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خالل حفل توزيع جائزة الشهيد فهد األحمد الدولية السنوية للعمل الخيري بحضور عربي وإسالمي كبير

الفهد: لن نتراجع عن القيام بالعمل الخيري مهما كانت العراقيل
فهو دأب أجدادنا وآبائنا ونفتخر به في جميع المحافل العالمية

حياة املسلم وفكره وعطائه، فلم 
يعد العمل اخليري مسجدا يبنى او 
يتيما يكسى، بل هو عطاء يتجدد 
وفكر وقاد، وعم����ل دؤوب، وفهم 

لسعة الدنيا واآلخرة.
وقال: إمنا ينمو العمل اخليري 
وتعلو شجرته، مبا يقدم له من دعم 
مادي ومعنوي، ومن تشجيع، ودفاع 
عنه ووقوف ضد اي هجمة تريد 
النيل منه، او التشكيك فيهجائزة 

سنوية
بدوره قال األمني العام للجائزة 
د.شبيب الزعبي ان اجلوائز املقدمة 
ليس����ت ردا للجميل قام به فاعلو 
خير ألنه ال ميكن ان نرد لهم هذا 
اجلميل وألنهم بكل بساطة أيضا ال 
ينظرون اليه كعمل ينتظرون األجر 
عليه منا أو من غيرنا، مشيرا الى ان 
من يفعل اخلير واملعروف ينتظر 
جائزة كبرى ال نستطيع نحن البشر 
ان نقدمها، جائزة اختص بها خالق 
اخللق ورافع الس����ماوات وباسط 
األرض، جائزة وصفها اهلل سبحانه 
وتعالى لنا حس����ب املفردات التي 
نستطيع ادراكها وهي أكبر وأجمل 

من ذلك بكثير.
واضاف الزعبي قائال: ان احلديث 
عن اخلبر جميل ولكن اإلحساس به 
أجمل واألجمل من هذا وذاك هو فعله 
الذي نسأل اهلل ان نكون قادرين 
عليه، متوجها بالشكر آلل الشهيد 
وكل من س����اهم في هذه اخلطوة 
املباركة الطيبة في اطالق جائزة 
الشهيد فهد األحمد الدولية للعمل 
اخليري لتكون جائزة سنوية عالية 
تش����جع العمل اخليري وتسعى 
بكل الط����رق العلمي����ة والعملية 
الى تطويره ملا فيه خير اإلنسان 

والبشرية.

عرفان وتقدير

ب����دوره قال املدي����ر التنفيذي 
للجائزة عادل الدريبان، اننا نعيش 
في األلفية الهجرية الثانية واأللفية 
امليالدية الثالثة وهو زمان وصلت 
فيه العلوم والتقنيات مستويات 
كبي����رة جعلت م����ن العالم قرية 
صغي����رة يعرف م����ن يعيش في 
أدناها ما يح����دث في أقصاها في 
نفس اللجنة الفتا الى ان العصر 
الذي نعيش فيه يوجب علينا ان 
نعيش فيه ونطوره ونكون مؤثرين 
وفاعلني، مؤكدا انه مت وضع العديد 
من املعايير والضوابط املدروسة 
لتقييم األعم����ال املقدمة من خالل 
جلان حتكيمية منفصلة ومستقلة 
تعمل كل منها على حدة وتعطي 
تقييماتها وفقا ألعلى مستويات 

املهنية.
الدريبان أن اجلوائز  واضاف 
التي يتم تقدميه����ا تأتي عرفانا 
له����ؤالء الذي����ن نذروا أنفس����هم 
للخير وقد خضعت الى مقاييس 
دقيقة وجلسات نقاش مستفيضة 
التحكيم  من قبل أعضاء جل����ان 
املختصة الذين خرجوا بالنتائج 
التي اجتهدوا في ان يحققوا فيها 
أعلى مستويات العدل والشفافية 

واالستقاللية.

الش�يخ فهد س�الم العلي: الش�هداء الذين قاموا ودافعوا عن بلدهم يس�تحقون من�ا كل التكريم

أبنائك وأحفادك رحمك اهلل وأسكنك 
فسيح جناته.

بعدها حتدث أمني مبرة األعمال 
اخليرية د.هاشم الهاشمي فقال: انه 
مما ال يخفى عليكم ما للعمل اخليري 
ومؤسساته اخليرية واإلنسانية من 
مآثر عظيمة كان لها أكبر األثر في 
املجتمعات، وذلك ببناء املؤسسات 
العلمي����ة والصحية واالجتماعية 
ورعاية الفقراء واملساكني واملساهمة 
ف����ي حل مش����اكل التنمية كالفقر 
واجله����ل واألمية، وم����ا كان ذلك 
ليتم لوال الدعم احلكومي واألهلي 
املعنوي واملادي، وتس����هيل سبل 
اخلير واالس����تفادة م����ن األوقاف 
والتبرعات في التنمية املستدامة 

وحتقيق املسؤولية املجتمعية.
وأضاف: لقد آلت مبرة األعمال 
اخليري����ة على نفس����ها ان تضع 
بصماتها ببذر اخلير في بلد اخلير، 
وقد س����اهمت املبرة في تصحيح 
مفهوم العمل اخليري، ليطول كل 

اهلل الكويت ف����ي احملافل الدولية 
الرياضي او  سواء على املستوى 
على املستوى اخليري واالجتماعي، 
أتذكر بطوالته وأتذكر شجاعته، 
نتذكر دائما ونراه بأعني أصدقائه 
ومحبيه وكذلك نراه دائما بأعني 
أبنائه وأحفاده الشهداء الذين قاموا 
وهبوا بالدفاع عن بلدهم يستحقون 
منا كل التك����رمي والذكرى الطيبة 
العط����رة ويجب ان تس����تمر هذه 
الذكرى نعلمها ألوالدنا وأحفادنا 

من بعد.
واكد الشيخ فهد السالم ان هذه 
اجلائزة من األفكار املتطورة التي 
نتمنى ان تستمر وحتصل على كل 
الدعم من عائلة الشهيد فهد األحمد 
وعائل����ة الصباح وكل محبيه من 

داخل وخارج الكويت.
وزاد: أق����ول كلم����ة أمتنى ان 
يسمعها اجلميع ويسمعها شخص 
في بالي اآلن من خلف ما مات وأراك 
يا الشهيد اخلال الشجاع في أعني 

اجلوائز، وأمتنى لضيوفنا طيب 
اإلقامة في بلدكم الثاني الكويت، 
وإن شاء اهلل من جناح الى جناح 
وان يكون عطاء اخلير هو السبيل 
الذي نبح����ث عنه جميعا واحدى 
التي نتمناها في حياتنا  الغايات 
الدنيا حتى تكون لنا ش����فاعة في 
يوم ال يصلح فيه إال العمل الصالح، 
متمنيا التوفي����ق للجميع، مهنئا 
ومباركا للفائزين ولكل من ساهم 

في هذا النشاط اخليري.

المحافل الدولية

من جانبه، قال الراعي اخلاص 
للجائزة ورئيس القنوات اخلارجية 
الش����يخ فهد س����الم العلي، بهذه 
املناسبة العزيزة علي أنا شخصيا 
أتذكر املرحوم الشيخ فهد األحمد 
طيب اهلل ث����راه وأتذكر بطوالته 
وأعماله وإجنازاته التي قام بها من 
أجل الكويت أوال ومن أجل األمتني 
العربية واإلسالمية فقد وضع رحمه 

يس����تمر هذا العطاء وهذا العمل 
اخليري أعتقد ان من الواجب على 
أسرته ان تعمل على استمرار هذا 
اجلهد وهذا العطاء بالنظرة التي 
سبقنا بها الوالد رحمه اهلل وحتى 
يستمر هذا العطاء انطلقت فكرة 
جائزة الشيخ فهد االحمد الدولية 
لألعم����ال اخليرية واملؤسس����ات 

اخليرية.
وتوجه بالش����كر قائال: شكرا 
لالخ����وة الذين س����اهموا في هذه 
الفكرة وتطويرها لتنطلق النسخة 
األولى ولن تكون النسخة األخيرة 
ونعد إن شاء اهلل بأن يستمر العطاء 
والش����كر للجنة املنظمة رئيس����ا 
وأعضاء والشكر موصول لألمناء 
وجلنة التحكي����م على هذا اجلهد 
الكبير، وأشكر الضيوف على تلبية 
الدعوة ومشاركتنا في هذا احلفل 
لعل وعسى ان يقدرنا اهلل على دعم 
العمل اخليري واالستمرار فيه وان 
تكون هذه اجلائزة جزءا بسيطا من 

ومن هذا املنطلق علينا ان نشكر 
كل شخص أو مؤسسة أو جمعية 
قامت بدورها في هذا العمل اخليري، 
ومن هذا االساس أتت اجلائزة لنقول 
شكرا للجميع، شكرا لكل من خطا 
خطوة، شكرا لكل من وضع لبنة 
في هذا املجال، شكرا لكل من ساهم 
في رفع املعاناة، شكرا لكل من بنى 
مئذنة، ولكل من رطب أرضا جافة، 
شكرا للجميع على هذا العمل وهذا 
اجلهد الدؤوب والذي وهلل احلمد 
استطعنا من خالله ان نرى بصمة 
من عملنا اخليري واالنساني على 

مستوى العالم.
وزاد، أما الس����بب الثالث وان 
كنت أنانيا فيه فهو سبب عائلتي 
الصغي����رة فقد عمل والدي رحمه 
اهلل في ه����ذا املجال وقد أس����س 
جمعي����ة خيرية لي����س طمعا في 
الشهرة بل بحث عن األجر وكان 
الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق احد 
املستشارين في هذه اجلمعية وحتى 

اقليمنا به ثروات للنفط أو غيره 
وهذا نفتخر به، وهلل احلمد ونفخر 
بالعمل اخليري ولن نتراجع عن 
القيام بواجبنا الشرعي واالنساني 
واالجتماعي مهما كانت الظروف 
الدولية، ونعني متاما انه يجب أال 
نخلط االوراق بني احلق والباطل، 
لذلك نحن نفتخر بأن يكون لنا هذا 
العمل اخليري ونفتخر بأن نقول له 
شكرا ونفتخر بان يستمر، وهذا هو 
املنطلق االول، ولذلك نحن نشكر 
املجتمع الدولي واملنظمات الدولية 
التي تفهمت دور العمل اخليري في 
االمة االسالمية وتعاطفت وتعاونت 
مع املجهود املشترك ليستمر هذا 
العمل نبراسا مضيئا في حياتنا 

وفي عاداتنا.
الثاني فنحن نعي  أما السبب 
متاما ان العمل اخليري جزاؤه عظيم 
وان الشريعة االسالمية نصت على 
هذا الباب، ولكن في نفس الوقت 
من ال يش����كر الناس ال يشكر اهلل 

ليلى الشافعي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لش����ؤون 
لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد 
ان العمل اخلي����ري الكويتي يعد 
نبراسا وعنوانا نقتدي به ونفتخر 
به ونضعه تاجا فوق رؤوس����نا، 
وقال في احلفل السنوي االول الذي 
اقيم حتت رعايته جلائزة الشيخ 
فهد االحمد الدولية للعمل اخليري 
والذي حضره ممثلو 22 دولة عربية 
وسفراء الدول العربية واالجنبية 
ورؤساء اجلمعيات اخليرية وعدد 
من النواب: انه يشرفني ويسعدني 
في الكويت ان نلتقي مع االشقاء 
واالصدقاء واالخوة في هذا احلفل 
املتواضع الذي أتى تأسيس����ه من 
باب حملة تضم االفراد واملؤسسات 
واملنظمات لتعمل بصمت من اجل 
العمل اخليري، هذا العمل الذي هو 
في االساس واجب شرعي ونحرص 
علي����ه جميعا كأمة اس����المية، اال 
انه ال يخلو من العمل االنس����اني 
واالجتماعي بشتى أشكاله، وهلل 
احلمد، وهذه من نعم وفضل االسالم 
علينا. وقال: انا سعيد وأنا أشاهد 
هذه الوجوه الطيبة التي متثل شتى 
اجزاء وطننا العربي واالس����المي 
ومؤسسات مختلفة دأبت وعملت 
وحرص����ت دوما عل����ى ان يكون 
لها حيز واضح بالعمل اخليري، 
ولذلك من هذا املنطلق حرصنا بعد 
التشاور مع مجموعة من االصدقاء 
الناصحني عل����ى ان ننطلق بداية 
بهذه اجلائزة في عامها االول، وقبل 
ان ننطلق ارجو ان تسامحونا لو 
كان هن����اك أي خلل أو قصور في 
التنظيم او االس����تضافة، وما قام 
به االخوة االعضاء من جهد مبذول 
من اللجنة املنظمة ومجلس االمناء 
والتحكيم وحرصهم على جناح هذا 

اجلمع الكرمي.
واضاف: قد يتس����اءل البعض 
ملاذا هذه اجلائزة اخذت اس����م او 
تك����رمي املؤسس����ات اخليرية من 
تغطية تتعدى املجال احمللي الى 

املجال الدولي؟

ثالثة أسباب

وبني الشيخ احمد الفهد ان هناك 
ثالثة منطلقات واس����باب رئيسة 
للجائزة، املنطلق االول هو العمل 
اخلي����ري، فالكل يع����ي متاما ان 
الظروف العاملية واملش����اكل التي 
واجهه����ا املجتمع الدولي بش����تى 
أنواعها أوجدت نوعا من العراقيل 
للعمل اخلي����ري، بل أصبح هناك 
ضبط للعمل اخليري، وهذا بسبب 
وجود اشخاص مؤمنني باهلل عز 
وجل ومؤمنني به����ذا العمل ثانيا 
وبسبب عالقات الصداقة التي متتد 
بني امتنا وبقية العالم وبس����بب 
احل����وار املتواصل اس����تطعنا أن 
نتجاوز هذه القضية والكل يعلم ان 
شريعتنا االسالمية تنص وتأمرنا 

بعمل اخلير.
ومنها ان ه����ذا العمل متأصل 
في النفوس حتى قبل ان يصبح 

القارئ مشاري العفاسي ألقى أنشودة من وحي املناسبة جائزة الهيئة اإلسالمية العاملية يتسلمها العم يوسف احلجي الشيخ فهد سالم العلي يلقي كلمته الشيخ أحمد الفهد متحدثا في احلفل

الشيخ أحمد الفهد ود. وليد الطبطبائي والقارئ العفاسي خالل احلفل

تكرمي الفائزة الكويتية د.ندى الدعيج د. محمد العفاسي والشيخ ثامر اجلابر خالل احلفل

موروث كويتي
صرح الشيخ احمد الفهد للصحافيني بأن العمل اخليري ليس محتاجا 
لتقييم فهو مقّيم نفس��ه وعندما كان هناك ش��ح في املوارد وش��ح في 
األرزاق لم يبخل اي كويتي من اآلباء واألجداد املؤسسني بجزء من هذا 
االيراد الضئيل من اجل العمل اخليري واخذت ايديهم تس��عى لنش��ر 
اخلي��ر على مس��توى الدولة وعلى مس��توى املنطقة ف��ي هذه املرحلة 
والتاري��خ يذكر ذلك، ثم هلل احلمد اخلير موروث كويتي رغم انه واجب 
ش��رعي ولكن بهذا اخلير وهذا املعروف الكويت كلها تس��عى اليه رغم 
صغر حجمها وقلة عدد س��كانها ومع ذلك توسع عمل اخلير واستطعنا 
ان نرى بصمات الكويت في ش��تى ارجاء العالم لتكون مكملة الخوانها 

في العمل االسالمي بشكل عام.
وقال: والي��وم وبتوفيق اهلل انطلقت اجلائزة الدولية للعمل اخليري 
باسم الشهيد فهد األحمد لتكون مظلة لكل مؤسسة وفرد ومنظمة تقوم 
بالعمل اخليري، وقد تشرفنا اليوم بلفيف من اخواننا واشقائنا في العاملني 
االس��المي والعربي ممن لهم مس��اهمات في هذا اجلانب وقد أثروا هذا 
احلف��ل لتكون انطالقة هذه اجلائزة والتي نحرص عليها لتكون لبنة ان 

شاء اهلل مستمرة ودعما للعمل اخليري واالسالمي بشتى اشكاله.

العمل الخيري
اكد االمير خالد بن طالل حول تقييمه 
للعمل اخليري الكويتي واخلليجي انه 
بعد احداث 11 س��بتمبر تعرض العمل 
اخليري لكثير من الضغوط بالرغم ان 
العمل االسالمي يدعو للسالم واخلير 
وليس له اي عالقة باالرهاب ولذا ادعو 
الى ان تكون هناك مظلة رسمية حلمايته 
ودعمه والتوسع فيه حتى يؤدي رسالته 

املنشودة.
واشار الى ان الذي جاء محلنا واحتل 
مكاننا جهات معين��ة معروفة قريبة 
وبعيدة وهذا خطر جدا على االسالم 
ولكن اهلل سبحانه وتعالى ينصف دائما 

املنهج السني السلفي الصحيح.

من أجواء الحفل
 ألقى القارئ مشاري العفاسي أنشودة من وحي املناسبة 
وبكلم���ات الش���يخ فهد االحم���د رحمه اهلل أعجب���ت احلضور 

والضيوف.
 ألقى الشاعر عيد شرمي العتيبي قصيدة طويلة موجهة للشهيد 

فهد االحمد متضمنة العمل اخليري وجزاء من يقوم به.
 ضم احلفل س���فراء أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، كما 
ضم اعضاء من مجلس االمة، وأمراء من اململكة العربية السعودية 

ورجاالت الدولة البارزين.
 قدم األمير سلطان بن عبدالعزيز رئيس جمعية االطفال املعاقني في 

اململكة العربية السعودية كتابا »جمعية وطن« للشيخ احمد الفهد.
 حتدث االمير خالد بن طالل بن عبدالعزيز بكلمة يش���يد 

فيها بجائزة العمل التطوعي.
 قام رئي��س الهيئة اخليرية االس��المية العاملية العم يوس��ف 
احلجي مرتني، مرة لتس��لم جائ��زة الهيئة وهي اجلائزة الثانية ومرة 

اخرى للتكرمي.
 مت تكرمي الرعاة االعالميني، وكان أولهم جريدة »األنباء«.

النتائج النهائية للفائزين في جميع فروع الجائزة
الترتيبعنوان المشاركةالدولةاإلسمالجائزة

جائزة التفوق للمؤسسات 
اخليرية

مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني 
األولمؤسسة الشيخ عيد آل ثاني اخليريةقطراخليرية

الهيئة اخليرية اإلسالمية 
الثانيالهيئة اخليرية اإلسالمية العامليةالكويتالعاملية

الثالث مكرراألمانة العامة لألوقافالكويتاألمانة العامة لألوقاف
جمعية احملافظة على القرآن 

الثالث مكررجمعية احملافظة على القرآن الكرمياألردنالكرمي

جائزة املشروع اخليري 
املتميز

اجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
األولاجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعاقنيالكويتاملعاقني

الثانياجلامعة القرغيزية الكويتيةاألردنزياد محمد سعيد هواش
الثالثمستشفى األمل للطب النفسياليمنمستشفى األمل للطب النفسي

جائزة اإلبداع 
العلمي 
واألدبي

البحث بعنوان ) النظام القانوني للعمل الكويتد ندى يوسف الدعيجالبحث
الفائزةالتطوعي (

الفائزالقصيدة ) مناجاة يتيم (مصرد. أشرف السيد سالمالشعر
الفائزةالقصة بعنوان ) الصرة (الكويتأسماء خميس سالم السعيديالقصة

)أحمد باكير(


