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مـتـابـعــات

�صندوق الزكاة وال�صدقات ُيطلق
م�شروع «ع�ساكم من عواده »2
ت�����زام�����ن�����اً م�����ع اح�����ت�����ف�����االت مم��ل��ك��ة
ال��ب��ح��ري��ن ب��ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�����س��ع��ي��د،
�أط��ل��ق ���ص��ن��دوق ال��زك��اة وال�صدقات
ال���ت���اب���ع لإدارة ال�������ش����ؤون ال��دي��ن��ي��ة
ب��وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف وللعام الثاين على التوايل
م�شروع (ع�ساكم من عواده) ،والذي
ي���ه���دف �إل������ى ر����س���م ال���ف���رح���ة ع��ل��ى
وج��وه كبار ال�سن امل��د َرج�ين يف دُور
امل�سنني للرعاية النهارية �أو الرعاية
الدائمة ،وذلك من خالل �إهدائهم
م���ا ي��ع��ي��ن��ه��م ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ال��ن��ا���س
فرحة العيد.
وي����أت���ي ذل����ك ���ض��م��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة
ال�������ص���ن���دوق ال���رام���ي���ة �إل������ى ت��ن��وي��ع
م�صارف الزكاة وال�صدقات ،وتر�سيخ
مفهوم فاعلية ال��زك��اة وال�صدقات
ودوره������ا امل��ه��م يف امل���ج���ال ال��ت��ن��م��وي
على �صعيد الفرد واملجتمع ،والعمل
على �إح��ي��اء ه��ذه الفري�ضة تطبيقاً
وممار�سة لت�ستفيد منها ال�شرائح
امل�����س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى اخ��ت�لاف��ه��ا ،وذل���ك
عرب الهوية اجلديدة التي �أطلقها
ال�صندوق من خالل �إع��ادة �صياغة
ا�سرتاتيجيته ب��ن��ا ًء على توجيهات

ح�������ض���رة ����ص���اح���ب اجل��ل�ال����ة امل��ل��ك
ح��م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة عاهل
ال��ب�لاد امل��ف��دى حفظه اهلل ،وب�شكل
يتناغم م��ع ر�ؤي���ة مملكة البحرين
االقت�صادية .2030
وق����ام وف���د م��ن ال�����ص��ن��دوق برئا�سة
�صالح حيدر م�ؤخراً بزيارة امل�سنني
املتواجدين يف دار �أم احل�صم لرعاية
ال�����وال�����دِ ي�����ن ،وج���م���ع���ي���ة ال��ب��ح��ري��ن
لرعاية الوالدِ ين ،ودار بوري لرعاية
الوالدِ ين ،ونادي درة الرفاع لرعاية
الوالدِ ين ،وتقدمي العيدية لهم.
وت�أتي هذه الزيارة من باب االمتنان
ورد �شيء من اجلميل لكبار ال�سن
ب���ت���ق���دمي م����ا ي�����س��ت��ع��ي��ن��ون ب����ه ع��ل��ى
م�����ش��ارك��ة �أب��ن��ائ��ه��م وذوي���ه���م ف��رح��ة
العيد ،حيث �إن لكبار ال�سن الف�ضل
ب���ع���د اهلل ت���ع���ال���ى ع���ل���ى ال��ب��ح��ري��ن
و�أهلها ،فما ازدهرت البالد وتطورت
�إال ب�سواعد الآب��اء التي ما ك َّلت وال
تقاع�ست يف البناء والتطوير ،وما
�صلحت الأج��ي��ال وان��ت��ج��ت وعمرت
ال��ب�لاد �إال بح�سن ت��رب��ي��ة الأم��ه��ات
وعنايتهن لأبنائهن.
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رئي�س جامعة اخلليج العربي يكرم امل�شاركني يف م�سابقة حفظ �سورة مرمي

ك����������رم ال�������دك�������ت�������ور خ������ال������د ب���ن
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��وه��ل��ي رئي�س
جامعة اخلليج العربي الطلبة
امل�������ش���ارك�ي�ن يف م�����س��اب��ق��ة حفظ
������س�����ورة م������رمي ال����ت����ي ن��ظ��م��ت��ه��ا
عمادة �شئون الطلبة باجلامعة
م���ؤخ��راً بهدف خدمة كتاب اهلل
العظيم ون�شر م��ب��ادىء الثقافة
الإ���س�لام��ي��ة ،وت�شجيع النا�شئة
وال�شباب على الإقبال على تالوة
القر�آن الكرمي وترتيله.
وق������د رح������ب رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة
بتنظيم العمادة لهذه الفاعليات
امل�����س��ت��وح��اة م���ن ت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن
الإ����س�ل�ام���ي احل��ن��ي��ف وال��رام��ي��ة

مبنا�سبة عيد الفطر املبارك..
«جيبك» حتتفل مع �أطفال اجلمعية البحرينية ملتالزمة داون

مب��ن��ا���س��ب��ة ع���ي���د ال���ف���ط���ر امل���ب���ارك
ومت����ا�����ش����ي����اً م�����ع ����س���ي���ا����س���ة ���ش��رك��ة
اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
(ج����ي����ب����ك) ون���ه���ج���ه���ا يف خ���دم���ة
امل���ج���ت���م���ع ال���ب���ح���ري���ن���ي وت��ن��ف��ي��ذ
ال�ب�رام���ج االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي من
�ش�أنها النهو�ض باملجتمع ،قامت
جلنة املر�أة بال�شركة والتن�سيق مع
اجلمعية البحرينية ملتالزمة داون
يف �أول �أي��ام العيد ب��زي��ارة ملنت�سبي
اجلمعية لتقدمي ال��دع��م وت��وزي��ع
الهدايا على الأطفال ابتهاجاً بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة.
وق���د ع�بر ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن
ج����واه����ري ،رئ��ي�����س ال�����ش��رك��ة عن
ال�شكر لرئي�سة وع�ضوات اللجنة
على ه��ذه امل��ب��ادرة الإن�سانية التي
تعك�س روح الود والرغبة يف تقدمي
ال��دع�� ّم للفئات الأك��ث�ر اح��ت��ي��اج��اً،

م�����ش��ي��داً ب��ال�برام��ج امل��ت��ج��دّدة التي
تنفذها اللجنة والتي متتد طوال
العام ع�لاوة على حر�صها على �أن
ت�ستفيد ك��ا ّف��ة ف��ئ��ات املجتمع من
اخل�ي�رة التي
ال�برام��ج وامل���ب���ادرات
ّ
من �ش�أنها احلفاظ على ال�صالت
اال�إجتماعية والإن�سانية يف املجتمع
رية
البحريني ،منوهاً باجلهود اخل ّ
التي يبذلها القائمون على جمعية
ال�صم البحرينية من �أج��ل خدمة
هذه الفئة الغال ّية.

و�أك������� ّد ع��ل��ى �����ض����رورة �أن ت��ت��ح�� ّم��ل
ال�������ش���رك���ات م�������س����ؤول���ي���ة �إ���ض��اف��ي��ة
ل �ت �ط ��وي ��ر �أمن � � � ��اط ج� ��دي� ��دة م��ن
التفاعل م��ع املجتمع ،م��ع��رب��اً عن
�أم��ل��ه ب���أن��ه ي�سهم ال����دور ال��ري��ادي
ل��ل�����ش��رك��ة يف جم�����ال امل�������س����ؤول���ي���ة
االجتماعية يف �إلهام الآخرين من
�شركات و�أف���راد يف املجتمع مل��د يد
العون وامل�ساهمة يف �إمناء املجتمع
ودف��ع عجلة التنمية االجتماعية
واالقت�صادية.

ال��ى تعزيز الثقافة الإ�سالمية
ون�����ش��ره��ا يف املجتمع اجل��ام��ع��ي،
يف �إط����ار ب��رن��اجم��ه للم�س�ؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وب��داف��ع احل��ر���ص
على ت�شجيع الطلبة على حفظ
وت�ل�اوة ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي و�إدراك
م��ع��ان��ي��ه ور����س���ائ���ل���ه ال�����س��م��اوي��ة
ال�����س��ام��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت�بر م��رج��ع��اً
روحياً لكل نواحي احلياة.
وم����ن ج��ان��ب��ه �أو�����ض����ح ال��دك��ت��ور
ع��ب��دال��رح��م��ن �إ���س��م��اع��ي��ل عميد
���ش���ؤون الطلبة باجلامعة �سعي
اجل���ام���ع���ة �إل������ى غ���ر����س ت��ع��ال��ي��م
ال���دي���ن الإ����س�ل�ام���ي يف الأج���ي���ال
باال�ستناد �إل��ى ال��ق��ر�آن الكرمي،

�إذ ق��ال« :يعترب ال��ق��ر�آن مرجعاً
يف ك����ل �����ش�����ؤون احل����ي����اة وي���ق���دم
ث��ق��اف��ة روح���ي���ة ت��ع��زز م���ن ق���درة
�أبنائنا الطلبة على فهم تعاليم
ديننا احلنيف ،مبا يت�ضمنه من
ت�شريعات ع��ادل��ة ت�شكل مرجعاً
ل��ه��م ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع
�أمور احلياة».
و�أ�������ض������اف «ان ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
اجلامعة القائمة على امل�س�ؤولية
االجتماعية ،تت�ضمن يف بنودها
التنمية الروحية للطلبة وتوفري
ك����ل و����س���ائ���ل ال����دع����م ل���ه���م مب��ا
ي�ضمن تل ِّقيهم للعلوم يف بيئة
مريحة ،لأننا نرى فيهم الع�ضد

الأ���س��ا���س��ي يف ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي
حتققها اجلامعة ،لذا لن ندخر
جهداً يف �إع��داد �أج��ي��الٍ مرتبطة
ب��دي��ن��ه��ا وق��ي��م��ه ال��ع��ظ��ي��م��ة ،من
خالل تعزيز الفاعليات املنبثقة
من الرتبية الإ�سالمية وتنظيم
الأن�شطة وامل�سابقات الدينية».
ه�����ذا وق�����د ا����س���ت���ن���دت م�����س��اب��ق��ة
احل�����ف�����ظ ع����ل����ى ال����ت����م����ك����ن م��ن
حفظ ���س��ورة م��رمي والإت��ق��ان يف
ت�سميع الآي����ات با�سرت�سال من
دون �إ� �س �ق��اط �أي م��ن احل ��روف
واحل���رك���ات وم���ع م��راع��اة �أح��ك��ام
ال��ت��ج��وي��د وامل����خ����ارج وال�����ص��ف��ات
والوقف واالبتداء.

العمل والتنمية االجتماعية ت�شارك نزالء
دار بنك البحرين الوطني للم�سنني فرحة العيد
ق�����ام ����س���ع���ادة ال�����س��ي��د ج��م��ي��ل ب��ن
حممد علي حميدان وزير العمل
وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،رئ��ي�����س
ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��م�����س��ن�ين،
مب����راف����ق����ة �أع���������ض����اء وع�������دد م��ن
امل�سئولني بالوزارة الأحد املا�ضي،
ث��ال��ث �أي����ام ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل��ب��ارك،
ب���زي���ارة �إل����ى دار ب��ن��ك ال��ب��ح��ري��ن
الوطني للم�سنني مبدينة عي�سى،
وذلك مل�شاركة نزالء ال��دار فرحة
االحتفال بالعيد و�إ�ضفاء جو من
ال�سعادة بهذه املنا�سبة البهيجة.
وال��ت��ق��ى خ�ل�ال ال���زي���ارة ب��ال��ن��زالء
يف ال�����������دار م������ن ك�����ب�����ار ال���������س����ن،
وت��ب��ادل و�إي��اه��م التهاين بالعيد،
واالط���م���ئ���ن���ان ع���ل���ى �أو����ض���اع���ه���م
ال�������ص���ح���ي���ة وامل���ع���ي�������ش���ي���ة وت��ل��ب��ي��ة
احتياجاتهم ،كما ج��رى تقدمي
ه���داي���ا ل��ه��م ت���ق���دي���راً ل��ع��ط��ائ��ه��م
ودوره��������م ال���ف���اع���ل يف امل��ج��ت��م��ع،
م�شيداً مبا قدموه من م�ساهمات
يف خدمة الوطن وتربية الن�شء
وتنمية املجتمع.
و�أك�����د ال���وزي���ر �أن ح��ك��وم��ة مملكة
ال��ب��ح��ري��ن ت����ويل اه��ت��م��ام��اً ك��ب�يراً
ب���ف���ئ���ة ك����ب����ار ال���������س����ن م�����ن خ��ل�ال
م���ؤ���س�����س��ات��ه��ا وه��ي��ئ��ات��ه��ا الر�سمية
وب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمات املجتمع

امل����دين وال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ،وذل���ك
ب��ه��دف ت��وف�ير اخل��دم��ات وو���س��ائ��ل
الرعاية الالزمة لهم ،ومبا يكفل
لهم احل��ي��اة الكرمية ،م�شرياً �إل��ى
�أن تد�شني مكتب خدمات امل�سنني
مب��رك��ز ع��ب��داهلل ب��ن يو�سف فخرو
االجتماعي ي���أت��ي تعزيزاً الهتمام
ال���������وزارة ب���ت���ق���دمي �أف�������ض���ل �أن������واع
ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال�صحية
وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت���أه��ي��ل��ي��ة وت��وف�ير

احل��م��اي��ة ل��ل��م�����س��ن�ين ورف�����ع ج���ودة
حياتهم ،و�أ�شاد بال�شراكة املجتمعية
ال��ق��ائ��م��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمات
املجتمع امل��دين والقطاع اخلا�ص،
ح���ي���ث ي��ج�����س��د اجل���م���ي���ع �أه�������داف
وغ��اي��ات العمل الإن�����س��اين وتقدير
ع��ط��اء الآب���اء والأج����داد واالع��ت��زاز
مبا قدموه ط��وال م�سرية حياتهم
و�إ�سهاماتهم الوا�ضحة جمتمعياً
واقت�صادياً وتنموياً.

