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 بمناسبة انطالق الموقع بحلته الجديدة وتصل قيمة جوائزها إلى ١٠٫٠٠٠ دينار

 خالل لقائه عمدة ستراتسبورغ عضو مجلس الشيوخ الفرنسي

 الخزي: انطالق المسابقة اإللكترونية الكبرى 
على موقع إدارة الدراسات اإلسالمية

 د.الفالح: الكويت مشهود لها بالتسامح الديني 
وقادتها يتمسكون بمبدأ حوار الحضارات

 «اإلعالم الديني» تهدي المستشفيات ٤٢٠ ألف كيس دواء
 ليلى الشافعي

  انطالقا من الـــدور املتميز الذي تلعبه 
وزارة األوقاف ممثلة في ادارة االعالم الديني 
قامت االدارة خالل األسابيع القليلة املاضية 
بانتاج ما يزيـــد على ٧ أطنان من أكياس 
البالستيك (٤٢٠ ألف كيس) الطبعة الثالثة، 
والتي حتمل شعار آخر حمالت املشروع 
العبادات (نفائس) «تبي  القيمي لتعزيز 
تريح قلبك.. يال نصلي» ومت توزيعها مجانا 
على عدد من املستشفيات واملراكز الطبية 
املتخصصة بغرض استخدامها في توزيع 
أدوية املرضى من ناحية، وتذكرة للمرضى 

بأداء الصالة من ناحية أخرى، فضال عن 
تسويقها لبرامج وأنشطة االدارة.

  صرح بذلك مدير ادارة االعالم الديني 
واملشرف العام على مشروع «نفائس» صالح 
أبـــا اخليل حيث أوضح في بيان صحافي 
ان ذلك يتوافق مع اســـتراتيجية األوقاف 
املتمثلة في اتباع جميع الطرق والوسائل 
االعالمية املمكنة في بـــث الوعي الديني 
والثقافي داخل عقول وأفئدة املجتمع من 
آن آلخر وذلك انطالقا من اميانها بأهمية 
العبادات وخاصة الصالة في ترسيخ قيم 

االسالم ومبادئه.

  وبّني أبا اخليل ان األكياس تستخدم حاليا 
في معظم املستشفيات الكويتية، الفتا الى ان 
هذه الوسيلة االعالمية املتميزة «األكياس» 
قد حملت على كاهلها عددا من األهداف منها 
تذكرة املسلم باحملافظة على أهم الشعائر 
واألركان بعد الشهادتني «الصالة» باالضافة 
الى تسويقها لبرامج وأنشطة االدارة وموقع 

«نفائس» االلكتروني ومسابقاته.
  مختتما باإلعراب عن متنيه أن تؤتي هذه 
الوسيلة ثمارها املنشودة وحتقق أهدافها 
املرجوة وتكون عونـــا حقيقيا للمرضى 

وذويهم على تأدية فريضة الصالة. 

املسابقة في ١٤ فبراير املقبل من 
خالل املوقع االلكتروني، وذلك 
الختيار ١٠٠ فائزالكل فائز ١٠٠ 
دينار، يتم اختيارهم بالسحب 

االلكتروني.
  واختتم اخلزي، مؤكدا ان ادارة 
الدراسات االسالمية تستهدف 
حتقيق عــــدة اهداف من اطالق 
املسابقة من اهمها حث دارسينا 
العالية  الهمــــم  واوالدنا ذوي 
على املشــــاركة في املسابقات 
وزيــــادة حصيلتهــــم العلمية 
ليعرفــــوا دارهــــم العلمية كما 
يعرفون دارهم املنزلية، وزيادة 
معرفتهــــم بدارهم احلبيبة دار 
العلم واالميان في بلدهم الكويت، 
وكذلك بث روح املنافسة الدينية 
على معرفة اكبر كم ممكن من 
املعلومات عن الدين الصحيح 
واثراء املعلومات ثقافية كانت 
او دينية، ونشر منهج الوسطية 
واالعتدال للمساهمة في نهضة 
االمة وتوحيد صفوفها ورؤيتها 
ملخالفة الفكر االرهابي والتطرف 
بكل انواعه واشـــكاله، وكذلك 
اظهار دور مراكز ودور القرآن 
الكـــرمي، وحتقيـــق مزيد من 

التواصل مع املواطن واملقيم. 

 أسامة أبوالسعود
  أكد عمدة ورئيس بلدية ستراتسبورغ وعضو 
مجلس الشيوخ الفرنسي روالن ريس أهمية التعايش 
السلمي بني جميع الطوائف واألديان، وضرورة منح 
اجلميع حرياتهم الدينية ليعيش اجلميع متساوين 

في احلقوق والواجبات.
  وبّني ريــــس خالل لقائه وكيــــل وزارة األوقاف 
الكويتيــــة د.عادل عبداهللا الفالح والوفد املرافق له 
املشارك في مؤمتر الوسطية الذي أقامه املركز اإلسالمي 
بستراتسبورغ بّني دوره في ترخيص املسجد واملئذنة 
قبل القرار الفرنســــي باملنع، موضحا ان هذا احلق 
مت إقراره سابقا للجالية املسلمة قبل احلظر موقنا 
ان بناء املسجد سيساهم في تعزيز الوسطية ومبدأ 

التعايش مع اآلخر بني الديانات األخرى.
  وكشــــف ريس متابعته احلثيثة لكل ما يتعلق 
بالوســــطية واالعتدال والتعايش مع اآلخر بعدالة 
ومساواة، مشــــيرا الى موقف الديانات األخرى في 
ستراتســــبورغ اإليجابي من بناء املسجد ودعمهم 
له وقال: وهذا ما مييز ستراتسبورغ عن أي مدينة 
أخرى في فرنسا. وقال ريس: انني أعقد األمل على 

الدور االجتماعي للمسجد في احلفاظ على الروابط 
األسرية وتعزيزها.

  من جانبه شكر د.عادل الفالح للسيد روالن جهوده 
وموقفه احليادي والداعم للجاليات في ستراتسبورغ 
مؤكدا ان العدالة واملساواة أحد األسباب الرئيسية 
لتحقيق الوسطية وعدم اإلحساس بالظلم، مشيرا 
الى ما جاء في التقرير الســــنوي حلقوق اإلنســــان 
الذي أثبت ان ســــقف احلريات الدينية في الكويت 
عال جدا ومشهود لها بالتسامح الديني، فضال عن 
متسك الكويت مببدأ تعايش وحوار احلضارات وليس 
صدام أو صراع احلضارات. وطالب د.الفالح خالل 
اللقاء اجلميع باملساهمة الفاعلة ملا فيه من مصلحة 
للمجتمعات وحل العقد واملشاكل التي حتول دون 
ذلك. وقال د.الفالح: ان توصيات صاحب الســــمو 
األمير بإقامة مراكز للوسطية وجعل الكويت مجلس 
إشعاع للوسطية بالعالم كان له األثر البالغ في تفعيل 
األنشطة العاملية التي حتفز على التعايش السلمي 
من خالل الوسطية واالعتدال، وفي نهاية اللقاء تبادل 
الوفدان الهدايا التذكارية حيث أهدى لروالن إصدارا 

خاصا للوكيل عن بلدية ستراتسبورغ. 

الدراسات االســـالمية وضعت 
مجموعة من الشـــروط الالزمة 
لالشتراك باملسابقة منها ان يكون 
املشارك من سكان الكويت، ان 
تكون االجابة من خالل املوقع 
الدراســـات  االلكتروني الدارة 
االسالمية، ال يحق ملوظفي ادارة 
الدراسات االسالمية باملشاركة في 
املسابقة، اال يقل عمر املتسابق 
عن ست عشرة سنة، الفتا الى 
ان املسابقة انطلقت اعتبارا من ٣ 
من يناير اجلاري، وتستمر حتى 
١٠ من فبراير املقبل، وسيكون 
الســـحب واعالن النتائج على 

 اعلـــن مراقـــب االنشـــطة 
واخلدمات املســـاندة في ادارة 
الدراسات االسالمية فهد محمد 
اخلزي عن انطالق موقع ادارة 
الدراســـات االســـالمية بحلته 
www.douralquran.) اجلديـــدة
com)، موضحا اهمية ما يقدمه 
املوقـــع مـــن خدمـــات للزوار 
والدارسني في مراكز دور القرآن 
الكرمي، وانطالقا من هذا املبدأ، كان 
الهدف من بناء موقع دور القرآن 

الكرمي بنسخته اجلديدة.
  وقال اخلـــزي ان املوقع في 
حلته اجلديدة يهدف الى تزويد 
متصفحي االنترنت اينما كانوا 
بنافذة تطل على العالم لتنتقل 
جميع اجنازاتنا الى جميع ارجاء 
االرض خلدمة ديننا احلنيف، 
مبينا انه وبهذه املناسبة تقيم 
الدراســـات االســـالمية  ادارة 
املســـابقة االلكترونية الكبرى 
على موقع االدارة، والتي تصل 
قيمة جوائزها الى ١٠٫٠٠٠ دينار، 
موجها دعوة جلميع زوار املوقع 
بالكويت للمشاركة فيها من خالل 
موقع االدارة االلكتروني متمنيا 

التوفيق للجميع.
  واضـــاف اخلـــزي ان ادارة 

 فهد اخلزي

 صالح أبا اخليل

 في المؤتمر الصحافي لحفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ فهد األحمد الدولية

 الزعبي: دوافعنا إنسانية مقدمة للعالم كله 
  والجائزة تبرز دور العمل الخيري كقطاع ثالث

د.الزعبي لقد مت تسجيلها في منظمة املؤمتر االسالمي، وفي 
املجلس االجتماعي واالقتصادي التابع جلامعة الدول العربية، 
وأيضا الشبكة العربية، وكذلك برنامج اخلليج العربي لدعم 
منظمــــات األمم املتحدة االمنائية (أجفند)، وجامعة الدول 
العربية، كما مت تنسيق اجلائزة مع رابطة األدب االسالمي 

العاملي، وإشهار جمعية الشهيد فهد األحمد.

  اللجنة العلمية والفنية

  وحتدث املدير التنفيذي للجائزة د.ســــعد الدوســــري 
عــــن تاريخ الكويت والعمل اخليــــري والذي أثبت فيه ان 
الكويت رائدة منذ القدم لعمل اخلير واإلغاثة وان املسيرة 
استمرت في العطاء من خالل اجلمعيات اخليرية املنتشرة 
في انحاء البالد وما تيســــره الدولة من اجراءات لدعم هذا 

العمل االنساني داخل وخارج البالد.
  وتناول عرض مهــــام اللجنة العلمية والفنية للجائزة 
وقال: تتولى اللجنة العلمية جلائزة الشــــيخ فهد األحمد 
الدولية للعمل اخليري الشؤون الفنية والعلمية للجائزة 
وذلك بأن تبدأ دورة اجلائزة السنوية باجتماع مجلس االدارة 
الختيار أفرع اجلائزة املطروحة للدولة احلالية واختيار 
احملكمني وفق معايير مت اختيارها عن طريق دراســــة من 

قبل خبراء متخصصني في العمل اخليري.
  وتخضع أفرع اجلائزة ومواضيعها ملدى حاجة العمل 

اخليري لها.
  ثم االعالن عن بدء الدورة اجلديدة للجائزة قبل املوعد 
بستة أشــــهر، وذلك من خالل القنوات املرئية واملسموعة 
واملقــــروءة في داخل الكويت وخارجهــــا، وذلك بالتعاون 
مع وزارة اخلارجية ملخاطبة سفارات الكويت في اخلارج 

لإلعالن عن اجلائزة.
  والعمل على تعبئة منوذج املشاركة من قبل املشاركني 
عن طريق موقع اجلائزة في الشبكة العنكبوتية ثم ارسال 

النموذج واملشاركة ألمانة اجلائزة.
  ثم فحص املشاركات من قبل اللجنة العلمية وفرز كل 

مشاركة الى فرعها املناسب لها.
  بعدها يتم ارســــال املشــــاركات الى احملكمني الذين مت 
اعتمادهــــم في كل فرع والذي بدوره ُيعطي كل مشــــاركة 

الدرجة املناسبة لها وفق معايير مت اعتمادها مسبقا.
  ثم فرز الدرجات ثــــم اعتماد النتيجة النهائية من قبل 

اللجنة العلمية.
  ومراســــلة الفائزين لدعوتهم حلضور حفل املســــابقة 

وتكرميهم.
  واشار الى ان املشاركات وصلت الى اكثر من ٣٠٠ مشارك 
ومشــــاركة في محاور اجلائزة والتي تشمل فرع التفوق 
املؤسسي واملشاريع اخليرية الرائدة والبحث العلمي والقصة 
القصيرة وعن الصورة اخليرية املعبرة عن العمل اخليري، 
مؤكدا ان املســــابقة تنصب علــــى دور العمل اخليري في 
القضاء على البطالة، واإلعالم والعمل اخليري، مشيرا الى 
ان هناك مليوني جهة رسمية خيرية في الواليات املتحدة، 

أما الوطن العربي فلم تتجاوز ٣٠ ألف جهة. 

  اننا ايها االخوة اليــــد احلانية والقلب الرحيم والعقل 
الذكــــي الذي يخطط ويعمل النقاذ البشــــرية في عمل من 

انكار الذات وجهد متواصل وعمل متفان.
  اننا في مؤسساتنا اخليرية ومنظومتنا الدعوية أفقنا 
عال كالسحاب ونظرتنا واسعة كالفضاء وتطلعاتنا كبيرة 

كالبحر.
  وقال: اننا كمؤسسات خيرية نرسل رسائل مختصرة 
من هذا املكان الى العالم أجمع، الرســــالة األولى الى الذين 
اتهمونــــا باإلرهاب والتطرف فــــي أعمالنا اخليرية، نقول 
لهم اننا أصحاب رسالة انسانية سامية من الدرجة األولى 
تعمل على اســــعاد البشــــرية، ونطالب هؤالء القوم بأن 
يتفهموا دوافعنا ومنطلقاتنا في عملنا اخليري االنساني 
فنحن باختصــــار نريد ان يصل خيرنا الــــى غيرنا. وأما 
الرســــالة الثانية فهي الى احلكومات واألنظمة املعاصرة 
العربية واالسالمية، فعليهم ان يلتفتوا الى القطاع اخليري 
واالنســــاني التفاتة اكبار واحترام وألن هذا القطاع رديف 
تنموي يساهم في التنمية املجتمعية املستدامة في املنطقة، 
ويجب ان يتفهموا انهم في عالقة شراكة وتكامل مع القطاع 

اخليري االنساني.
  لذا فنحن نطمح الى تدريس املقررات اخليرية التطوعية 
االنسانية في املؤسســــات التعليمية وتسهيل االجراءات 
احلكومية املختصة بالتراخيص التي حتتاجها املؤسسات 

اخليرية التطوعية.
  والرســــالة الثالثة موجهة الى صّناع اخلير ورّســــام 

االبتسامة الى العاملني في القطاع اخليري.
  وأشار الى ان رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان يعتبر 

اول شخصية متنح جائزة الشيخ فهد األحمد.
  وطالب د.الزعبي صّناع اخلير بعدة أمور وهي: ان جتدوا 
لنا رابطة للعمل اخليري جتمع كل املؤسســــات اخليرية 
والتطوعية واالنسانية في املنطقة حتى نصل الى التنسيق 
والتعاون والتكامل املنشود، وان تعملوا جاهدين الى تقنني 
العمل اخليري وحمايته من أيدي العابثني، وأيضا ان تكون 

اجلائزة هي الوعاء الذي يستوعب اجلميع.
  اما عن تســــجيل اجلائزة في املنظمــــات الدولية فقال 

 ليلى الشافعي
  أكد األمني العام جلائزة الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل 
اخليري د.شــــبيب الزعبي ان العمل اخليري االسالمي ملا 
كان له من الســــمعة الطيبة والنفع لعموم االنسانية في 
مشارق األرض ومغاربها جعل ثلة من الناس تلتفت اليه 
وحتدق وتشخص ببصرها نحو هذا العمل وهذا املشروع 
االنساني بالصفة األولى، فوقف جتاه هذا العمل من مرض 
قلبه وتعطلت انســــانيته فأخذ يكيد له املكائد ويبرم له 
اخلطط لثنيه عن التقــــدم والتطور، جاء ذلك في املؤمتر 
الصحافي الذي اقامته األمانة العامة جلائزة الشــــهيد فهد 
األحمد الدولية للعمــــل اخليري حلفل تكرمي الفائزين في 
العاشــــر من يناير اجلاري والذي يقام حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 

التنمية اإلدارية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد.
  وقال د.الزعبي: لم تكن هذه اجلائزة فريدة من نوعها، 
ال، ولم تكن هذه اجلائزة هي املانحة لوجودها ال، ولم تكن 
هذه اجلائزة هي املنظومة الرائدة فقط ال، ولكن أحســــب 
ان هذه اجلائزة جاءت فزعة لالنسانية وانتصارا للبشرية 
السترجاع البسمة من خّطاف االبتسامة، وإحياء االنسانية 
من سّراق الكرامة االنسانية، وجاءت لتحرير العمل اخليري 
وكل ذلك عن طريق تنسيق اجلهود اخليرية الى الصالح 

العام النافع.
  وأشار الى ان العمل اخليري محارب تارة بدعوى االرهاب 
وتارة بدعوى التحزب وتارة بإيعاز الشــــحناء والبغضاء 
بني املسلمني العاملني بهذا القطاع الى غير ذلك من األقاويل 
الفاسدة، لذلك جاءت فكرة هذه اجلائزة لتكون درعا ووقاية لنا 
من هذه الدعاوى الباطلة وحتريرا من الفكر املشبوه، فعملت 
اجلائزة على تشــــجيع املؤسسات اخليرية والشخصيات 
املتميزة والعاملني في القطاع اخليري، كما تعزز اجلائزة 
التعاون والترابط بني املؤسسات واجلمعيات اخليرية، وتهدف 
الى توســــيع مفاهيم البر واخلير واإلسهام املباشر وغير 

املباشر في تنمية اجلوانب االجتماعية واالقتصادية.
  مؤكدا ان اجلائزة تبرز دور العمل اخليري كقطاع ثالث 
رديف للقطاعني احلكومي واخلاص في تنمية املجتمعات 

والهيئات واملؤسسات.
  وتابع: في اجلملة أيها احلضور الكرمي اننا نريد ان يكون 
العمل التطوعي االنســــاني ذا خطى ثابتة ورؤى واضحة 
وأهداف معلومة واضحة نسير الى حتقيقها وقطف ثمارها 

جيال بعد جيل.
  فــــإن العمــــل اخليــــري اذا خال مــــن الرؤيــــة والهدف 
والرسالة الواعية كان عمال متخبطا ومعوجا عن الطريق 

املستقيم.
  ان املؤسسات اخليرية بأعمالها ومشاريعها تعتبر من 
خطوط الدفاع األولى عن األمة االسالمية وعن مصاحلها حيث 
انها من خير ما يوفر األمن الوقائي لدولنا ومجتمعاتنا، كما 
انها صوتنا املسموع وسفيرنا في الداخل واخلارج لكون 

العمل اخليري ال يعرف حدودا وال سدودا.

 الدوسري: مليونا جهة رسمية خيرية في الواليات المتحدة.. وفي الوطن العربي ال تتجاوز 
٣٠ ألفًا فقط ونطمح إلى تدريس المقررات الخيرية واإلنسـانية وتيسير اإلجراءات الحكومية
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