
استقبل بيت الزكاة فريق التخطيط 
االستراتيجي لألمانة العامة لألوقاف 
برئاسة مدير إدارة التخطيط  سعاد  
السهلي، كخطوة هادفة لتعزيز التعاون 
بني اجلهات الرسمية في الدولة، وبهدف 
االطللاع  على جتربة البيت في مجال 

التخطيط االستراتيجي.
وفلللي هلللذا االطلللللار صللرحللت مللديللر 
مكتب التخطيط في بيت الزكاة خالدة 
إبللراهلليللم حذيفة أن “البيت “ يرحب 
بكل اجلهات الرسمية في الدولة بهدف 
تبادل اخلبرات ونقل التجارب عن آخر 
املستجدات املستخدمة فللي منهجية 
اإلعللداد واملتابعة لاستراتيجية ، من 
أجلللل حتقيق األهللللداف والللطللمللوحللات 
املستقبلية ومن خال االستخدام األمثل 
للللللمللوارد والللطللاقللات املتاحة فللي كافة 

مجاالت العمل .
وأضللافللت أنللله مت اسللتللعللراض أول 
خطة استراتيجية لبيت الزكاة مت البدء 
بالعمل بها اعتباراً من العام 1995 
حتى االستراتيجية احلالية للسنوات 
 ، )2021/2020-2017/2016(
وكيف مت جتللاوز املعوقات والوصول 
إلللى حتقيق األهلللداف التي بنت عليها 

االستراتيجية. وأشلللارت حذيفة إلى 
أنه مت خال اللقاء تناول مراحل إعداد 
االستراتيجية احلالية بدءاً من دراسة 
الوضع الراهن وحتديد األطللر العامة 
واللللرؤى املستقبلية من خللال األفكار 
والللتللوجللهللات الللتللي يتبناها قلليللادي 
ومسئولي بيت الزكاة خلدمة أهللداف 
العمل اخليري واإلنساني ومبا يتوافق 
مع السياسة العامة للدولة ، ومن ثم 
البدء بصياغة مكونات االستراتيجية 
واعللتللمللادهللا واالنللتللقللال ملرحلة إعللداد 
اخلطة التنفيذية للمبادرات املندرجة 
حتت األهللداف االستراتيجية على مدى 

سنوات االستراتيجية .
وأوضللحللت مللديللر مكتب التخطيط 
بللللان اللللللقللاء جللللاء فلليلله اسللتللعللراض 
منللاذج وآللليللة املتابعة وقلليللاس األداء 
االستراتيجي للبيت ، وبلليللان أهمية 
تفعيل الللبللعللد الللتللأشلليللري فللي قياس 
مخرجات العمل االستراتيجي ، كما مت 
اإلشارة إلى اخلطوة املتقدمة التي سعى 
مسئولي بيت الزكاة إلى تفعيلها خال 
االستراتيجية احلالية والتي متثلت 
فللي  ربللط اخلللطللة بامليزانية، ليكون 
األداء ممنهج ومللؤسللسللي وبعيد عن 

العشوائية.

واخلللتلللتلللملللت  خللللالللللدة حللذيللفللة 
تصريحها بلللأن بلليللت الللزكللاة بصدد 
إعللداد استراتيجيته للسنوات القادمة 
)2022/2021-2026/2025( خال 
السنة اخلتامية لاستراتيجية احلالية 
2021/2020 دون إبطاء  ، حيث مت 
مباشرة الللزيللارات للجهات الرسمية 
فللي الللدولللة ، لللاطللاع على التجارب 
املتميزة مبا يعزز تطوير املنهجيات 
ويدعم صياغة متكاملة الستراتيجية 
النجاح التي يتبناها بيت الزكاة، من 
أجل حتقيق الغايات النبيلة التي يهدف 

إليها العمل اخليري واإلنساني.
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شرار: الوفد األممي أعجب مبكنونها الشعبي الذي يربط املاضي باحلاضر 

وفد األمم املتحدة زار قرية الشيخ صباح األحمد التراثية
قلللام وفلللد ملللن مللكللتللب األمم 
املللتللحللدة للللدى دولللللة الللكللويللت 
بزيارة إلى قرية الشيخ صباح 
األحللمللد الللتللراثلليللة للللللمللوروث 
الشعبي اخلليجي الواقعة في 
صحراء الساملي )الكيلو 59(، 
وضللم الوفد ممثل األمللني العام 
لألمم املتحدة املنسق العام في 
دولة الكويت د. طارق الشيخ، 
وأعضاء البعثة األممية املقيمة 
في الكويت، وكللان باستقبالهم 
املللشللرف الللعللام علللللى الللقللريللة 
التراثية املستشار في الديوان 
األميري محمد ضيف الله شرار، 
ومدير القرية سيف الشاحي، 
وتللفللقللد اللللوفلللد األممللللي خللال 
زيارته املواقع التراثية القدمية 
واحلديثة، واألجنحة الثقافية 
اخلليجية، واحلللرف الشعبية، 

والفعاليات واملسابقات.
وحللللول هلللذه اللللزيلللارة قللال 
املللشللرف الللعللام علللللى الللقللريللة 
املستشار في الديوان األميري 
مللحللمللد ضلليللف الللللله شللللرار في 
تصريح صحفي إن جولة وفد 
األمم املتحدة في قرية الشيخ 
صباح األحللمللد التراثية كانت 
بللهللدف االطللللاع علللللى املكنون 

الثقافي والتراثي للقرية، حيث 
أبلللدى الللوفللد عللن اإلعللجللاب في 
القرية التي تربط بني املاضي 
واحلاضر مبا تضمه من متاحف 

ومللواقللع وفعاليات تزخر بها 
من اإلرث الشعبي واحلضاري 
الكويتي واخلللللليللجللي، والتي 
باتت متنفسا جميا للزوار من 

كافة اجلنسيات.
وأضلللللاف شللللرار أن الللوفللد 
األمملللي عبر عللن التقدير لهذا 
الصرح التراثي العريق الذي 

يحمل اسم قائد العمل اإلنساني 
حللضللرة صللاحللب الللسللمللو أمير 
الللبللاد الشيخ صللبللاح االحمد 
اجلابر الصباح، وحرص سموه 

سنويا على رعايته الكرمية 
لفعاليات مللهللرجللان امللللوروث 

الشعبي اخلليجي.
وثمن  شرار هذه الزيارة من 

قبل مكتب األمم املتحدة لدى 
دولة الكويت للقرية التراثية، 
الفتا أن هناك املزيد من الزيارات 
للللوفلللود دبلللللومللاسلليللة عربية 

وأجنبية، كما هناك فعاليات 
وبرامج بهذا اجلانب، وسيتم 
خالها التنسيق مع اجلهات ذات 

الصلة.

الوفد األممي خال الزيارة

»بيت الزكاة« يستقبل فريق التخطيط 
االستراتيجي في »أمانة األوقاف«

جانب من اللقاء
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شرار يكرم البعثة األممية

   قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 
النجاة اخليرية الدكتور رشيد احلمد إن 
اجلمعية أجنزت في العام املاضي2019 
م أكثر من 5000 مشروع استفاد منها 5 
مليون إنسان داخل الكويت وخارجها، 
وتنوعت هذه املشاريع ما بني التعليمية 
والللتللوعللويللة والللتللدريللبلليللة واإلغللاثلليللة 
والصحية واالجتماعية وغيرها من 
مجاالت العمل اإلنساني املختلفة، الفتا 
أن الللنللجللاة اخللليللريللة أصبحت عامة 
فارقة في مجال  العمل اإلنساني حيث 
قللامللت بللجللهللود حثيثة جتلللاه تخفيف 
معاناة ومآسي وأحللزان مايني البشر 
حول العالم، فكانت في طليعة اجلهات 
اخليرية الكويتية الداعمة لبناء اإلنسان.
وتابع احلمد: أصبحنا نكفل أكثر من 
11500يتيم في أكثر من 12 دولة حول 
العالم، ونحرص على زيارتهم وتفقدهم 
وإقامة برامج الدعم النفسي لهم، فاليتيم 
ال يحتاج فقط إلى الكفالة املالية، فنحن 
نتكلم عن طفل بحاجة شديدة للرعاية 
واالهللتللمللام، وبفضل الللللله تللخللرج من 
أيتام النجاة الطبيب واملهندس واملعلم 

واملمرض وغيرها من الطاقات الفاعلة 
التي تساهم في نهضة وتطوير بلدانهم. 
وكذلك قمنا خال العام املاضي ببناء 
10 مراكز تعليمية استفاد منها 4500 
طالب علم بشتى دول العالم، وشيدنا 
13مدرسة نظامية استفاد منها قرابة 
4000 طالب وطالبة في شتى املراحل 
الدراسية، ونقيم أكثر من 500 حلقة 
قرآنية يستفيد منها 4500 طالب في 

2019 م.
مللؤكللداً أن الللنللجللاة اخللليللريللة تولى 
التعليم أهمية شديدة كونه أحللد أهم 
احللول األساسية للقضاء على الفقر 
واجلللهللل حيث قامت اجلمعية بكفالة 
5500 طللالللب علم فللي شتى املللراحللل 
الدراسية داخللل الكويت، وقدمنا 140 
برنامجاً تدريبياً تضمنت دورات شرعية 
ومحاضرات دعوية وورش عمل، بلغ 

عللدد املستفيدين 1150دارساً ، وفيما 
يخص جهود النجاة اخليرية في املجال 
الطبي أوضح احلمد أن اجلمعية أقامت 
12 مخيماً طبياً في عام 2019م استفاد 
منها 12 ألف مراجع، مت من خالها إجراء 
عمليات جراحية لعدد 6155 مستفيد. 
بجانب تللوزيللع األدويللللة والللنللظللارات 
الطبية وغيرها من الفحوصات الطبية 

الازمة للمراجعني.
واختتم احلمد تصريحه قائاً: بفضل 
الله تعالى جهود الكويت االنسانية 
تتضاعف داخللل الوطن وخارجه عاما 
بعد عللام وانللطللاقللاً مللن دورنلللا الديني 
واإلنللسللانللي واألخللاقللي فإننا سنكثف 
ونضاعف جهودنا اخليرية خال هذا 
العام بالداخل واخللللارج، فهناك آالف 
األيللتللام ينتظرون مللن يكفلهم وهناك 
آالف األسر عيونها تنظر صوب الكويت 
طامحة في يد متد لها اخلير وتذهب عنها 
اجلللوع والللبللرد، وكلنا ثقة في تعاون 
ودعللم أهللل الكويت الذين اعتدنا منهم 
التسابق احملموم في دعم أعمال اخلير 

واإلحسان.

احلمد: جهود الكويت اإلنسانية تتضاعف داخل الوطن وخارجه 

5000 مشروع  »النجاة اخليرية«: نفذنا أكثر من 
5 ماليني شخص حول العالم العام املاضي استفاد منها 

تكرمي حفظة القرآن الكرمي

تنظم جمعية إحياء التراث 
اإلسلللاملللي فلللي مللديللنللة سعد 
العبدالله وبالتعاون مع مركز 
تعزيز الوسطية الللعللديللد من 
احملاضرات العامة، وذلك ابتداء 
من يوم الثاثاء املوافق 1/21 
واللللذي ستكون فيه محاضرة 
بعنوان: )اللللرزق احللللال( في 
مسجد )عثمان بللن عللفللان( في 
سعد العبدالله - ق )3(، وفي 
يللوم األربللعللاء املللوافللق 1/22 
ستعقد فيه محاضرة بعنوان : 
)الدعاء املستجاب( ، وستكون 
في مسجد )عمر بن أبي سلمة( 
الكائن في سعدالعبدالله – ق 
)6(. أما محاضرة )األرحللام في 
اإلسام( فستكون يوم اخلميس 
املوافق 1/23 في مسجد )نصر 
املقدسي( في النسيم اجلديدة 

– ق )3(.
كما ستكون هناك محاضرة 
يلللوم اجلللمللعللة املللوافللق 1/24 
في مسجد )أبللو بكر الصديق( 

الللكللائللن فللي سللعللد الللعللبللدالللللله 
– ق )2( بعنوان : )الللبللاء( ، 
بللاإلضللافللة حملللاضللرة  )شللفللاء 
فللي الللصللدور( والللتللي ستعقد 
يللوم السبت املوافق 1/25 في 
مسجد )حللسللان بللن ثللابللت( في 

سعدالعبدالله – ق )7(.
علماً بأن جميع احملاضرات 
سيلقيها الشيخ/حسن علي 
حسن )مصر( بعد صاة املغرب. 
ودعت اجلمعية اجلمهور الكرمي 
حلضور فعاليات احملاضرات 
واللللدروس التي تقيمها، األمر 
الللللذي يللعللود عللللليللهللم بالنفع 
والللفللائللدة فللي دينهم ودنياهم 
واسللتللغللال وجلللود أهللل العلم 

األفاضل للنهل من علمهم.
وقلللد سللبللق للجنة الللدعللوة 
واإلرشلللللللاد فلللي مللديللنللة سعد 
العبدالله وأن أقامت عدة أنشطة، 
منها تنظيم املخيمات الربيعية، 
والللتللي يللشللارك فيها نخبة من 
الللعلللللمللاء واملللشللايللخ مللن داخللل 

الكويت وخارجها، ويحضرها 
أعلللللداد كللبلليللرة ملللن املللواطللنللني 
واملقيمني، حيث يتم من خالها 
تنظيم األنشطة واحملللاضللرات 
التي تتناول العديد من املواضيع 
املهمة على الساحة، وبيان آراء 

العلماء بخصوصها.
اجلدير بالذكر أن من أهداف 
جللللان اللللدعلللوة واإلرشلللللاد في 
جمعية إحياء التراث اإلسامي 
القيام بالدعوة إلى الله تعالى 
باحلكمة واملللوعللظللة احلسنة، 
وحللث املسلمني على التمسك 
بللآداب وأخللاق اإلسللام مبا في 
ذلللك التحذير من البدع والفنت 
والللتللطللرف والللغلللللو، وذللللك من 
خللال العديد مللن احملللاضللرات 
واللللدروس الشرعية املتنوعة، 
وتلللوزيلللع وطللبللاعللة الللنللشللرات 
والوسائل اإلرشادية في األماكن 
العامة، واملشاركة في تنظيم 
املللعللارض الللتللربللويللة اخلاصة 

بتربية الشباب وتوجيههم.

بالتعاون مع مركز تعزيز الوسطية

»إحياء التراث اإلسالمي« تنظم محاضرات 
عامة في مدينة سعد العبدالله

قللال الكاتب صللاح اجليماز 
إن كتابه اجلديد “كنز” الذي 
أصدره مؤخرا من إعداده يتناول 
كل شيء عن معدن الذهب، بهدف 
رفع معدل الوعي واالهتمام من 
العماء في أسواق معدن الذهب 
الثمني، حيث أصبح املستهلك 
يبحث عن ما يضمن له ثرواته 

ويعزز وضعه املالي.
وأضاف اجليماز في تصريح 
صحفي مبناسبة طرح الكتاب 
اجلللديللد أنلله حللرص على رفع 
معدل الوعي بالتعامل والتفاعل 
مع املعدن الثمني الذهب من خال 
شرح تاريخي عن حركة الذهب 
في األسللواق احمللية واألسللواق 
العاملية، وكيفية االستثمار في 

الذهب.
وذكر أن القارئ سيجد في هذا 
الكتاب احللول والتكتيكات التي 
قد تعزز الوضع املالي للفرد، 
وهللو رسالتنا الللتللي تبنيناها 
للللزيلللادة مللعللرفللة األشللخللاص 
الللذيللن يرغبون فللي االستثمار 
واالستفادة املادية والتجارية 

من معدن الذهب.
وأشار اجليماز إلى أن الكتاب 
تضمن تفاصيل مللتللعللددة عن 
الذهب بينها تاريخه والوفرة 
والندرة واالستخراج واإلنتاج 
والتنقيب والتعدين والتنقية 
والللتلللللوث، إللللى جللانللب إعلللادة 
الللتللدويللر، والللذهللب الصناعي، 
واخلللللللللواص الللفلليللزيللائلليللة، 

والسبائك، واألونصة، وأفضل 
اللللللدول فلللي صللنللاعللة الللذهللب، 
وإحتياطي البنوك املركزية في 

العالم من الذهب.
كما تضمن الللكللتللاب أسعار 
وأنواع الذهب حسب البلد ومن 
حيث اللون، والذهب املغشوش، 
والتعامات الشرعية، والذهب 
قللاتللل الللربللا، وطللائللر الفينيق 
والللعللملللللة الللذهللبلليللة، والللذهللب 
والبيتكوين والعمات الرقمية، 
وأنلللواع االستثمار في الذهب، 
واللللدور احليوي واالقتصادي 
في استخدامات الذهب، وأفضل 
عشرة بلدان ذات أكبر إحتياطي 

للذهب في العالم.
والكاتب اجليماز ذو نشاط 
اجتماعي وتللوعللوي، ويعمل 
مستشار تنظيم ميزانية األسرة، 
واستشاري مشاريع صغيرة 
وفللللي الللسلللللوك االسللتللهللاكللي 
واقتصاديات األسرة، ومحاضر 
ومدرب في السلوك االستهاكي، 
ومللعللد ومللقللدم بللرامللج إذاعلليللة 

وتلفزيونية.

أصدر كتابه اجلديد متضمنًا معلومات وحقائق علمية وتاريخية 

اجليماز: »كنز« يتطرق إلى كل شيء 
عن الذهب

صاح اجليماز

د. رشيد احلمد
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