
محليات
05اجلمعة ٥ فبراير ٢٠٢١

مفردة جميلة ال تبعدها من حياتك بأي 
صورة من أشكال اخلير!

نسعى ومنضي ونتعب ونحزن ويبقى 
ما اختاره اهللا هو (اخلير)!

قالها الشاعر:
إذا املـــرء لـــم يلبـــس ثيابـــًا مـــن التقـــى

كاســـيا كان  وإن  تقلـــب عريانـــا 
وخيـــر لبـــاس املـــرء طاعـــة ربـــه

وال خيـــر فيمـــن كان هللا عاصيـــا
جربت الصدقة في حياتك؟

كلما زادت الصدقة زاد الرزق، مثلما هو 
اخلشوع في الصالة يزيد السعادة، وكلما زاد 
بر الوالدين زاد التوفيق في حياتك، تذكروا 
وأنتم تســيرون في طرقات احلياة أن من 
أوتي صدراً سليماً إلخوانه وأهله وأسرته 

ل شيئا من نعيم اجلنة! وأحبابه، فقد تعجَّ
أيها العاملون في هذه احلياة، ال شــيء 
يخترق القلوب كلطف العبارة وبذل االبتسامة 
ولني الكالم، ألن سالمة القصد ونقاء القلب 
وغض الطرف عن الزالت تعطيك حياة بال 

منغصات!
وقد علمنا اإلمام الشــافعي، رحمه اهللا، 
درســا بليغا للمضي في هذه احلياة، فقط 
انظروا في شعره ومعانيه وستصلون إلى 

ما وصلت إليه من تسامح:
شـــكوت إلـــى وكيـــع ســـوء حفظـــي

إلـــى تـــرك املعاصـــي فأرشـــدني 
نـــور العلـــم  بـــأن  وأخبرنـــي 

لعاصـــي ُيهـــدى  ال  اهللا  ونـــور 
ـــا ـــل اختلف ـــل العاق ـــم وعق ـــم العلي عل

مـــن ذا الـــذي منهمـــا قـــد أحـــرز الشـــرفا
فالعلـــم قـــال أنـــا أحـــرزت غايتـــه

والعقـــل قـــال أنـــا الرحمـــن بـــي ُعرفـــا
فأفصـــح العلـــم إفصاحـــًا وقـــال لـــه

بأينـــا اهللا فـــي فرقانـــه اتصفـــا

العلـــم ســـيده فبـــان للعقـــل أن 
ـــا ـــم وانصرف ـــل رأس العل ـــل العق فقّب

عزيزي القارئ الكرمي هي احلياة هكذا، 
امتلك من الدنيا ما شئت لكنك ستخرج منها 

مثلما جئت، يستقبلك مهد ويغطيك كفن!

٭ ومضة: أصلح ما بينك وبني اهللا، أصلح اهللا 
ما بينك وبني الناس، ومن أصلح ســريرته 
أصلح اهللا عالنيتــه، وتذكر من قرت عينه 
باهللا، قرت له كل عني، ومن لم تقر عينه باهللا 
تقطعت نفسه على الدنيا خسرت يا بني آدم!

يـــا صاحـــب الهـــم إن الهـــم منفـــرج
الفـــارج اهللا أبشـــر بخيـــر فـــإن 

واهللا مالـــك غيـــر اهللا مـــن أحـــد
ــك اهللا ــٍل لـــ ــي كــ ــك اهللا فــ فحسبــ

٭ آخر الكالم: عزيــزي القارئ وأنت تدخل 
إجازة األسبوع (الويك اند) ال تعامل الناس 
من حولك مبقياس (البيع والشراء) وال مبيزان 
الربح واخلســارة، بل عاملهم كما حتب أن 
يعاملوك، بالكرم واجلود والصفح، واجعل 
من يراك يتمنى أن يكون مثلك ومن يعرفك 
يدعو لك باخلير ومن يســمع عنك يتمنى 
مقابلتك، فمن تعطر بأخالقه لن يجف عطره 
حتى لو كان حتت التراب، وأنت ترجو األجر 
مــن اهللا الواحد األحد بتعاملك مع عباد اهللا 

ومن حولك!

٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ من منكم ال 
يرى في يومه ما يستحق االبتسامة فليغلق 
عينيه ملدة عشر دقائق، وليعلم أن رؤية النور 

وحدها تستحق االبتسامة!
كن مع اهللا وال تبالي.. وأبشر بكل خير 

من اهللا، إجازة أسبوع طيبة للجميع!
في أمان اهللا..

ومضات

اخلير

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«التعريف باإلسالم» احتفت بإجنازات ٢٠٢٠ 
مت مديريها السابقني وكرَّ

التعريــف باإلســالم  احتفــت جلنــة 
بإجنازاتها املميزة التي حققتها خالل ٢٠٢٠ 
وكرمت مديريها الســابقني الذين كان لهم 
الدور الكبير في تطوير اللجنة، وأقيم احلفل 
بدار النوري النسائية للتعريف باإلسالم 
مبنطقة الساملية وسط حضور كبير لقيادات 
جمعيــة النجاة اخليرية واملهتدين اجلدد 

واجلاليات املسلمة.
وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة فيصل 
الزامــل إن«التعريــف باإلســالم» حققت 
إجنازات مباركة خالل العام املاضي ٢٠٢٠، 
رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة 
كورونا، وقامت اللجنة بدور وطني رائد 
وتعاونت مع شتى وزارت الدولة كالصحة 
والداخلية واإلعــالم والتجارة والصناعة 
والدفاع املدنــي والهيئة العامــة لإلطفاء 
وغيرها من اجلهات واملؤسسات من أجل 

نشر التوعية مبخاطر هذا الڤيروس.
وأشــاد الزامل بفريق عمل «التعريف 
باإلســالم»، مؤكــدا أن اإلخــالص والعمل 
اجلماعــي املنظم واخلطة االســتراتيجية 
الواضحة للجنة كانت ســببا رئيسيا في 

حتقيق وبلوغ هذه اإلجنازات املباركة.
وفــي كلمة له خالل احلفــل، قال مدير 

عــام جلنــة التعريــف باإلســالم إبراهيم 
البدر: لقد كان عام ٢٠٢٠ اســتثنائيا على 
مســتوى العالم، ولكــن بتوفيق من اهللا 
أثبتت كوادرنا الدعوية واملواردية أن جلنة 
التعريف باإلسالم بخير، حيث امتاز فريق 
عمل اللجنة بالريادة في استخدام وسائل 
التواصل احلديثة في إيصال رسالة اللجنة 
للمتبرعني، ومتت إقامة حاالت إشهار اإلسالم 
والدورات والــدروس واملقابالت الدعوية 
مــن خالل هذه الوســائل؛ تفعيال للتباعد 
االجتماعــي، فجزاكــم اهللا خيــر اجلزاء. 
واســتعرض البدر جانبا مــن اإلجنازات 
املباركة التي حققتها اللجنة، حيث استفاد 
من جهود اللجنة خــالل مواجهة كورونا 
أكثر من مليون ونصف املليون شــخص 
وعدد اللغات التي متــت ترجمتها إلى ١٢ 
لغة، وتلقى مركز االتصال اخلاص باللجنة 
قرابة ١٢ ألف اتصال حول كورونا وكيفية 
الوقاية منه، حيث حرصنا على تخصيص 
هذه اخلط للرد على استفسارات اجلاليات، 
وكذلــك تصميم وإنتاج ٧٠٠ مقطع ڤيديو 
توعــوي باجلائحــة وضــرورة التباعــد 
االجتماعي واألخذ باإلجراءات االحترازية 

والتواصل مع غير املسلمني «عن بعد».

تكرمي مدير التعريف السابق عثمان الثويني

وزير التربية يشّكل جلنة للرّد على األسئلة البرملانية
عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  وزيــر  أصــدر 
وزير التعليــم العالي د.علي 
املضف قرارا يقضي بتشكيل 
جلنة دائمة لدراســة األسئلة 
البرملانية ومتابعة الرد عليها 
برئاسة د.بدر املطيري الوكيل 
املساعد للشــؤون القانونية، 
وعضوية كل من وكيل القطاع 
املالي يوســف النجار ووكيل 
التعليم العام أسامة السلطان 

ومدير املوارد البشرية سعود 
اجلويسر ومدير إدارة تطوير 
املناهج أنوار احلمدان ومراقب 
التفتيــش والعقــود فيصــل 
العنزي عضوا ومقررا. وذكر 
الوزير املضف، في قراره الذي 
تلقت «األنباء» نسخة منه، مهام 
اللجنة، حيث تختص بتلقي 
البرملانية ودراستها  األسئلة 
القطاعــات  وعرضهــا علــى 
ذات الصلــة كل فيما يخصه 
البيانات واملعلومات  لتوفير 

بتقدمي ما تطلبــه اللجنة من 
أوراق وبيانــات ومســتندات 
بصفة عاجلة متى طلب منها 
ذلك وللجنة كامل الصالحيات 
في استدعاء من ترى ضرورة 
ســماع أقوالــه، ولهــا أيضــا 
االنتقال إلى أي من اجلهات التي 
لها صلة مبوضوع األســئلة، 
واالطالع واحلصول على أي 
مستندات تراها الزمة في هذا 
الشــأن، وعلى جميع اجلهات 

تسهيل عمل اللجنة.

الالزمة، وتلقي ردود القطاعات 
ودراستها والتأكد من شمولها 
البيانات واملعلومات املطلوبة 
وإعداد الرد في ضوء األوراق 
واملستندات والبيانات الواردة 
مــن القطاعــات ذات الصلــة، 
وعرضه على وكيــل الوزارة 
التخاذ ما يراه مناســبا، وفقا 
للضوابــط القانونية املقررة 
في شــأن الرد على األســئلة 
البرملانيــة، وعلــى جميــع 
اجلهــات بالــوزارة املبــادرة 

تضم ٣ وكالء ودعا مختلف القطاعات للتعاون معها

د.علي املضف

١٦ اجلاري آخر موعد لتسجيل املستمرين في اجلامعة املفتوحة
صرحــت رئيس قســم 
القبــول والتســجيل فــي 
املفتوحة  العربية  اجلامعة 
بالكويت ناهد الشــيخ بأن 
الطلبــة  عمليــة تســجيل 
املستمرين للفصل الدراسي 
الثانــي للعــام اجلامعــي 
٢٠٢٠-٢٠٢١ فــي تخصص 
اللغة االجنليزية وتخصص 
تقنية املعلومات احلاصلني 
علــى معــدل نقطتــني وما 
فوق أو الذيــن لديهم إنذار 
أكادميي واحد فقط ســوف 
تكون يوم األحد ٧ فبراير، 
بينمــا تســجيل الطلبــة 
املســتمرين فــي تخصص 
إدارة األعمــال واحلاصلني 
علــى معــدل نقطتــني وما 
فوق أو الذيــن لديهم إنذار 
أكادميي واحد فقط ســوف 

فأكثر في تخصــص اللغة 
اإلجنليزية وآدابها ســوف 
يكــون تســجيلهم وفــق 
اإلرشــاد االكادميــي يــوم 
اخلميس املوافق ١١ فبراير، 
بينمــا ســوف يكــون يوم 
األحــد ١٤ فبراير مخصص 
لتسجيل الطلبة احلاصلني 
علــى انذاريــن فأكثــر في 
تخصص تقنية املعلومات 
واحلوسبة، أما احلاصلون 
علــى انذاريــن فأكثــر في 
تخصص إدارة االعمال سوف 
يكون تسجيلهم يوم االثنني 
١٥ فبرايــر ٢٠٢١، مشــيرة 
إلى أن آخر موعد لتسجيل 
جميع الطلبة وجلميع الفئات 
ســيكون يــوم الثالثــاء ١٦ 
فبراير ٢٠٢١ ولن يتم تسجيل 

أي طالب بعد هذا املوعد.

الثانويــات  مــن خريجــي 
احلاصلني على نسبة ٦٠٪ 
او (٢٫٠) فــي نظــام األربع 
نقــاط فما فوق ملن تنطبق 
عليه شــروط القبول، كما 
يجــوز قبــول الطلبة دون 
أعــاله  املذكــورة  النســبة 
اذا توافرت لديــــهم خبرة 
عملية ووظيفــية مناسبة 
للتخصص املطلوب ومدتها 
أربــع ســنوات مــن جهــة 
عمل مســجلة في مؤسسة 
االجتماعيــة،  التأمينــات 
باإلضافة الى توافر شروط 
القبول في البرنامج (ثانوية 
تخصــص علمــي لبرنامج 
احلاسوب)، علما أنه سيتم 
قبــول الطلبــة مــن جميع 
األعمــار بغــض النظر عن 
تاريخ التخرج في الثانوية.

أمــا فيمــا يخــص الطلبة 
املستجدين الذين يرغبون في 
االلتحاق في اجلامعة للفصل 
الدراســي الثاني ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
فقالــت الشــيخ: انــه مــا زال 
التقدمي والقبول متاحني عبر 
موقــع اجلامعــة اإللكتروني 
www.aou.edu.kw لغايــة 
١٧ فبراير لكافــة الراغبني 
بإكمال دراستهم اجلامعية 
الثالثة  فــي تخصصاتهــا 
برنامج اللغــة اإلجنليزية 
إدارة  وبرنامــج  وآدابهــا 
بتخصصاتهــا  األعمــال 
(محاسبة، تســويق، نظم 
املعلومات، اقتصاد، إدارة) 
وبرنامج تقنية املعلومات 

واحلوسبة.
وأضافت الشيخ قائلة أنه 
سيتم القبول الفوري للطلبة 

الشيخ: آخر موعد لتقدمي طلبات االلتحاق للمستجدين ١٧ اجلاري

ناهد الشيخ رئيس قسم القبول والتسجيل

يكون يوم االثنني ٨ فبراير، 
بينما سوف يخصص يوم 
الثالثاء ٩ فبراير و االربعاء 
١٠ فبراير الستكمال تسجيل 
جميع الفئات املذكورة أعاله.

وذكرت الشيخ أن الطلبة 
احلاصلــني علــى إنذاريــن 

«البيئة» تطلق إصدارات توعوية لتضمينها باملناهج التربوية 
تستهدف الفئات العمرية من ٦ سنوات

دارين العلي

بدأت الهيئة العامة للبيئة 
التوعوية  وضمن حمالتهــا 
بنشر مجموعة من القصص 
لألطفال تســعى من خاللها 
البيئيــة  التوعيــة  لنشــر 
مســتهدفة الفئــة العمريــة 
ملرحلة ريــاض االطفال وما 
يليها من املرحلة االبتدائية.
ادارة  مديــرة  وقالــت 
العامــة واالعالم  العالقــات 
االبراهيــم  البيئــي شــيخة 
لـ«األنباء» ان أول االصدارات 
القصصيــة حتــت عنــوان 
«خالد ضابط بيئي» يسعى 
الكاتبــة هنادي  من خاللــه 
العوضــي الى تعليــم الفئة 

الضــوء على عمــل الضباط 
البيئيني وشرحه لألطفال.

ولفتــت الــى ان الهــدف 
من هذه القصص هو غرس 
املفاهيــم البيئية في نفوس 

الدور الذي تقوم به الهيئة في 
هذا املجال ودورهم كأعضاء 
فــي املجتمــع باحلفاظ على 

البيئة العامة.
ولفتت الى ان هذه القصص 
سيتم توزيعها على املدارس 
ودور احلضانــات بالتعاون 
مع وزارة التربية حتى يتم 
تقدميها للطلبة بشكل علمي 
يتناســب مع أعمارهم ويتم 
توصيلها لهم بأسلوب متقن 
لتعميق املفهوم في أنفسهم.

وأوضحت ان هذه اخلطوة 
ضمن توجــه الهيئة العامة 
للبيئة بالتعــاون مع وزارة 
املفاهيــم  التربيــة إلدخــال 
البيئية في املناهج الدراسية 
في مختلف املراحل التعليمية.

األطفال والناشــئة لتصبح 
مســألة احلفاظ على البيئة 
ثقافــة عامة وليس بســبب 
الغرامات، مشيرة الى أهمية 
تعليم االطفــال منذ الصغر 

اإلبراهيم لـ «األنباء»: توزيع مجموعات قصصية على احلضانات لتقدميها بأسلوب أكادميي بالتعاون مع «التربية»

جانب من اإلصدارات التوعويةشيخة اإلبراهيم

العمرية من عمر السادسة وما 
فوق ماهية البيئة والتلوث 
ومفهوم الثواب والعقاب فيما 
يخص فرض الغرامات وماهية 
الغرامــة، وكذلــك تســليط 

«زكاة كيفان»: حفر ٢٥٨ بئرًا بالدول الفقيرة في ٢٠٢٠
أعلن رئيــس زكاة كيفان 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
الشيخ عود اخلميس عن تنفيذ 
مشاريع خيرية متعددة خالل 
٢٠٢٠، ومن أبرز تلك املشاريع 
حفر ٢٥٨ بئــرا للمياه العذبة 
في كل من بنجالديش، الهند، 
النيجــر، وتشــاد،  ســيالن، 
موضحا أن عدد املســتفيدين 
من هذه اآلبار يقدر بـ٢٠٫٠٠٠ 
مســتفيد، حيث تخــدم البئر 

الواحدة قرية كاملة.
وبني اخلميس أن حفر اآلبار 
يكون فــي املناطــق التي بها 
حاجة ماسة إلى املياه العذبة 
وأن تكلفة البئر الواحدة تبدأ 
من ١٠٠ دينار، وميكن التبرع 

املساجد، قال: قمنا خالل العام 
املاضي ببناء ١٤ مسجدا في 
كل مــن الهنــد وبنجالديش 
وســيالن. وأضاف: كذلك مت 

٢١ يتيمًا، كما قدمت مساعدات 
شــهرية ومقطوعة لعدد ٨٤ 

أسرة. 
وأكــد اخلميس أن تنفيذ 
مثل هذه املشاريع يعد تطبيقا 
ملبدأ التكافل االجتماعي بني 
املسلمني، مستشــهدا بقول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مثل املؤمنني في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له ســائر 
األعضاء بالسهر واحلمى». 
وختم بتوجيه الشــكر إلى 
احملســنني واخليرين الذين 
اللجنة،  تبرعــوا ملشــاريع 
وكانوا سببا في حتقيق كل 

هذه اإلجنازات.

بناء ١٢ منزال لألسر الفقيرة، 
ومركز تعليمي بالهند، ودار 
أيتام في بنجالديش، أما داخل 
الكويت، فقد كفلت زكاة كيفان 

اخلميس يفتتح إحدى اآلبار اجلديدةعود اخلميس

للمشــروع من خالل االتصال 
على رقم ٦٦٢٩٣٠٤٤ أو زيارة 

زكاة كيفان. 
وفيمــا يتعلــق ببنــاء 

بناء مركز تعليمي إسالمي بالبوسنة بدعم «أمانة األوقاف»
أعلنــت جمعيــة النجــاة 
اخليرية عن بناء مركز تعليمي 
إسالمي مبدينة ماتوزيتشي 
بجمهورية البوسنة الصديقة، 
وذلــك بتمويــل مــن األمانة 

العامة لألوقاف.
وقال رئيس قطاع البرامج 
واملشاريع بالنجاة اخليرية 
املستشار عبداهللا الشهاب: إن 
املركز سيحتوي على مدرسة، 
وريــاض أطفــال، ومكتبــة، 
وقاعــة متعــددة األغراض، 

ومطعم، ومبنى للمكاتب.
وأشــار الشــهاب إلى أن 
املركز التعليمي ســيقام في 
محيــط «مســجد الكويــت» 
والــذي يعد عالمة إنســانية 
مبدينــة ماتوزيتشــي وأن 

إسالمية يتلقى فيها أبناؤهم 
القيم والعلوم اإلسالمية التي 
غابت عن البالد عقودا طويلة.

وأضاف: مت التنسيق لبناء 
املركز مع املشيخة اإلسالمية 

العربية واإلجنليزية،  اللغة 
والقيــم واآلداب اإلســالمية. 
وغيرها من العلوم واملعارف 

واآلداب.
موضحا انه ســتتم إقامة 
قاعة متعددة األغراض تلحق 
باملركز واستثمارها في إقامة 
النــدوات واملؤمتــرات لنقل 
املعرفة اإلسالمية العامة إلى 
الشــهاب  اجلمهــور. وتقدم 
بالشكر اجلزيل لألمانة العامة 
لألوقاف على ما تقدمه من دعم 
جلمعية النجاة اخليرية ولكل 
املؤسسات اخليرية الكويتية. 
مؤكدا أن هذا الدعم كان سببا 
رئيسيا في تنفيذ عدد كبير 
من املشــاريع داخل الكويت 

وخارجها.

ملنطقــة دوبــوي، ويهــدف 
املشروع لتعليم ٥٠٠ طفل من 
مدينة ماتوزيتشي واملناطق 
احمليطة بها القرآن والســنة 
النبوية املطهرة، إضافة إلى 

مجسم للمركز اإلسالميعبداهللا الشهاب

احلاجــة لبنائه ظهــرت مع 
الرغبة الشديدة لدى شريحة 
األطفال الصغار حلفظ وتعلم 
القرآن الكرمي، وحرص وسعي 
آبائهــم علــى بنــاء مدرســة 

الرحمة العاملية تدشن مركز النور 
السكني الطالبي في سراييڤو

بعدها إلى مجاله العملي والتخصصي كطبيب 
أو مهندس أو فني.

مبينــا أن املركز ليس املشــروع الطالبي 
األول للرحمة العاملية في البوسنة، فقد سبق 
وأن افتتحت اجلمعية قبل عدة سنوات مركز 
وسكن الدرة الطالبي في مدينة توزال، والذي 
يعــد أحد أجنــح املراكز الســكنية الطالبية 
على مســتوى البالد، مثمنــا في الوقت ذاته 
دور األمانــة العامــة لألوقــاف وبيت الزكاة 
في دعمهما للمشــروع وغيره مــن البرامج 

التنموية واإلنسانية املختلفة.

دشنت جمعية الرحمة 
العامليــة املرحلــة األولى 
مــن مركز النور الســكني 
الطالبــي، فــي العاصمــة 
البوسنية سراييڤو، بدعم 
من األمانة العامة لألوقاف 
وبإشراف من بيت الزكاة، 
على مساحة قدرها ٣٠٠٠ 
متر مربع، تضم ٦٢ غرفة 
إقامــة للطــالب وفصــوال 
تعليمية وقاعة محاضرات 
متعددة األغراض، باإلضافة 
إلى مكتبة وصالة رياضية 

ومسجد. وأوضح رئيس مكتب شرق أوروبا 
في جمعية الرحمة العاملية عيسى الذوادي: أن 
الهدف من بناء املركز هو توفير املكان املالئم 
للتربية الصحيحة والتوجيه املناسب إلنشاء 
اجليل القوي القادر على العمل في املجاالت 
املختلفة. وأضاف الذوادي، أن املركز يستوعب 
سنويا ٥٠٠ طالب من األيتام واحملتاجني ما 
بني مقيم ومشارك، لتلقي الدورات التدريبية 
واألكادميية اجلامعية على مدار أربع سنوات 
متتالية، يكون الطالب قد أجنز خاللها املراحل 
املخططة له تربويا وتثقيفيا وتعليميا، لينتقل 

مركز النور السكني الطالبي في العاصمة البوسنية سراييڤو


