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لتخفيف أعباء الحياة ورفع املعاناة عن الفقراء

«زكاة العثمان» تطلق مشروع
«الله ّ
يبرد عليك» لصيف 2015
الشيخة أوراد الجابر والنوري خالل املؤتمر الصحافي

(تصوير طارق عز الدين)

جانب من الحضور

«عبدالله النوري» وضعت الحجر األساس واملرحلة األولى منه باسم مركز «الشيخ جابر األحمد اإلسالمي»

مشروع الكويت اإلسالمي في كندا...
وطن بديل للجاليات املسلمة
| كتب إبراهيم موسى |

أعلنت جمعية الشيخ عبدالله
النوري الخيرية ،ممثلة في رئيس
مجلس إدارت �ه��ا امل�ه�ن��دس جمال
ال � �ن ��وري ،وض ��ع ح �ج��ر األس ��اس
مل� � �ش � ��روع ال � �ك� ��وي� ��ت اإلس� ��الم� ��ي
ال � �خ � �ي� ��ري األك� � �ب � ��ر ف � ��ي ام �ي ��رك ��ا
الشمالية «ع�ل��ى ارض إب��راه�ي��م»
ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة ف � � ��ورت م ��اك� �م ��وري
بمقاطعة ألبيرتا قلب العاصمة
ال �ن �ف �ط �ي��ة ف ��ي ك �ن ��دا ف ��ي  2م��اي��و
ال�ج��اري ،بحضور عمدة ووزراء
ون��واب املنطقة ورئيس وأعضاء
مركز اإلس��الم والجالية املسلمة
وممثل سفارة الكويت في كندا.
وق ��ال ��ت امل� �ش ��رف ال� �ع ��ام ع�ل��ى
امل �ش��روع الشيخة أوراد الجابر،
ان «م �ش��روع ال�ك��وي��ت اإلس��الم��ي
ف� � ��ي ف � � � ��ورت م � ��اك� � �م � ��وري ل �ي��س
مسجدًا ومدرسة ومركزًا متعدد
األغ � � ��راض ف �ق��ط ،ب ��ل ه ��و ال��وط��ن
ال �ب��دي��ل ل �ل �ج��ال �ي��ات امل �س �ل �م��ة من
الظروف املناخية القاسية والغربة
املوحشة».
وأك ��دت أن «امل �ش��روع سيكون
م� �ل� �ت� �ق ��ى ال � �ج � ��ال � �ي � ��ات امل �س �ل �م ��ة
املختلفة األطياف ،ومكانا لتأدية
شعائرهم الدينية ،ومركزًا لتعزيز

• أوراد الجابر :سيكون مركزًا
لتعزيز شخصية املجتمع املسلم
في أميركا الشمالية
ش�خ�ص�ي��ة امل �ج �ت �م��ع امل �س �ل��م في
اميركا الشمالية ،وملتقى أسريا
للمناسبات الدينية واالجتماعية
والثقافية ،وإرثًا ألجيال املستقبل
املسلم خارج حدودنا».
وك �ش �ف��ت ال �ج��اب��ر أن «ب ��داي ��ة
امل �ش��روع ك��ان��ت ف��ي ال �ع��ام 1983
عندما تأسس (م��رك��ز اإلس��الم)
رسميًا كجمعية كندية مسجلة،
وف � � ��ي ال� � �ع � ��ام  2007ان� �ض� �م ��وا
إل ��ى م�ن�ظ�م��ة (إب��راه �ي��م) لتطوير
األراض � � � � � � ��ي وت � �ج � �م� ��ع األدي � � � � ��ان
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وف ��ي ال �ع��ام  2013تم
ش��راء األرض  9.5ف��دان بقيمة 5
م��الي��ن دوالر م��دف��وع��ة بالكامل
من تبرعات الجالية املسلمة في
فورت ماكموري».
وأض��اف��ت أن «امل�ش��روع يواجه
ت� �ح ��دي ��ات ك� �ث� �ي ��رة ،م �ن �ه��ا ت��زاي��د
أعداد الجاليات املسلمة املهاجرة،
ب �ح �ث��ًا ع ��ن ف� ��رص ع �م��ل ل �ه��ا في

هذه املنطقة الغنية بالنفط ،حيث
ي��وج��د ب �ه��ا أك �ب��ر ث��ال��ث م �خ��زون
ن�ف�ط��ي ف��ي ال �ع��ال��م ب�ح�ج��م ان �ت��اج
 2.5مليون برميل يوميًا ،ويصل
االن � �ت� ��اج اح �ي ��ان ��ًا إل � ��ى  5م��الي��ن
ب��رم�ي��ل ف��ي ال �ي ��وم ،وم ��ن امل�ت��وق��ع
تضاعف أع��داد الجالية املسلمة
في السنوات املقبلة».
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ث � ّ�م ��ن امل �ه �ن��دس
ج�م��ال ال �ن��وري اش ��راف الشيخة
أوراد ع� � �ل � ��ى ه � � � ��ذا امل � � �ش� � ��روع
االس � ��الم � ��ي ال �ك �ب �ي ��ر ف� ��ي ك� �ن ��دا،
بالتعاون م��ع الجمعية ،ملساعدة
الجالية املسلمة بفورت مكموري
في كندا ،من خالل الحرص على
بناء هذا املركز اإلسالمي الكبير،
والذي تمت تسميته باسم الكويت
واملرحلة األولى منه باسم الشيخ
جابر األحمد .وأضاف أن «الدور
اإلي �ج��اب��ي ل�ل�م�ش��روع سينعكس
على الكثير م��ن سكان ك�ن��دا ،ملا

سيمثله من دور نموذجي لكيفية
التعايش بن أتباع الديانات بروح
ال�ت�س��ام��ح وال��رح�م��ة وال �ت �ع��اون ملا
فيه الخير للجميع».
وق��ال ال�ن��وري ان��ه «ن�ظ��را ملوقع
هذه املدينة في الشمال الغربي من
كندا والتي تصل درج��ة الحرارة
ف�ي�ه��ا إل ��ى  50ت �ح��ت ال �ص �ف��ر ما
يسبب املشقة وعدم تمكن كثير
م��ن املسلمن م��ن أداء ال�ص�ل��وات
ف��ي ج�م��اع��ة واح� ��دة وي�ض�ط��ره��م
إلقامة  3جمع بالتناوب».
وذك ��ر ال �ن��وري «أن �ن��ا شاركنا
بفضل ال�ل��ه ب��وف��د كويتي لوضع
ح �ج��ر األس � � ��اس ل� �ه ��ذا امل� �ش ��روع
االس��الم��ي الكبير وش ��ارك معنا
م �م �ث��ل م ��ن س� �ف ��ارة ال �ك��وي��ت في
ك � �ن� ��دا وال� � �ت � ��ي اع � �ت � �م ��دت ال �ج �ه��ة
وامل�ش��روع هناك ،وسيتم تحويل
جميع الدفعات املالية بالتنسيق
م ��ع وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وسفارة الكويت في كندا ،مؤكدًا
ان��ه «ت��م وض��ع آلية متابعة دقيقة
لدينا في الجمعية لإلشراف على
ان �ج��از ه ��ذا امل �ش ��روع ،ويشرفنا
وي �س �ع ��دن ��ا أن ت� �ك ��ون ال �ش �ي �خ��ة
ال� �ف ��اض� �ل ��ة أوراد ال � �ج� ��اب� ��ر ه��ي
املشرفة على هذا املشروع الكبير
واملهم».

صورة جماعية بحضور الشيخة أوراد الجابر

التكلفة اإلجمالية
 55مليون دوالر
أوض � � � � � � ��ح ال � � � � �ن � � � � ��وري أن
«التكلفة االجمالية للمراحل
ال�  4للمشروع تقدر تكلفتها
االج� �م ��ال� �ي ��ة ب � � �  55م �ل �ي��ون
دوالر ،وه� � � � � � ��ذا ال � � �ص � ��رح
اإلسامي هو املركز الوحيد
ف � ��ي ه� � ��ذه امل �ن �ط �ق ��ة وال� � ��ذي
يستقطب ج�م�ي��ع املسلمني
ال� �ع ��ام� �ل ��ني وامل� �ق� �ي� �م ��ني ف��ي
املنطقة» .وبني ان «الشريحة
امل� �س� �ت� �ف� �ي ��دة م � ��ن امل � �ش� ��روع
ت � �ت � �ج� ��اوز  12أل � � ��ف م �س �ل��م
بشكل مباشر ،وسيتجاوز
ع � � � � ��دد امل � �س � �ت � �ف � �ي � ��دي � ��ن م ��ن
امل� �س� �ل� �م ��ني  30أل � �ف� ��ا ن �ظ �رًا
للزيادة املستمرة».

مركز «الشيخ
جابر األحمد»
ي �ت �ك ��ون م ��رك ��ز «ال �ش �ي��خ
ج � � ��اب � � ��ر األح � � � � �م� � � � ��د» م � � � ��ن 4
م� ��راح� ��ل ،االول� � ��ى ع ��ن م��رك��ز
م � � �ت � � �ع� � ��دد األغ � � � � � � � � � ��راض م ��ع
م��واق��ف للسيارات ويتكون
م��ن م�ص�ل��ى ،وم�ب�ن��ى إف�ط��ار
رم�ض��ان��ي ،ومصلى لعيدي
الفطر واألض�ح��ى ،ومصلى
ل �ص��اة ال� �ت ��راوي ��ح ،وص��ال��ة
رياضية للمدرسة ،وصالة
ل�ل�م�ن��اس�ب��ات االج �ت �م��اع �ي��ة،
وقاعة للمحاضرات ،وقاعة
ل �خ ��دم ��ات ال � ��دع � ��وة ،وق��اع��ة
للتعريف باإلسام ،ومبنى
لألنشطة الشبابي ،وصالة
ل �ل �ع ��زاء ،وق ��اع ��ة ل��اج�ت�م��اع
ال � � ��دوري ل�ل�ج��ال�ي��ة امل�س�ل�م��ة
وسيقام على مساحة 5000
متر مربع.

طلبة هندسة «األميركية» حصدوا الجوائز
في مؤتمر دبي للبحث الجامعي
ح�ص��د ف��ري�ق��ان م��ن الجامعة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،ج��وائ��ز
ع � � � � � ��رض أف � � � �ض� � � ��ل ال � � �ل � � ��وح � � ��ات
التقديمية ف��ي امل��ؤت�م��ر السابع
للبحوث الجامعية للحوسبة
التطبيقية ( )URCوال ��ذي عقد
ف ��ي ج��ام �ع��ة زاي � ��د ف ��ي دب� ��ي في
اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة في
ال �ف �ت ��رة م ��ن  22إل� ��ى  23أب��ري��ل
الفائت.
وشاركت الجامعة األميركية
ف ��ي ال �ك��وي��ت ب�ت�س�ع��ة م �ش��اري��ع
من ط��اب السنة النهائية قسم
الهندسة الكهربائية وهندسة
الحاسب.
وق��ام ال��دك�ت��ور محمد العبد،
م��ن ق�س��م ال�ه�ن��دس��ة الكهربائية
وه �ن��دس��ة ال �ح��اس��ب ب��اإلش��راف
ع� �ل ��ى ف� � ��رق ال� �ج ��ام� �ع ��ة ل �ع��رض
م � �ش� ��اري � �ع � �ه� ��ا ال � � �ت� � ��ي ش� �م� �ل ��ت،
«م�ح�ف�ظ��ة االت� �ص ��ال ف��ي امل �ج��ال
القريب متعددة االستخدامات،
ون� � �ظ � ��ام اك � �ت � �ش� ��اف امل� ��رك � �ب� ��ات،
وج�ه��از التتبع ال��ذك��ي ،وال�ن��ادل
اآلل� ��ي ،ون �ظ��ام  MTripleSوه��و
ع�ب��ارة ع��ن ن�ظ��ام ب�ط��اق��ات ذكية
آم��ن ومتعدد االس�ت�خ��دام��ات ،و
 iPlantوه��و ن�ظ��ام زراع ��ة ذك��ي،
واآللي املكافح للحرائق ،واآللي
الكاسح لأللغام».
واش��ارت الجامعة األميركية
ال� ��ى أن «ال � �ه� ��دف وراء م��ؤت�م��ر
أب � �ح ��اث ال �ط �ل �ب��ة إن� �م ��ا ي�ن�ص��ب
على تشجيع ال�ن�ش��اط البحثي
ل � � �ل � � �ط� � ��اب ف � � � ��ي امل� � ��ؤس � � �س� � ��ات
التعليمية في اإلمارات العربية
امل �ت �ح��دة وع �ب��ر ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي
من خال تقديم منتدى للطلبة
ل�ع��رض أع�م��ال�ه��م وال�ت�ف��اع��ل مع
ال� �ب ��اح� �ث ��ني ال� �ش� �ب ��اب اآلخ ��ري ��ن
وه� � �ي� � �ئ � ��ة ال� � � �ت � � ��دري � � ��س ورواد

الطالبة شهد املراد بجانب عرضها البحثي

الصناعة».
واض � ��اف � ��ت «ت� �م� �ي ��ز امل ��ؤت �م ��ر
بمشاركة  156مشروعًا من تسع
دول شملت ال�ك��وي��ت وماليزيا
واإلم � � � � ��ارات ال �ع ��رب �ي ��ة امل �ت �ح��دة
وامل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
واألردن وف� �ل� �س� �ط ��ني وع� �م ��ان
وقطر ،وباإلضافة إل��ى عروض
ولوحات الطاب ،شمل برنامج

املؤتمر كلمات ألقاها متحدثون
بارزون في الشؤون األكاديمية
والقطاعات ذات الصلة».
وعن الفائزين بجوائز عرض
أف� �ض ��ل ال� �ل ��وح ��ات ف ��ي امل��ؤت �م��ر
ال�س��اب��ع ألب�ح��اث ال �ط��اب ،قالت
الجامعة األميركية ف��ي بيانها
ال � �ص � �ح� ��اف� ��ي« ،ه� � �م � ��ا م � �ش� ��روع
م �ح �ف �ظ��ة االت � �ص� ��ال ف ��ي امل �ج��ال

الطالبة بشاير البيشي ومحمد العبد يتسلمان الجائزة

القريب متعددة االستخدامات،
ومشروع  :iPlantلنظام الزراعة
ال � � ��ذك � � ��ي ،وم� � � �ش � � ��روع م �ح �ف �ظ��ة
االت � �ص� ��ال ف� ��ي امل � �ج� ��ال ال �ق��ري��ب
هي تقنية تتمتع بالقدرة على
ال�ج�م��ع ب��ني ح �س��اب��ات م�ت�ع��ددة
في خزانة واحدة وهي مناسبة
وس� �ه ��ل ارت ��دائ� �ه ��ا ل �ل �ع��دي��د م��ن
امل � �س � �ت � �خ ��دم ��ني ،وي� � �ه � ��دف ه ��ذا
املنتج إلى القضاء على الحاجة
ل �ح �م��ل ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ب �ط��اق��ات
ال��ذك �ي��ة وي �ض��م ث��اث��ة ع�ن��اص��ر
أس��اس �ي��ة ه� ��ي :ت �ق �ن �ي��ة س�ه��ول��ة
االرت � � � � ��داء وال� �ش ��ري� �ح ��ة ال��ذك �ي��ة
امل� ��دم � �ج� ��ة وت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� �ه ��ات ��ف
ال �ق��ائ��م ع �ل��ى االن �ت��رن��ت وق ��ارئ
ذك� ��ي ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى ال�ش��ري�ح��ة
وت��وف �ي��ر األم� ��ن مل��ال��ك امل�ح�ف�ظ��ة،
وت�ع��د ه��ذه الطريقة ف��ي الجمع
ب��ني ال�ه��وي��ة الشخصية الذكية
ف��ي تقنية قابلة ل��ارت��داء فكرة
ج��دي��دة ن�س�ب�ي��ًا ،وب��ال �ت��ال��ي ف��إن
ال�ح�ل��ول ال�ت��ي ت��وج��د بها قليلة
مما يوفر سوقًا جديدًا ملحفظة

االت � �ص� ��ال ف� ��ي امل � �ج� ��ال ال �ق��ري��ب
م � ��ع ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى ت �ع ��ام ��ات
ال ��دف ��ع وب� �ن ��اء أن �ظ �م��ة اإلدارة،
وت��أل��ف الفريق م��ن ك��ل م��ن عاء
الدين الشلبي ،وسامر عيسى،
وح� �س� �ي ��ب ش � ��اه زاد ،وأش � ��رف
ع�ل�ي�ه��م ال��دك �ت��ور ع �ص��ام دم ��اج،
أس � �ت � ��اذ م � �ش � ��ارك رئ � �ي� ��س ق �س��م
الهندسة الكهربائية وهندسة
الحاسوب.
أم ��ا م� �ش ��روع  :iPlantل�ن�ظ��ام
ال��زراع��ة ال��ذك��ي «ف�ق��د ف��از أيضًا
ب� �ج ��ائ ��زة أف� �ض ��ل ل ��وح ��ة ع��رض
ف��ي امل��ؤت �م��ر ،وامل� �ش ��روع ع �ب��ارة
ع��ن ن�ظ��ام ل�ل�ق�ط��اع ال��زراع��ي في
ال�ك��وي��ت يعتمد على نفسه من
خال التفاعل البيئي فهو نظام
آل��ي ي��راق��ب وي�ت��وق��ع املعلومات
الحيوية للنباتات ويمكنه رش
املاء واألسمدة وتوفير العناية
ب� � �ن � ��اء ع � �ل� ��ى ه � � ��ذه ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات،
وب��ال �ت��ال��ي ي�ق�ل��ل م��ن اس �ت �خ��دام
امل� � � � ��وارد ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وامل ��ال� �ي ��ة،
وط� � ��ور ف ��ري ��ق م � �ش ��روع iPlant
النظام واضعني في حسبانهم
الطقس الكويتي والحاجة إلى
أنظمة زراعية غير تقليدية ،وتم
تصميم نظام  iPlantالستخدامه
ف� ��ي ال � �ص� ��وب� ��ات ،وي� �ت� �ك ��ون م��ن
جزأين :أحدهما نظام تحكم في
البيئة كي يثبت درجة الحرارة
وال � ��رط � ��وب � ��ة وي � ��رس � ��ل ت� �ق ��اري ��ر
م�ن��اخ�ي��ة ل�ل�م�س�ت�خ��دم وي�ك�ش��ف
عن ال��دخ��ان ،واآلخ��ر هو إنسان
آل � � ��ي ي � � � ��زرع وي� �س� �ق ��ي ال� �ت ��رب ��ة،
وض� ��م ال �ف��ري��ق ك ��ا م ��ن ب�ش��اي��ر
ال �ب �ي �ش��ي ،وب� �ش ��اي ��ر امل �ص �ب��اح،
وسارة الدوسري ،وأشرف عليه
ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ال �ع �ب��د ،أس�ت��اذ
م �ش��ارك ل�ل�ه�ن��دس��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
وهندسة الحاسوب».

أك � ��د م ��دي ��ر ع � ��ام ل �ج �ن��ة زك� ��اة
العثمان التابعة لجمعية النجاة
ال �خ �ي ��ري ��ة أح� �م ��د ال � �ك � �ن� ��دري ،أن
ال �ل �ج �ن��ة ح ��ري �ص ��ة ع �ل ��ى ت �ق��دي��م
الدعم والعون واملساندة للفقراء
وذوي ال � �ع ��وز وال � �ح ��اج ��ات م��ن
األس ��ر ال�ف�ق�ي��رة ال�ت��ي تعيش في
ال�ك��وي��ت ،م�ش�ي��را إل��ى أن اللجنة
ت �س �ت �ه��دف م� ��ن ذل � ��ك ال �ت �خ �ف �ي��ف
عن كاهلهم أعباء الحياة وإزالة
املعاناة التي يعيشون فيها عن
عاتقهم وذل ��ك م��ن ب��اب التكافل
االجتماعي بني املسلمني والذي
ح � ��ث ع� �ل� �ي ��ه دي � �ن� �ن ��ا اإلس� ��ام� ��ي
الحنيف.
ول �ف��ت ال �ك �ن��دري ف��ي تصريح
صحافي ،إل��ى أن اللجنة أطلقت
مشروع «الله يبرد عليك» للعام
ال� �ح ��ال ��ي ،م��وض �ح��ا أن ال�ل�ج�ن��ة
تطمح هذا العام في صيف 2015
إل ��ى ت��وزي��ع  100ج �ه��از تكييف
و 100ث��اج��ة و  100ب ��راد م�ي��اه
على األسر الفقيرة التي ال تملك
ف��ي ب�ي��وت�ه��ا م�ث��ل ه ��ذه األج �ه��زة
التي ال غنى عنها في كل بيت في
فصل الصيف امللتهب ال�ح��رارة
ب��ال�ك��وي��ت ،ع ��اوة ع�ل��ى ذل��ك ف��إن
ه � �ن� ��اك ب� �ع ��ض األس� � � ��ر ال �ف �ق �ي��رة
لديها أجهزة تكييف أو ثاجات
أو برادات مياه لكن تلك األجهزة
ق ��دي� �م ��ة وم� �ت� �ه ��ال� �ك ��ة وأوش � �ك� ��ت
صاحيتها على االنتهاء وهذه
االسر أيضا في حاجة ماسة إلى
استبدال تلك األجهزة مع اقتراب
فصل الصيف.
وب � � ��ني أن أه � �م � �ي� ��ة امل� � �ش � ��روع

أحمد الكندري

واضحة ،إذ ال يتصور أن تعيش
أس � ��رة خ� ��ال ال �ص �ي��ف م ��ن دون
م�ك�ي��ف أو ث��اج��ة أو ب ��راد م�ي��اه،
وي �ك �ف��ي م� ��ا ي �ن��ال��ه امل� �ت� �ب ��رع م��ن
األج��ر وال�ث��واب م��ن رب العاملني،

وك� ��ذل� ��ك م� ��ا ي �س �م �ع��ه م� ��ن دع� ��اء
ً
األيتام والفقراء ليا ونهارًا.
ودع � ��ا ال� �ك� �ن ��دري أه� ��ل ال�خ�ي��ر
وأص� � �ح � ��اب األي � � � ��ادي ال �ب �ي �ض��اء
وذوي ال � � �ق � � �ل� � ��وب ال� ��رح � �ي � �م� ��ة
وامل� �ح� �س� �ن ��ني ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت م��ن
امل� � ��واط � � �ن� � ��ني وامل� � �ق� � �ي� � �م � ��ني ،إل � ��ى
املساهمة والتبرع في املشروع،
م ��ؤك ��دا أن� ��ه ب �ف �ض��ل ال �ل��ه ت�ع��ال��ى
ث��م تبرعاتهم ،م��ا ك��ان��ت اللجنة
ل�ت�ن�ف��ذ ت �ل��ك امل �ش��اري��ع ال�خ�ي��ري��ة
ال � ��رائ � ��دة ال� �ت ��ي ت �ص ��ب ف� ��ي ب ��اب
ال� � �ت� � �ك � ��اف � ��ل االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي ب ��ني
امل� �س� �ل� �م ��ني ،م� �س� �ت� �ش� �ه ��دا ب �ق ��ول
ال��رس��ول صلى الله عليه وسلم:
«م � �ث� ��ل امل� ��ؤم � �ن� ��ني ف � ��ي ت� ��واده� ��م
وت��راح �م �ه��م وت �ع��اط �ف �ه��م ك�م�ث��ل
الجسد ال��واح��د إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر األعضاء
بالسهر والحمى».

مشروع التبريد

«عضو مؤسس في الجمعية»

«العون املباشر» :الخرافي واحد
من أعالم العمل الخيري

مركز إسالمي في مالوي

نعت جمعية العون املباشر
ال��راح��ل ال�ك�ب�ي��ر امل��رح��وم ب��إذن
الله جاسم محمد عبداملحسن
ال� �خ ��راف ��ي ،ك ��واح ��د م ��ن أع ��ام
العمل الخيري واإلنساني في
ال �ك��وي ��ت ،م�ب�ي�ن��ة ب� ��أن ال��راح��ل
ك��ان ع�ض�وًا م��ؤس�س��ًا لجمعية
العون املباشر وكان عضوًا في
الجمعية العامة وكان يحرص
على متابعة املشاريع الخيرية
ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا الجمعية في
دول أفريقيا.
وأضافت الجمعية في بيان،
أن ف�ق�ي��د ال �ك��وي��ت ال�ك�ب�ي��ر ت��رك
ب �ص �م��ات واض� �ح ��ة ف ��ي ت��اري��خ

العمل اإلنساني الذي تتميز به
الكويت بمن فيها من رج��االت
خير وذلك من خال مساهماته
ف ��ي ج �م �ع �ي��ة ال � �ع ��ون وغ �ي��ره��ا
الكثير من منظمات ومؤسسات
ال� �ع� �م ��ل ال � �خ � �ي� ��ري ،ح� �ي ��ث ك ��ان
رح�م��ة ال�ل��ه عليه ع�ض�وًا نشطًا
ف� ��ي ه � ��ذا امل � �ج� ��ال ال � � ��ذي ك ��رس
ل� ��ه م� ��ع ع��ائ �ل �ت��ه ال �ك ��ري �م ��ة ج��ل
وق �ت �ه��م وج �ه��ده��م .ك �م��ا بينت
ال �ج �م �ع �ي��ة ب� ��أن امل ��رح ��وم ب ��إذن
ال�ل��ه ال�خ��راف��ي يعتبر م��ن كبار
امل �ت �ب��رع��ني وت �ب �ن��ى ال�ك�ث�ي��ر من
امل�ش��اري��ع ال�خ�ي��ري��ة ال�ت��ي تقوم
بها الجمعية من بناء مساجد

وح � �ف� ��ر آب � � ��ار وم � �ن� ��ح دراس � �ي� ��ة
وم �ش��اري��ع امل �ي��اه وغ �ي��ره��ا من
امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع
املباشر على أبناء دول القارة
األفريقية.
وخ� � �ت � ��م ال � �ب � �ي � ��ان م �ت��وج �ه��ًا
ل� �ع ��ائ� �ل ��ة ال� �ف� �ق� �ي ��د ال� �ك� �ب� �ي ��ر آل
الخرافي الكرام وعموم الشعب
ً
ال �ك��وي �ت��ي ،س ��ائ ��ا امل ��ول ��ى ع��ز
وج � � � ��ل أن ي � �ج � �ع ��ل م� � ��ا ق ��دم ��ه
الخرافي من خير وبر ومحبة
ل �ل �ن��اس ف ��ي م� �ي ��زان ح�س�ن��ات��ه،
ويدخله فسيح جناته ويتغمد
روح� � � � ��ه ال � �ك� ��ري � �م� ��ة ب ��ال ��رح� �م ��ة
واملغفرة.

«نهدف لدعوة  50ألف شخص سنويًا»

«التعريف باإلسالم» :طموحنا
 1250مسلمًا جديدًا في رمضان
أع � �ل � �ن� ��ت ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ع ��ري ��ف
ب � ��اإلس � ��ام ،أن� �ه ��ا ت� �ه ��دف إل ��ى
دع � ��وة  50ال� ��ف ش �خ��ص ع�ل��ى
م � ��دار ال� �ع ��ام ،م �ن �ه��ا دع � ��وة 10
آالف شخص في شهر رمضان
ه��ذا ال�ع��ام م��ن ال��واف��دي��ن داخ��ل
الكويت بمختلف جنسياتهم،
م� ��ن خ � ��ال م � �ش� ��روع «ع��رف �ن��ي
اإلس��ام» ،فيما تطمح اللجنة
ف ��ي ت �س��وي��ة  2500اس�ت�ق�ط��اع
اله��ل الخير بقيمة  10دنانير
ل��اس �ت �ق �ط��اع ،ب� �ه ��دف ت�م��وي��ل
ه � ��ذا امل� � �ش � ��روع خ � ��ال ال �ش �ه��ر
املبارك.
وق� � ��ال م ��دي ��ر إدارة امل� � ��وارد
وال� �ع ��اق ��ات ال �ع��ام��ة ب��ال�ل�ج�ن��ة
ح �م��ود االب��راه �ي��م ،ان اللجنة
أت �م��ت اس�ت�ع��دادات�ه��ا ال��دع��وي��ة
ع �ب��ر ق��راب��ة  20ف��رع��ا وم�ك�ت�ب��ا
دعويا وتوفير اكثر من نصف
مليون وسيلة دعوية مختلفة،
م ��ا ب ��ني ن �ش��رة وك �ت �ي��ب وC.D
ووس� ��ائ� ��ل (س �م �ع �ي��ة وم��رئ �ي��ة
وم� � �ق � ��روءة) ،ت � ��وزع ب�م�خ�ت�ل��ف
ال �ل �غ��ات ط� ��وال ش �ه��ر رم �ض��ان
ال � �ف � �ض � �ي� ��ل ،ب � ��واس� � �ط � ��ة دع� � ��اة

حمود اإلبراهيم

اللجنة البالغ عددهم  91داعية
من النساء والرجال بمختلف
لغاتهم وجنسياتهم ،م��ؤك��دا
أن ال�ل�ج�ن��ة ت�س�ع��ى ه ��ذا ال�ع��ام
إلش�ه��ار اس��ام  1250شخصا
في رمضان بإذن الله تعالى.
وب ��ني االب��راه �ي��م أن «ش�ه��ر
رم� � � �ض � � ��ان ال� � � � � ��ذي أن� � � � � ��زل ف �ي��ه
ال � �ق� ��رآن ه� ��دى ل �ل �ن��اس» ت�ه�ف��و
ف� �ي ��ه ال� �ن� �ف ��وس ال� �ب� �ش ��ري ��ة م��ن
غ�ي��ر امل�س�ل�م��ني ،ل�ل�ت�ع��رف على

خالقها سبحانه وتعالى ،كما
ت �ه �ف��و إل �ي��ه ن �ف��وس امل�س�ل�م��ني
جميعًا ف��ي ال �ت �ق��رب إل ��ى ال�ل��ه،
وهذه السمات ترتفع في شهر
رمضان عن غيره من الشهور
األخ� � ��رى ،م �م��ا ي�ت�ي��ح ال�ف��رص��ة
ل �ل �ج �ن ��ة ف � ��ي ت �ف �ع �ي ��ل دوره � � ��ا
ال ��دع ��وي واالس �ت �ن �ف ��ار ب�ك��اف��ة
اف� ��رع ال�ل�ج�ن��ة ،م�ش�ي��را أن ه��ذا
ي�ت�ح�ق��ق ب �ت �ع��اون اه ��ل ال�خ�ي��ر
مع اللجنة من خال التواصل
معها.
وأوض��ح االب��راه�ي��م أن عدد
امل �س �ل �م��ني ال � �ج� ��دد ي� � � ��زداد ف��ي
شهر رمضان ألسباب إيمانية
ودع� ��وي� ��ة ،ت �ش �ت��د ف �ي��ه الل �ت��زام
امل � �س � �ل � �م ��ني ب� � �م� � �ب � ��ادئ ال� ��دي� ��ن
وإظ � �ه� ��ار روح ال � ��ود واإلخ � ��اء
أم� � � � ��ام غ � �ي� ��ر امل � �س � �ل � �م� ��ني ،ك �م��ا
تتجلى فيه املعاملة الحسنة
م ��ن أب �ن ��اء امل�ج�ت�م��ع م��واط�ن��ني
ومقيمني ،فينعكس ذل��ك على
ق �ب��ول اإلس� ��ام ،م�ش�ي�رًا أن في
رم �ض��ان  1435امل��اض��ي أس�ل��م
 1274ش �خ �ص��ا م ��ن امل�س�ل�م��ني
الجدد نساء ورجال.

