكون من الباحث في 
مركز اخليرية للدراســـات والتطوير حسن نعمان، 

ورئيس قسم املشاريع بالهيئة عمر فرغلي.
  وأقيم حفل االفتتـــاح بحضور مدير جامعة ندوة 
العلماء بجمهورية الهند د.سعيد االعظمي، الذي رحب 
بوفد الهيئة واملشـــاركني، مؤكدا الدور الكبير للهيئة 
في املجال اخليري االنساني والتنموي في جمهورية 

الهند والعالم االســـالمي، وقدم الشكر لقيادة الهيئة 
على االهتمام امللموس واملتواصل باملؤسسات اخليرية 

والعاملني فيها.
  بدوره، ألقى الباحث في مركز الدراسات اخليرية 
بالهيئة حسن نعمان كلمة رحب فيها بالوفود املشاركة 
القادمة من واليات الهند، وهم قيادات وإشـــرافيون 
وتنفيذيون في مؤسسات العمل اخليري بالهند، موضحا 
أهمية هذا البرنامج التدريبي، كونه يأتي انطالقا من 
رسالة ومحاور عمل مركز اخليرية للدراسات والتطوير، 
وتنفيذا خلطته الهادفة الى التطوير االداري العلمي 
والعملي بالعمل اخليري والعاملني فيه، مشـــيرا الى 

ان هذا البرنامج االول من نوعه للهيئة على الصعيد 
اخلارجي لتتوالى بعده برامج أخرى مماثلة في مناطق 

اخرى من العالم االسالمي.
  كما ألقى رئيس قسم املشاريع عمر فرغلي، كلمة 
أشار فيها الى ان قدوم وفد الهيئة من الكويت ما هو 
اال دليل على حرص الهيئة على حتســـني مســـتوى 
أداء املؤسســـات اخليرية والعاملني فيها، وشـــاكرا 
املؤسســـات اخليرية بالهند على سعيهم املستمر في 
حتســـني مســـتواهم وحرصهم على ذلك، وجتاوبهم 
الدائـــم مع أنظمة ولوائح الهيئة والتعليمات الالزمة 

لتنفيذ البرامج واملشاريع. 

والعاملني بعد عودتهم من حيث 
اإلقبال على العمل وارتفاع نسبة 
عطائهم. مشـــيرا الى أن املخيم 
الربيعي سيقوم بتنظيم دوري 
في مســـابقة كرة القدم، وكذلك 
دوري فـــي كرة الطائرة، وأيضا 

إقامة مسابقات ثقافية.
  يشار الى ان مراكز دور القرآن 
الدراسات  التابعة إلدارة  الكرمي 
اإلسالمية تتزايد بشكل مستمر 
وقـــد بلغ عددها حتـــى اآلن ٧٠ 
مركزا موزعة على جميع مناطق 
الوقت  الكويت وأصبحـــت في 
الراهن قريبة من كل بيت، الفتا 
الـــى انه ميكن متابعة أنشـــطة 
املخيم من خالل املوقع االلكتروني 

 .www.douralquran.com

عن جو العمل الروتيني اليومي 
والتواجد في املكاتب لســـاعات 
طويلة تفيد بشكل كبير املوظفني 

  وأوضـــح اخلزي انـــه ثبت 
علميا ان اقامة مثل هذه األنشطة 
االجتماعيـــة التي تتميز بالبعد 

مثل هذه األنشـــطة االجتماعية 
تعود بالنفع على جميع العاملني 
واملنتسبني الدارسني في االدارة 
وفي مراكز دور القرآن الكرمي من 
حيث جتديد نشاطهم وقضاء يوم 
مفيد يواصلون بعده العمل بكل 

جدية وإقبال.
  واضـــاف اخلـــزي ان املخيم 
التجمعـــات  الربيعـــي يخـــدم 
االجتماعية، وخصوصا املتميزة 
بوجود أنشـــطة متنوعة سواء 
رياضيـــة أو ثقافيـــة تزيد من 
أواصر احملبة بني العاملني وتقوي 
العالقـــات االجتماعيـــة بينهم، 
وتقوي لديهم إحساس االنتماء 
جلهة العمل وبث روح األســـرة 

الواحدة بينهم وبني الدارسني.

الدراســـات  إدارة   افتتحـــت 
اإلسالمية بوزارة األوقاف حتت 
الدراســـات  ادارة  رعاية مديـــر 
اإلســـالمية محمد العمر املخيم 
الربيعي السنوي إلدارة الدراسات 
اإلسالمية، والذي من أهدافه إقامة 
العديد من األنشـــطة الرياضية 
والثقافية الشائقة واملفيدة والتي 
تشـــارك فيه جميع مراكز دور 

القرآن الكرمي.
  وقال مراقب األنشطة واخلدمات 
املساندة بإدارة الدراسات اإلسالمية 
فهد اخلزي في تصريح صحافي 
ان إدارة الدراسات اإلسالمية تولي 
أهميـــة كبيرة إلقامة األنشـــطة 
االجتماعية، مشيدا بفكرة إقامة 
هذا املخيم الربيعي، الفتا الى ان 

 فهد اخلزي  محمد العمر

 احملاضرون في اللقاء  جانب من احلضور
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