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خولة احلساوي ووفد بيت الزكاة خالل الزيارة إلى اجلامعة األميركية

في لقاء هو األول قامت 
رئيسة جلنة تنمية املوارد 
واإلعالم مبجلس إدارة بيت 
الزكاة خولة احلس���اوي، 
بفتح آفاق جديدة ألنشطة 
بيت ال���زكاة وخرجت عن 
النمط االعتيادي باقتراح 
زي���ارات تنويري���ة لطلبة 
املدارس واجلامعات، فكانت 
أولى احملطات اإليجابية هي 

اجلامعة األميركية.
وقد مت هذا اللقاء مبشاركة 
مدير وحدة التواصل مع كبار 
املتبرعني ف���ي بيت الزكاة 
د.خالد الشطي، الذي ألقى 
نبذة عن بيت الزكاة بوصفه 
مؤسسة حكومية مستقلة 
تقوم بجمع الزكاة وإخراجها 
في مصارفها الشرعية داخل 
الكويت وخارجها، حيث مت 
تأسيسه في عهد سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد، 
رحمه اهلل، وجعل هذا العمل 
في ميزان حسناته، كترجمة 
لرغبة مجتمعية في حتويل 
العمل في اخلير الذي جبل 
عليه أهل الكويت إلى عمل 

رسمي مؤسسي.
وحتدثت عضو مجلس 
ال���زكاة خولة  إدارة بي���ت 
احلس���اوي ع���ن جتاربها 
أثبتت لها  الت���ي  احلياتية 
بشكل شخصي بركة الزكاة 

وأثره���ا عل���ى املزكي قبل 
املستفيد منها بتسلمها، فهي 
من اس���مها تزكية وتطهير 

للمال.
كما دعت احلساوي أبناءها 
إلى اإلسهام في الزكاة، فالقليل 
ال����ذي نخرجه م����ن فائض 
الرفاهية هو كثير بالنسبة 
آلخرين، وهو عند اهلل عظيم، 
مث����ال: فإن كفالة يتيم واحد 
تساوي 15 دينارا شهريا، وهو 
الطالب بإنفاقه  مبلغ يقوم 
في أمر يس����ير فال مانع من 
توفيره واملش����اركة به فيما 

يبقى عند اهلل.

وش����جعت احلس����اوي 
الطالب باإلعالن عن جائزة 
رحلة عمرة ملن يقوم باإلجابة 
عن 3 أس����ئلة حول الزكاة، 
حيث يقوم الطالب باختيار 
أح����د املرافقني م����ن أهله أو 
أصدقائه ليسافر معه ويؤدي 
العمرة، وهو ما جعل اجلو 

العام للقاء سلسا وحميما.
وختاما، ش����كرت خولة 
احلساوي اجلامعة األميركية 
على موافقتها على استضافة 
امللتقى واإلسهام في إجناحه 
وتس����هيل جميع ما يتعلق 

به.

احلساوي قدمت املبادرة وبدأت بزيارة اجلامعة األميركية

بيت الزكاة يفتح آفاقاً جديدة ألنشطته في اجلامعات واملدارس

وليد السويلم

ليلى الشافعي

أعلنت »الرحمة العاملية« 
التابع���ة جلمعية اإلصالح 
االجتماع���ي ع���ن قيامها 
بتس���يير قافلتها اإلغاثية 
والت���ي حمل���ت رق���م 211 
وتأتي ضمن مشروع قوافل 
اإلغاثة التي تشرف عليها، 
في إط���ار اجلهود املبذولة 
إلغاثة الشعب السوري من 
قبل املؤسس���ات اخليرية 

الكويتية.
وفي هذا الص���دد، قال 
منس���ق اإلغاثة في تركيا 
ولي���د الس���ويلم: إن 350 
أسرة سورية � 1750 شخصا 
� استفادوا من اإلغاثة املقدمة 
القافل���ة، والتي نفذت  من 
برنامجها على مدار عدة أيام 
في »س���ان لي أورفا« التي 
تشهد أعلى معدالت وجود 

لالجئني السوريني.

البرنامج، أوضح  وعن 
الس���ويلم انه شمل تقدمي 
مس���اعدات نقدية لألس���ر 
الس���ورية، بجانب توزيع 
الطرود الغذائية، فيما متت 
زي���ارة عدد م���ن اجلرحى 
في مستش���فى »اجلرحي 
السوريني«، حيث مت تقدمي 
الدع���م النق���دي لعدد من 
الذين  اجلرحى واملصابني 
الع���الج بها، ومت  يتلقون 
توزي���ع أكثر م���ن 16.000 

دوالر.
وأكد السويلم ان القافلة 
تأتي ف���ي س���ياق قوافل 
الرحمة اإلغاثية التي تنقل 
الكويتي لالجئني،  العطاء 
العطاء  وتش���رك أصحاب 
في توزيع عطائهم مباشرة 
عل���ى الالجئني، فقد ضمت 
احلملة 8 شخصيات كويتية 
لتطبيق الشعار الذي أطلقته 
الرحمة وال���ذي يتمثل في 

»نفذ إغاثتك بيدك«، وذلك 
عن طريق مشاركة املتبرعني 
بقوافل الرحمة اإلغاثية إلى 
مناطق النزوح الس���وري، 
حي���ث رافق ه���ذه القافلة 
الكاتب الصحافي د.عصام 
الفلي���ج، وعض���و ن���ادي 
الش���يخ رياض  املكفوفني 

اإلبراهيم.
ودعا السويلم أهل اخلير 
في كوي���ت اخلير إلى بذل 
املزيد من أجل دعم الشعب 
السوري، مؤكدا ان احلاجة 
ماسة ملزيد من املساعدات، 
موضحا ان الرحمة العاملية 
التبرعات عن  vتس���تقبل 
طريق فروعه���ا بالكويت، 
أو باالتص���ال على اخلط 
الس���اخن 1888808، كم���ا 
أكثر على  التع���رف  ميكن 
جهود الرحمة العاملية عبر 
www. موقع خير أون الين

.khaironline.net

»الرحمة العاملية« سيرت القافلة اإلغاثية 211
لتستفيد منها 3500 أسرة سورية بتبرع من أهل الكويت

خالل محاضرة ألقاها في دايوانية »اإلصالح االجتماعي« فرع األحمدي

فتح باب التسجيل فيها ابتداءً من غد األحد مبقر املركز في الفيحاء

احلمدان: »التغيير« يقابل بالصدود واإلعراض
لكن مبجرد أن يحدث يصبح األمر معتاداً

»السراج« يطلق مسابقة »قرآني سراجي« للنشء

د. جاسم احلمدان

محمد الدبيخي

ليلى الشافعي

اإلدارة  أكد األستاذ في 
التربوية د.جاسم احلمدان 
أن للتغيير أساليب مختلفة 
التغيي����ر من خالل  فمنه 
املراح����ل أي أنه يتم على 
مراحل متعددة ومتدرجة 
وهناك التغيير املتكامل أي 
أن مراحله تطبق جميعا في 
الوقت نفسه، وذلك خالل 
ألقاها بديوانية  محاضرة 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
ف����رع محافظ����ة األحمدي 

بالرقة.
التغيير في  ان  وق����ال 
بدايت����ه يقاب����ل بالصدود 
واالعراض، ولكن مبجرد أن 
يحدث التغيير فيصبح األمر 
معتادا، وتصنيفات البشر 
تختلف ومدى جتاوبها مع 
التغيير بحسب منط  هذا 

أعلن مشرف مركز السراج 
املنير- الفيحاء التابع إلدارة 
السراج املنير بوزارة األوقاف 
الدبيخي عن انطالق  محمد 
املس����ابقة القرآني����ة األولى 
للن����شء بعن����وان »قرآني 
أبناء  سراجي« حتت رعاية 
املغفور له بإذن اهلل إبراهيم 
محمد اجلريوي، وستستمر 
خالل الفت����رة من 14 وحتى 

.2015/6/16
وفتح باب التسجيل فيها 
ابتداء من يوم األحد املوافق 
5/31 في مقر املركز في منطقة 

الفيحاء.

الشخصية التي تواجه ذلك 
التغيير ومن صفات بعض 
أنها  الش����خصية  األمناط 
حت����ب التغيير وتتجاوب 
معه إيجابيا وبعض األمناط 
ال تتجاوب معه بالش����كل 
املطلوب، مضيفا فمن البداية 
أحيان����ا يكون الش����خص 
ال يفك����ر ف����ي التغيير ثم 
ينتقل إلى مرحلة التفكير 
في التغيير ثم ينتقل إلى 
مرحلة االستعداد للتغيير 
ثم يب����دأ في التغيير وهو 
التطبيق الفعلي واملرحلة 
األهم هي االستمرار على 
التغيير حتى يصبح جزءا 

من حياته.
وتابع: التغيير له أشكال 
مختلفة فقد يكون التغيير 
فرديا، أو تغيير مؤسسيا، 
فالتغيير الفردي له مراحل 
مير بها الفرد املرحلة األولى 

الدبيخ����ي ان  وأوض����ح 
الفئة والشريحة املستهدفة 
هي البنني من كل املواطنني 
من عمر 16 س����نة وما دون 
وسيتم تقسيم املسابقة إلى 
فئتني الفئة األولى في حفظ 
وتسميع سورة الكهف والفئة 
الثانية في حفظ وتس����ميع 

سورة امللك.
الدبيخي ان جلنة  وذكر 
التسميع سوف تكون مكونه 
من معلمي مركز الفيحاء في 
إدارة السراج املنير ومبشاركة 
بعض القراء املشهورين، حيث 
ستجرى التصفيات في مسجد 

أن يعلم الشخص ماذا يريد 
أن يغير واملرحلة الثانية 
إما لكس����ب  التطبيق  في 
شيء أو االبتعاد عن شيء 
مبعن����ى يك����ون التغ�يير 
أحيان����ا لكس����ب فضيلة 
كاحملافظة على صالة الفجر 
أو للتخلص من عادة سيئة 

كالتدخني.
وأضاف احلمدان كذلك 
األمر أيضا لو أن اإلنسان 
إلى كسب  التغيير  يريد 
عادة حس���نة كاحلفاظ 
الفجر مثال  على ص���الة 
فينبغي علي���ه أيضا أن 
يق���رأ كثيرا ع���ن صالة 
الفجر وفضلها واألمور 
التي حتث على احملافظة 
على صالة الفجر، فكلما 
يزداد سماعه للمحافظة 
عليها كانت لديه دافعية 

أكبر.

احمد ب����ن حنبل في منطقة 
الفيحاء. وأضاف الدبيخي انه 
مت رصد جوائز نقدية بقيمة 
900 دينار للفائزين األوائل 
من الفئتني، كما سيتم تكرمي 
20 مشاركا آخر وباإلضافة 

الى أولياء أمورهم.
وج����ه  اخلت����ام  وف����ي 
إلى جميع  الدعوة  الدبيخي 
أبناء منطقة الفيحاء لسرعة 
تسجيل أبنائهم في املسابقة 
قبل اكتمال األعداد، علما ان 
املسابقة محصورة فقط في 
أبناء املنطق����ة وطلبة مركز 

السراج املنير- الفيحاء.

التجارب احلياتية 
تثبت بركة الزكاة 

على املزكي


