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ضمت شخصيات اقتصادية وأكادميية واجتماعية كويتية رائدة

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية تعلن قائمة
الشخصيات العربية األكثر تأثير ًا لعام 2019

البروفيسور يوسف عبد الغفار

الشيخ فواز اخلالد

أعلن البروفيسور يوسف عبد الغفار رئيس مجلس
إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية في
بيان صحفي مبناسبة عقد فعالية “الكوجنرس
الدولي للمسؤولية املجتمعية” في مدينة الرباط
املغربية ،عن إط�لاق الشبكة اإلقليمية للمسؤولية
االجتماعية “ قائمة املائة شخصية عربية األكثر
تأثيرا في مجال املسؤولية املجتمعية لعام 2019م”
وذلك تفاعال مع فعاليات شهر منظمة األمم املتحدة.
وقد جاء االختيار وفق تصنيف مهني عربي أطلقته
“الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية” أتاح
الفرصة للشخصيات العربية التقدم لهذا التصنيف
عبر االع�لان عن شروط التقدم له .كما قامت الهيئة
االستشارية لهذا التصنيف العربي وال��ت��ي تضم
شخصيات مهنية وأكادميية عربية معتبرة بتحديد
خمس مجاالت تخصصية مت اعتماد الترشيح على
أساسها  ،وهذه املجاالت هي( :املسؤولية املجتمعية-
والتنمية املستدامة -وأخالقيات األعمال -واخلدمة
املجتمعية -والتطوع املؤسسي) ،إضافة إلى ذلك ،فقد
قامت الهيئة االستشارية لهذا التصنيف العربي املهني

الشيخة سهيلة سالم الصباح

وال��ذي يتم اطالق دورت��ه األول��ى هذا العام بترشيح
شخصيات عربية مؤثرة ولها دور بارز مجتمعيا.
ومن أب��رز من مت اختيارهم من دول��ة الكويت في
قائمة” املائة شخصية عربية األكثر تأثيرا في مجال
املسؤولية املجتمعية لعام  :”2019الشيخ فواز
اخلالد محافظ “األحمدي” ،والشيخة سهيلة سالم
الصباح اخلبيرة التربوية ،و الدكتور عبدالله املعتوق
املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة – رئيس
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية ،و الدكتور بدر
مال الله مدير عام املعهد العربي للتخطيط من دولة
الكويت.
كما ضمت القائمة الدكتور وليد الوهيب مدير
ع��ام ص��ن��دوق التضامن االس�لام��ي للتنمية التابع
للبنك االس�لام��ي للتنمية ب��ج��دة،و ال��دك��ت��ور زهير
املزيدي رئيس املؤسسة العربية للقيم املجتمعية،
والشيخ الدكتور مساعد مندني رئيس مجلس إدارة
جمعية التكافل االجتماعي الكويتية لرعاية السجناء
املعسرين ،باإلضافة إلى محمد فالح العتيبي مدير
عام بيت الزكاة الكويتي ،والدكتورة عروب الرفاعي

«زكاة سلوى» :نكفل أكثر من 5000
يتيم في  11دولة حول العالم

األكادميية الكويتية احلاصلة على الدكتوراه في مجال
املسؤولية املجتمعية ،وكذلك األستاذ بدر املطيري
املستشار في مجال التنمية املستدامة.
كما ضمت القائمة شخصيات عربية رائ��دة في
مجاالت املسؤولية املجتمعية منها :الشيخ دعيج بن
خليفة آل خليفة الرئيس الفخري للجمعية اخلليجية
لإلعاقة ،و الشيخة ملياء بنت محمد آل خليفة رئيسة
جمعية النور للبر من البحرين ،واألستاذ عدنان أحمد
يوسف الرئيس التنفيذي ملجموعة البركة املصرفية.
كذلك ضمت قائمة” املائة شخصية عربية األكثر
تأثيرا في مجال املسؤولية املجتمعية لعام ”2019
شخصيات عربية أخرى رائ��دة منها :األميرة عبير
بنت عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة
العربية للسالمة املرورية ،واألميرة ملياء بنت ماجد
األم�ين ال��ع��ام عضو مجلس أم��ن��اء مؤسسة الوليد
لإلنسانية العاملية ،والدكتور طالل أبوغزالة رئيس
مجموعة ط�لال أب��وغ��زال��ة ،الوجيه منيب املصري
رئ��ي��س ص��ن��دوق ووق��ف��ي��ة ال��ق��دس ،و الشيخ علي
بن ناصر احمل��روق��ي األم�ين العام ملجلس الشورى

احلياتية الكثيرة.
مستشهدا ً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
(أنا وكافل اليتيم في اجلنة هكذا واشار بالسبابة
والوسطى وف��رج بينهما ) رواه البخاري قال
احلافظ ابن حجر في شرح احلديث قال ابن بطال
 :حق على من سمع هذا احلديث أن يعمل به ليكون
رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في اجلنة ،وال
منزلة في اآلخرة أفضل من ذلك.
معتبرا ً كفالة األيتام من أهم املشاريع التي
تنفذها زكاة سلوى في مجال الرعاية االجتماعية
وذلك الهتمامه بشريحة مهمة في املجتمع وهم”
األط��ف��ال األيتام” حيث يوفر لهم ه��ذا املشروع
مختلف أنواع الرعاية التي حتفظ لهم حياتهم في
إطار تربوي صحيح ضمن البيئة املناسبة حتت
إشراف متخصصني في مختلف جوانب التربية.

د .بدر مال الله

العماني ،و الشيخة عائشة السيابية رئيسة الهيئة
العامة للصناعات احلرفية من سلطنة عمان ،والشيخ
عبدالله بن سالم ال��رواس رئيس املؤسسة الدولية
للتنمية املستدامة ،والدكتورة انتصار أحمد فلمبان
رئيس جلنة املرأة باملنظمة العربية للسالمة املرورية،
و النائب البرملاني اللبناني املهندس فؤاد مخزومي
مؤسس مؤسسة مخزومي ،و املهندس طارق حمزة
الرئيس التنفيذي لشركة سوداتل السودان،
وال��دك��ت��ورة أم���ل ال��ب��ك��ري البيلي وزي���ر التنمية
االجتماعية السابقة بوالية اخلرطوم – اخلبير في
مجال املسؤولية املجتمعية ،واللواء مصطفى البزايعة
نائب رئيس املجلس األعلى للدفاع املدني األردني ،و
الدكتورة نعيمة بوعيش اخلبيرة املغربية في مجال
التنمية البشرية ،كما ضمت قائمة املائة شخصية
عربية األكثر تأثيرا في مجال املسؤولية املجتمعية
لعام  ”2019شخصيات عربية مهنية عملت في ميدان
املسؤولية املجتمعية لسنوات عديدة منها :اخلبير
األردني الدكتور صالح احلموري واخلبير السوري
الدكتور عماد سعد ،باإلضافة إلى شخصيات عربية

بارزة ومؤثرة كان جلهودها نتائج واضحة ومؤثرة
في العالم العربي ،منها اخلبير الدولي في الشؤون
اإلنسانية السيد سعيد حرسي والدكتور محمد حسن
أمني مستشار رئاسة اجلمهورية اليمنية للشؤون
االنسانية.
ووجه مجلس إدارة الشبكة االقليمية للمسؤولية
االجتماعية الشكر اجلزيل للهيئة االستشارية لهذا
التصنيف العربي املهني ،ولكل اخلبراء واملتخصصني
ممن تفاعلوا ايجابا مع هذا التصنيف املهني.
كما أك��د مجلس اإلدارة على أن املنطقة العربية
تضم أع��دادا كبيرة ممن يستحقوا أن يكونوا ضمن
هذه القائمة  ،وبالتالي نسعى أن تكون هذه الفعالية
واحدة من عشرات الفعاليات واألحداث التي تنظمها
الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية في املنطقة
العربية للوصول إلى هؤالء اخلبراء واملتخصصني
العرب لبناء جسور مهنية معهم في ما يعود بالنفع
على قضايا التنمية في املنطقة العربية .علما أنه
ترشح للمشاركة في هذا التصنيف املهني العربي في
دورته األولى مشاركون من ( )18دولة عربية.

الشمري :تستهدف حتويل حياة األسر احملتاجة إلى اإلنتاج واالعتماد على الذات

«الهيئة اخليرية» نفذت  384مشروع ًا تنموي ًا
في السودان خالل  6أشهر
ن��ف��ذت الهيئة اخل��ي��ري��ة اإلسالمية
العاملية خالل النصف األول من العام
احلالي 384م��ش��روع �اً ت��ن��م��وي�اً ،في
والي���ات اخل��رط��وم واجل��زي��رة وكسال
في ال��س��ودان ،ضمن برنامج التمويل
األصغر بصيغة القرض احلسن استفاد
منها  2697شخصا ً .
وقال نائب املدير العام لقطاع االتصال
املؤسسي في الهيئة محمد راشد الشمري
إن الهيئة تستهدف م��ن ه��ذا املشروع
حتويل حياة األس��ر احملتاجة من حالة
البحث عن املساعدات والتعرض إلى ذل
ومهانة السؤال إلى اإلنتاج واالعتماد
على الذات واإللهام في تنمية املجتمع،

بدر العقيل خالل زيارة األيتام في ألبانيا

تكفل زك��اة سلوى التابعة جلمعية النجاة
اخليرية أكثر من ( )5000يتيم في  11دولة حول
العالم منها لبنان واليمن واألردن وباكستان
وبنغالديش وكذلك دول البلقان وغيرها من
ال��دول األخ���رى ،والنصيب األكبر من الكفاالت
أليتام الالجئني السوريني في دول اللجوء .و
داخل الكويت تقوم زكاة سلوى بجهود حثيثة
جتاه كفالة األيتام وتقدمي الكسوة والعيدية لهم
وإقامة البرامج الترفيهية لهم.
وفي هذا الصدد قال رئيس زكاة سلوى الشيخ
ب��در العقيل أن قيمة الكفالة الشهرية لليتيم
الواحد خ��ارج الكويت تبلغ 15دينار كويتي،
وداخ��ل الكويت  25دي��ن��ار ،مشيرا إل��ى أن هذه
املبالغ املالية توفر لأليتام أبسط مقومات احلياة
الكرمية وتخفف عن عاتقهم أعباء االلتزامات

د .عبدالله املعتوق

محمد فالح العتيبي

وحتقيق الدخل املناسب حلياة كرمية بل
والعطاء لآلخرين.
وأوض�����ح ال��ش��م��ري أن امل��ش��اري��ع
التنموية التي نفذت في السودان على
م��دى  6أش��ه��ر شملت مشاريع تربية
ماشية وزراع��ي��ة وصحية وجت��اري��ة
وانتاجية وغيرها ،الفتاً إلى أن الهيئة
ح�ين تقدم ال��ق��روض ت��درس املشاريع
املقترحة للتنفيذ جيدا ً  ،كما أنها تقدم
دورات تدريبية وتوعوية في املجاالت
التي ستخصص لها ال��ق��روض  ،حتى
تضمن حتقيق أعلى نسبة جناح ممكنة
للمشاريع وبالتالي س��داد القروض
املقدمة لهذه األس��ر والتي تبدأ من ألف

دوالر للمشروع.
ودع��ا الشمري ف��ي ختام تصريحه
أص��ح��اب األي���ادي البيضاء إل��ى م��د يد
ال��ع��ون وامل��س��اع��دة للمحتاجني حول
العالم ملساعدتهم في تغيير حياتهم نخو
األفضل وحفظ كرامتهم من ذل السؤال
باإلضافة.
يشار إلى أن الهيئة حققت جناحات
ملموسة في برنامج التمويل األصغر
بصيغة القرض احلسن  ،حيث وصل
ع��دد امل��ش��اري��ع إل��ى  42أل��ف مشروع
إنتاجي وزراعي وخدمي وحرفي في 32
دولة حول العالم ،وبلغ عدد املستفيدين
منه  341ألف مستفيد.

محمد راشد الشمري

وزعت طرود ًا غذائية ومساعدات على الالجئني

«النجاة اخليرية» نظمت رحلة ترفيهية
لـ  300يتيم سوري في األردن

«األرصاد اجلوية»  :تغيرات سريعة
يشهدها طقس البالد هذه الفترة

أعلنت إدارة األرص��اد اجلوية الكويتية أمس
اخلميس أن الطقس يشهد في ه��ذه الفترة حتى
مطلع نوفمبراملقبل تغيرات سريعة نتيجة لتأثير
منخفض الهند املوسمي.
وق��ال مراقب التنبؤات اجلوية ب���االدارة عبد
العزيز القراوي في تصريح لـ (كونا) إن درجات
احل���رارة تشهد انخفاضا خ�لال س��اع��ات النهار
وخصوصا ليال.
وذكر القراوي أن الرطوبة النسبية تظهر احيانا
والسيما على املناطق الساحلية مع فرص لتكون
الضباب مع تغير الكتل الهوائية وظهور بعض
الغيوم أحيانا التي قد يصاحبها هطول أمطار
خفيفة على بعض املناطق.
وتوقع لطقس صباح اليوم اجلمعة أن يكون
حارا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة
السرعة ( 32-06كيلومترا في الساعة) وتظهر
بعض السحب املتفرقة وتكون درج��ات احل��رارة
العظمى املتوقعة ما بني  38و 40درج��ة مئوية
وحالة البحر خفيف الى معتدل املوج ( 4-1اقدام).

وأضاف أن الطقس مساء اجلمعة غائم جزئيا
وال��ري��اح شمالية غربية ال��ى متقلبة خفيفة الى
معتدلة السرعة ( 28-08كيلومترا في الساعة)
مع فرصة ألمطار خفيفة متفرقة ودرجة احلرارة
الصغرى املتوقعة ( )24-22درجة مئوية والبحر
خفيف الى معتدل املوج ( 3-1اقدام).
وأف���اد ب��أن الطقس املتوقع ن��ه��ار غ��د السبت
حار والرياح متقلبة االجت��اه الى شمالية غربية
خفيفة الى معتدلة السرعة ( 28-06كيلومترا في
الساعة) وتظهر بعض السحب املتفرقة ،مبينا أن
درجات احلرارة العظمى املتوقعة ما بني  37و39
درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل املوج
( 4-1اقدام).
وذك��ر أن الطقس مساء السبت سيكون غائما
جزئيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة خفيفة
الى معتدلة السرعة ( 28-08كيلومترا في الساعة)
ودرجة احلرارة الصغرى املتوقعة ( 24-22درجة
مئوية) اما البحر فيكون خفيفا الى معتدل املوج
( 3-1اقدام).

ثامر السحيب خالل توزيع الكفاالت ووجبات اإلفطار على األيتام

أع��ل��ن رئ��ي��س وف���د جمعية النجاة
اخليرية لألردن الشيخ عود اخلميس أن
الوفد نظم رحلة ترفيهية لعدد  300يتيم
سوري من األيتام الذين تكفلهم اجلمعية
 ،كما قام بتوزيع مساعدات متنوعة على
الالجئني واملرضى السوريني.
وأشار اخلميس إلى أن جمعية النجاة
اخل��ي��ري��ة ح��رص��ت م��ن��ذ ب��داي��ة األزم���ة
السورية على تقدمي الدعم واملساعدة
للشعب ال��س��وري الشقيق  ،وق��د كان

للجمعية مساهمات كبيرة في تعليم
األط��ف��ال ال��س��وري�ين  ،وك��ف��ال��ة األس��ر
واأليتام  ،وتوزيع املساعدات الغذائية.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��رح��ل��ة ال��ت��ي مت
تنظيمها لأليتام قال اخلميس :ال تقتصر
زياراتنا لأليتام على توزيع الكفاالت
 ،بل نقوم بتنظيم رحالت ترفيهية لهم
 ،ومسابقات وفاعليات تدخل السرور
على قلوبهم  ،وقد قمنا هذه املرة بتنظيم
رحلة ملدينة األلعاب لـ  300يتيم  ،وكم

األيتام املكفولون يرفعون أعالم الكويت

كانت سعادتنا حني رأينا االبتسامات
مرتسمة على وجوههم.
من ناحيته أوضح عضو الوفد م.ثامر
السحيب أن الوفد وزع مساعدات على
مجموعة من األس��ر مقدمة من متبرعة
كويتية  ،كما مت توزيع  50طرد غذائي
على املرضى  ،واألسر الفقيرة.
ودعا السحيب املتبرعني واحملسنني
إل��ى مواصلة ت��ق��دمي ال��ع��ون لالجئني
ال��س��وري�ين خ��اص��ة أن فصل الشتاء

على األب��واب  ،ويحتاج الالجئون فيه
إلى م��واد التدفئة  ،والسالل الغذائية
 ،والسكن املناسب  ،مبينا أن التبرع
يكون من خالل االتصال هاتفيا أو عبر
امل��وق��ع االل��ك��ت��رون��ي جلمعية النجاة
اخليرية.
وب�ين السحيب أن جمعية النجاة
ت��س��ع��ى ل��ك��ف��ال��ة امل���زي���د م���ن األي��ت��ام
ال��س��وري�ين  ،وأن قيمة كفالة اليتيم
السوري  15دينار شهريا ً.

