
أعلن املستشار اإلعالمي لوزير االوقاف والشؤون االسالمية 
وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون الــبــلــديــة عــبــدالــعــزيــز الــجــنــاحــي، عــن إطــالق 
الستقبال  األوقــــاف  وزيـــر  بمكتب  الــخــاص  اإللــكــتــرونــي  التطبيق 
واستمراره  املبارك،  رمضان  شهر  خالل  واالقتراحات  الشكاوى 

طــــــوال الـــســـنـــة بـــتـــوجـــيـــهـــات ومــتــابــعــة 
مباشرة من الوزير محمد الجبري.

وبــــني الــجــنــاحــي أن الــتــطــبــيــق جــاء 
ــــاف  األوقــ وزارة  ــدادات  ــعــ ــتــ اســ ضـــمـــن 
رمضان  لشهر  اإلســالمــيــة  والــشــؤون 
ــتــــواصــــل مــع  ــ املـــــبـــــارك، ويـــســـتـــهـــدف ال
جــمــوع املــصــلــني بــشــكــل مــبــاشــر لحل 
أي إشــكــالــيــة أو تــقــديــم اقـــتـــراح حــول 
وكــذلــك  وصيانتها  املــســاجــد  خــدمــات 
مــا يتعلق باالئمة واملــؤذنــني. وقــال ان 
تــصــمــيــم الــتــطــبــيــق االلـــكـــتـــرونـــي الـــذي 
وّفر  املعلومات  نظم  إدارة  عليه  عملت 
الشكوى  تسجيل  عند  الخيارات  كافة 
نصية  رسالة  كتابة  ومنها  املقترح  أو 
أو تسجيل صوتي أو رفع مادة فيديو 

وصورة، مضيفًا أن التطبيق متوافر بالعناوين التالية للنظامني، 
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تطبيق إلكتروني
الستقبال الشكاوى

األوقــــــــــــاف  وزارة  وفــــــــــد  عــــــــــاد 
والشؤون اإلسالمية من السعودية 
بــعــد أن قـــام بــعــدة مــهــام فــي إطــار 
اســتــعــدادات الــــوزارة ملــوســم الحج 

املقبل.
وتـــرأس الــوفــد الــوكــيــل املساعد 
للتنسيق والدعم الفني والعالقات 
الـــخـــارجـــيـــة والـــحـــج رئـــيـــس بعثة 
الـــحـــج خــلــيــف األذيــــنــــة، وضــــم في 
عــضــويــتــه لــجــنــة فـــحـــص مــســاكــن 
وإدارة  الفرعية  ولجانها  الحجاج 

مكتب شؤون الحج في الوزارة.
وقــــــــــال األذيـــــــنـــــــة فــــــي تـــصـــريـــح 
مساكن  فحص  لجنة  إن  صحافي 
ــذا الــعــام  الــحــجــاج ملــوســم الــحــج هـ
عن  ممثلني  عــضــويــتــهــا  فــي  تــضــم 
ــا األوقــاف  ثــالث جــهــات، هــي وزارتـ
والصحة، واإلدارة العامة لإلطفاء، 
من  تــأكــدت  اللجنة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا 
ــة مـــســـاكـــن حـــجـــاج الــكــويــت  ســـالمـ
فـــي مــكــة املـــكـــرمـــة، وتـــوافـــر أنــظــمــة 
ــذلـــك  ــا، وكـ ــهـ ــيـ األمـــــــن والــــســــالمــــة فـ
االشـــتـــرطـــات الــصــحــيــة فــضــًال عن 

مواقعها املتميزة.
ــــح أن الــلــجــنــة ولــجــانــهــا  وأوضـ
على  واجبها  بأداء  قامت  الفرعية 
أكمل وجه، مشيرًا إلى أنها تأكدت 
من االشتراطات املعمول بها لهذه 
السنة، وفق قانون الحج والئحته 
التنفيذية، مؤكدًا أنها أكثر حرصًا 
وتشددًا من االشتراطات السابقة. 
شـــؤون  مــكــتــب  مــوظــفــي  ان  وزاد، 
نظمتها  ورشة  في  شاركوا  الحج 
السعودية  والــعــمــرة  الــحــج  وزارة 

للحجاج  اإللكتروني  املسار  حول 
وذلــــك الطــالعــهــم عــلــى كـــل مـــا هو 
جديد في هذا الشأن.، مشيرًا إلى 
التطورات  آخــر  استعراض  تم  انــه 
الــتــي تـــم اســتــحــداثــهــا فـــي املــســار 
بالتفصيل  وشرحها  اإللكتروني 
للحضور. وتابع األذينة أنه خالل 
وجــوده في مكة املكرمة قام بعدة 
زيارات للجهات املختصة بشؤون 
الــــحــــج مــــثــــل مــــؤســــســــة الــــطــــوافــــة 
لــحــجــاج الـــــدول الــعــربــيــة ومكتب 
ــــك لــلــوقــوف  الـــوكـــالء املـــوحـــد. وذلـ
عــلــى آخـــر املــســتــجــدات وأيــضــًا تم 
تــوقــيــع االتــفــاقــيــات والــتــرتــيــبــات 
ــرام عــقــود  ــ الـــالزمـــة إضـــافـــة إلـــى إبـ
الخدمات املقدمة لحجاج الكويت 
الخدمات  هذه  جــودة  من  والتأكد 
ــفـــرغ  ــتـ ــلـــحـــجـــاج الـ كـــــي يـــتـــســـنـــى لـ
األكمل،  الوجه  على  املناسك  ألداء 
عـــــالوة عــلــى اجــتــمــاعــه مـــع وزيـــر 
الحج والعمرة السعودي الدكتور 
ــــن طــــاهــــر بــنــنت  مـــحـــمـــد صــــالــــح بـ
فـــي جـــدة وتـــم خــاللــه اســتــعــراض 
ــايـــا املــتــعــلــقــة  ــقـــضـ الـــعـــديـــد مــــن الـ

بموسم الحج املقبل.

األذينة: تأكدنا من االشتراطات وفق الئحة الحج التنفيذية
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وفد «األوقاف» اطمأن على جهوزية 
سكن حجاج الكويت في مكة

دعت لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة 
الخيرية أهل الخير واملحسنني للمساهمة في مشروع 
والئم إفطار الصائم الذي تنفذه اللجنة داخل وخارج 
التابعة  الفحيحيل  زكـــاة  لجنة  مــديــر  وذكـــر  الــكــويــت. 
لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس في تصريح 

الـــوجـــبـــة  ان «تـــكـــلـــفـــة  صـــحـــافـــي 
دينار  مبلغ  تبلغ  الكويت  داخــل 
وربع، وخارجها تبدأ من نصف 

دينار وتختلف حسب الدولة».
وأوضــــح الـــدبـــوس أن «والئـــم 
ــــن املـــشـــاهـــد  ــائــــم مـ ــار الــــصــ ــ ــطـ ــ إفـ
االجــتــمــاعــيــة املــمــيــزة الــتــي جبل 
عـــلـــيـــهـــا أهــــــل الــــكــــويــــت، والـــتـــي 
االجتماعي،  التكافل  قيم  تــعــزز 
ــكــــس كـــــــرم وحــــــفــــــاوة أهــــل  ــعــ وتــ
الكويت بضيوفهم من الجاليات 
أبواب  من  واسعًا  وبابًا  الوافدة 
ــــات». وأكــــــد  ــنــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ الــــخــــيــــر والــ
ــــرص الــلــجــنــة عـــلـــى اخــتــيــار  «حــ

ــــور  ــــدة ذوي األجـ ــوافـ ــ املـــنـــاطـــق املــكــتــظــة بــالــعــمــالــة الـ
البسيطة الــذيــن يــعــمــلــون فــي قــطــاع الــنــظــافــة واملــهــن 
الــحــرفــيــة األخـــــرى أو حــســب رغــبــة املـــتـــبـــرع، وتــقــديــم 
وجبات مميزة لهم، إذ نتعاقد مع شركات التجهيزات 
املميزة لتقديم وجبات تحتوي على اللحم أو الدجاج 
نحرص  كما  والفاكهة،  والعصائر  واملياه  والخضار 
عـــلـــى أن تـــكـــون الـــوجـــبـــة مــشــبــعــة وتـــلـــيـــق بـــاإلنـــســـان 

وآدميته».

حّضت املحسنني على املساهمة باملشروع
«زكاة الفحيحيل»: 

والئم اإلفطار تعكس حفاوة 
الكويتيني بالجاليات الوافدة

الـــتـــنـــمـــيـــة  ادارة  ــر  ــ ــديــ ــ مــ ــــن  ــلــ ــ أعــ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــجــمــعــيــة صـــنـــدوق 
إعـــانـــة املـــرضـــى جــاســم الــربــيــع عن 
ــتــــعــــداداتــــهــــا  إنـــــهـــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة اســ
لتنفيذ مشروع إفطار الصائم الذي 
بيت  مــع  مجتمعية  بــشــراكــة  تنفذه 
املستشفيات  داخــل  الكويتي  الزكاة 
ــار  ــطـ افـ ــبــــة  وجــ ألــــــف  وتــــوفــــيــــر 750 
طـــــوال شــهــر رمـــضـــان لـــهـــذا الـــعـــام، 
منه  تــســتــفــيــد  املــــشــــروع  ان  مــشــيــرا 
عملهم  فــتــرات  تمتد  الــتــي  الــعــمــالــة 
ــاعـــات اإلفــــطــــار فــضــال عن  ــاء سـ ــنـ أثـ
ضعف مرتباتهم التي ال تسمح لهم 
بــقــضــاء احــتــيــاجــاتــهــم األســـاســـيـــة.

وأوضح الربيع ان الجمعية تحاول 
ــــالل املـــــشـــــروع الـــــــذي تــقــيــمــه  مــــن خــ
التوالي  على  عشر  السابعة  للسنة 
الــذيــن  املحسنني  رغــبــات  تحقق  ان 
ــحــــرصــــون عـــلـــى االســـــتـــــفـــــادة مــن  يــ
نـــفـــحـــات الـــشـــهـــر الــفــضــيــل بـــزيـــادة 
اتــهــم الــخــيــريــة مــن الــصــدقــات  عــطــاء
والنذور  الكفارات  وحتى  والزكوات 
ــة الــتــي  ــوبــ ــثــ طـــمـــعـــا فــــي األجـــــــر واملــ
يضاعفها الله عز وجل للمحسنني 

في هذه األيام. 
ودعـــــا الـــربـــيـــع املــحــســنــني وأهـــل 
الــخــيــر الــراغــبــني فـــي املــســاهــمــة في 
مـــشـــروع إفـــطـــار الـــصـــائـــم لــلــعــمــالــة 

داخــــــــل املـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــالـــتـــواصـــل 
في  رغــبــاتــهــم  لتنفيذ  الجمعية  مــع 
تــقــديــم وجــبــات افــطــار كــامــلــة تعني 
صيام  استكمال  على  العمالة  هــذه 
ارض  عــلــى  عــمــلــهــم  واداء  شــهــرهــم 

الخير ارض الكويت. 
وشــكــر الــربــيــع بــيــت الــزكــاة على 
تــعــاونــه الــطــيــب فــي دعـــم املــشــروع، 
كما شكر كل من يساهم في مشروع 
افطار الصائم داعيا املولى عز وجل 
ان يتقبل من اهل االحسان احسانهم 
وان يديم على الكويت واهلها نعمة 
االمــــن وااليــــمــــان والــــرخــــاء والــنــمــاء 

وسائر بالد املسلمني.

بشراكة مجتمعية مع بيت الزكاة

750 ألف وجبة إفطار صائم 
من «إعانة املرضى» لعمالة املستشفيات

الفنية  الــشــؤون  مكتب  يختتم 
وزارة  في  املساجد  لقطاع  التابع 
ــــؤون اإلســـالمـــيـــة  ــــشـ األوقــــــــاف والـ
ــوم األربــــــعــــــاء الـــجـــزء  ــ ــيـ ــ مــــســــاء الـ
مسلم  صحيح  كــتــاب  مــن  الـــرابـــع 
والـــــــــذي يـــنـــتـــهـــي عـــنـــد الـــحـــديـــث 
الــرؤيــا،  كتاب  نهاية   (2275) رقــم 
وذلــــــــك بــــاإلســــنــــاد املـــتـــصـــل إلـــى 
الحجاج  بــن  مسلم  اإلمـــام  مؤلفه 
الــنــيــســابــوري رحــمــه الــلــه تعالى 
عــــلــــى الــــعــــالمــــة املــــســــنــــد الـــشـــيـــخ 
إبراهيم بن يوسف الشيخ سيدي 
عثمان  والدكتور  موريتانيا،  من 

الخميس من الكويت.
ــور أمـــــس  ــ ــــضــ ــحــ ــ ــــع الــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
الثالثاء لقراءة وسماع األحاديث 
بـــدايـــة مـــن الــحــديــث رقـــم (1976) 
ــتــــيــــرة، وحــتــى  بـــــاب الــــفــــرع والــــعــ
نهاية كتاب اللباس والزينة، مع 
ملا  واإليـــضـــاح  والتعليق  الــشــرح 
وقد  واأللــفــاظ،  املعاني  من  أشكل 

محمدي  الــدكــتــور  الــجــلــســة  أدار 
النورستاني.

وقــــــال مـــديـــر مــكــتــب الـــشـــؤون 
الفنية سالم عيادة العنزي املدير 
العام للمشروع ان مجالس قراءة 
وســـمـــاع وشــــرح كــتــب الــســنــة من 
األمــــــور الـــتـــي مـــن شــأنــهــا إحــيــاء 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
قــوال وعمال، وهــو أمــر ال ينفصل 

عــــن الــــــــدور الـــتـــوجـــيـــهـــي لــقــطــاع 
املساجد داخل املجتمع. وأوضح 
الكبرى  بالقاعة  يقام  املجلس  أن 
بمبنى تــدريــب األئــمــة واملــؤذنــني 
بقطاع املساجد - بمنطقة الرقعي 
من الساعة الرابعة عصرا وحتى 
الـــتـــاســـعـــة مــــســــاًء. وســـيـــتـــم مــنــح 
الــحــضــور الـــشـــهـــادات مـــع نــهــايــة 

املجلس.

ختام مجلس قراءة وشرح صحيح مسلم

وســـط فــرحــة عـــارمـــة، كــرمــت 
ــاركــــني  ــشــ املــ الــــعــــثــــمــــان»  «دار 
عـــبـــدالـــلـــه  املـــــرحـــــوم  دورة  ــــي  فـ
لتحفيظ  العثمان  عبداللطيف 
الـــقـــرآن الــكــريــم، مــســاء أول من 
أمس، برعاية وزير العدل وزير 
الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس االمـــة 
وحضور  العزب  فالح  الدكتور 
مـــديـــر الــهــيــئــة الــعــامــة لــشــؤون 
ومدير  الــشــيــتــان،  بـــراك  القصر 

الصالح،  إبــراهــيــم  الــزكــاة  بيت 
وعدد من أوصياء ثلث املرحوم 
عبدالله العثمان، وأولياء أمور 

الطلبة.
وقـــــــال الـــشـــيـــتـــان، فــــي كــلــمــة 
الحفل نيابة عن العزب، «إن هذه 
االحــتــفــالــيــة فـــي تــكــريــم كوكبة 
مـــن حــفــظــة كــتــاب الــلــه تقيمها 
نـــشـــأت  ــــي  ــتـ ــ الـ الــــعــــثــــمــــان،  دار 
ــيـــة املــــرحــــوم عــبــدالــلــه  مــــن وصـ
ــعــــاون  ــتــ ــــدت الــ ــسـ ــ ــمــــان جـ ــثــ ــعــ الــ
الدولة  مؤسسات  بني  املشترك 

ــمــــع املـــــدنـــــي املــتــمــثــلــة  ــتــ واملــــجــ
بـــعـــائـــلـــة الـــعـــثـــمـــان الـــكـــريـــمـــة»، 
الســيــمــا وأن «الــوصــيــة أقــامــت 
عبر الزمن الكثير من املشاريع 
الخيرية التي تصب في خدمة 

املجتمع».
تعتبر  «الـــوصـــيـــة  أن  وذكـــــر 
مثاال واضحا للنشاط الخيري 
الذي ترعاه الدولة، وعلى هدي 
قــــائــــد االنـــســـانـــيـــة ســـمـــو أمــيــر 
االحمد»،  صباح  الشيخ  البالد 
ــــن يــنــتــقــد  ــه ملــ ــثــ ــديــ ــا حــ ــهــ مــــوجــ

ــيـــري، بـــالـــقـــول «إن  الــعــمــل الـــخـ
هــــذه الـــــدار عـــبـــارة عـــن نــمــوذج 
مـــعـــتـــدل ويـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
األعـــمـــال الــخــيــريــة الـــتـــي تــدعــم 

املجتمع».
مــن جــانــبــه، اســتــعــرض مدير 
ــثـــمـــان أهـــم  ــلـــه الـــعـ ــبـــدالـ الــــــــدار عـ
ــلـــدار، الفــتــا  األعـــمـــال الــخــيــريــة لـ
إلــــــى انــــــه «عــــلــــى نـــهـــج الــــراحــــل 
املــحــســن عــبــدالــلــه الــعــثــمــان عــاد 
جديد  مــن  متدفقا  الــعــطــاء  نــبــع 
ــاء  ــيــ بـــعـــد تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة أوصــ

العثمان  عبدالله  املــرحــوم  ثلث 
عـــام 2004 اُملــشــكــلــة مـــن الــورثــة 
والهيئة العامة لشؤون القصر».

وذكــر ان «حجم االنــفــاق على 
ــــل وخــــارج  مــشــاريــع الــخــيــر داخـ
الــكــويــت مــنــذ ذلــــك الـــعـــام فــــاق 3 
مــاليــني ديــنــار كــويــتــي»، مشيرا 
منصبه  كلها  أن «املــشــاريــع  إلــى 
فــي صـــروف الخير والــتــي منها 
بـــنـــاء املـــســـاجـــد وكـــفـــالـــة االيـــتـــام 
ووالئم افطار الصائم واملشــاريع 

التنموية املتكاملة».

\�ņĔŔĄńĿí�ĎěîŇ�ðøĻ�\

«دار العثمان» كّرمت املشاركني في دورة تحفيظ القرآن

األوقـــــــاف  وزارة  أكـــــــدت  كــــونــــا- 
والشؤون اإلسالمية أمس، اكتمال 
ــدادات الـــالزمـــة الســتــقــبــال  ــعـ ــتـ االسـ
شـــهـــر رمــــضــــان املـــــبـــــارك، الســيــمــا 
إشعاع  مركز  باعتبارها  املساجد، 
كونها  عــن  فضال  وثقافي  إيماني 

دورا للعبادة.
وقـــال الــوكــيــل املــســاعــد لــشــؤون 
املــســاجــد بـــالـــوزارة الــدكــتــور وليد 
إن  صحافي  تصريح  في  الشعيب 
الرمضانية)  (املعتكفات  مــشــروع 
مسجدا  فــي 35  الــعــام  هــذا  سيقام 
الست،  باملحافظات  تحديدها  تــم 
ــــط ومـــعـــايـــيـــر مــتــفــق  ــوابـ ــ وفــــــق ضـ
االعــتــكــاف في  عليها إلحــيــاء سنة 
الــعــشــر األواخــــــر مـــن رمـــضـــان بما 
واألخوية  اإليمانية  األجــواء  يوفر 

بني املصلني.
ــار 26  ــيــ ــتــ ــم اخــ ــ وأوضـــــــــح أنــــــه تـ
مــــســــجــــدا واعـــــتـــــمـــــادهـــــا كــــمــــراكــــز 
ــيــــهــــا جــمــيــع  رمــــضــــانــــيــــة تـــــقـــــام فــ
األنــشــطــة واملــشــاريــع طـــوال الشهر 
الفضيل، لتميزها من حيث املوقع 
وكثافة أعداد املصلني إذ يستعان 
فــيــهــا بـــقـــراء مــتــمــيــزيــن مـــن داخـــل 
وخارج الكويت إلمامة املصلني في 
صالتي التراويح والقيام وموزعة 

على محافظات الكويت الست.
ــراء  ــ ــار قــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــم اخـ ــ وذكـــــــــر أنـــــــه تــ
الدينية  الــوظــائــف  يشغلون  مــمــن 
الــتــابــعــة لــقــطــاع املــســاجــد والــقــراء 
ــامــــة  الـــكـــويـــتـــيـــني املـــتـــمـــيـــزيـــن إلمــ
املـــصـــلـــني فــــي صــــالتــــي الـــتـــراويـــح 

والــقــيــام فــي عـــدد مــن املــســاجــد تم 
اإلدارات  مع  بالتنسيق  تحديدها 

في املحافظات الست.
ـــفــــت إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم أيـــضـــا  ولـ
استضافة عدد من مشاهير القراء 
لــــعــــدد مـــــحـــــدود مـــــن األيــــــــــام عــلــى 
ــدار الــشــهــر الــفــضــيــل فـــي بعض  ــ مـ
املحافظات، مبينا أن اختيار القراء 
مــن الـــداخـــل والـــخـــارج تــم بانتقاء 
إدارات  رشــحــتــهــم  مـــمـــن  األفــــضــــل 
ومعايير  ضــوابــط  وفـــق  املــســاجــد 

وضعت لهذا الغرض.
مــــشــــروع  أن  الـــشـــعـــيـــب  وأفــــــــــاد 
االســـــــــتـــــــــضـــــــــافـــــــــات الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
سيتضمن هذا العام مجموعة من 
البالد،  خــارج  من  والدعاة  العلماء 
إللقاء مجموعة من املحاضرات في 
مــســاجــد الــكــويــت واالســتــفــادة من 

األنشطة  وإثراء  وعلمهم  خبراتهم 
الثقافية في الشهر الفضيل.

وبــني أنــه تــم فتح بــاب التطوع 
الدينية  بالوظائف  العاملني  لغير 
بـــالـــوزارة، الــذيــن يــرغــبــون بإمامة 
املـــصـــلـــني بـــاملـــســـاجـــد خـــــالل شــهــر 
ــيــــل وذلــــــــــك بــعــد  ــفــــضــ رمــــــضــــــان الــ
ــهــــم لـــلـــجـــنـــة اخــــتــــبــــارات  ــاعــ إخــــضــ
املــســاجــد  إدارات  مــــن  إدارة  بـــكـــل 
املتقدم  تجيز  الــســت  باملحافظات 

بحسن التالوة وطيب الصوت.
وأكـــــــد حـــــرص قــــطــــاع املـــســـاجـــد 
وســرعــة  االحــتــيــاجــات  تلبية  عــلــى 
ــرأ مــن  ــ ــطـ ــ ــد يـ ــ ــا قــ ــ ــــع مــ ــامــــل مــ ــعــ ــتــ الــ
تــم  إذ  ــفـــســـارات  ــتـ اسـ أو  مـــشـــكـــالت 
تجهيز غــرفــة لــلــطــوارئ لــلــرد على 
شهر  طـــوال  املصلني  اســتــفــســارات 
رمضان وعلى مدار اليوم والليلة.

استضافة عدد من مشاهير القراء على مدار الشهر الفضيل

«األوقاف»: أتممنا كافة االستعدادات 
الستقبال شهر رمضان 

«املعتكفات الرمضانية» 
هذا العام 

في 35 مسجدًا 
باملحافظات

أكـــد الــدكــتــور خــالــد املــذكــور 
أن رمــضــان هــو شــهــر الــعــبــادة 
والــــــقــــــرب مـــــن الــــلــــه والــــــتــــــزّود 
ــمـــل الـــصـــالـــح.  ــعـ بــــاإليــــمــــان والـ
«زدنــي  ملتقى  رعايته  وخــالل 
النسوي،  الــرمــضــانــي  إيــمــانــًا» 
ــــة الــعــمــل  ــانـ ــ الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه أمـ
الــنــســائــي بــجــمــعــيــة اإلصــــالح 
االجـــتـــمـــاعـــي، والـــــــذي يــخــتــتــم 
ــوم عـــلـــى مــــســــرح الــلــجــنــة  ــ ــيـ ــ الـ
ــيـــة بـــالـــشـــامـــيـــة، لــفــت  ــائـ ــنـــسـ الـ
في  امللتقى  أهمية  إلى  املذكور 

إيــمــانــيــة  جــرعــة  رواده  إعـــطـــاء 
لالستعداد للشهر املبارك. 

مسؤولة  قالت  جانبها،  من 
الـــعـــمـــل الـــنـــســـائـــي بــالــجــمــعــيــة 
تصريح  فــي  الدهيشي  بثينة 
ــبــــة:  ــنــــاســ صــــحــــافــــي بـــــهـــــذه املــ
«يـــــــــهـــــــــدف مـــــلـــــتـــــقـــــى (زدنــــــــــــي 
إيــــمــــانــــًا) إلــــــى الــــتــــواصــــل مــع 
يخص  مــا  فــي  الكويتية  املـــرأة 
ــداد اإليـــمـــانـــي لــشــهــر  ــعــ ــتــ االســ
ــــن خـــالل  ــان املــــــبــــــارك، مـ ــ ــــضـ رمـ
عـــــدد مــــن األنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة 

واملـــحـــاضـــرات الـــدعـــويـــة لــعــدد 
واملحاضرات،  املحاضرين  من 
بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى املــــــعــــــرض 
املصاحب  الخيري  الرمضاني 
املنتجات  فــيــه  تــتــوافــر  والــــذي 
مضيفة  بــرمــضــان»،  الــخــاصــة 
تــجــســيــدًا  يــــأتــــي  املـــلـــتـــقـــى  أن 
في  اإلصــــالح  جمعية  ألهــــداف 
الدعوة إلى الله ونشر الثقافة 

اإلسالمية الوسطية. 
قالت  امللتقى،  برنامج  وعــن 
الدهيشي إن اليوم األول شهد 

االفتتاح برعاية الدكتور خالد 
«أشرعة  ومحاضرات  املذكور، 
ــتـــورة جــمــيــلــة  ــلـــدكـ اإليـــــمـــــان» لـ
ــيـــف، و«جـــــوهـــــر اإليــــمــــان»  ــلـ خـ
ــتــــور طــــــــارق الــــــطــــــواري،  ــلــــدكــ لــ
و«مــحــركــات الــقــلــوب بــالــقــرآن» 
لـــلـــدكـــتـــورة أســـمـــاء الـــرويـــشـــد، 
فــيــمــا شــهــد أمــــس مــحــاضــرات 
ــا» لـــلـــدكـــتـــورة  ــنـ ــلـ ــوكـ ــيـــك تـ ــلـ «عـ
أســــمــــاء الــــرويــــشــــد، و«أشــــرعــــة 
جميلة  لــلــدكــتــورة  اإليـــمـــان 2» 
خــلــيــف، و«مـــحـــركـــات الــقــلــوب 

بــالــقــرآن 2» لــلــدكــتــورة أســمــاء 
الــــــرويــــــشــــــد، ويــــشــــهــــد الــــيــــوم 
ــيــــر مــحــاضــرات  الـــثـــالـــث واألخــ
الحسنى»  الــلــه  أســمــاء  «تـــدّبـــر 
لـــلـــدكـــتـــورة أســـمـــاء الـــرويـــشـــد، 
ــريــــق اإليــــمــــان» لــلــدكــتــور  و«طــ
مــــوســــى الــــشــــريــــف، و«لــعــلــكــم 
ــتــــورة أســــمــــاء  ــدكــ ــلــ تــــتــــقــــون» لــ
الـــرويـــشـــد، و«أشـــرعـــة اإليــمــان 
خليف،  جميلة  لــلــدكــتــورة   «3
و«محركات القلوب بالقرآن 3» 

للدكتورة أسماء الرويشد.

أطلقت ملتقاها السنوي «زدني إيمانًا» استعدادًا للشهر الكريم

«نسائية اإلصالح»: رمضان شهر العبادة 

وليد الشعيب

خليف األذينة
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