
قيد اإلعداد:

مواقع الكترونية: 

ـروع تعريف المعصــومين ال ١٤ للقارئ  ًإستكماال لمشـ
السـويدي تم اخيرا افتتاح الموقع الحادي عشــر باسم 

اإلمام الهادي (ع):

ـروع في  العام ٢٠١٤  بدأ مركز االمام علي (ع) هذا المشـــ
بالموقع األول باســــم النبي األكرم (ص) وســـــينتهي 

العمل بالموقع الرابع عشر في العام ٢٠٢٢. 

وقد تم بحمد ا� نشر المواقع التالية حتى اآلن:

( المعصومون (ع) باللغة السويدية )

ففي لقاء مثمر في المدرسة الثانوية في بولستا مؤخرا  
جرى الحديث عن معتقدات الديانات الســـــــماوية في 
الخالق وصــــــــفاته بعد أن كان الحديث قد تطرق في 
المرة االولى الى نظرة االسالم في المسـاواة بين الرجل 
و المرأة. هذا وقد جاءت ردود الفعل إيجابية ســـواء من 

التالميذ أو من إدارة المدرسة. 

هذا ومن المقرر إعادة تحديث المواقع فور اإلنتهاء من 
المواقع االخيرة.

والدة الزهراء (ع)

حضــــــــر الحفل حوالي ٣٠٠ من الموالين المبتهجين 
بالوالدة الميمونة وتعاقب علـى المنبــر كل من القارى 
الناشئ يوسف، والشـــيخ قيصــــر الكوفي، والشــــاعر 
الشـعبي ابو زهراء، والســيد رضا الهاشمي الذي انشــد 

باللغة السويدية.  

عالقات عامة

وقد أضافت مشــــا ركة القارئ القدير ميثم التمار على 
الحفل أجواء إضافية من البهجة والسرور. 

ـرايــر ٢٠١٩ حفال  أحيا مـركـز االمام علـي (ع) فــي ٢٦ فبـ
بهيجا بمناسبة ذكرى والدة الزهراء عليها السالم. 

هذا وقد اختتم الحفل بتوزيع بعض الجوائـــــز علـــــى 
الفائزين بالمسابقة. 

تم في شــــــهر فبراير االجابة و الرد على ١٦٩ رســــــالة 
اليكترونية وصـــــلت للمركز من قبل الجالية و الدوائر 

السويدية.كذلك تم الرد على حوالي ٤٠٠ اتصال هاتفي.

زيا رات  روتينية للمرضى في كا رولينسكا

في توجه إنسـاني جديد جرى اإلتفاق مؤخرا بين االتحاد 
الشيعي ومستشفى كارولينسـكا على أن يقوم اإلتحاد 
الشــــــيعي بتعيين  شخصـــــــين لزيارة المرضى في 

المستشفى.

تهدف الزيارات إلى تزويد المرضــى باألجوبة  على بعض 
ـرعية التي تخص تكليفهم في  التســــــــاؤالت الشـــــــ

المستشفى ولتقديم الدعم المعنوى لهم ولذويهم.  

يقتصــــــر العمل حاليا على ستة ساعات في اليوم كل 
ثالثاء وجمعة على أمل تكثيف الزيارات في المســـتقبل 

المنظور. 

ـرة الثانية هذا العام يلبــي مــركــز االمام علـــي (ع)  للمـ
الدعوة لشـرح تعاليم االسالم باللغة السـويدة لتالميذ 

المدا رس الثانوية في المحافظة. 

المركز والمدا رس السويدية

هذا وقد تم افتتاح خط ســــــــــــــــــــاخن بين االتحاد 
والمستشفى لمساعدة المرضى في األوقات األخرى. 

العدد ١ - فبراير ٢٠١٩

بسمه تعالى

أخبار المركزأخبار المركزأخبار المركز
نشرة حول اخبار مركز االمام علي (ع)
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شباب وشهادات

ّانتهت الدورة باخـتـبار كرم 
فــيه الــناجحون وعددهم 
ستة بشـــــــهادات وجوائز 

نقدية.

آخر ليلة جمعة في فبراير

الشيخ ميثم التمار ضيفا

مسـتفيدا من وجود الشــيخ ميثم التمار في الســويد ً
أحيا مركز االمام علي (ع) ليلة الجمعة (٢٨ فبراير) علـى 
غرار الليالي التي يحييها الشـــــيخ التمار بين الحرمين 

في كربالء المقدسة. 

ّإعتلى الشــــــــــيخ المنبر بخطبة قيمة عرج فيها على  
إرشادات وتعاليم ومصـائب اهل البيت عليهم الســالم 

ليباشر بعدها بقراءة دعاء كميل بصوت شجي ومؤثر. 

حاز ستة من طالبنا الشــباب على شهادات ثناء وتقدير 
بعد نجاحهم في  اختبار في قواعد اللغة العربية.   

ففي محاولة من مركز اإلمام علي (ع) لإلســــتفادة من 
  sportlov  عطلة الرياضـــة

لتنشــــيط الشــــباب أقام 
المركـز دورة مكثفة لتقوية 
الشـــــــباب باللغة العربية 

وقواعدها.

ـره حوالي ٢٠٠  هذا وقد اختتم المجلس الذي حضـــــــــ
شخص بتناول طعام العشاء.

الدورة اقامها بنجاح الشيخ 
الفاضـــــل والمعلم البارع 
صــفدر راضــي الذي تمكن 

في فترة زمنية وجيزة من إشراك عدد كبير من الشبان 
في دورات ودروس مختلفة في الفقه واللغة.

كان االحياء هذه المرة مشــتركا بين الناطقين بالعربية 
والناطقين بالفارســـية رغبة من هؤالء باالســـتماع الى 

دعاء كميل بصوت الشيخ التمار. 

في مداخله له على كروب الهيئة االستشــــــارية لمركز 
اإلمام علي (ع) ناشد مســؤول مدرسة الثقلين سماحة 
الشـيخ حكيم الهي السـعي إلبقاء الشــيخ صفدر لمدة 

طويلة في المركز. 

ـروب قال أحدهم أنه  وفـي تعليق آخـر علــى نفس الكـ
"استطلع راي الكثير من الشـباب الذين ابدوا ارتياحهم 

وتفاعلهم معه."

“واشـــعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف 
بهم وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فأنهم ً

ٌَصنفان: أما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق.”

مضيفا: "لذلك نتمنى على سماحة الشـيخ حكيم الهي 
ـروع  ان يبذل كل مابوسعه في سبيل انجاح هذا المشــ

وبقاء الشيخ قدر المستطاع."

الهيئة اإلستشارية تشيد

عهد أمير المؤمنين” بالسويدية

بالشيخ صفدر رضي

فالشـــيخ صفدر "استطاع بفترة وجيزة كســــب قلوب 
الكبار والشـــــباب وكذلك االطفال الصــــــغار بطريقته 
اللطيفة وايصــاله المعلومة بســالسة وحكمة تتوافق 

مع واقعنا وتحدياته."

”عهد امير المؤمنين الى مالك االشــــــــــــــتر” باللغة 

السويدية. هذا ما انجزته مؤخرا لجنة الترجمة في مركز 
االمام علي (ع). 

يعتبر الكتاب الذي سـوف يوزع قريبا على المكتبات من 
أهم ما أصدره المركز من كتب باللغة السويدية. 

 وللعلم فإن االمين العام الســـــــــابق لالمم المتحدة 
كوفي عنان كان قد قال ان الجملة التالية في كالم امير 
المؤمنين يجب ان تعلق على باب كل مؤسســــــــــــة 

حقوقية:
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