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نظمت احتفالية شعبية مبناسبة افتتاح تأهيل وتطوير مبناها اجلديد في «صبحان»

«ديوانية شعراء النبط» كرمت روادها املؤسسني

الشيخ علي اجلراح يتقدم احلضور خالل االحتفالية

نظمت ديوانية شعراء النبط احتفالية
شعبية مبناسبة افتتاح تأهيل وتطوير
مبناها اجل��دي��د ف��ي منطقة صبحان،
وأقيم احلفل حتت رعاية صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،الذي
أن��اب عنه باحلضور سمو ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األحمد ،وبحضور وزير
ال��دي��وان األميري الشيخ علي اجل��راح،
والشيخ أحمد اجلابر ،واملستشار في
ال���دي���وان األم��ي��ري محمد ض��ي��ف الله
شرار ،وأمني السر في الديوانية الشاعر
نصار اخلمسان ،وحشد من اإلعالميني
والشعراء والضيوف وال��زوار وأهالي
الشعراء املكرمني.
وفي هذا اجلانب ثمن القائمون على
دي��وان��ي��ة ش��ع��راء النبط ف��ي تصريح
صحفي الرعاية السامية الداعمة ملسيرة
الديوانية من قبل صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األح��م��د ،وبفضل
توجيهات وحرص سموه الكرمي بإعادة
تأهيل وتطوير مبني الديوانية.
وأش����ارت اللجنة إل��ى أن ديوانية

محمد ضيف الله شرار يكرم أحد ذوي الشعراء املؤسسني

ش���ع���راء ال��ن��ب��ط ص���رح ش��ام��خ يشع
بالعطاء ،وس��وف تستكمل مسيرتها
الرائدة للمحافظة على املوروث الشعبي
الكويتي واخلليجي ،وستنبض مجددا
ف��ي ع��ط��اءات ال��ش��ع��راء الشباب الذين
يستكملون مسيرة ال��رواد واملؤسسني
لها ،حيث ستقوم بتفعيل دورها الرائد
إلى سابق عهدها خالل املرحلة القادمة.
وقد تخلل احلفل كلمة الشاعر نصار
اخل��م��س��ان أم�ين س��ر جمعية ديوانية
ش���ع���راء ال��ن��ب��ط ،وم��ش��ارك��ة للفرق
الشعبية وش��ع��راء م��ن دول مجلس
التعاون اخلليجي ،وعرض فيلم وثائقي
تلفزيوني ع��ن م��راح��ل تطور ديوانية
شعراء النبط ،ومحاورة بني الشاعرين
مساعد بن جبران ومحمد الشاطري،
وفي اخلتام قام املستشار في الديوان
األميري محمد ضيف الله ش��رار وأمني
سر الديوانية الشاعر نصار اخلمسان
ونائبه الشاعر مطلق بن ش�لاح وعدد
من األعضاء بتكرمي الشعراء املؤسيني
لديوانية شعراء النبط.

اجلراح واخلمسان يكرمان الشاعر السعودي مهدي العبار

القصر أقامت احتفالية «القرقيعان»
هيئة ّ
السنوية للمشمولني برعايتها
جرياً على عادتها السنوية
ف��ي شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك من
كل ع��ام ،أقامت الهيئة العامة
ل���ش���ؤون ال��ق��ص��ر اح��ت��ف��ال��ي��ة
“القرقيعان” السنوية ألبنائها
وب��ن��ات��ه��ا امل��ش��م��ول�ين برعاية
ال��ه��ي��ئ��ة ،ت��ض��م��ن��ت ب��رن��ام��ج �ا ً
متميزا تخللته فقرات تراثية
ومسابقات وأنشطة ترفيهية
وه���داي���ا ل�لأط��ف��ال مب��ش��ارك��ة
شخصيات ك��رت��ون��ي��ة وف��رق��ة
شعبية وأبوطبيلة ألداء أغاني
القرقيعان ،والتي تهدف هذه
االحتفالية إل��ى إدخ��ال البهجة
وال��س��رور ف��ي ن��ف��وس أبنائنا
وب��ن��ات��ن��ا امل��ش��م��ول�ين برعاية
الهيئة ،وتوطيد عراقة واصالة
ال��ع��ادات والتقاليد الكويتية
القدمية ،حيث جرى توزيع علب
القرقيعان باحللوى واملكسرات
وغيرها من املفاجآت والهدايا،
بحضور كل من مدير عام الهيئة
ون���واب امل��دي��ر ال��ع��ام وأبنائنا
وبناتنا وأسرهم الكرمية.

تكرمي الشاعر الراحل سمير بن صليهم

املطيري :نحرص على التميز في العمل اخليري لتحقيق أهداف الداعمني واملستفيدين

«مناء»وزعت بطاقات سلة رمضان على األسر املتعففة

قالت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية
بجمعية اإلص��ل�اح االج��ت��م��اع��ي أنها
وانطالقهاً من حرصها على التميز في
العمل اخليري واإلنساني قامت بتوزيع
السلة الرمضانية م��ن خ�لال بطاقات
ممغنطة لتحقيق رضا الداعم واملستفيد.
وق��ال مدير إدارة ش��ؤون وخدمات
املستفيدين في من��اء للزكاة والتنمية
املجتمعية فهد املطيري إن مناء تسعى
بخطى ج���ادة لتحقيق االح��ت��راف في
العمل اخليري وفق خطة استراتيجية
واضحة ومتكاملة وعبر برامج نوعية
في مختلف املجاالت لذا سعت إلى توزيع
السالت الرمضانية هذا العام من خالل
بطاقات ممغنطة على ثالث فئات وهي
 15و 30و 45دينار كويتي بإجمالي
 150ألف دينار.
وأوضح املطيري أن مناء كانت تقوم
ف��ي السابق بتوزيع م���واد عينية في
أفرعها املنتشرة في الكويت ثم قامت
بتطوير مشروعها إلى كوبونات توزع
جانب من احتفالية القرقيعان

«إحياء التراث اإلسالمي» تفتتح املبنى
الوقفي ملستشفى الكويت في كمبوديا

مستشفى الكويت واألعمال اخليرية في كمبوديا

استكماال جل��ه��وده��ا ف��ي متابعة مشاريعها
اخليرية في دول جنوب شرق آسيا ،قامت جلنة
جنوب شرق آسيا بجمعية إحياء التراث اإلسالمي
بافتتاح مشروع املبنى االستثماري املوقوف على
مستشفى الكويت واألعمال اخليرية في كمبوديا،
وذل��ك برعاية وحضور سعود املطيري  -القائم
باألعمال باإلنابة في سفارة دول��ة الكويت لدى
مملكة كمبوديا ،وامللحق الدبلوماسي في سفارة
دول���ة الكويت ل��دى مملكة كمبوديا ظ��اف��ر رجا
املطيري ،وحضور د .أحمد حمود اجلسار  -نائب
رئيس جلنة جنوب شرق آسيا باجلمعية ،والشيخ
جاسم عبدالرزاق احلسن  -رئيس قسم املشاريع
في اللجنة ،وحضر االفتتاح من اجلانب الكمبودي
نائب رئيس دائرة موك كمبول رين سواني.
وميثل إجناز هذا املشروع أهمية كبيرة ملساعدته
في تلبية املصاريف التشغيلية ملستشفى الكويت

الذي يعد أحد أبرز املشاريع الصحية للجنة في
كمبوديا .وقام وفد سفارة دولة الكويت مع وفد
اللجنة واملسئول الكمبودي بجولة داخل مرافق
مستشفى الكويت ،إضافة إلى املشاركة بتوزيع
مساعدات على األس��ر احملتاجة شملت أكثر من
(5ر )2طن من السالل الغذائية املتنوعة ،والتي
استفاد منها أكثر من ( )500نسمة .
كما شكرت جلنة جنوب ش��رق آسيا سفارة
دول��ة الكويت في كمبوديا على حسن متابعتهم
وتعاونهم وتواصلهم مع أعمال اللجنة ،مشيدة
مبا يقدمونه من تسهيالت تسهم في إزالة الصعاب
أمام عمل اللجنة ،كما نوهت للدعم السخي املستمر
من احملسنني في الكويت ،سائلة الله أن يجعله في
موازين حسناتهم يوم القيامة ،وسببا ً في حفظ أمن
واستقرار هذا البلد املعطاء وزي��ادة البركة ألهله
واملقيمني على أرضه الطيبة.

على املستفيدين وص���وال حاليا إلى
البطاقات املمغنطة التي متنح للمستفيد
ويقوم بالتسوق من خاللها في أسواق
لولو هايبر ماركت املنتشرة في الكويت،
ويتم تعبئتها كل مرة آليا دون حاجة
املستفيد ملراجعة أحد فروع مناء ،مشيرا ً
إل��ى أن من��اء حرصت على اختيار أحد
األس����واق ذات االن��ت��ش��ار ال��واس��ع في
الكويت حرصاً منها على ع��دم إره��اق
املستفيدين.
وأض����اف امل��ط��ي��ري أن م��ن أه���داف
املشروع هو كسب األجر وابتغاء مرضاة
ال��ل��ه تعالى ع�ل�اوة على حتقيق مبدأ
التكافل ف��ي املجتمع املسلم ،وإدخ��ال
ال��س��ع��ادة على ال��ف��ق��راء وذوي الدخل
احملدود ،باإلضافة إلى فتح باب الصدقة
واكتساب أجر الصائم أم��ام احملسنني،
كما يهدف املشروع إلى مساعدة البسطاء
ورس��م االبتسامة على وجوههم فقد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من فطر صائما كان له مثل أجره ،غير

فهد املطيري

أن��ه ال ينقص م��ن أج��ر الصائم شيئا»
رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان،
وصححه الترمذي وابن حبان.
وأك��د حرص مناء على الشفافية من
خ�لال بيئة عمل متتاز بالوضوح في

جميع برامجها وأعمالها ،واألمانة في
القيام باملهام واملسؤوليات على الوجه
املطلوب ال��ذي يحقّق أه��داف الداعمني
واملستفيدين ،واالح��ت��رام في التعامل
مع الداعمني واملستفيدين ،وامل��ب��ادرة
إلى تبنّي أفكار رائدة تالمس احتياجات
املستفيدين ،واالحترافية من خالل التزام
معايير ج��ودة وإتقان عالية في تقدمي
اخلدمات.
وختم املطيري تصريحه بدعوة أهل
اخل��ي��ر ال��ى املساهمة ف��ي املشروعات
اخليرية واإلنسانية التي تعلن عنها
من��اء للزكاة والتنمية املجتمعية عبر
فروع مناء املنتشرة في محافظات دولة
الكويت أو عبر طلب املندوب اخليري
من خ�لال اخل��ط الساخن ،أو من خالل
املوقع اإللكتروني بكل يسر وسهولة
وضمان  ،namaakw.netداعيا الله
سبحانه وتعالى أن يحفظ الله دولة
الكويت حكومة وشعبا وكافة املقيمني
على أرضها.

لتعزيز مفهوم االستقطاع اخليري وغرس حب العطاء واخلير

النجاة اخليرية تطرح حملة «جرب تستقطع»

عمر الثويني

مسؤولو «النجاة» مع األيتام في بنغالديش

حترص جمعية النجاة اخليرية على
فتح أب��واب ونوافد اخلير واإلحسان
أمام املتبرعني ،والذي بدوره ينعكس
باإليجاب على شريحة املستفيدين
وت���ط���رح اجل��م��ع��ي��ة ح��م��ل��ة (ج���رب
تستقطع) وتهدف من خاللها تعزيز
مفهوم االستقطاع وغرس حب العطاء
واخلير ،وتعريف اجلمهور باالستقطاع
وآلية املشاركة واملساهمة فيه ،والقيمة
املالية ومتى ينتهي االستقطاع وغيرها
من االستفسارات واألسئلة املتعلقة
باالستقطاع.
وقال رئيس قطاع امل��وارد واالعالم
ب��ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ع��م��ر ال��ث��وي��ن��ي:
االس��ت��ق��ط��اع ه��و أن تخصص ج���زءا ً

بسيطاً م��ن رات��ب��ك مل��ش��اري��ع خيرية
محددة بشكل دوري ،مثال كفالة يتيم
أو كفالة حافظ للقرآن ،أنت من يحدد
مبلغ االستقطاع دينار أو  10دنانير
أو أك��ث��ر ،وك��ذل��ك أن��ت م��ن ي��ح��دد مدة
االستقطاع أيضا  4أشهر أو  10أشهر
أو سنة كاملة أو أكثر ،وعند انتهاء املدة
التي حددتها لالستقطاع أن��ت مخير
في أن تستقطع م��رة أخ��رى أو تكتفي
ب��ذل��ك وب��دورن��ا ن��رس��ل تقرير موثق
للمتبرع عن استقطاعه نوضح له من
خالل ما مت اجنازه من مشاريع خيرية
ساهمت في تعبيد حياة املستفيدين
وتيسير أمورهم ،معتبرا ً االستقطاع
صدقة جارية ويوفر الوقت واجلهد

فهو بتوقيع واحد يستمر فعله للخير
لشهور عدة ،هو من أحب األعمال إلى
الله كما أخبرنا النبي “إ ِنَّ أ َحَ بَّ األَعْ مَالِ
عِ ْن َد اللَّ ِه أ َ ْد َو ُمهَا َوإ ِنْ َقلَّ”
واس��ت��ش��ه��د ال��ث��وي��ن��ي ب��ق��ول احل��ق
سبحانهَ “ :فمَنْ يَعْ َم ْل ِم ْثقَالَ َذ َّر ٍة خَ ْيرًا
َي َرهُ” فالله تعالى يحصي لك مثقال
ذرة فما بالك مب��ا ه��و أك��ب��ر ،وميكنك
االستقطاع بدينار أو خمسة دنانير أو
عشر وأعلم أن العبرة ليست باملبلغ
الكبير املنقطع ،فالعبرة باالستمرار
على املبلغ القليل ،وإن قليل دائم خير
من كثير منقطع قال النبي صلى الله
عليه وسلم“ :ال حتقرن من املعروف
شيئًا ،ولو أن تلقى أخاك بوجه طَ لْق”

وقال أيضا “اتقوا النار ولو بشق مترة،
فمن لم يجد فبكلمة طيبة”
وح��ول نوعية املشاريع بني ميكن
للشخص أن يستقطع فيها كفالة طالب
العلم  ١٠د.ك و كفالة األيتام  ١٥د.ك
وحلقات ال��ق��رآن ١٠د.ك ومشاريع
تنموية  ١٠د.ك ،وعمليات العيون ١٠
د.ك ،فالكثير من الفقراء واملساكني في
انتظار استقطاعك ولتكون لك صدقة
جارية ال ينقطع ثوابها بإذن الله جرب
تستقطع.
وحث الثويني أهل اخلير املشاركة
واملساهمة في ه��ذه األعمال اخليرية
ال���ت���ي ت���خ���دم ش��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة من
املستفيدين داخل وخارج الكويت.

