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درع مشروع «محور صباح األحمد» يعكس عمق العالقات التاريخية بني قطر والكويت

جانب من محور صباح األحمد

جانب من اجلسر املعلق

جتسد الرموز التي تضمنها درع مشروع (محور
صباح األح��م��د) الوجه احل��ض��اري لقطر والنهضة
املعمارية التي تشهدها ،فضالً عن أنه يعكس عمق

العالقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين
والشعبني الشقيقني قطر والكويت.
ويتضمن مجسم الدرع صورة لسمو األمير الراحل

الشيخ صباح األحمد ،وعلمي قطر والكويت ،باإلضافة
إلى اجلسر املعلق املدعوم بالكوابل الذي يعد جزءا ً من
ذلك احملور وأول وأط��ول جسر معلق في قطر ضمن

جمعية التميز اإلنساني تفتتح
معرض «اإلسالم في  60دقيقة»
افتتح املركز العاملي للتواصل احلضاري
التابع جلمعية التميز اإلنساني معرض
“اإلسالم في  60دقيقة” ،في مول جمعية
قرطبة وال���ذي سينتقل إل��ى بريطانيا
وأمريكا ،وال��ذي يهدف إلى توزيع 5000
نسخة  -في مرحلته األول��ى  -من كتاب
يحمل نفس االس���م للتعريف ب��اإلس�لام
ووسطيته وأخالقه .
وقد أكد خالد الصبيحي رئيس مجلس
إدارة جمعية التميز اإلنساني ،أن الكتاب
يتحدث عن املقومات األخالقية للحضارة
اإلسالمية ،وأن اإلس�لام هو دين التوحيد
الذي يحمل رسالة عاملية وكتاب شريعة
خامتة من رب الناس وعندما يعتنق الناس
اإلس�ل�ام يصبح أس��ل��وب حياة (إيجابية
وفعالة) ويقيم حضارة عاملية.
وأوض��ح الصبيحي أن الكتاب سيوزع
في العديد من دول العالم ،حيث ينتشر
املركز في  9دول حول العالم وهي إيطاليا
واملكسيك والصني وكوبا والفلبني وفنزويال
ونيجيريا وغينيا بيساو والهند.

خالد الصبيحي

وب�ين الصبيحي أن م��ن أه��م إجن��ازات
املركز العاملي للتواصل احل��ض��اري منذ
التأسيس:
 -توضيح ص��ورة اإلس�ل�ام الصحيح

درع مشروع (محور صباح األحمد)

وتغيير فكر أكثر من مليون شخص حول
العالم إيجابيا ً.
 بلغ عدد املسلمني واملهتدين اجلدد 44ألف شخص تقريبا ً.
 عدد النشرات واملطبوعات التي مت تwوزيعها أكثر من .850000
 ع���دد األن��ش��ط��ة وال��ب��رام��ج ال��ت��ي متتنفيذها أكثر من  151000خالل الفترة من
 2008إلى  ،2020وتخريج  300داعية.
وأعرب الصبيحي عن بالغ شكره للهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية التي ساهمت
في طباعة الكتاب وأنها من الداعمني الكبار
للعديد من مشروعات اجلمعية كما عبر
ع��ن خ��ال��ص ش��ك��ره للمتبرعني ودعمهم
جل��ه��ود اجلمعية اخل��ي��ري��ة واإلنسانية
داعيا ً املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني
وال��ق��ط��اع اخل���اص ورج���ال األع��م��ال إلى
التبرع للجمعية إما باالتصال املباشر على
اخل��ط الساخن  25233399أو الدخول
على موقع اجلمعية https://heakw.
./org.kw

احملور الذي افتتحته قطر مبناسبة األعياد الوطنية
لدولة الكويت وميتد  29كيلومترا ً.
وكان سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،تسلم

قبل أيام من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ حمد جابر العلي الدرع الذي أهدي لسموه من
دولة قطر الشقيقة خالل حفل افتتاح املشروع.

الشايع« :الصفا اخليرية» جاهزة لتسخير
كافة إمكاناتها للتخفيف عن األسر املتضررة
أك��د رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا
اخل��ي��ري��ة اإلن��س��ان��ي��ة محمد عبدالرحمن
الشايع ،أن “الصفا اخليرية” كانت من أوائل
اجلهات واملؤسسات اخليرية التي لبت نداء
الواجب وقامت بتفعيل دوره��ا املجتمعي
واإلنساني ،فقامت بجهود عديدة وتنسيقات
وتعاون مثمر مع مختلف وزارات الدولة،
وكانت من أولى اجلمعيات واملؤسسات التي
تواجدت في أرض املعارض بالتنسيق مع
اجلمعية الكويتية الطبية ووزارة الداخلية
وال��دف��اع امل��دن��ي؛ لتوفير وج��ب��ات اإلفطار
والغداء ،باإلضافة إلى الكراسي املتحركة
وغيرها من االحتياجات للمتقدمني إلجراء
فحص كورونا .
وأض����اف :كما حرصنا على التواجد
في منطقة كبد ومنطقة األع�ل�اف؛ لتوزيع
احل��ق��ائ��ب ال��وق��ائ��ي��ة وال��س�لال الغذائية
على العمالة اليومية املتضررة ،وقد قمنا
بالتنسيق مع بنك ال��دم الكويتي؛ فأطلقنا
حملة للحث على التبرع بالدم وتعويض
النقص لدى بنك الدم الكويتي بالتعاون مع

محمد الشايع

فريق اخلطوة األولى اإليجابي ،واإلشراف
على عملية دخ���ول وخ���روج امل��ش��ارك�ين،
وتوفير احلقيبة الوقائية والعصائر واملياه
والغداء.
كما ق��ام��ت “الصفا اخليرية” بتوزيع

امل��اج��ل��ة ع��ل��ى األس���ر املتعففة والفقيرة
واملتضررة ج��راء احلظر اجلزئي والكلي،
باإلضافة إلى توزيع السالل الغذائية على
املناطق احملجورة كاجلليب واملهبولة بشكل
يومي.
وأوض���ح :أن “الصفا اخليرية” قدمت
مساعدات مالية بقيمة  150ألف د.ك لألسر
املتعففة والفقيرة واملتضررة داخل الكويت،
كما قامت بعمل برامج ونشرات وإعالميات
مرئية وم��ص��ورة للتوعية ح��ول جائحة
ك��ورون��ا ،إض��اف��ة إل��ى عمل ب��رام��ج اميانية
ونفسية للتخفيف من املعاناة النفسية ملن
تضرر جراء احلظر الكلي في الكويت.
وقال الشايع :إن “الصفا اخليرية” تعلن
عن جاهزيتها واستعدادها لتسخير كافة
إمكاناتها؛ للتخفيف عن األسر املتضررة جراء
احلظر اجلزئي ودع��م اجلهود احلكومية؛
ملساندة دولتنا احلبيبة في ظل هذه األزمة
التي اجتاحت العالم بأسره ،ونسأل الباري
جل وع�لا أن يحفظ الكويت وأهلها من كل
سوء ومكروه.
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