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أكد وقوف الكويت مع لبنان لتمكينه من النهوض مجدد ًا

رئيس مجلس الوزراء يترأس وفد الكويت في املؤمتر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني
ترأس سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس ال��وزراء ،أمس ،وفد
دول��ة الكويت املشارك في املؤمتر
الدولي الثالث لدعم شعب لبنان،
ال���ذي ع��ق��د ع��ب��ر تقنية االت��ص��ال
املرئي بدعوة مشتركة من رئيس
اجلمهورية الفرنسية الصديقة
اميانويل ماكرون وأمني عام األمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس.
وشارك في االتصال املرئي ،وزير
اخلارجية ووزي��ر الدولة لشؤون
مجلس ال���وزراء الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،ومساعد وزير
اخلارجية لشؤون الوطن العربي
السفير فهد العوضي.
وألقى سموه كلمة دولة الكويت
ف��ي ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ،وج���اء فيها:
اسمحوا لي أن أعرب لكم عن أصدق
حتيات صاحب السمو الشيخ نواف
األحمد أمير دولة الكويت ومتنيات
سموه الصادقة بنجاح مؤمترنا هذا
ملا فيه خير لبنان وشعبه الشقيق.
إن اجتماعنا وحضورنا اليوم ما
هو إال تأكيد على أن للبنان وشعبه
أول��وي��ة بالغة لدينا مم��ا يتطلب
منا جميعا وقفة ج��ادة لدعم هذا
البلد ال��ذي مير مبنعطف سياسي
وأمني واقتصادي فريد من نوعه،
إن دول��ة الكويت كانت وال زال��ت
تدعم كافة اجلهود الرامية الستقرار
وازده���ار لبنان من خ�لال تشجيع
احل����وارات املشتركة ب�ين مختلف
األطراف اللبنانية باعتبارها أفضل

سمو رئيس مجلس الوزراء خالل ترؤسه وفد الكويت املشارك في املؤمتر

السبل للوصول حللول توافقية
تضمن حقوق اجلميع في ظل سيادة
القانون وص��وال لتشكيل حكومة
فاعلة ذات مهمة واضحة تستحضر
روح امل��ب��ادرة الوطنية بأخذها
بالتوازنات الداخلية الدقيقة كمطلب
دس��ت��وري وق��ان��ون��ي رئ��ي��س��ي أو
املبادرات الدولية الرتباطاتها وثيقة

الصلة بالشق التمويلي ال�لازم
الح��ت��واء سريعٍ لتداعيات األزم��ة
االقتصادية الراهنة بتشعباتها
غير مأمونة اجل��وان��ب املعيشية
واالجتماعية واألمنية والسياسية.
جنتمع اليوم في الذكرى األولى
النفجار مرفأ بيروت تلك احلادثة
التي آملتنا جميعا وظلت مشاهدها

املؤملة حاضرة في الذاكرة والزال
ل��ب��ن��ان األرض وال��ش��ع��ب يعاني
تبعاتها جنتمع لنؤكد وقوفنا
م��ع لبنان وع��زم��ن��ا على متكينه
م��ن النهوض م��ج��ددا ً ومساعدته
وق��د سارعت دول��ة الكويت لدعم
األشقاء ملواجهة آثار ذلك االنفجار
عبر اإلع�لان عن إع��ادة تخصيص

« املناعي :أسفرت عن كفالة  10صفوف قرآنية ملدة عام

العتيبي :تكرمينا رمزي ويعبر عما نشعر به جتاه الكويتية التي جتاوزت الكثير من التحديات

«مناء اخليرية» تكرم القراشي
احلاصلة على املركز األول عربي ًا
في مسابقة اخلطابة

جانب من التكرمي

ك��رَّم��ت من���اء اخل��ي��ري��ة بجمعية اإلص�ل�اح
االجتماعي فاطمة منصور القراشي ،احلاصلة
على املركز األول على مستوى الوطن العربي
في مسابقة اخلطابة واإللقاء الشعري وتعميق
دراس��ة النحو ،كما مت اختيارها من قبل جلنة
التحكيم لتكون عريفة احلفل في جامعة الدولة
العربية ،وذل��ك بحضور الرئيس التنفيذي
لنماء اخليرية سعد م��رزوق العتيبي ،ورئيس
قطاع االتصال عبدالعزيز الكندري ،والكاتبة
الصحفية سعدية مفرح ،وذل��ك في مقر مناء
اخليرية مبنطقة صباح السالم.
وأشاد الرئيس التنفيذي لنماء اخليرية سعد
م��رزوق العتيبي مبا قدمته فاطمة القراشي،
معرباً عن فخره واعتزازه بلقائها واالستماع
إلى جتربتها اإليجابية واإلجنازات التي حققتها،
مشيرا ً إلى أن توظيف العلوم النافعة من مطالب
الشريعة اإلسالمية.
وتابع :تكرمينا للقراشي هو تكرمي رمزي،
ويعبر عما نشعر به جتاه البنت الكويتية التي
جتاوزت الكثير من التحديات ،وأصبح لها شأن
كبير ،مبيناً ألن مناء اخليرية لها اهتمام حقيقي
في إبراز مثل هذه الرموز املجتمعية ،وهو واجب
عليها ،مشيرا ً إلى أن وظيفة اإلنسان عبادة الله
وإعمار األرض ،ومن اإلعمار أن يصنع اإلنسان
ما يفيد البشرية.
وأضاف أن تصنع من مواطن شخصاً متميزا ً
يتطلب اإلرادة والبيئة الصحية ،إضافة إلى
العزمية الكويتية والتحدي ال��ذات��ي ،مشيرا ً
إلى أن مثل هذه النماذج تتطلب أن تكون هناك
حاضنة حكومة وم��ن ال��ق��ط��اع األه��ل��ي أيضاً
لتشجيع الشباب.
وأكد العتيبي أن فاطمة القراشي اليوم وصلت
إلى مستوى متميز بعد سلسلة من اإلجن��ازات،
فأصبحت منوذج كثير من بنات الكويت ،مشيرا ً
إلى أن التحدي احلقيقي الذي متيزت به القراشي
هو أنها ارتأت في نفسها منوذجا ً ثقافيا ً ،وأبرزت
نفسها ومت��ي��زت وأثبتت أن الفتاة الكويتية
تستطيع أن تصل إلى أفضل األماكن على مستوى
العالم.
وم��ن جانبه ،ق��ال رئيس قطاع االتصال في
من��اء اخليرية عبدالعزيز أحمد الكندري :إن
املجتمعات والشعوب واألمم تقاس مبا تقدمه
للحضارة اإلنسانية من إب��داع��ات وإجن��ازات
وخدمات تسهم في ازدهار وارتقاء ومناء البشر.

وأض��اف الكندري أن هذا التكرمي ميثل ملسة
وف���اء م��ن من��اء اخليرية نحو امل��ب��دع�ين ،وهي
رسالة مباشرة لها عنوانها التقدير واالحترام
والفخر مبا قدمته من إبداع وإجناز ،مشيرا ً إلى
أن مناء اخليرية تسعى إلى تكرمي املبدعني في
الكثير من املجاالت ،وتسعى إلى أن جتعل مثل
هذا التكرمي ثقافة وقيمة وسلوكاً ،وهو بحاجة
ماسة ألن يتجذر في فكر املؤسسات اإلنسانية،
ألنه احملرض على البذل والعطاء واإلخ�لاص،
واحملفز على دميومة التميز واإلبداع واإلجناز.
وهنأ الكندري ،القراشي ووالديها على ما
قدموه من إجنازات يفخر بها أهل الكويت ،مشيرا ً
إلى أننا نحتاج إلب��راز مثل هذه النماذج التي
تنتج ما يخدم املجتمع.
وم���ن ناحيتها ،ق��ال��ت ال��ك��ات��ب��ة الصحفية
سعدية مفرح :سعيدة ج��دا ً على ه��ذه املبادرة
التي تقدمها مناء اخليرية على الصعيد الثقافي
لتكرمي النماذج املتميزة للشباب الكويتي في
كل املجاالت ،وخاصة املجال الثقافي الذي تفتقر
له الكويت .وأوضحت مفرح أن مناء اخليرية
متيزت بتواجدها املجتمعي ،متمنية أن تكون
فاطمة القراشي منوذجاً لشباب الكويت املتميز،
وأن تكون مناء اخليرية منوذجاً للمؤسسات
اخليرية يُحتذى به على الصعيد الثقافي.
وأكدت مفرح أن مثل هذا التكرمي الذي تقوم
به مناء اخليرية ميثل استثمارا ً ذكياً في طبقة
املبدعني واملتميزين وال���رواد الذين يحققون
التنمية الشاملة واملستدامة للكويت ،ويعد هذا
التكرمي دعوة صادقة الستمرار اجلهد ومواصلة
العطاء ،أو تثمني ما قدمه املبدع من عطاء.
وم��ن جانبها ،توجهت أفضل متحدثة على
مستوى العالم فاطمة القراشي بالشكر إلى مناء
اخليرية على هذا التكرمي والتحفيز ،مؤكدا ً أن ما
قدمته هو بداية إلجن��ازات أخرى على املستوى
العلمي واألدب���ي ،وأك��دت أن ما ساعدها على
حتقيق هذا اإلجن��از هو حفظها للقرآن الكرمي،
مؤكدة أن مدخلها للفوز بأفضل متحدثة على
مستوى العالم كان القرآن الكرمي.
وتوجهت القراشي بالشكر إلى مناء اخليرية
على تشجيعها جلميع أبناء الكويت الذي يعطي
دافعاً لتقدمي املزيد من اإلب��داع في كل املجاالت
العلمية واألدبية ،مشيرا ً إلى أنه ليس غريبا ً على
مناء احتضان املواهب وتشجيعها التي تعطينا
دافعا ً لتحقيق املزيد من اإلجناز.

مبالغ سابقة بقيمة ثالثني مليون
دوالر إلعادة إعمار صوامع الغالل
التي أتلفها التفجير إض��اف��ة إلى
تسيير جسر جوي لنقل مساعداتنا
اإلغ��اث��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وال��دوائ��ي��ة
واملعيشية عبر ثماني عشرة رحلة
جوية وبوزن إجمالي بلغ ثمامنائة
وثالثني طنا ً.

لقد ساهمت دول��ة الكويت في
تنمية لبنان منذ عقود مضت عبر
مشاريع نفذها الصندوق الكويتي
للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة م��ن��ذ ع��ام
 1966حتى اآلن شملت قطاعات
الصحة والتعليم وامل��واص�لات
واملياه والصرف الصحي وغيرها،
كما قدمت منحا لتمويل دراس��ات

اجل��دوى ملشاريع إمنائية مختلفة
إض��اف��ة إل��ى جهود دول��ة الكويت
في مجال إع��ادة اإلعمار ولم ننس
واجبنا جتاه لبنان ودع��م جهوده
ف��ي استضافة األش��ق��اء الالجئني
ال��س��وري�ين ف��ق��د خصصت دول��ة
الكويت جزءا ً من مساعداتها للدول
املستضيفة لالجئني السوريني
إلى لبنان كما تسعى دولة الكويت
إلى استكمال البرنامج اإلقراضي
الذي سبق لدولة الكويت االلتزام
به خالل مؤمتر األرز الذي عقد في
باريس لدعم القطاعات التنموية
التي أشار إليها مكتب األمم املتحدة
ل��ت��ن��س��ي��ق ال���ش���ؤون اإلن��س��ان��ي��ة
 OCHAكما ساهمت دولة الكويت
في تعزيز املنظومة الصحية للبنان
لتمكينه من مواجهة وباء كورونا
عبر منظمة الصحة العاملية.
إننا أمام مفترق طرق في لبنان
والب��د من التكاتف والتآزر لدعمه
مبا يحقق أمنه واستقراره وطموح
شعبه الشقيق وذل��ك ل��ن يتحقق
م��ا ل��م ي��وح��د األش���ق���اء صفوفهم
ويدركوا خطورة املرحلة وحتمية
العمل اجلماعي فلن يتمكن املجتمع
الدولي من تقدمي املساعدات أو دعم
برامج تنموية ولن تتحقق الفائدة
امل��رج��وة منها دون ذل��ك التكاتف
والتآزر والنأي بوطنهم عن الفرقة
والشقاق .وفي اخلتام أجدد الشكر
لكم جميعاً متمنياً الجتماعنا كل
التوفيق والسداد.

حفّاظ البيان» أقام حملة الصفوف واملعتكف
القرآني عبر «األون الين» داخل الكويت
أق���ام م��رك��ز ح��ف��اظ ال��ب��ي��ان ،التابع
جلمعية الصفا اخل��ي��ري��ة اإلنسانية،
حملة كفالة الصف القرآني التعليمي
داخل الكويت ،وقد أسفرت عن كفالة 10
صفوف قرآنية ترعى حفظة كتاب الله
الكرمي ملدة عام كامل.
وقالت رئيس قطاع اإلعالم والتسويق
في مركز حفاظ البيان حصة املناعي:
إنه من منطلق قول النبي صلى الله عليه
وسلم( :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال
من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد صالح يدعو ل��ه) ،فقد أق��ام مركز
حفاظ البيان لتعليم القرآن حملة كفالة
الصف القرآني التعليمي ،والتي أقيمت
ف��ي ال��س��اب��ع م��ن ذي احل��ج��ة ف��ي األي��ام
العشر املباركة؛ حيث أسفرت بفضل الله
ومنته عن كفالة  10صفوف قرآنية ملدة
عام كامل داخل الكويت.
وبينت املناعي أن ه��ذه الكفالة لهذه
الصفوف القرآنية تشمل مصاريف إكرام
احلافظ ومعلم القرآن واع��داد وجتهيز
املواد التعليمية الدراسية في املركز.
وأضافت :لقد سرنا تفاعل احملسنني
واحملسنات في حملة الصف القرآني؛
حيث قام بعض املتبرعني بكفالة صف
مل��دة ع��ام كامل باسم والديهم أو عزيز

حصة املناعي

أماني الشمري

د .عادل املطيري

عليهم قد توفاه الله سبحانه وتعالى،
ف��ك��ل ح���رف يتلى ف��ي ال��ص��ف ال��واح��د،
فللمتبرع نصيب م��ن األج���ر مضاعف
عند الله ،وبهذا تكون لهم صدقة جارية
وفضل تعليم القرآن الكرمي ،الذي هو من
أشرف العلوم التي ميتد أجرها إلى قيام
الساعة.
م��ن جانبها قالت املشرفة اإلداري���ة
ملشاريع القرآن للكبار في مركز حفاظ
البيان ،أماني الشمري :إنه مت بفضل الله
تنظيم املعتكف القرآني في تلك املباركات
عبر األون الي��ن ،على م��دار خمسة أيام

متتالية ،وق��د انضم للمعتكف أكثر من
 80مشتركة من الكويت وقطر واإلمارات
واجل��زائ��ر وغيرها من ال��دول األخ��رى،
مبينة أنه أقيم حتت شعار (يوسفيات
 ..حينما ميضي قدر الله ) ،وقد قدمه د.
عادل املطيري اإلمام واخلطيب في وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وأضافت الشمري ،أن املعتكف متيز
ب��ت��ن��اول  12وق��ف��ة ف��ي س���ورة يوسف؛
حيث حتمل ألم الفقد وأم��ل اللقاء وحب
ال��وال��دي��ن الفطري والعاطفي وكيفية
حتمل اخفاءه تارة واظهاره تارة أخرى،

كما سلط الضوء على كيفية إمضاء القدر
في حياتنا اليومية وتقبله والرضا به،
وأيضا البناء العقلي والنفسي لإلنسان
الذي يستمده من سورة يوسف ،والشاهد
على ذل��ك قوله تعالى ف��ي نهاية اآلي��ة
األولى (لعلكم تعقلون).
وشكرت الشمري جميع القائمني على
مركز حفاظ البيان من إدارة وداعمني
ومتطوعني ،كما شكرت جميع املشاركني
وال��داع��م�ين ،داعية ال��ب��اري عز وج��ل أن
يبارك بعملهم ،ويجعله خالصاً لوجهه
الكرمي.

«إحياء التراث» تكرم الفائزين
في املسابقة القرآنية لفرع اجلهراء
موسم قرآني ناجح اختتمته
جمعية إحياء التراث اإلسالمي
في فرعها في محافظة اجلهراء
بتكرمي الطلبة املتفوقني في
املسابقة القرآنية والتي شارك
فيها ( )130م��ش��ارك �اً ،وصل
منهم ال��ى التصفيات النهائية
( )15متسابقاً حققوا مراكز
متقدمة.
وأوض���ح الشيخ د .فرحان
عبيد الشمري ،رئيس الهيئة
اإلداري������ة ف��ي جمعية إح��ي��اء
التراث اإلسالمي فرع محافظة
اجلهراء ،أنه منذ تأسيس مركز
التراث لتحفيظ القرآن الكرمي
في مطلع التسعينيات من القرن
املاضي وه��و ال يألوا جهدا ً في
خدمة كتاب الله عز وجل ،وذلك
من خالل اإلش��راف على حلقات
القرآن الكرمي وتنظيم املسابقات
ال��ق��رآن��ي��ة ،وال��ت��ي ك��ان آخرها
بالتعاون مع إدارة مراكز حتفيظ
القرآن الكرمي التابعة للجمعية
بعد أن تقدم للمسابقة القرآنية
في فرع اجلهراء ( )130مشاركا ً
من مختلف الفئات العمرية فاز
ف��ي تصفياتها النهائية ()15
طالبا ً حققوا مراكز متقدمة فيها.
وق���د قمنا ب��ت��ك��رمي الطلبة
ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي ه���ذه املسابقة
بحضور األخ ن���واف الصانع
مدير إدارة التنسيق واملتابعة
والعمل التطوعي ،والذي أشاد

د .فرحان عبيد الشمري

بجهود إدارة مراكز التحفيظ،
وع��ل��ى رأس��ه��م ال��ش��ي��خ جاسم
املسباح ،والشيخ طالل محسن
العسكر ل��دوره��م��ا امل��ب��ارك في
جناح فعاليات هذه املسابقة.
وع���ل���ى ص��ع��ي��د آخ�����ر ،أك��د
الشمري ،أن فرع اجلهراء ممثالً
مبركز قيم وهمم التربوي قد
اختتم أنشطته الصيفية لهذا
العام ،والتي شملت العديد من
األنشطة التربوية والتثقيفية
والترويحية ،واستمرت ملدة
شهر كامل قضى فيها ()150
طالباً أمتع األوق���ات من خالل
ممارسة كرة القدم في أكادميية
مخصصة لذلك وتعلم مهارات

لقطة جماعية للمكرمني

السباحة وعمليات الدفاع عن
ال��ن��ف��س ،ب��اإلض��اف��ة ل����دورات
وم��ح��اض��رات تربوية رسخت
جوانب إميانية مهمة في حياة
النشء  ،شاكرا ً جميع من ساهم
في جن��اح فعاليات ال��ن��ادي من
إداري��ي��ن وم��ش��رف�ين وداع��م�ين
ألنشطة املركز .
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ينظم ف��رع
اجلمعية ف��ي منطقة اجل��ه��راء
ي����وم غ���د اخل��م��ي��س امل���واف���ق
2021/8/5م درس�اً أسبوعياً
ب��ع��ن��وان« :ال���دع���اء وأث����ره في
حياة العلماء» الذي سيحاضر

ف��ي��ه ال��ش��ي��خ د .ع��ب��دال��ع��زي��ز
الشايع من السعودية في متام
ال��س��اع��ة ( )9:30م��س��اء عبر
البث املباشر باالنستغرام @
.torathjahraa
ودع���ت اجلمعية اجلمهور
الكرمي للمشاركة في فعاليات
احمل������اض������رات وال���������دروس
وامل��س��اب��ق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة التي
تنظمها ،األمر الذي يعود عليهم
بالنفع وال��ف��ائ��دة ف��ي دينهم
ودنياهم  .ومما يجدر ذك��ره أن
إدارة بناء املساجد واملشاريع
اإلسالمية في اجلهراء التابعة

جلمعية إح��ي��اء ال��ت��راث تضم
العديد من اللجان املختلفة والتي
تقوم بأنشطة دعوية متنوعة
تخدم من خاللها أهالي املنطقة،
مثل :جلنة ال��دع��وة واإلرش���اد
وال��ت��ي تتولى مسئولية نشر
ال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة ف��ي املجتمع
والتصدي باحلكمة واملوعظة
احل��س��ن��ة ل��ع��وام��ل االن��ح��راف
ال��ع��ق��ائ��دي واألخ�ل�اق���ي التي
تستهدف قيم و ُم� ُث��ل املجتمع،
وذلك من خالل توزيع الكتيبات
اإلس�لام��ي��ة ،وعقد احمل��اض��رات
والدروس واملسابقات الثقافية.

