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لكويت
رؤيتنا: خلق بصمة شبابية تساهم في بناء مستقبل الكويت االقتصاديعــــــــزنـا

مهمتنا:  دعم الشباب حتى يخطوا خطوتهم األولى وخلق الفرصة من العدم

رمضان شهر الخير والعبادة والعمل

لقد خص اهلل شهر رمضان عن غيره من 
الشهور بكثير من اخلصائص والفضائل، 

منها:
1 – خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل 

من ريح املسك.
2 – تستغفر املالئكة للصائمني حتى 

يفطروا.
3 – يزين اهلل في كل يوم جنته ويقول: 
يوشك عبادي الصاحلون ان يلقوا عنهم 

املؤونة واألذى ثم يصيروا إليك.
4 – تصفد فيه الشياطني.

5 – تفتح فيه أب����واب اجلنة وتغلق 
فيه أبواب النار.

6 – فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر 
من حرم خيرها فقد حرم اخلير كله.

7 – يغفر للصائمني في آخر ليلة من 
رمضان.

8 – هلل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة 
في رمضان.

ش����هر هذه خصائصه وفضائله بأي 
شيء نستقبله؟

باالنش����غال واللهو وطول السهر، أو 
نتضجر من قدومه ويثقل علينا؟ نعوذ 
باهلل من ذلك كله. ولكن.. العبد الصالح 
يس����تقبله بالتوبة النص����وح والعزمية 
الصادقة على اغتنام����ه، وعمارة أوقاته 

باألعمال الصاحلة.
س����ائلني اهلل اإلعان����ة على حس����ن 

عبادته.
األعمال الصاحلة التي يجب أو تتأكد 

في رمضان:
الصوم:

قال رسول اهلل ژ: »كل عمل ابن آدم له، 
احلسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، 
يقول اهلل عز وجل إال الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، 
وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فم الصائم 

أطيب عند اهلل من ريح املسك«.
القيام:

قال: »من قام رمضان إميانا واحتسابا، 
غفر له ما تقدم من ذنبه«.

الصدقة:
كان رسول اهلل ژ أجود الناس، وكان 
أجود ما يكون ف����ي رمضان، كان أجود 

باخلير من الريح املرسلة.
االجتهاد في قراءة القرآن:

احرص أخي في اهلل على قراءة القرآن 
بتدّبر وخشوع فقد كان السلف رحمهم 

اهلل يتأثرون بكالم اهلل عّز وجل.
أخرج البيهقي عن أب����ي هريرة قال: 
ملا نزل����ت: )أفمن هذا احلديث تعجبون. 
وتضحكون وال تبكون( )النجم: 59، 60(، 
بكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على 
خدودهم، فلما سمع رسول اهلل حسهم بكى 
معهم فبكينا ببكائه فقال رسول اهلل ژ 

»ال يلج النار من بكى من خشية اهلل«.
أي����ام وليالي رمض����ان أزمنة فاضلة 
فاغتنمها باإلكثار من الذكر والدعاء وخاصة 

في أوقات اإلجابة.

دعاء وتبتل في ليالي رمضان املبارك

محمد اجلاسم عذوب اجلاسم

مفاجآت وأنشطة اجتماعية مصاحبة 
في معرض »لكويت عزنا«

عائقا أمامهم، ومن هنا تأتي أهمية 
مثل هذه املعارض التي توفر لهم 
فرصة لعرض أفكارهم والتعرف 
على خط���وات ومتطلبات إقامة 
املش���اريع الصغيرة والكبيرة، 
فاملعرض مبنزلة نقطة انطالق 
غيرت حياة الكثيرين، ونأمل أن 
يحقق املعرض هذا العام أهدافه 
كاملة ويتمكن الشباب الكويتي 
من النجاح، كما أثنت اجلاسم على 
دعم الشركات الراعية للمعرض 
وخصت بالذكر جريدة »األنباء« 
التي عودتنا دائما على دعم جهود 

الشباب الكويتي.

وأشارت إلى أن فريق العمل يضم 
عددا من طالب وطالبات اجلامعة 
املتطوعني حيث لديهم رغبة في 
اكتس���اب اخلبرة واملشاركة في 
تنظيم هذا املعرض، وأكدت أن فكرة 
املعرض جاءت بالدرجة األولى 
من أجل إتاحة الفرصة للشباب 
الكويتي لتقدمي مبادراتهم وعرض 
مواهبهم وأعمالهم، فنحن نعرف 
أن كثيرا من الش���باب الكويتي 
لديهم أف���كار كثيرة وطموحات 
كبيرة في مجال األعمال، ورمبا 
تكون قلة اخلبرة أو عدم وجود 
ق���درة على فتح محالت جتارية 

أوضح مدير معرض »لكويت 
عزن���ا« محمد اجلاس���م أن عدد 
املشاركني في املعرض السنوي 
الثاني وصل حتى اآلن إلى 204 
مشاركني، وأوضح أن التسجيل 
في املعرض اليزال جاريا، مشيرا 
إلى أن املش���اركة متاحة لألفراد 
والشركات على حد سواء. وأعلن 
اجلاس���م أن املعرض س���يضم 
هذا العام عدة أنش���طة متميزة 
مصاحبة، وس���تكون هناك عدة 
مفاجآت للمش���اركني واجلمهور 
أيضا. وقال اننا نحرص على أن 
يكون املعرض فرصة للش���باب 
إلب���راز مواهبه���م وإبداعاته���م 
ومبادراتهم، وفرصة للتعرف عن 
قرب على عالم األعمال واكتساب 
اخلبرة والثقة بالنفس خاصة أن 
املعرض يضم عددا من الشركات 
الكبرى، إضاف���ة إلى أنه فرصة 
للتواصل االجتماعي حيث يقام 
املعرض في شهر رمضان املبارك. 
من جانبها قالت رئيسة اللجنة 
املنظمة ملعرض »لكويت عزنا« 
عذوب اجلاسم ان االستعدادات 
إلقامة املعرض جتري حاليا بكل 
همة ونشاط من قبل فريق العمل، 

منتجات من التمور عبدالرحمن يونس

عبدالرحمن يونس من العمل التطوعي إلى التجارة الناجحة

يحتاج مواد حافظة إضافة إلى أنه 
محبب لألطفال ومفيد للريجيم. 
ويؤكد يون����س أنه يتلقى يوميا 
عشرات الطلبات خاصة لألعراس 
وأنه سعيد بأن يشارك في تغيير 
ع����ادات املجتم����ع الغذائية نحو 
األطعمة املفيدة بدال من احللويات 
الضارة. كم����ا يؤكد حرصه على 
أن تكون املواد املس����تخدمة هي 
من أفضل وأج����ود أنواع التمور 
واملكسرات رغم أن تكلفتها كبيرة 
عليه ولكنه يشعر بأهمية العمل 

أكثر من حتقيق الربح.

ميزت منتجاته من التمور حتى 
أن كثيرا من الن����اس خاصة في 
األعراس لم يصدقوا في البداية أن 
هذه املنتجات من عمل شاب كويتي 
اليزال ي����درس في الصف الثالث 
الثانوي. ويوضح يونس أنه قام 
بدراسة األمر من عدة نواح وتعرف 
على ما ه����و موجود في احملالت 
وأضاف عليها من أفكاره اخلاصة، 
ويضيف بأنه اختار التمور بالذات 
نظرا ملا تتميز به من فائدة كبيرة 
وأنها طعام صحي متكامل ال يفسد 
وال يحتوي على مواد مضافة وال 

الكويتي يستثمرون أوقاتهم فيما 
ينفعهم وينفع مجتمعهم. 

مشروع الش����اب عبدالرحمن 
يون����س متمي����ز ج����دا، يجم����ع 
عدة مميزات ف����ي آن واحد، فقد 
تخصص في عم����ل »التمريات« 
بطريق����ة حديث����ة وكالس����يكية 
الكبار والصغار، يقوم  لتناسب 
بعمل اخللطات بنفس����ه، ويقول 
انه في البداي����ة كان يجرب على 
األهل واألصدقاء، واستفاد كثيرا 
من النقد والنصائح، ومتكن خالل 
فترة بسيطة من وضع ملسة خاصة 

شاب كويتي اليزال يدرس في 
املرحلة الثانوية، ومع ذلك سيرته 
غنية بأعم����ال التطوع والتفوق 
في الدراس����ة وحتقيق البطوالت 
العمل  ف����ي  الرياضي����ة، وكذلك 
التجاري احلر. كان من املفترض 
أن يسافر في إجازة الصيف بعد 
انتهاء الدراسة، ولكنه ومن تلقاء 
نفسه قرر أن يستثمر قيمة السفر 
في مش����روع جتاري يحقق من 
خالله حلمه الكبير في فتح محل 
جتاري في قلب العاصمة الفرنسية 
باريس، أما ملاذا باريس فألن شعبها 
يقدر التراث العربي ويتطلع إلى 
اقتنائ����ه. يق����ول عبدالرحمن ان 
فكرة اقامة مشروع جتاري كانت 
تراوده منذ فت����رة طويلة، ليس 
فقط م����ن أجل املال، ولكنه اعتاد 
على قضاء وقته بطريقة تنفعه 
وتنفع اآلخري����ن، وهذا ما جعله 
يقبل على العمل التطوعي حيث 
استثمر لغته االجنليزية املتميزة 
في املشاركة بشرح تاريخ الكويت 
وحضارتها الغنية للسياح األجانب 
من زوار املركز العلمي، وأضاف 
أنه يتمنى أن يشاهد كل الشباب 

حتفة فنية

فاطمة السودان تحّول أي قطعة أثاث إلى تحفة فنية
وأكدت أنها تستخدم كريستال 
خاص من شوارفسكي وتتأكد 
بنفسها من جودته حيث تطلبه 
خصيصا من املوزع الرسمي في 
الكويت. وحول إقبال الشباب 
على ه����ذا النوع م����ن األعمال 
املتمي����زة قالت انه����ا لم تكن 
تتوقع مثل هذا اإلقبال الكبير 
في البداية، لكنها أدركت مدى 
تقدير الشباب ملثل هذه األعمال 
خاص����ة أنها على درجة عالية 
من اجل����ودة والدقة واجلمال. 
وأشارت السودان إلى أنها تطمح 
إلى تسجيل هذا العمل ليكون 
ماركة عاملية بأيد كويتية شابة، 
وقالت ان أعمالها معروفة على 
مستوى مستخدمي االنترنت 
حيث خصصت موقعا في الفيس 
ب����وك )Crystal Touch(، وهذه 
أول مرة تش����ارك في معرض 
»لكويت عزن����ا« بعد أن قرأت 
عنه في »األنباء«، وأنها متفائلة 
في أن يساهم هذا املعرض في 
أن يتعرف اجلمهور على أعمالها 

مبشاهدتها عن قرب. 

أو السيارة أو األدوات اخلاصة 
كالهات����ف النق����ال أو مفاتيح 
السيارة والكمبيوتر وغيرها، 

التميز من خالل إضافة نوعية 
فاخرة من الكريستال على أي 
ش����يء من إكسسوارات املنزل 

الكويتي  منوذج للش����باب 
الناجح واملبادر تقدمه فاطمة 
الس����ودان، والتي استطاعت 
أن تس����خر موهبتها وحتولها 
إلى عمل ناجح يفيد املجتمع، 
فبلمسات فنية تتسم بالذوق 
والدق����ة بإمكانها أن حتول أي 
أو إكسس����وارات  أثاث  قطعة 
إلى حتفة فنية راقية، وبجودة 
عالية ال تقل عن جودة املصانع 
الكبرى. ب����دأ اهتمامها بوضع 
ملس����ات جمالية على الديكور 
من����ذ الصغر في منزل والدها، 
وتابعت تلك املوهبة أكثر وبدأت 
بإضافة ملس����ات جمالية على 
كل ما يقع حتت يديها، هاتفها 
النقال ومفاتيح سيارتها وحتى 
قطعة »الفالش ميموري«، ثم 
تطور األمر إلى مشروع جتاري 
أبدعت فيه ومتكنت من خالله 
إثبات جدارتها وقدرة الشباب 
الكويتي على اإلبداع والتميز. 
تقول فاطمة ان الشباب الكويتي 
يقدر الفن ويحب التميز، وما 
أقوم به من أعمال يقدم لهم هذا 

حدث في مثل هذا اليوم

صدور مرس�وم أميري باملوافقة على انضمام 
الكويت ال�ى اتفاقيات جني�ڤ املوقعة في 12 
أغسطس 1949 وهي اتفاقية جنيڤ بشأن حتسني 
حال اجلرحى واملرضى والغرقى بالقوات املسلحة 
في البحار واتفاقية جنيڤ بش�أن حتس�ني حال 
اجلرح�ى واملرضى من أفراد القوات املس�لحة 
في امليدان واتفاقية جنيڤ بشأن معاملة أسرى 

احلرب واتفاقية جنيڤ بش�أن حماية املدنيني 
وقت احلرب.

انتصر املسلمون بقيادة خالد بن الوليد على 
الروم بقيادة باهان في معركة اليرموك الشهيرة، 
وقد قتل من الروم 50 ألفا ومن املسلمني 3 آالف، 
ومت في اث�ر هذه املعركة فتح باقي بالد الش�ام 

وسقوط االمبراطورية الرومانية.


