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اخلطيب مهدي النواب اخلطيب محمد شبر

(قاسم باشا) ملشاهدة الڤيديوجانب من احلضور في احلسينية اجلديدة مبنطقة شرق  

احلسينيات واصلت إحياء ليالي محرم: 
ضرورة االجتهاد في طلب العلم

محاضرتــه باآلية الكرمية 
(رب انزلنــي منزال مباركا 
وانت خير املنزلني)، موضحا 
معنى البركة ومشــتقاتها، 
الفتا الى انه ورد في القرآن 
الكرمي قرابة ثالثني آية تدل 
عليهــا، والبركة بحســب 
التفاســير تدل على النماء 
والبقاء وترك األثر وغالبا 
ال تكون بالكم بل بالكيف، 
وتعني أيضا الشيء الثابت 

الذي يبقى وال يضعف.
وأشــار الــى ان البركة 
علــى أربعــة اقســام: فــي 
املكان فهناك بعض املواقع 
واألماكــن مباركة مثل مكة 
املكرمة، وهناك البركة في 
الزمان مثل ليلة القدر ويوم 
اجلمعة، وأيضا البركة في 
األشــياء، مشــيرا الــى ان 
النــوع الرابع هــو البركة 
فــي األفراد مثلمــا ورد في 
قوله اهللا تعالى على لسان 
عيسى گ: «إني عبداهللا 
آتاني الكتاب وجعلني نبيا 
وجعلني مباركا أينما كنت 
وأوصاني بالصالة والزكاة 

مادمت حيا».
رثــا  اخلتــام،  وفــي 
اإلمام احلســني گ وذكر 
باستشهاده في اليوم الثاني 

من شهر محرم.

عــن «البركة في اإلســالم» 
وانواعهــا، مســلطا الضوء 
على جوانب من حياة االمام 
احلسني گ واحداث مهمة 
وقعت معه.  واستهل النواب 

أجنحتها لطالب العلم رضا 
مبا يصنع». 

وفي احلسينية الكربالئية 
مبنطقة الدعية ألقى اخلطيب 
مهــدي النــواب محاضــرة 

عبداهللا الراكان

واصلــت احلســينيات 
ومجالس ذكــر أهل البيت 
النبوي إحياء ليالي شــهر 
محرم، حيث تناول اخلطباء 
في الليلة الثانية أهمية طلب 
العلم، داعــني إلى ضرورة 
السعي واالجتهاد في سبيل 

طلبه وحتصيله. 
وفي احلسينية اجلديدة 
مبنطقة شرق ارتقى املنبر 
اخلطيب محمد شبر وألقى 
محاضــرة بعنــوان «طلب 
العلم فريضة»، مستشهدا 
بحديث الرسول ژ «طلب 
العلــم فريضــة علــى كل 
مســلم». واضاف شبر أن 
الشــريعة االسالمية حتث 
على طلــب العلم وما اكثر 
اآليــات والروايــات التــي 
تشجع وترغب فيه، ومنها 
قوله تعالى (فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم ال تعلمون)، 
مشــيرا الى انه مع التقدم 
والتطور في العصر احلديث 
يستطيع اجلميع طلب العلم 
الطرق، مستشهدا  بشــتى 
بقول النبي ژ «من سلك 
طريقــا يبتغــي فيــه علما 
ســهل اهللا لــه طريقــا إلى 
اجلنة، وإن املالئكة لتضع 

اخلطباء أكدوا في الليلة الثانية أن وسائل التقدم احلالية جعلت حتصيل العلوم متاحاً للجميع

توزيع الوجبات على احلضور

البلدية: قطع التيار عن ٣ عقارات في اجلابرية والشعب
أعلنــت إدارة العالقــات 
العامة في البلدية عن قيام 
التدقيــق واملتابعــة  إدارة 
الهندسية بفرع بلدية حولي، 
تنفيذ إجراءات قطع التيار 
الكهربائــي عــن ٣ عقارات 
مخالفــة للقــرار الــوزاري 
رقــم ٢٠١٩/٥٧ مبنطقتــي 
اجلابرية والشعب بالتنسيق 
والتعاون مع فريق الضبطية 
الكهرباء  القضائية بوزارة 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
ومبساندة أمنية من وزارة 

الداخلية.
وفي هذا السياق، أوضح 
مدير إدارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية م.مبارك العجمي 
انه مت قطع التيار الكهربائي 
عن عقارين مخالفني مبنطقة 
اجلابرية باإلضافة إلى قطع 
التيــار عــن عقــار مخالف 
مبنطقة الشعب بالتعاون مع 
اجلهات املعنية، مشيرا إلى 
قيام احد العقارات بتوصيل 
التيار بطريقة مخالفة وقد مت 
االتصال على الفور باجلهة 
املعنية ومت قطع التيار عنه.
وأكد العجمي أن الفريق 
الرقابــي بــإدارة التدقيــق 
واملتابعــة الهندســية قــام 

تفشي ظاهرة سكن العزاب 
مبناطــق السكــن اخلــاص 

والنموذجي.
ودعــا العجمي أصحاب 
العقارات التعاون مع فرق 
البلديــة الرقابية واجلهات 
املعنيــــة أثنــــاء جوالتهم 
امليدانية جتنبا للمســاءلة 

القانونية.
إدارة  دعــت  بدورهــا، 

العالقات العامة اجلميع في 
حال وجود شكوى تتعلق 
بالعزاب التواصل عبر اخلط 
املباشر ١٣٩ الذي يعمل على 
مــدار الســاعة أو التواصل 
البلديــة  عبــر حســابات 
kuwmun@ مبواقع التواصل 
أو عبر الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ 
التخاذ اإلجراءات القانونية 

حيالها.

العجمي أكد أن اجلوالت امليدانية مستمرة لرصد جميع العقارات املخالفة

احد العقارات التي مت قطع التيار الكهربائي عنها

باتـخــاذ كـــل اإلجـــراءات 
القانـونـيـــة حـيـــــال تلك 
العقارات قبــل تنفيذ قطع 
التيار الكهربائي، الفتا إلى أن 
اجلوالت امليدانية مستمرة 
العقــارات  لرصــد جميــع 
املخالفــة التخاذ اإلجراءات 
القانونيــة وصــوال لقطع 
الكهربائي بالتعاون  التيار 
مع اجلهات املعنية للحد من 

عاطف رمضان

التجــارة  قامــت وزارة 
والصناعة بتحرير مخالفة 
ألحــد احملالت فــي منطقة 
الساملية لبيعه سلعا مقلدة، 

عليها واستكمال اإلجراءات 
القانونية بحق املخالف.

مــن جهة أخــرى، قامت 
الوزارة مبخالفة محل آخر 
في الســاملية لبيعه أغطية 
هواتف نقالة حتمل عالمات 

جتارية مقلدة.
وقــام فريــق الطــوارئ 
بضبــط كميــة كبيــرة من 
األغطية مت حصرها والتحفظ 
عليها واستكمال اإلجراءات 

القانونية بحق املخالف.

جانب من اجلولة في محل املالبس املقلدة فريق «التجارة» خالل ضبط الهواتف املقلدة

حيث مت العثور على كمية 
كبيرة من املالبس واألحذية 
حتمل عالمات جتارية مقلدة 

ألشهر الشركات العاملية.
وقــام فريــق الطــوارئ 
بحصر املضبوطات والتحفظ 

«التجارة» تخالف محلني في الساملية 
لبيعهما سلعًا وأغطية هواتف مقلدة

«اجلامعة العربية» و«املجلس العربي للطفولة 
والتنمية» يكّرمان «مكتب الشارقة صديقة للطفل»

في األداء اإلعالمي مبا يعزز 
مــن تطبيق ثقافــة حقوق 

األطفال وحمايتهم.
وفي عام ٢٠١٨ مت نشــر 
وتعميم دليل املبادئ املهنية 
العربــي  ملعاجلــة اإلعــالم 
الطفــل  حقــوق  لقضايــا 
للمهنيــني في مجال اإلعالم 
بالتعاون مع املجلس العربي 
للطفولة والتنمية على جميع 
اجلهــات املعنيــة في مجال 
اإلعــالم، والتــي تعمل في 
املجاالت املرتبطة باألطفال 
واليافعني في إمارة الشارقة 
بعــد اعتمــاده مــن مجلس 
الشــارقة لإلعالم واملجلس 
التنفيذي حلكومة الشارقة.

الشــارقة صديقــة للطفل» 
امتدادا جلهوده التي ابتدأها 
عــام ٢٠١٧ باعتمــاد وثيقة 
املبــادئ املهنيــة الصــادرة 
عن املجلس العربي للطفولة 
والتنمية، والتــي تتضمن 
العربــي  معاجلــة اإلعــالم 
الطفــل،  لقضايــا حقــوق 
حيث وقعها ســمو الشيخ 
سلطان بن أحمد القاسمي، 
نائب حاكم الشارقة، رئيس 
مجلس الشارقة لإلعالم، في 
سبيل تكريس مبادئ مهنية 
لتكون أساسا موجها لإلعالم 
العربي، وتزويد اإلعالميني 
باملعــارف املتعلقة بحقوق 
األطفال، وإرساء القيم املهنية 

املجلــس العربــي للطفولة 
والتنميــة، رئيــس برنامج 
العربــي للتنمية  اخلليــج 
«أجفند»، والسفيرة هيفاء 
العــام  أبوغزالــة، األمــني 
املساعد رئيس قطاع الشؤون 
االجتماعيــة بجامعة الدول 
العربيــة، بحضــور رئيس 
الــدورة احلاليــة للجنــة 
الطفولة العربية، وعدد من 
الشخصيات العامة وممثلي 
اجلهات املعنية بالطفولة في 
الــدول العربية، واملنظمات 
اإلقليمية والدولية املعنية 
بقضايا الطفولة، وجمع من 

اخلبراء واإلعالميني. 
ويأتــي تكــرمي «مكتــب 

كرمــت جامعــة الــدول 
العربي  العربيــة واملجلس 
للطفولــة والتنمية «مكتب 
الشــارقة صديقــة للطفل» 
التابــع للمجلــس األعلــى 
لشــؤون األســرة، خــالل 
دليــل  إطــالق  احتفاليــة 
«إعــالم صديــق للطفولة» 
حتــت عنــوان «تصحيــح 
املصطلحات والصور اخلطأ 
حــول األطفال في وســائل 
العربيــة»، والتي  اإلعــالم 
عقدت أخيــرا في العاصمة 

املصرية القاهرة.
ويأتــي تكــرمي «مكتــب 
الشــارقة صديقــة للطفل» 
العلمية  تثمينــا للشــراكة 
والعملية القائمة بني املكتب 
واملجلــس العربي للطفولة 
والتنمية، وجهوده في إعداد 
الدليل الــذي يكرس الوعي 
العــام بقضايــا الطفولــة، 
ويسلط الضوء على البدائل 
الصحيحــة للمصطلحــات 
والصور اخلطأ املتبادلة حول 
األطفال عبر وسائل اإلعالم، 
ما من شــأنه تعزيز حماية 
حقوق الطفل في املجتمعات 

العربية. 
وتسلـمـــــت املـديـــــرة 
التنفيذية لـ«مكتب الشارقة 
صديقــة للطفــل» د.حصة 
الغزال شــهادة التكرمي من 
صاحب السمو امللكي األمير 
عبدالعزيز بن طالل، رئيس 

تقديراً للشراكة في إعداد «دليل تصحيح املصطلحات حول األطفال في وسائل اإلعالم»

جانب من تكرمي «مكتب الشارقة صديقة للطفل» في القاهرة

خالل تسليم اجلائزة


