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«التميز اإلنساني» تهنئ القيادة السياسة
واملواطنني واملقيمني مبناسبة عيد األضحى
يتقدم خالد الصبيحي رئيس مجلس إدارة
جمعية التميز اإلنساني وأعضاء مجلس اإلدارة
والعاملني بها ،بخالص التهاني والتبريكات
لصاحب السمو األم��ي��ر الشيخ ن��واف األحمد
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد
والشعب الكويتي واملقيمني على هذه األرض
الطيبة مبناسبة عيد األضحى املبارك ،متمنياً
لسمو األمير وافر الصحة والسعادة وللشعب
الكويتي دوام التقدم والرقي.
وق���ال الصبيحي :يسرني ب��األص��ال��ة عن
نفسي ون��ي��اب��ة ع��ن أع��ض��اء جمعية التميز
اإلنساني والعاملني فيها أن نرفع ملقام صاحب
السمو وسمو ولي عهده خالص آيات التهاني
والتبريكات ،وأط��ي��ب التمنيات ،مصحوبة
ب��أص��دق امل��ش��اع��ر ،س��أل�ين ال��ل��ه ع��ز وج���ل أن
يعيد هذه األعياد على اجلميع باخلير واليمن
وال��ب��رك��ات ،وع��ل��ى وطننا بالرفعة وال��ع��زة
واالزدهار.
كما أعرب عن خالص فخره واعتزازه بالقيادة
احلكيمة لصاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ومبا حققته من إجن��ازات تنموية
وحضارية إضافة الى دعم سموه للعمل اخليري
واإلن��س��ان��ي وسعيه ال���دؤوب لتسخير كافة
اجلهود لتحقيق تطلعات شعب الكويت في
املزيد من الرفعة واالزدهار.
وأض���اف الصبيحي :وت��أت��ي مناسبة عيد
األضحى في مرحلة تشهد فيها دولتنا العزيزة
مكانة رائ��دة في العمل اخليري على الصعيد
العاملي ،ومتضي قدما نحو التقدم واالزدهار في
ظل قيادة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله
 ،مبينا أن الكويت حرصت منذ القدم على تقدمي
املساعدات اإلنسانية ،وإغاثة امللهوفني ،ونصرة

خالد الصبيحي

املستضعفني ،حتى بات العمل اإلنساني سمة
من سماتها ،وركيزة من ركائزها ،إذ متت تسمية
الكويت «مركزا للعمل اإلنساني» في سبتمبر
عام .2014
وختم الصبيحي تصريحه قائالً :إن الكويت
كانت وستظل مركزا ً إنسانياً عاملياً ورائدة في
مجاالت العمل اإلنساني واإلغاثي ،في ظل قيادة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
داعيا ً املولى عزو جل أن يدمي نعمة األمن واألمان
والرخاء على هذه البلدة الطيبة وجميع بلدان
املسلمني ،وأن يصرف عنها السوء والبالء ،وأن
يعافي األمة من جائحة كورونا ،وأن يزيل عنها
الغمة ،إنه نعم املولى ونعم النصير.
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الثويني :صدقتك يوم عرفة اجعلها في ربوع املسجد األقصى

«النجاة اخليرية» تطرح اليوم حملة «أنا أدعم األقصى»
وذل��ك لتمكينهم م��ن أداء الصلوات
والتنقل بيسر وسهولة داخل املسجد
األقصى.
مضيفاً :تهدف احلملة كذلك إلى
إنارة املسجد األقصى ،وذلك من خالل
تركيب الفوانيس والثريات وتبديل
التالف منها جراء األح��داث األخيرة،
بجانب إقامة  15حلقة قرآنية ملدة
عام في رحاب املسجد األقصى ،وذلك
إلعداد جيالً متمسكا ً بهويته ومقدساته
الدينية ،وكذلك نسعى من خالل حملة
#أن��ا أدع��م األقصى إل��ى تقدمي الدعم
امل��ادي لعدد  150أس��رة مقدسية من
شريحة األس��ر املتعففة واملتضررة
وضعاف الدخل ملدة عام كامل.
وح��ول آلية اختيار هذه املشاريع
حتديدا ً ،أجاب الثويني :قمت مؤخرا ً
ب��زي��ارة ل�لأق��ص��ى امل���ب���ارك ،وه��ن��اك
التقيت م��ع ال��ع��دي��د م��ن اجلمعيات
ال��رس��م��ي��ة وامل��ؤس��س��ات اإلنسانية

قال رئيس قطاع املوارد والعالقات
ال��ع��ام��ة واإلع��ل�ام بجمعية النجاة
اخليرية ،عمر الثويني :تطرح النجاة
اخليرية اليوم تزامناً مع يوم عرفة
امل��ب��ارك امل��واف��ق  1442ه حملة #أنا
أدعماألقصى ،والتي تسعى اجلمعية
من خاللها إلى دعم ثبات وصمود أهل
األقصى املبارك .هذا وتنطلق احلملة
في متام الساعة  10صباحاً وتستمر
حتى السابعة مساءً.
وأعلن الثويني ،أن احلملة تضم
 6مشاريع نوعية خلدمة األقصى
ودع��م األس��ر املقدسية ،منها توفير
ع���دد 2سيارة “إسعاف” خلدمة
رواد املسجد األقصى وتقدمي الدعم
للكوادر الطبية املوجودة باملسجد،
وكذلك توفير عدد  2سيارة “إطفاء”
للتدخل السريع في حاالت الطوارئ
واحلريق وإنقاذ األرواح واملمتلكات،
وعدد2سيارة “لنقل ك��ب��ار السن”

الدولية الكبرى واملعتمدة في منظومة
وزارة اخلارجية الكويتية ،وخلصت
اللقاءات إلى أن هذه املشاريع الست
متثل في الفترة احلالية أولوية ألهل
األقصى ،وذلك بناء على الواقع الذي
ملسته خ�لال ال��زي��ارة .مؤكدا ً أن هذه
احلملة تعكس املوقف الكويتي الراسخ
جتاه دعم املقدسات اإلسالمية .وحث
الثويني أه��ل اخلير والعطاء قائالً:
“صدقتك في ي��وم عرفة أجعلها في
ربوع املسجد األقصى”.
م��وض��ح��ا أن التكلفة اإلجمالية
للحملة تبلغ  154ألف دينار كويتي،
مؤكدا ً أنه يجوز إخ��راج الزكاة لدعم
احلملة ،موضحا أن��ه سيتم تنفيذها
ب��إذن الله تعالى في القريب العاجل
وذل��ك بالتنسيق الكامل مع وزارت��ي
ال���ش���ؤون واخل���ارج���ي���ة الكويتية
وبإشراف سفارة الكويت في األردن
الشقيق.

عمر الثويني

هنأت القيادة السياسية والشعب الكويتي بعيد األضحى

«العالقات العامة» تأمل في االنفتاح
على العالم من جديد وزوال أزمة «كورونا»

«الرحمة العاملية» تطرح مشروع
«صدقة تغيثهم» ليوم عرفة

مشروع «صدقة تغيثهم»

أع��ل��ن��ت ج��م��ع��ي��ة ال��رح��م��ة
العاملية عن مشروعها اخليري
امل��خ��ص��ص ل��ي��وم ع��رف��ة ،وه��و
م��ش��روع “صدقة تغيثهم”،
الذي يستهدف تقدمي املساعدات
اإلغاثية لالجئني واملتضررين
في سورية واليمن وفلسطني
والروهينجا.
وقال مستشار إدارة التسويق
وتنمية املوارد بالرحمة العاملية
د .ع��دن��ان احل���داد :إن الرحمة

العاملية وكعادتها كل عام تطلق
ملتبرعيها الكرام ،مشروعا ً خيريا ً
في هذا اليوم املبارك ،ملا فيه من
استحباب لفعل اخل��ي��ر وب��ذل
امل��ع��روف وم��ض��اع��ف��ة األج���ور
واحلسنات.
وأوض���������ح احل����������داد ،أن
“صدقة تغيثهم” هو مشروع
إغ��اث��ي نوعي يستهدف تقدمي
امل��س��اع��دات اإلغ��اث��ي��ة لالجئني
وال��ن��ازح�ين ف��ي ك��ل م��ن سوريا

واليمن وفلسطني والروهينجا،
حيث تأتيهم األع��ي��اد دون أن
ي��ش��ع��روا ب��ب��ه��ج��ت��ه��ا ،بسبب
األع��ب��اء املعيشية واحلياتية
القاسية التي يواجهونها في
مخيماتهم ومناطقهم شديدة
االحتياج ،الفتاً إلى أن املشروع
ي��ش��ت��م��ل ع��ل��ى ت���ق���دمي امل����واد
الغذائية واالحتياجات الدوائية
ومستلزمات اإلي��واء ،ويستفيد
منه  25أل��ف الج��ئ ون���ازح في
الدول التي ينفذ فيها املشروع.
وأش��ار إلى انطالق املشروع
صباح االثنني املوافق يوم عرفة،
داعيا ً جموع احملسنني الكرام إلى
املسارعة في بذل اخلير لهؤالء
األب��ري��اء ،ودعمهم مبا يعينهم
ع��ل��ى أوض��اع��ه��م امل��أس��اوي��ة،
واستشعار عظم األجر والثواب
في إغاثة النازحني واملتضررين
ف���ي خ��ي��ر ي����وم ط��ل��ع��ت عليه
الشمس ،موضحاً أن املتبرعني
ميكنهم املساهمة في املشروع
باالتصال هاتفيا ً ،أو عبر موقعنا
“خير أون الين” أو ب��زي��ارة
ف��روع الرحمة املنتشرة داخل
دول���ة ال��ك��وي��ت ،س��ائ�لاً املولى
تبارك وتعالى أن يخلف على
كل املتبرعني باخلير والبركة
في أموالهم وأهليهم ،وأن يتقبل
منهم صالح أعمالهم ويجعلها
في موازين حسناتهم.

رئيس وأعضاء جمعية العالقات العامة

هنأ رئ��ي��س وأع��ض��اء مجلس إدارة
جمعية ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة الكويتية
الشعب الكويتي والقيادة السياسية
بالبالد مبناسبة عيد األضحى الكرمي،
وتقدموا بأجمل التهاني والتبريكات
لسمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
وسمو ولي عهده األم�ين الشيخ مشعل
األحمد ،وسمو رئيس الوزراء مبناسبة
األيام املباركة ،داعني الله أن يدمي على

يعيش فيها  650ألف الجئ سوري

نواف الصانع« :أمانة األوقاف» داعم أساسي
لـ «إحياء التراث» في توزيع األضاحي داخل الكويت
قال ن��واف الصانع ،مدير إدارة العمل التطوعي
والتنسيق بجمعية إحياء التراث اإلسالمي :إن األمانة
العامة لألوقاف داعم اساسي لنا في توزيع األضاحي
داخ��ل دول��ة الكويت ونحن نشكر األم��ان��ة العامة
لألوقاف لدعمهم ومساهماتهم في املشاريع اخليرية
والتعاون مع املؤسسات العاملة وخصوصا مشروع
األضاحي والذي تنفذه اجلمعيات اخليرية الكويتية
كل ع��ام بالتعاون مع األم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف ،و
يستفيد منه آالف األسر املتعففة.
وأضاف :ستستمر اجلمعية باستقبال التبرعات
حتى نهاية يوم عرفة ،وال شك أن هذا املشروع هو
صورة مشرفة عن العمل اخليري الكويتي تعبر عن
التعاون بني اجلميع وخصوصا املؤسسات العاملة
للوصول ل�لأه��داف امل��رج��وة ،وال ننسى أن نتقدم
بجزيل الشكر واالمتنان لكل من ساهم معنا في هذا
املشروع ،وأخ��ص بالشكر األمانة العامة لألوقاف
واألخوة القائمني عليها لعملهم املستمر ومساهماتهم
معنا في دعم وإجناح مثل هذه املشاريع.

مشروع األضاحي في العام الفائت

نواف الصانع

وفي ختام تصريحه قال نواف الصانع ،مدير إدارة
العمل التطوعي بجمعية إحياء التراث  :نسال الله
ونحن في ظل هذه األي��ام املباركة أن يحفظ الكويت
وأهلها م��ن ك��ل س��وء وم��ك��روه ،وأن يتقبل م��ن أهل
اإلحسان إحسانهم ومن املضحني أضحياتهم.

الكويت نعمة األم���ن واألم���ان ف��ي ظل
القيادة احلكيمة لسمو أمير البالد ،وولي
عهده األمني.
وع��ب��روا ع��ن طموحاتهم ب��أن تشهد
الفترة املقبلة انفتاحاً على العالم من
جديد ،وزوال أزمة كورونا التي تعتبر
حمال ثقيال ألقى بظالله الكثيفة على
جميع بلدان العالم وتسببت في خسائر
ك��ب��ي��رة ف��ي األرواح وض��رب��ت أق��وى

االقتصاديات ،لكنها في ذات الوقت كان
فيها الكثير من الدروس املستفادة.
وأش���اروا إل��ى أن جمعية العالقات
العامة لديها استراتيجية يحرصون
على تطويرها سنويا لتواكب مستجدات
ال��س��اح��ت�ين احمل��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ،وأن
لديهم خطة لعدد من الفعاليات التي
تخدم املجتمع بشكل عام والعاملني في
العالقات العامة بشكل خاص ،باإلضافة

إل��ى خريطة ال���دورات التدريبية التي
تصقل خبرات العاملني في هذا املجال
احليوي.
وع��ن أه��م الفعاليات ،أوض��ح��وا أن
مهرجان تكرمي الصفوف االمامية في
مواجهة كورونا سوف يتم حتديد موعد
احلفل اخلتامي له قريبا ،باإلضافة إلى
جائزة ومؤمتر تكنولوجيا التعليم للعام
اجلديد وعدد آخر من الفعاليات.

«إحياء التراث» تطرح مشروع مجمع
إليواء األيتام وأسرهم في «غازي عنتاب»
دع���ت جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث
اإلسالمي ،للمساهمة بشراء مجمع
إلي��واء األيتام وأسرهم في مدينة
غازي عنتاب بتركيا والتي يعيش
فيها ما يقارب من  650ألف الجئ
سوري .ويتألف املجمع الذي دعت
اجلمعية لشرائه لصالح ه��ؤالء
الالجئني من  50شقة مساحة كل
شقة  110م ، 2ومساحته اإلجمالية
 5500متر مربع.
وس���وف يسكن ف��ي املجمع 23
أرم��ل��ة ،و  50يتيمة ،و  27يتيم.
ك��م��ا س��ي��ت��م ت��خ��ص��ي��ص ج���زء من
املجمع لعدد من املشاريع التعليمية

مخيمات الالجئني

واخلدمية الهامة لالجئني السوريني
وه���ي :معهد ال��ب��خ��اري الشرعي،
م��درس��ة ث��ان��وي��ة ش��رع��ي��ة للبنني
وأخرى للبنات ،دار اإلمام الشاطبي
لتحفيظ ال��ق��رآن ،املطبخ اخليري،
ومشغل لألعمال اليدوية لألمهات.
وي��أت��ي ه��ذا امل��ش��روع احليوي
وال��ه��ام ف��ي ختام املشاريع ضمن
حملة مشاريع خيرية وإنسانية
أطلقتها إحياء التراث خالل العشر
األوائل من ذي احلجة داخل الكويت
وخارجها ،انطالقا ً من حث شريعتنا
السمحاء على التنافس والتسابق
لفعل اخلير .

جمعية إحياء التراث اإلسالمي

