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واألشقاء  لإلخوة  والتعاون  الدعم  أوجه  مختلف  تقدمي  على  نحرص  السجاري: 

الكويت في  جيبوتي  سفير  مع  التعاون  سبل  تبحث  األوقاف«  »أمانة 
استقبلت األم��ان��ة العامة ل��أوق��اف 
مؤخراً، سفير دولة جيبوتي في الكويت 
محمد علي مؤمن، مبناسبة قرب انتهاء 
اعتماده سفيراً لبالده لدى دولة الكويت، 
وكان في استقباله األمني العام باإلنابة 
صقر ال��س��ج��اري ون��ائ��ب األم���ني العام 
للمصارف الوقفية باإلنابة م. أسامة 
الصايغ و مدير إدارة اإلع��الم والتنمية 
الوقفية حمد املير. وذل��ك لتقدمي الشكر 
ل��أم��ان��ة على ج��ه��وده��ا، وب��ح��ث أوج��ه 
التعاون بني األمانة واملؤسسات املعنية 
ب��ال��وق��ف ف��ي دول���ة جيبوتي م��ن خالل 
االس��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة األم��ان��ة العامة 
لأوقاف خاصة وأن لديها خبرة طويلة 
وناجحة على مستوى العالم اإلسالمي 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال، بالنظر إل��ى أن دول��ة 
جيبوتي قد استفادت سابقا من التجارب 
الكويتية لتأسيس مؤسسات خيرية 

حكومية في دولة جيبوتي.
وث��م��ن األم���ني ال��ع��ام ب��اإلن��اب��ة زي��ارة 
الضيف الكرمي، وأكد حرص األمانة على 
تقدمي مختلف أوج��ه ال��دع��م والتعاون 
لأخوة واألشقاء انطالقاً من كونها الدولة 
املنسقة مللف األوقاف في العالم اإلسالمي 
منذ عام 1997م، مستعرضا إجنازاتها 
التي شملت أكثر من ستة عشر مشروعا 
تخدم دول العالم اإلس��الم��ي مبجاالت 
ال��وق��ف وال��ع��م��ل اخل��ي��ري واإلن��س��ان��ي. 
ومؤكداً في الوقت ذاته احلرص على نقل 
جتربتنا الوقفية إلى العالم اإلسالمي، 
داع��ي��اً مسؤولي األوق���اف ف��ي جيبوتي 
ل��زي��ارة دول���ة الكويت وال��ت��ع��رف على 

جتربة األم��ان��ة العامة ل��أوق��اف وفتح 
مجاالت التعاون وتبادل اخلبرات.

ومن جهته فقد أش��اد السفير - باسم 
الشعب اجليبوتي - باجلهود الطيبة 
ل��دول��ة الكويت ف��ي خ��دم��ة ال��دع��وة إلى 
الله تعالى ودوره��ا في مجاالت التنمية 
املجتمعية، م��ش��ي��راً إل��ى دور اجلهات 
اخليرية الكويتية وخاصة األمانة العامة 
لأوقاف التي قدمت دعماً مميزاً لأعمال 
اإلن��س��ان��ي��ة واخل��ي��ري��ة ف��ي جمهورية 
جيبوتي، كعادتها في الوقوف من خالل 
مصارفها الشرعية وصناديقها الوقفية 
إلى جانب الفقراء واملساكني واملنكوبني 

في مختلف دول العالم.
ي��ذك��ر أن أم��ان��ة األوق����اف ق��د دأب��ت 
على تقدمي الدعم جلمهورية جيبوتي 
الصديقة، م��ن خ��الل اجل��ه��ات اخليرية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، وم���ث���ال ذل���ك أن��ه��ا ق��دم��ت 
مساعدات للشعب اجليبوتي عام 2007، 
ثم قدمت الدعم عام 2008 ضمن جهود 
دولة الكويت إلغاثة الشعب اجليبوتي، 
وقدمت أيضاً الدعم ال��الزم لبناء مسجد 
ف��ي ج��ي��ب��وت��ى ع���ام 2014، م��ن خ��الل 
مؤسسة ديوان الزكاة بجيبوتي، ودعمت 
مشروع تنظيم املقابر )ش��راء سيارات 
لنقل املوتى( عام 2015 من خالل بيت 

الزكاة بالكويت، ونظمت األمانة قافلة 
مكافحة العمى بدولة جيبوتي عام 2019 
م��ن خ��الل بيت ال��زك��اة وجل��ن��ة إفريقيا 

لإلغاثة.
وش��ك��ر ال��س��ج��اري زي����ارة السفير 
اجل��ي��ب��وت��ي، داع���ي���اً إي���اه ل��الس��ت��ف��ادة 
م��ن م��ش��اري��ع ال��دول��ة املنسقة للوقف 
وتقدمي كافة أوج��ه التعاون املطلوبة 
على أكمل وجه وفتح أب��واب التنسيق 
للمشاريع الوقفية في دول��ة جيبوتي، 
وقدم السجاري درعا تذكارياً لسعادة 
السفير مبناسبة زيارته لأمانة العامة 

لأوقاف.

السجاري يكرم سفير جيبوتي بحضور الصايغ واملير

20 جمعية ومؤسسة  وفد من »اإلصالح« زار 
مجتمع مدني لتفعيل مبادرات التعاون والشراكة البناءة

 ثمنت جمعية اإلص����الح االج��ت��م��اع��ي 
ال���ت���واص���ل امل��ج��ت��م��ع��ي ب���ني اجل��م��ع��ي��ات 
ومؤسسات املجتمع املدني بهدف تعزيز 
التعاون والشراكة البناءة ملا لها من أثر 

إيجابي نافع في املجتمع . 
ج��اء ذل��ك عقب ج��اء ذل��ك عقب سلسلة 
ل��ق��اءات متبادلة  م��ع ع��دد م��ن اجلمعيات 
وم��ؤس��س��ة مجتمع م��دن��ي  خ���الل الفترة 

املاضية.
 وقال مدير العالقات العامة واإلعالم عبد 
الرحمن الشطي:  بفضل الله كانت الزيارات 
مثمرة، وجاءت في إطار توجه مجلس اإلدارة 

باإلهتمام بالتواصل مع مؤسسات املجتمع 
املدني لتحقيق أحد أهداف جمعية اإلصالح 
االجتماعي املتمثل في الش�راكة املجتمعية 
مع مؤسس�ات املجتمع املختلفة فيما يعود 
باخلير على الصالح العام ، و املس�اهمة في 
إيج�اد احللول الناجعة للمعضالت الت�ي 
ت��واج��ه مجتمعنا الكويتي والسعي نحو 

حتقيقها. 
وأش��ار إلى أهمية تعزيز قيمة التنسيق 
والشراكة وهي أحد قيم  جمعية اإلصالح 
وتعني  العمل على ترس�يخ مبدأ التنس�يق 
والشراكة املجتمعية مع مؤسس�ات الدولة 

والقطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدن�ي؛ 
وب��األخ��ص م�ع اجلمعيات الزميلة التي 
ت��ت��واءم م�ع أه���داف اجلمعية ف��ي دوره��ا 
اإلص��الح��ي املجتمعي والقيام بالتنسيق 
الدائم والتعاون وتبادل اخلبرات واملناف�ع 
لتحقيق األهداف املش�تركة بص�ورة تكاملية 
ملا في�ه خدمة املجتمع الكويتي وتعزيز دور 

مؤسسات املجتمع املدني.
وب��ني الشطي أن وف��د جمعية اإلص��الح 
االجتماعي ضم عضوية كل من األمني العام 
هشام العومي وأمني الصندوق سالم العبد 
اجلادر وأعضاء مجلس اإلدارة محمد صالح 

امل��زي��ن��ي وخ��ل��ف القشعان ب��اإلض��اف��ة إلى 
م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلع����الم ، حيث 
انطلقت ال��زي��ارات من شهر يناير وال تزال 
مستمرة حتى اليوم ، وقد التقى وفد اإلصالح 
مبمثلي 20 جمعية  ومبرة ومؤسسة من 
مؤسسات املجتمع املدني نذكر منها على 
سبيل امل��ث��ال ال احل��ص��ر: اجلمعية الطبية 
الكويتية واجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة 
وجمعية العالقات العامة وجمعية الطب 
البديل واجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات 
واجلمعية اجلغرافية الكويتية واجلمعية 
الثقافية االجتماعية النسائية و رابطة 

األدب��اء الكويتية.. وغيرها من اجلمعيات 
التي تشرفنا بزيارتها . 

وأش���ار الشطي إل��ى أن ال��ل��ق��اءات كانت 
مثمرة في مجال التأكيد على أهمية التعاون 
والتكامل ب��ني مؤسسات املجتمع املدني 
ف��ي قضايا تهم فئات ع��دي��دة م��ن املجتمع  
وبخاصة قضية الطفل واألس��رة  والشباب 
ألنها رك��ي��زة مجتمعية مهمة ومسؤولية 

يشترك بها اجلميع . 
وتوجه الشطي بالشكر إلى كافة جمعيات 
النفع العام واملؤسسات التي متت زيارتها 
على حسن االستقبال وكرم الضيافة ، وروح 

املبادرة اإليجابية التي سادت اللقاءات ملا فيه 
خير املجتمع الكويتي الكرمي في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن���واف األح��م��د وول���ي ع��ه��ده األم���ني الشيخ 

مشعل األحمد.

عبد الرحمن الشطي

843  مستفيدًا  املنابر القرآنية: 
من مشروع »أم الكتاب« عبر »األون الين« 

أع��ل��ن��ت  ج��م��ع��ي��ة امل��ن��اب��ر 
القرآنية ع��ن استمرارها في 
استقبال طلبات الراغبني في  
خدمة تصحيح ت��الوة سورة 
الفاحتة عن طريق األون الين 
ضمن مشروع أم الكتاب، وذلك 
مراعاة لإلجراءات االحترازية 
واالشتراطات الصحية للوقاية 

من فيروس كورونا.
وقال املدير العام للجمعية 
ب��در الفيلكاوي: بفضل الله 
ث��م ب��دع��م أه��ل اخل��ي��ر تستمر 
جمعية املنابر القرآنية في 
أداء رسالتها خل��دم��ة كتاب 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ع��ب��ر مجموعة 
من املشاريع القرآنية حلفظ 
وتالوة وتفسير القرآن الكرمي 
بأتي في مقدمتها مشروع أم 
الكتاب لتصحيح تالوة سورة 
الفاحتة ، وت��أت��ي أهمية هذا 
امل���ش���روع  ن��ظ��راً ألن ق���راءة 
الفاحتة من أركان الصالة وال 
تصح إال بها ، ل��ق��ول رس��ول 
الله صلى الله عليه وسلم : “ 
ال صالة ملن لم يقرأ بأم القرآن” 
، و آالف املصلني ال يحسنون 
ت����الوة س����ورة ال��ف��احت��ة في 
صالتهم ، ومشروع أم الكتاب 
يهدف إل��ى تعليمهم التالوة 
الصحيحة للفاحتة على أيدي 

قراء مهرة مدربني.

وأش�����ار  إل���ى أن م��ش��روع 
ت��ص��ح��ي��ح ت�����الوة ال��ف��احت��ة 
أون��الي��ن لقى تفاعاًل إيجابياً 
من اجلمهور الكرمي حيث بلغ 
عدد املسجلني املستفيدين من 
امل��ش��روع 843 مستفيداً من 
املواطنني واملقيمني على هذا 

البلد الطيب .
وأض��������اف:  حت���ت ش��ع��ار 
“اكسب ث��واب��ه��ا واقرأها” 
مستمرون في خدمة تصحيح 
ق����راءة س����ورة ال��ف��احت��ة عن 
ط��ري��ق األون الي��ن بواسطة 
قراء متقنني حيث يتم التسجيل 

عن طريق الواتس آب ثم يرسل 
املشارك تالوته للفاحتة  ليتم 
عرضها على ال��ق��راء وم��ن ثم 
الرد بتصحيح أخطاء التالوة 
، و يحصل املتقن على شهادة 

إتقان قراءة سورة الفاحتة.  
وتوجه الفيلكاوي بالشكر 
إل��ى احملسنني ال��ك��رام داعمي 
جمعية املنابر القرآنية،  داعياً 
اجلمهور الكرمي إلى التفاعل مع  
مشروعات وبرامج اجلمعية 
خل��دم��ة ال��ق��رآن ال��ك��رمي عبر 
موقع اجلمعية على اإلنترنت 
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بدر الفيلكاوي
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