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استفاد منه أكثر من  28ألف صائم

«الرحمة العاملية» نظمت «إفطار يوم عرفة» للنازحني السوريني

خالل التجهيز ملشروع افطار الصائمني

أع��ل��ن��ت ج��م��ع��ي��ة ال��رح��م��ة ال��ع��امل��ي��ة عن
تنفيذ مشروع «إفطار يوم عرفة» للنازحني
السوريني ،الذي استفاد منه أكثر من  28ألف
مستفيد.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس مكتب سورية
وتركيا في جمعية الرحمة العاملية وليد أحمد
السويلم :إن اجلمعية قامت بتوزيع  28ألف

توزيع وجبات االفطار

وجبة على الصائمني يوم عرفة ،مشيرا ً إلى أن
إفطار صائم ليس مجرد لقيمات تس ُّد اجلوع،
بل بسمة تصنع فرحة املستفيد ،ورحمة تخفِّف
أمله ،وتداوي جرحه في ظل األوضاع املأساوية
التي يعيشونها.
وأوض��ح السويلم أن مشروع إفطار يوم
عرفة يأتي ضمن حزمة من البرامج اإلنسانية

التي تنفذها جمعية الرحمة العاملية لالجئني
والنازحني السوريني ،فقد اجتمع عليهم ألم
النزوح واحلاجة ،فكان هذا املشروع إلدخال
البسمة وال��س��رور عليهم ف��ي أفضل األي��ام،
مصداقاً حلديث النبي صلى الله عليه وسلم
وال��ذي رواه اإلم��ام البخاري عن اب��ن عباس
رض��ي الله عنه« :م��ا من أي��ام العمل الصالح

فيهن أحب إلى الله منه في هذه األيام العشر».
وتابع السويلم :جاء عن النبي صلى الله
عليه وس��ل��م ف��ي ص��ي��ام ي��وم ع��رف��ه أن��ه ق��ال:
«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر
السنة التي قبله والسنة التي بعده» (رواه
مسلم) ،فصومه رفعة في الدرجات ،وتكثير
للحسنات ،وي��ا له من أج��ر عظيم ذل��ك الذي

يحوزه من حرم نفسه من الطعام والشراب
وامللذات؛ يناله من يشارك في إفطار الصائم
بال مشقَّة أو معاناة حرمان ،فقد قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم« :من فطَّ ر صائمًا
كان له مثل أج��ره ،غير أنه ال ينقص من أجر
الصائم ش��يء» .وأع��رب السويلم عن خالص
الشكر والتقدير لوزارتي اخلارجية الكويتية

وال��ش��ؤون االجتماعية والعمل على اجلهود
التي يبذالنها ملساعدة الالجئني السوريني في
ال��داخ��ل واخل���ارج منذ ب��دء األزم��ة السورية،
وش��دد على أن ه��ذه اجل��ه��ود اإلغ��اث��ي��ة تأتي
جتسيدا ً للدور اإلنساني للكويت وشعبها في
تخفيف معاناة الالجئني السوريني ،ورسم
البسمة على شفاه أشقائنا املنكوبني.

تفقد آلية الكشف عن الرفات

برج «خيرالدا» ..منارة في أفق «إشبيلية»
النواف :التعرف على رفات األسرى واملفقودين يتطلب جهد ًا ووقت ًا
تستحضر أمجاد املسلمني في األندلس
أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق
الشيخ فيصل ن��واف األح��م��د الصباح ان آلية
التعرف على رفات األسرى واملفقودين الكويتيني
ال��ت��ي تسلمتها ال��ك��وي��ت م��ؤخ��را م��ن السلطات
العراقية تتطلب الكثير من اجلهد والوقت للتعرف
واملطابقة.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان نقلته وزارة الداخلية
امس خالل تفقد الشيخ فيصل النواف آلية عمل
االستعراف اجلنائي لرفات األسرى واملفقودين
الكويتيني اثناء زيارته ل�لادارة العامة لألدلة
اجلنائية التابعة لقطاع األمن اجلنائي.
وأع����رب ال��ش��ي��خ فيصل ال��ن��واف ع��ن شكره
للعاملني في اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية منوها
باخلبرات الوطنية التي تعمل فيها اذ اثبتت
قدرتها على توظيف العلوم الطبية من أجل خدمة
الوطن.
ونقل للعاملني في اإلدارة حتيات وتقدير نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد
اجلراح الصباح مؤكدا ان وزارة الداخلية لن تدخر

الفريق الشيخ فيصل نواف األحمد الصباح

اخلميس :تفاعل كبير من أهل اخلير

البرج اهم معالم اشبيلية

«زكاة كيفان» وزعت الكسوة والعيدية على أيتامها في اخلارج
أشاد رئيس زكاة كيفان التابعة
جلمعية النجاة اخليرية الشيخ عود
اخلميس مبساهمات وتبرعات أهل
اخلير وتفاعلهم الكبير مع مشروع
توزيع الكسوة والعيدية على االيتام
الفقراء خاصة خارج الكويت.
وأع�����رب اخل��م��ي��س ع���ن خ��ال��ص
تهنئته بعيد األض��ح��ى امل��ب��ارك،
متمنيا من الله عز وج��ل أن يعيده
على الكويت أميرا وحكومة وشعبا
واألمتني العربية واإلسالمية باخلير
واليمن والبركات ،سائال الله العلي
ال��ق��دي��ر أن يحفظ ال��ك��وي��ت واح��ة
أم��ن وأم���ان وأن يحفظ سائر بالد
املسلمني.
وأكد اخلميس أن اللجنة تستقبل
ال��ص��دق��ات وال��زك��وات والتبرعات

خيرالدا شاهد على تقدم فن املعمار االسالمي

احد اعلى ابراج اسبانيا واوروبا

مدريد – ك��ون��ا :بني ب��رج (خ��ي��رال��دا) في مدينة
(إشبيلية) في القرن ال 12ليكون مئذنة للمسجد
اجلامع وهو أبرز معالم املنظر العام للمدينة األندلسية
ورمزها املعماري الهندسي األشهر .ويبلغ طول البرج

جهدا في دعمهم ومساندتهم.
وق��ال البيان ان الشيخ فيصل النواف توجه
إلى مختبر االستعراف لتفقد آلية عمل الكشف
عن رفات األسرى واملفقودين الكويتيني وكيفية
استخالص احلمض النووي ( )DNAومطابقته
مع قاعدة البيانات املوجودة في اإلدارة العامة
لألدلة اجلنائية.
يذكر ان الكويت تسلمت االسبوع املاضي رفات
أسرى ومفقودين كويتيني من العراق الستكمال
املطابقة واالستعراف اذ مت ذلك عبر منفذ العبدلي
احلدودي مع العراق بحضور مسؤولني معنيني
من اجلانبني الكويتي والعراقي.
فيما أكد رئيس وفد الكويت في اللجنة الثالثية
والفرعية الدوليتني مسؤول متابعة ملف األسرى
واملفقودين في وزارة اخلارجية ربيع العدساني
في تصريح ل(كونا) حينها ان عمليات استخالص
احلمض النووي ( )DNAواملطابقة التي جتريها
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية الكويتية عمليات
فنية معقدة حتتاج إلى وقت الستكمالها.

 104أمتار وكان أطول برج في إسبانيا وأحد أطول
األبراج في أوروبا لقرون عديدة وقد أدرجته منظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في
قائمة التراث العاملي اإلنساني عام .1987

اخلميس متوسطا ً بعض االطفال

واملساهمات اخلاصة بتنفيذ مشروع
« ك��س��وة العيد « لتوفير مالبس
العيد لـ 1100يتيم خ��ارج لكويت
 ،موضحا أن اللجنة وزع��ت كساء
اليتيم الواحدبـ  10دنانير ووزعت
كذلك عيديات بـ  10دنانير لليتيم
ايضا.
وأوضح أن كفالة اليتيم تعد نوعا
م��ن أن���واع التكافل االجتماعي بني
املسلمني حيث يهدف إلى رسم الفرحة
واالبتسامة على األيتام الفقراء خالل
عيد األضحى املبارك والتخفيف عن
كاهلهم فقدانهم آب��اءه��م  ،موضحا
أن من يكفل يتيما يكون رفيقا للنبي
صلى الله عليه وسلم ف��ي اجلنة،
مستشهدا بقول الرسول صلى الله
عليه وسلم « أنا وكافل اليتيم كهاتني

في اجلنة ،وأشار بإصبعيه السبابة
والوسطى « .
وأش��ار اخلميس إل��ى أن مشروع
كسوة العيد يعد امتدادا ألكف اخلير
واإلح��س��ان بخلف ل��ب��اس البؤس
واحل��رم��ان م��ن على أج��س��اد أطفال
األيتام الفقراء واألي��ت��ام وإلباسها
ل��ب��اس البهجة وال��س��رور ليكون
للطفولة رونقها وبهاءها ويصبح
للعيد معناه .وبني أن املشروع يعد
ملسة حانية من أهل اخلير وأصحاب
األيادي البيضاء لغرس السعادة في
نفوس هؤالء األيتام في يوم العيد،
فطوبى لتلك األي��ادي التي متتد في
مثل ه��ذا اليوم لتزرع البسمة في
وج��وه الصغار فتحل السعادة في
نفوس الكبار.
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