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»التميز اإلنساني« تهنئ القيادة السياسة 
واملواطنني واملقيمني بعيد الفطر

ت��ق��دم خ��ال��د  الصبيحي رئيس 
مجلس إدارة جمعية التميز اإلنساني 
وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملني 
بها، بخالص التهاني والتبريكات 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األح��م��د، وس��م��و ول��ي ع��ه��ده األم��ني 
الشيخ مشعل األح��م��د، والشعب 
الكويتي واملقيمني على هذه األرض 
الطيبة مبناسبة عيد الفطر، متمنيا 
لسمواألمير وافر الصحة والسعادة 
وللشعب ال��ك��وي��ت��ي دوام التقدم 

والرقي.
وقال الصبيحي: يسرني باألصالة 
عن نفسي ونيابة عن أعضاء جمعية 
التميز اإلنساني والعاملني فيها أن 
نرفع ملقام صاحب السمو وسمو 
ول��ي ع��ه��ده خ��ال��ص آي���ات التهاني 
وال��ت��ب��ري��ك��ات، وأط��ي��ب التمنيات، 
مصحوبة بأصدق املشاعر، سألني 

الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ب��اخل��ي��ر وال��ي��م��ن 

وال��ب��رك��ات، وعلى وطننا بالرفعة 
والعزة واالزدهار.

ك��م��ا أع����رب ع���ن خ��ال��ص ف��خ��ره 
واع����ت����زازه ب��ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد الصباح ومبا حققته 
م��ن إجن����ازات تنموية وحضارية 
إض���اف���ة ال���ى دع���م س��م��وه للعمل 
اخليري واإلنساني وسعيه الدؤوب 
لتسخير ك��اف��ة اجل��ه��ود لتحقيق 
تطلعات شعب الكويت في املزيد من 
الرفعة واالزده��ار. وأض��اف: وتأتي 
مناسبة عيد الفطر في مرحلة تشهد 
فيها دولتنا العزيزة مكانة رائ��دة 
ف��ي العمل اخل��ي��ري على الصعيد 
العاملي، ومتضي قدما نحو التقدم 
واالزده����ار ف��ي ظ��ل ق��ي��ادة صاحب 
السمو أمير البالد حفظهالله، مبينا 
أن الكويت حرصت منذ القدم على 

تقدمي املساعدات اإلنسانية، وإغاثة 
امللهوفني، ون��ص��رة املستضعفني، 
حتى بات العمل اإلنساني سمة من 
سماتها، ورك��ي��زة من ركائزها، إذ 
متت تسمية الكويت »مركزا للعمل 

اإلنساني« في سبتمبر عام 2014.
واخ��ت��ت��م الصبيحي تصريحه 
ق��ائ��اًل: إن الكويت ك��ان��ت وستظل 
م��رك��زا إنسانيا عامليا ورائ���دة في 
مجاالت العمل اإلنساني واإلغاثي، 
في ظل قيادة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ ن��واف األحمد، داعيا  
املولى عزو جل أن يدمي نعمة األمن 
واألم���ان وال��رخ��اء على ه��ذه البلدة 
الطيبة وجميع بلدان املسلمني، وأن 
يصرف عنها السوء وال��ب��الء، وأن 
يعافي األم��ة م��ن جائحة ك��ورون��ا، 
وأن يزيل عنها الغمة، إنه نعم املولى 

ونعم النصير.

خالد الصبيحي
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العيسى: نشكر أهل اخلير الذين كانوا خير معني لنا في جناح املشاريع اخليرية واإلنسانية 

»إحياء التراث اإلسالمي« تهنئ  القيادة السياسية بعيد الفطر 
رف���ع���ت ج��م��ع��ي��ة 
إح�����ي�����اء ال����ت����راث 
اإلس��الم��ي، مبناسبة 
ح���ل���ول ع��ي��د ال��ف��ط��ر 
امل��ب��ارك، أسمى آيات 
التهاني والتبريكات 
ل���ص���اح���ب ال��س��م��و 
الشيخ نواف األحمد، 
وإل������ى س���م���و ول���ي 
العهد الشيخ مشعل 
األحمد بهذه املناسبة 

السعيدة. 
ج������اء ذل������ك ف��ي 

تصريح للشيخ ط��ارق العيسى - رئيس مجلس اإلدارة 
بجمعية إحياء التراث اإلسالمي، وقال أيضاً: كما نرفع أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الكويتي واملقيمني على 
أرضها أهل البذل والعطاء. وأض��اف العيسى: إننا إذ نهنئ 
صاحب السمو أمير البالد - حفظه الله، فإنها تهنئة مقرونة 
بالشكر والعرفان على ما قاموا به للحفاظ على صحة املواطنني 
واملقيمني، واحل��ف��اظ على الكويت كما عهدناها أرض خير 
وأمن وأم��ان. وال ننسى ال��دور الكبير الذي قامت به منظمات 
املجتمع املدني واجلمعيات اخليرية واألهلية فلهم الشكر على 
جهودهم، كما نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألخوة املتبرعني 
الكرام، وأهل اخلير في الكويت الذين كانوا خير معني لنا في 
جناح املشاريع اخليرية واإلنسانية التي طرحتها اجلمعية في 
شهر رمضان املبارك، سائلني الله أن يجعل ما بذلوه خالصاً 

لوجهه الكرمي، وأن يثقل به موازين أعمالهم يوم القيامة .

»الرحمة العاملية« تهنئ الكويت واألمة 
اإلسالمية بعيد الفطر املبارك

تقدم األمني املساعد لشؤون القطاعات في جمعية 
الرحمة العاملية فهد الشامري بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األح��م��د، وسمو ول��ي عهده الشيخ مشعل األحمد، 
وسمو رئيس مجلس ال���وزراء، وإل��ى أه��ل الكويت 
مواطنني ومقيمني، واألم��ة اإلسالمية مبناسبة عيد 
الفطر املبارك، سائال املولى تبارك وتعالى أن يجعله 
عيد خير وبركة على األمتني العربية واإلسالمية 

وعلى بالدنا وبالد املسلمني أجمعني.
وقال الشامري: إن عيد الفطر املبارك يهل عليا بعد 
شهر اخلير والبذل والعطاء واإلنفاق، فيكون مبثابة 

تكرمي ألهل اخلير والبذل على ما قدموه من أعمال 
صاحلة خالل الشهر الفضيل، هذا وقد أش��اد األمني 
املساعد بتبرعات أهل اخلير الذين ساهموا في إفطار 
الصائمني وإعانة احملتاجني وغيرها من مشروعات 
حملة “بادروا باخلير” ف��ي جوانبها الصحية 
والتعليمية واالجتماعية وال��دع��وي��ة والتنموية 
باإلضافة إلى احلمالت اإلغاثية ألهلنا في غزة واليمن 
وسورية وبورما.  كما ثمن الشامري ال��دور املتميز 
للعاملني في احلقل اخليري بدولة الكويت، الذين 
سخروا جهودهم وأوقاتهم إليصال اخلير للمستحقني 

في قارات العالم أجمع،.

طارق العيسى


