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الدعيج :مشاعر الفرح أكدت أصالة شعبنا ووحدة صفه
قال رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لوكالة
األنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج إن
مشاعر الفرح التي عمت الكويت بعودة سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد إلى أرض الوطن ساملا
معافى أكدت أصالة شعب الكويت ووحدة صفه.
وأع���رب الشيخ م��ب��ارك ف��ي ب��ي��ان صحفي أمس
عن سعادة أهل الكويت البالغة وفرحتهم العارمة
بالعودة املباركة لصاحب السمو أمير البالد بعد
رحلة عالجية في الواليات املتحدة األمريكية أجرى
خاللها فحوصات طبية تكللت بالنجاح.
وأضاف أن دعوات املواطنني لسمو األمير ومشاعر
الفرح الفياضة التي عمت الكويت ابتهاجا بعودة
سموه ساملا معافى أك��دت أص��ال��ة شعب الكويت
وجسدت وحدة صفه وتالحمه والتفافه حول قيادته
احلكيمة وكانت مبثابة تأكيد ل��والء شعب الكويت
وجتديد البيعة لسموه أميرا للبالد وقائدا ملسيرتها
وراعيا لنهضتها احلديثة.
وأوضح أن سمو أمير البالد استطاع خالل رحلته
املمتدة أن يجعل له رصيدا كبيرا من احلب والتقدير
في كل أسرة وفي كل بيت من بيوت الكويت بأعماله
ال��رائ��دة وإجن��ازات��ه اخل��ال��دة وجناحاته الداخلية
واخلارجية املتواصلة إضافة إلى رعايته األبوية
الكرمية ألبناء هذا الشعب الذي بادله احلب باحلب
والوفاء بالوفاء.

الشيخ مبارك الدعيج

وقال إن أهل الكويت جميعا يستذكرون بكل فخر
واعتزاز وتقدير ما قدمه صاحب السمو أمير البالد منذ

أن حمل مسؤولية العمل السياسي في ريعان شبابه
حيث ك��ان مشاركا أصيال وفاعال رئيسيا في بناء
مؤسسات الدولة وتوطيد أركانها وبدء نهضتها التي
أفاءت باخلير على أبنائها.
وذكر أن سمو أمير البالد الذي حمل هموم وطنه
وطموحات شعبه ح��رص منذ البداية على حتقيق
تواجد قوي وحضور فاعل لدولة الكويت على الساحة
الدولية من خالل انتهاج سياسة حكيمة في التعامل
مع مختلف الدول وبناء عالقات متوازنة تقوم على
االحترام املتبادل واعالء مصالح الشعوب.
وأش��ار إلى األعمال املتميزة التي قام بها صاحب
السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد م��ن أج��ل رف��ع��ة ش��أن الكويت
ومبادراته اإلنسانية وجهوده الدبلوماسية لتحقيق
السالم واالستقرار في العالم ،إضافة إل��ى مواقفه
الثابتة جت��اه القضايا املختلفة .وب�ين أن سموه
استطاع أن يحقق لدولة الكويت الصغيرة مبساحتها
الكبيرة بشعبها األب��ي ورجاالتها العظام وعطائها
املتدفق ودورها اإلنساني الرائد مكانة عالية في العالم
توجتها األمم املتحدة مبنح سموه لقب قائد العمل
اإلنساني وتسمية الكويت مركز العمل اإلنساني في
بادرة فريدة في تاريخ املنظمة الدولية .وأكد رئيس
مجلس اإلدارة واملدير العام لوكالة األنباء الكويتية
(ك��ون��ا) أن سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
سيظل مثاال يحتذى للقائد العظيم والربان املاهر.

أكدت أن توجيهات القيادة متنح الثقة للمؤسسات اخليرية

«النجاة اخليرية» :اإلجماع على حب األمير لم يأت من فراغ
هنأت جمعية النجاة اخليرية الكويت ومن
يقيم على ارضها الطيبة من مواطنني ومقيمني
بعودة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح أمير البالد  -حفظه الله
ورعاه  -ساملا ً معافىً إلى أرض الوطن  ،وعبرت
عن متنياتها لسموه بدوام الصحة والعافية.
و أع��رب رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة
اخليرية أحمد اجلاسر عن سعادته بعودة سمو
األمير  ،والتي أسعدت كل مواطن ومقيم على
أرض الكويت  ،وأشاعت البهجة والسرور في
نفوس اجلميع  ،مؤكد أن االجماع على حب سموه
لم يأت من فراغ.
وأضاف :إن حب الشعب الكويتي ألميره  ،وما
تكنه الشعوب العربية واإلسالمية له من احترام
وتقدير لم يأتي انعكاسا ً حلكمة وعقالنية سموه
 ،ومواقفه اإلنسانية املشهودة.
ون��ق��ل اجل��اس��ر لسمو األم��ي��ر حت��ي��ات كافة
املنتسبني جلمعية النجاة اخليرية وكياناتها،
واملانحني واملستفيدين من مشاريعها اخليرية
داخ��ل وخ��ارج الكويت  ،ومتنياتهم له مبوفور
الصحة الدائمة .

أحمد اجلاسر

وأكد اجلاسر على أن توجيهات القيادة العليا
املمثلة في سموه كقائد للعمل االنساني متنحنا
املزيد من الثقة في املضي قدما لبذل ما لدينا من

جهد ،تقديرا ل��دوره الكبير في املساعدات التي
تنفذها الكويت ومؤسساتها اخليرية ،وإن دلت
توصياته وتوجيهاته الدائمة إمنا تدل على مدى
االهتمام البالغ بالعمل االنساني واخليري في
الداخل واخلارج  ،والسعي لترسيخ دور الكويت
احلضاري في جميع املجاالت ،السيما االنسانية
منها ،والتي تدخل الفرح والسرور على قلوب
احملتاجني وأهل العوز واحلاجة خارج الكويت.
الفتا أن ما قامت به الكويت من تقدمي مساعدات
عاجلة يعد بلسم ل��ل��ج��روح ال��دام��ي��ة للفقراء
والالجئني واملنكوبني في مختلف دول العالم من
جراء ما يلحق بهم من نكبات وأزم��ات وحروب
وكوارث ،تؤدي الى سوء االحوال املعيشية.
مذكرا بكلمات سموه  (:إن الكويت عرفت منذ
القدم بإميانها املطلق باملبادئ اإلنسانية واأليادي
املمدودة دائما ً باخلير وانتهجت سياسة تؤكد هذا
النهج وحتث على تقدمي املساعدات اإلنسانية
للشعوب وال��دول احملتاجة فقد تخطى إجمالي
ما قدمته الكويت من مساهمات مالية ضخمة
في املجال اإلنساني  ،تبوأت معها املرتبة األولى
عامليا ً في تقدمي االنسانية ).

ثمرة جديدة للشراكة املجتمعية بني املنابر القرآنية والبنك األهلي املتحد

الباطني« :خيركم» تطبيق مجاني للتعريف بالقرآن الكرمي

د .أحمد الباطني يقدم درعا ً لـ سحر دشتي

أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية
املنابر القرآنية د .أحمد الباطني عن
شكره للبنك األهلي املتحد على رعايته
لتطبيق (خيركم) جزء « 26األحقاف»
وذلك في حفل أقيم لهذه املناسبة في
مقر البنك بحضور مدير عام حماية
العمالء ورئيسة فريق املسؤولية
املجتمعية ف��ي البنك األه��ل��ي املتحد
سحر دشتي.
وأك��د الباطني أن جمعية املنابر
القرآنية ف��ي سبيل حتقيق أهدافها
لتعليم كتاب الله حفظا وفهما لكافة
األع���م���ار وجل��م��ي��ع ف��ئ��ات املجتمع،
واستحضارا لرؤية «كويت جديدة
 »2035في حتقيق التنمية املستدامة
مب��ا يتفق م��ع أه����داف منظمة األمم
املتحدة ؛ جنحت بتفعيل مشروعها
« مواهب القلوب» ال��ذي يهتم بعدة

شرائح من ذوي االعاقة ،ومنها فئة
ال��ص��م م��ن أج���ل دع��م��ه��م ومتكينهم
والنهوض بهم ،وتوفـيـر احتياجاتهـم
ف��ي م��ج��ال تعلم ك��ت��اب ال��ل��ه تعالى،
وتعلم أصول الدين.
وأوضح الباطني أن التطبيق يخدم
 ١٨مليون أص��م في العالم العربي؛
منهم  3آالف أصم في الكويت؛ ليكون
ال��ق��رآن ال��ك��رمي س��ل��وك��ا واق��ع��ي��ا في
حياتنا ،كما يستفيد منه غير املسلمني
مم��ن ي��رغ��ب��ون بفهم مقاصد اآلي��ات
وال��س��ور ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي ،حيث
متت مراعاة تيسير التفسير للعموم
م��ن خ�لال جلنة علمية أش��رف��ت على
ه��ذا التطبيق .وأض���اف الباطني أن
رع��اي��ة تطبيق (خ��ي��رك��م) التفسير
امليسر للصم في جزء «األحقاف» ثمرة
جديدة للشراكة املجتمعية بني املنابر

القرآنية والبنك األهلي املتحد  ،وأن
التطبيق يعد مساهمة مهمة في واجب
املسؤولية املجتمعية كونه تطبيقا
مجانيا للتعريف بالقرآن الكرمي ونشر
خيريته ف��ي العاملني ،ال سيما وأن��ه
يحتوي على تفسير مختصر وميسر
آليات كتاب الله تعالى ،باإلضافة إلى
مادة علمية مبسطة تبني ضروريات
الدين من عقيدة وعبادة وغيرها ،خدمة
للمسلمني عامة ،وفئة الصم خاصة ملا
يتميز به من سهولة ويسر في الطرح
واحملتوى ،واستخدام لغة اإلشارة في
بيان املعاني مما يعني على تعلم وتدبر
القرآن الكرمي ،واستحضار توجيهاته،
وجعلها منهج حياة.
من جانبها صرحت مدير عام حماية
العمالء ورئيسة فريق املسؤولية
املجتمعية في البنك األهلي املتحد أ.
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سحر دشتي أنه إميانا بأهمية رعاية
ذوي الهمم ف��ي دول��ة ال��ك��وي��ت؛ فإن
البنك األهلي املتحد كان حريصا على
عقد ش��راك��ة مجتمعية م��ع جمعية
املنابر القرآنية في الكويت من خالل
رعاية التطبيق القرآني الشامل للصم
(جزء عم) في مرحلته األولى؛ ليكون
أول تطبيق نوعي يخدم ه��ذه الفئة
محليا وعامليا ،وذلك إدراكا من البنك
ألهمية دعم ومساندة هذه الفئة املهمة،
واحل���رص على تذليل العقبات في
طريقهم ،وتعليمهم القرآن الكرمي؛ كما
يأتي رعاية تطبيق (خيركم) التفسير
امليسر للصم ف��ي ج��زء «األح��ق��اف»
استكماال للشراكة املجتمعية بني
املنابر القرآنية والبنك األهلي املتحد.
وأض��اف��ت دشتي أن البنك األهلي
املتحد يتجه في سياسته نحو كويت
ج��دي��دة  2035وذل����ك ان��ط�لاق��ا من
توجيهات صاحب السمو حفظه الله
ورع��اه ،ومِن رؤية البنك الرامية إلى
تطويع التكنولوجيا احلديثة والتحول
الرقمي بهدف حتقيق االنتشار األوسع
واخلدمة األفضل.
وأوضحت دشتي أن البنك األهلي
املتحد أخذ على عاتقه تقدمي كل سبل
الدعم لذوي الهمم واملشاركة في رعاية
مختلف األنشطة والفعاليات التي
حتقق لهم االندماج في املجتمع ،وأن
هذه الرعاية ستعقبها خطوات مماثلة
في األعوام القادمة بإذن الله.
م��ن ج��ان��ب��ه أف���اد م��دي��ر ال��ش��ؤون
التعليمية د .بلعيد خ��رم��اش أن
التطبيق ميتاز بتوفير خدمة التفسير
امليسر ،ومعاني الكلمات القرآنية،
وش��رح ض��روري��ات ال��دي��ن بالصوت
وال��ص��ورة مترجمة بلغة اإلش���ارة،
كما يتيح للمستخدمني التعرف على
تفسير اآلي��ات املختلفة بكل سهولة،
مع إمكانية البحث بالكلمة أو بالنص
في احملتوى القرآني موضوعيا ،أو
عن طريق السور أو اآليات ،وإمكانية
وضع عالمات متعددة والتحكم بها
وفهرس للسور واألج��زاء واألح��زاب
واألرب��اع ،وقد روعي في التفسير أن
يكون مختصرا وميسرا يتناسب مع
القدرات الذهنية لفئة الصم  ،وقد مت
إعداده من قبل اللجنة العلمية جلمعية
امل��ن��اب��ر ال��ق��رآن��ي��ة م��ن أش��ه��ر مصادر
التفسير وأوثقها ،كما متت مراجعة
واع��ت��م��اد م���ادة التفسير النهائية
م��ن قبل جلنة امل��راج��ع��ة واالع��ت��م��اد
برئاسة د.علي خالد الشربجي ،مع
شرح مبسط ألصول الدين من عقيدة
وع��ب��ادات وآداب إسالمية بأسلوب
ع��ل��م��ي م��ي��س��ر ،وت��رج��م��ة التفسير
وأصول الدين بلغة اإلشارة مبا يتفق
مع قاموس اإلش��ارة باللغة العربية
بإشراف خبراء لغة اإلشارة.

ت��ش��ارك ج��ائ��زة سمو الشيخ سالم العلي
للمعلوماتية الشعب الكويتي واملقيمني على
أرضها الطيبة األفراح واالحتفاالت بعودة سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد قائد العمل
اإلنساني إلى أرض الوطن ساملا معافى .وعبرت
رئ��ي��س مجلس أم��ن��اء ج��ائ��زة (املعلوماتية)
الشيخة عايدة سالم العلي في تصريح صحفي
أمس عن سعادتها بعودة سمو أمير البالد إلى
أرض اخلير والعطاء ،رافعة إل��ى مقام سموه
أصدق معاني التهنئة وأجمل عبارات التبريكات
مبناسبة عودته امليمونة إلى كويت اإلنسانية.
كما هنأت الشيخة عايدة الصباح الشعب
الكويتي واملقيمني ب��ع��ودة سموه إل��ى قيادة
مسيرة البناء والتطوير في بلدنا الغالي الكويت،
داعية الله تعالى أن يكرم سموه بطول العمر مع
موفور الصحة والعافية وأن تنعم الكويت في
ظل قيادته احلكيمة بدوام األمن واألمان.
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الشيخة عايدة سالم العلي

دعا لسمو األمير بالسالمة والعافية والسداد على طريق اخلير

املعتوق :انشرحت صدورنا
وتعززت آمالنا بعودتكم امليمونة
هنأ رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
واملستشار بالديوان األميري د.عبدالله املعتوق
صاحب السمو بسالمة عودته إلى أرض الوطن
ق��ائ�لاً :بفيض م��ن م��ش��اع��ر البهجة والغبطة
والسعادة الغامرة ،يسرني غاية ال��س��رور أن
أرفع إلى مقام سموكم الكرمي أسمى آيات التهاني
القلبية وأرق العبارات الصادقة واملشاعر املخلصة
بعودتكم احلميدة بسالمة الله تعالى ورعايته إلى
أرض الوطن.
وق��ال د .املعتوق في تصريح صحافي بهذه
املناسبة « لقد تهللت وجوهنا وانشرحت صدورنا
وتعززت آمالنا وهلت علينا بشائر اخلير بعودتكم
امليمونة التي طاملا تلهفت إليها قلوبنا التي تنبض
بحبكم ،وظ��ل��ت تبتهل م��ن أج��ل أن مي��ن عليكم
بالشفاء العاجل وأن يكتب لكم السالمة من كل
سوء وأن تتكلل فحوصاتكم بالنجاح.
وتابع :كما لم تنفك قلوب أهل الكويت ومحبي
اخلير في العالم عن ترديد آيات احلمد والشكر لله
سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من وافر
الصحة ومتام العافية.
ال  :نسأل
واختتم د .املعتوق تصريحه قائ ً

د.عبدالله املعتوق

الله جلت قدرته أن يلبسكم ثوب الصحة ودثار
العافية ،وأن يطيل في عمركم املديد ملا فيه خير
ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد ،وأن يسدد على طريق اخلير
خطاكم ،وأن يحفظ بالدنا بقيادتكم احلكيمة
من كل مكروه وشر ،وأن يجعلها دار أمن وأمان
واستقرار ورخاء.

مبناسبة عودة سموه سامل ًا معافى

القحطاني :االلتفاف الشعبي حول
قيادة سمو األمير تعكس حبنا له

قال الرئيس الفخري جلمعية املهندسني
الكويتية املهندس طالل القحطاني  :مبناسبة
عودة صاحب السمو األمير إلى أرض الوطن
ساملا معافى ،نتقدم بأحر التهاني إل��ى كل
الكويتيني والى اسرة الصباح الكرام ،الفتا إلى
أن االستقبال الرسمي والشعبي عكس التفاف
الكويتيني وحبهم الكبير لقائد اإلنسانية
وستخلد ل��دى املهندسني واملهندسات كما
هو حال كل أهل الكويت وق��ال :ونحن نزف
إلى كل أبناء الكويت التهاني ندعو املولى عز
وجل أن يزيد سموه صحة وعافية وميد في
عمره كقائد إنساني ورب��ان لسفينة الكويت
التنموية  .وأضاف القحطاني :وبهذه املناسبة
نتقدم أيضا بالتهاني إلى إخواننا أبناء أسرة
الصباح الكرمية وأهل الكويت من املواطنني
واملقيمني واعضاء مجلس االم��ة والنقابات
واجلمعيات واالحت��ادات ومختلف التيارات،
وندعوهم إلى مزيد من االلتفاف حول قيادة
سموه للعبور مبسيرة الكويت إلى ضفاف
التنمية وحتقيق امل��زي��د م��ن األم��ن واألم��ان
واالس��ت��ق��رار في ظل ال��ظ��روف الدقيقة التي
متر بها املنطقة والتي تعودنا أن يكون لسمو
األمير ولعطاءاته القول الفصل من خالل حبه

م.طالل القحطاني

وحرصه على الكويت وأهلها ولكل الشعوب
العربية واالس�لام��ي��ة  ،وخ��اص��ة دور سمو
الكبير ال��ذي يشهد له العالم به في إصالح
البيت اخللجي.

«إحياء التراث» :نعيش فرحة غامرة بعودة
سمو األمير سامل ًا معافى إلى أرض الوطن

قال الشيخ طارق العيسى – رئيس جمعية
إحياء التراث اإلسالمي – أن الكويت كلها تعيش
فرحة غامرة بعودة صاحب السمو أمير البالد
ساملاً معافى إلى أرض الوطن  ،سائلني الله أن
يلبسه ث��وب الصحة والعافية  ،وأن يحفظه
ويحفظ الكويت وأهلها من كل شر وسوء .
كما نحمد الله تعالى بأن وفق أميرنا سمو
الشيخ صباح األحمد ،وال��ذي شهدنا في عهده
امليمون إجن��ازات كثيرة لعل أهمها درء الفتنة
واحل��ف��اظ على بناء ال��وط��ن ،وض��م��ان الرخاء
ألبنائه  ،واحل��ف��اظ على اس��م الكويت عالياً
ب�ين دول ال��ع��ال��م  ،وت��أك��ي��د دوره���ا السياسي
واالجتماعي واخليري على املستوى العاملي.
وال يخفى على أحد كذلك تلك اجلهود اجلبارة
في املجال اإلنساني واخليري للكويت ولصاحب
السمو  ،والذي معه استحقت الكويت وبجدارة
اختيارها مركزا ً إنسانيا ً  ،واختيار صاحب السمو
قائدا ً إنسانيا ً هو فخر لكل أبناء الكويت ،وخاصة
العاملني في مجال العمل اخليري اإلنساني ،
فالكويت منذ تأسيسها هي مركز عربي إسالمي
وعاملي للعمل اخليري واإلنساني.
وإننا لو استعرضنا تلك السنوات اإلحدى
عشر املباركة م��ن تولي صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ صباح األح��م��د جن��د العطاءات
واملساهمات اإلنسانية على املستوى احمللي
والعربي والعاملي .

أما اإلجنازات اخليرية والعطاء اإلنساني في
عهد سموه على املستوى احمللي  ،فهي كثيرة،
وعلى سبيل املثال  :أن الكويت برزت في مجال
حفظ القرآن الكرمي  ،وخصوصاً مع استمرار
مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي
 ،والتي أصبحت مسابقة عاملية  ،إل��ى جانب
مسابقة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي ،
وهي موجهة للمسلمني في كل مكان  ،ويرعى
سموه في الشهر الثاني من كل عام تقريباً حفالً
كبيرا ً لتكرمي حفظة كتاب الله تعالى .
كذلك شهد العهد املبارك لسموه توسع وزيادة
العمل اخليري الذي تعود ريادته لدولة الكويت،
فأصبح أكثر تنظيماً  ،وتعددت مرافقه وأشكاله
 ،وخصوصاً بعد التوسع الكبير في إنشاء فرق
العمل التطوعية والتي تعمل في جميع أنحاء
الكويت وف��ي جميع امل��ج��االت ،كذلك ال ننسى
في ه��ذا الصدد  ،وخصوصاً نحن في جمعية
إحياء التراث اإلسالمي وأه��ل الكويت جميعاً
املواقف اإلنسانية والشجاعة لسموه حفظه الله
وحلكومة الكويت في الدفاع عن العمل اخليري
الكويتي في جميع احملافل احمللية والدولية
واإلقليمية ،ونستذكر هنا ومبزيد من الفخر
كلمات سموه حني قال  ( :إن اجلمعيات اخليرية
مؤسسات كويتية أصيلة نعتز بها )  ،وكذلك
مقولة سموه  ( :إن العمل اخل��ي��ري ت��اج على
رؤوسنا ) .

