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الراجحي: »اإلصالح« مستمرة في العمل الخيري 
وفي خدمة ودعم المرضى من الفقراء وذويهم

ماديا وتربويا وعلميا.
املركز يقوم  ان  العجمي  وبني 
بتطبي����ق األه����داف املرجوة من 
املشروع عن طريق ايصال الكفالة 
في املواعيد احملددة في مطلع كل 
شهر، وعقد دورات تدريبية لأليتام 
وذلك بتسجيلهم في مركز النور 
لتحفظ القرآن الكرمي في العطلة 
الصيفية، الى جانب القيام برحالت 
ترفيهي����ة للترويح ع����ن األيتام 
وتثقيفه����م وتقوية روابط األلفة 
واالخوة اإلس����المية فيما بينهم، 
كما ان هناك العديد من املساعدات 
الكفالة مثل  لأليتام خارج نطاق 
تقدمي كسوة العيد والعيدية وكسوة 
الش����تاء والصيف، باإلضافة الى 
حقيبة الطالبة الدراسية ومساعدة 

شهرية وسنوية ألمهات األيتام.
م���ن جهته، ق���ال رئيس جلنة 
العل���ي والفنطاس  ضاحية جابر 
للزكاة واخلي���رات محمد العتيبي 
املشرفة على مشروع رحلة األمل 
ملرضى السرطان، لقد انطلقت فكرة 
املشروع في عام 2005، بعدما كانت 
لنا جتارب عديدة مع األسر احملتاجة 
حيث رأينا معاناتهم، لذا مت التفكير 
في مد يد العون ملرضى السرطان 
التي تعاني  وأسرهم، خاصة تلك 
من اآلثار السلبية التي تنعكس على 
احلالة املادية والنفسية من جراء دفع 
تكاليف العالج باهظة الثمن وذلك 
حلفظ كرامة املريض. وأش���ار الى 
ان املشروع يهدف الى املساهمة في 
رفع نسبة الشفاء وتوعية اجلمهور 
بالنس���بة الى مرضى الس���رطان، 
وتشجيع املرضى على االستمرار 
في أخذ العالج، باإلضافة الى حتسني 
نوعية مريض السرطان. ولفت الى 
ان هناك أهدافا طيبة للمشروع تتركز 
في التشجيع على أخذ العالج الطبي 
والتعاون مع األطباء للوصول ملعرفة 
نسبة الش���فاء، وأهداف اجتماعية 
تتمثل في إعادة التكيف االجتماعي 
والنفسي للمريض وأسرته وتوعية 
املريض بكيفية التعامل مع الوضع 
الصحي اجلديد، الى جانب األهداف 
الديني���ة من خ���الل تقوية الوازع 
الديني للمريض وتدريب املرضى 
وأقاربه على حتويل احملن الى منح 

ربانية.

ال����ى جانب حتفيظ القرآن الكرمي 
ودراسة سيرة احلبيب املصطفى 
ژ، الفتا الى ان اجلمعية تسعى 
م����ن جانب الى مس����اعدة الفقراء 
وع����الج الفق����راء منه����م وتقدمي 
العديد من برامج البر واإلنسانية 

واخليرات.
من جانب����ه، قال رئيس جلنة 
اجله����راء لل����زكاة واخليرات في 
جمعية اإلصالح االجتماعي املشرفة 
على مركز الرحمة لكفالة األيتام 
عبداهلل العجمي، لقد حثت الشريعة 
اإلس����المية الغراء عل����ى العناية 
والرعاية بيتامى املسلمني، وتعني 
كفالة اليتي����م رعايتهم وصونهم 
من الضياع واالهتمام بهم تربويا 
وعقليا. وأوضح ان اللجنة اهتمت 
مبتابعة األيتام من جميع النواحي 
املعيشية والتربوية واالجتماعية، 
السيما ان اللجنة منذ نشأتها وهي 
تس����عى الى رفع معان����اة األيتام 
واألرامل داخل الكويت، ومن هذا 
املنطلق قامت اللجنة بإنشاء مركز 
الرحمة لكفالة األيتام الذي يحمل 
على عاتقه رعاية األيتام وفق آلية 

منظمة يسير املشروع عليها.
وأش����ار العجمي الى ان املركز 
يهدف الى العمل على تنشئة األيتام 
وتربيتهم تربية إسالمية صحيحة 
من خالل محضن تربوي وبرامج 
هادفة، ومساعدة أسر األيتام من 
خ����الل كفالة أبنائه����م، وبالتالي 
رفع بعض املصاريف املادية عن 
كاهلهم، باإلضافة الى رفع معاناة 
األيتام وحفظ كرامتهم من السؤال 
واالرتقاء مبستوى األيتام وأسرهم 

أسامة أبوالسعود
أعرب أمني عام اللجان اخليرية 
العام����ة ف����ي جمعي����ة اإلصالح 
االجتماع����ي س����عد الراجحي عن 
سعادته لفوز اجلمعية مبسابقة 
تقييم جمعي����ات خدمة املجتمع 
باملركز األول على مس����توى دول 
مجلس التعاون كجمعية رائدة في 
خدمة العمل املجتمعي من وزراء 
الشؤون االجتماعية والعمل وهي 
جائزة تقدم من قبل مجلس التعاون 
اخلليجي، للمؤسسات الرائدة في 
مجاالتها االجتماعي����ة املختلفة، 
وذلك في املؤمتر الصحافي لإلعالن 
عن فوز جمعية اإلصالح باملركز 
األول في مسابقة جمعيات خدمة 
املجتمع على مستوى دول مجلس 
التعاون. وأكد ان جمعية اإلصالح 
اس����تحقت هذا الفوز لتميزها في 
العمل اخليري اإلنساني وحتديدا 
عن دورها في خدمة ودعم مرضى 
السرطان من الفقراء وذويهم داخل 
الكويت، وبرنامج األمانة في دعم 
وكفالة األيتام، الفتا الى ان اجلمعية 
لم تكن تتطلع الى هذا الفوز يوما 
ما، بل هي تنش����د الفوز عند اهلل 
تعالى عن طريق االهتمام بالعمل 
اخليري، السيما التركيز على فئات 
معينة في املجتمع مثل الش����باب 

واأليتام واملعوزين.
الراجحي ان جمعية  وأوضح 
االصالح االجتماعي تتكون من عدة 
امانات كل منها تعنى بجانب معني 
من جوان����ب العمل اخليري، مثل 
أمانة النشء التي تهتم بالبراعم 
صغار السن وأمانة الصحبة وهي 
خاصة للشباب من مرحلة البلوغ 
وحتى املرحلة اجلامعية، الى جانب 
أمانة العمل النسائي وأمانة العمل 
العمل  التي تشرف على  اخليري 
اخليري خارج الكويت، باإلضافة 
الى أمانة جلان الزكاة التي حتوي 
العديد من اللجان اخليرية املنتشرة 

في جميع املناطق واحملافظات.
الراجح����ي ان للجمعية  وأكد 
دورا كبيرا يتعلق بدعم النسيج 
الكويتي، وهي معنية  املجتمعي 
بدعم الوسطية واالعتدال وبرامج 
التثقيف الشرعي وتنمية الشباب 
وإحياء الصحبة الصاحلة والناشئة، 

مثل: مركز الكويت للتوحد، ومركز 
اخلرافي لرعاية املعاقني، ومركز 
تقومي وتعليم الطفل وغيرها التي 

تدعمها االمانة العامة لالوقاف.

تنمية المجتمع

اك���دت مديرة مركز  بدورها 
الكوي���ت للتوح���د د.س���ميرة 
السعد ان دور االمانة واضح في 
تنمية املجتمع خاصة في تنظيم 
امللتقى السنوي لالمانة على مدى 
السنوات املاضية والتي خصصت 
هذا امللتقى خلدمة شريحة مهمة 
من ابناء املجتمع هي شريحة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وتأسيس 
وقفية خاصة لهذه الفئة امر مفرح 
للجهات العاملة في مجال الفئات 
اخلاصة، مشيرة الى وجود العديد 
امللتقى  من املش���اركات في هذا 
لعرض جتاربهم الوقفية في مجال 
خدمة هذه الفئة ومنها التجربة 
االسبانية والتجربة االجنليزية 
اضافة الى جتارب عدد من دول 
مجلس التعاون اخلليجي والوطن 

العربي.

مليون دينار

بدوره اكد مدير ادارة الصناديق 
الوقفية منص���ور الصقعبي ان 
االمان���ة تدعم الفئ���ات اخلاصة 
منذ انشائها س���واء في اجلهات 
احلكومي���ة او االهلي���ة وهناك 
مشاريع عديدة ساهمت االمانة 
في تأسيس���ها لكن تبقى وقفية 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة لها 
خصوصيتها وس���نفتح املجال 
للتجار والشركات للمساهمة فيها 
خاصة ان االمانة تقدم س���نويا 
مليونا او ربع املليون دينار خلدمة 
املجال الصحي من خالل صناديقها 
الوقفي���ة ولن تتوقف عن تقدمي 
ذلك الدع���م الن هذه االعمال من 

ضمن شروط الواقفني.

االعالم والتنمية الوقفية حمد املير 
ان امللتقى تش���رف عليه اللجنة 
التحضيرية وعدد من فرق العمل 
املتفرعة منها والتي تتولى االعداد 
والترتيب واالجناز للمهام املوكلة 
اليها حسب االجراءات املرسومة 
لها ف���ي هذا الص���دد، وحترص 
جميعها على الوصول بامللتقى 
الى املس���توى الالئ���ق باالمانة 
الدور  العامة لالوق���اف وتبيان 
الذي تق���وم به االمانة في خدمة 

املجتمع وتنميته.
وب���ني املي���ر ان نائب رئيس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف املستشار 
راشد احلماد سوف ميثل سمو ولي 
العهد في افتتاح انشطة امللتقى 
ويلقي كلمة نيابة عنه في حفل 
االفتتاح والذي سيتخلله عرض 
فيلم وثائق���ي يعرض إجنازات 
االمانة في دعم ورعاية اجلهات 
العاملة في مجال الفئات اخلاصة 

اخلاصة وكذل���ك بعض الزيارات 
ملؤسسات معنية بالفئات اخلاصة، 
اضافة الى فقرة حوارية مع بعض 
النماذج املتميزة التي حتدت اعاقتها. 
هذا الى جانب املعرض املصاحب 

للملتقى طوال مدة انعقاده.
واكدت احلمي����دان ان امللتقى 
سيحظى بحضور عدد من الضيوف 
من عدة دول ابرزهم سمو األميرة 
داني����ة بنت عبداهلل آل س����عود 
واالميرة سميرة الفيصل آل سعود، 
كما سيش����ارك ف����ي امللتقى نحو 
عشرين مدعوا من خارج الكويت 
ما ب����ني محاضرين وضيوف من 
الدول العربي����ة واالجنبية، مثل 
س����لطنة عمان واململكة العربية 
السعودية ولبنان واليمن ومصر 

وقطر واسبانيا واميركا.

اعداد وترتيب

بدوره اكد نائب رئيس اللجنة 
التحضيرية للملتقى مدير ادارة 

على مدى السنوات املاضية واستفاد 
املجتم���ع واملجتمع���ات العربية 
واالجنبية منها وطلبت الكثير من 
الدول نتائج تلك امللتقيات لتطبيقها 
في بلدانها كما ان كثيرا من دول 
العالم حترص على املشاركة في 
امللتقيات التي تنظمها االمانة سنويا 
ومت وضع اس���اليب تكنولوجية 
حديثة تتطور من ملتقى الى آخر، 
كما س���يتم خالل امللتقى افتتاح 
معرض االمانة املصاحب للملتقى 
بقاعة »املها« بفندق ريجنسي والذي 
تش���ارك فيه العديد من اجلهات 
احلكومي���ة واالهلية ذات العالقة 

بالفئات اخلاصة.
واضافت احلميدان ان انشطة 
امللتقى ستشتمل على حلقة نقاشية 
بعنوان »كيف تؤسس وقفيتك« 
وندوة اخرى عن »دور الوقف في 
رعاية الفئات اخلاصة« ويتحدث 
فيها عدد من ممثلي اجلهات التي 
قدمت االمانة لها دعما لرعاية الفئات 

أسامة أبو السعود
اعلن االمني العام لالمانة العامة 
لالوقاف باالنابة ورئيس اللجنة 
التحضيرية للملتقى الوقفي السابع 
عشر اميان احلميدان عن انطالق 
انشطة امللتقى الذي تنظمه االمانة 
العامة لألوقاف للس����نة السابعة 
عشرة يوم االحد 19 اجلاري حتت 
رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد، وس����يكون امللتقى حتت 
ش����عار »قف.. وفكر في الوقت.. 

رعاية للفئات اخلاص«.
جاء حديث احلميدان في املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته صباح امس 
في مقر االمانة بالدسمة بحضور 
الوقفية  ادارة الصناديق  مدي����ر 
منصور الصقعبي ومديرة مركز 
الكويت للتوحد د.سميرة السعد 
ومدي����ر ادارة االع����الم والتنمية 
الوقفية حمد املير ومديرة ادارة نظم 

املعلومات حنان الشميمري.
واعربت احلميدان عن تقدير 
االمانة لرعاية س����مو ولي العهد 
السنوية للملتقى وفعالياته وان 
هذه الرعاية ستعطي امللتقى دفعة 
قوية الجناح أنشطته، موضحة 
ان ملتقى هذا العام سيشهد نقلة 
نوعية من حي����ث اهتمام االمانة 
بشريحة ذوي االحتياجات اخلاصة 
حيث تترجم أنشطة امللتقى احملاور 
االربعة التي وضعت مللتقى هذا 
العام والتي تركز على تأس����يس 
الفئ����ات اخلاصة ودور  وقفيات 
الوقف في رعاية الفئات اخلاصة 
وجتارب رائدة لتسويق مشاريع 
الفئات اخلاص����ة وكذلك التطرق 
لنماذج مش����رفة تتحدى االعاقة 
وسوف يتم دعم اجلهات احلكومية 
واالهلي����ة ذات الصلة بهذه الفئة 
من هذه الوقفية في مش����اريعها 

املختلفة.
واكدت احلمي���دان ان االمانة 
جنحت في تنظيم ستة عشر ملتقى 

بمناسبة فوز الجمعية بالمركز األول بمسابقة تقييم جمعيات خدمة المجتمع

سعد الراجحي

)كرم ذياب( اميان احلميدان تتوسط سميرة السعد وحمد املير  

الشيخ علي اجلابر خالل االجتماع

الحميدان: ملتقى الوقف يركز على تأسيس وقفيات 
الفئات الخاصة وعرض تجارب رائدة لتسويق مشاريعهم

حمد المير: عرض فيلم وثائقي يتعرض إلنجازات األمانة في دعم ورعاية الجهات العاملة في مجال الفئات الخاصة

أعلنت في مؤتمر صحافي عن انطالق الملتقى األحد المقبل برعاية ولي العهد

محافظ العاصمة: ترسيخ ثقافة المواطنة على سلم أولوياتنا

مركز تايز نّظم محاضرة »الزواج في القانون الكويتي« باإلنجليزية
ليلى الشافعي

نظم نادي تايز للس����يدات التابع ملرك����ز تايز للتواصل احلضاري 
محاضرة بعنوان: »الزواج في القان����ون الكويتي« باللغة اإلجنليزية 
وذلك في إطار انش����طته الثقافية واالجتماعية للس����يدات من اجلالية 
الغربية، وقد ألقى احملاضرة احملامي د.عيس����ى العنزي رئيس قس����م 
القانون الدولي في كلية احلقوق بجامعة الكويت في محور حديثه إلى 
القانون الكويتي والزواج وشروطه وغيره من األمور التي نالت تفاعل 
اجلمهور من مختلف اجلنسيات الغربية والذي أبدى إعجابه باحملاضرة 
وصرح عن رغبته في احلضور الى املزيد من هذه الدورات القانونية 
واالجتماعية والثقافية. ويعتزم النادي استكماال لسلسلة احملاضرات 
القانوني����ة إقامة محاضرة: »الطالق في القانون الكويتي« في ذلك في 

مساء اجلمعة املوافق 17 ديس����مبر، ومن أنشطة نادي تايز للسيدات 
دورة الاليت هاوس لألمهات واألطفال، حيث يتم شرح مختلف العلوم 
الشرعية من تفسير وتوحيد وفقه وجتويد باإلضافة إلى تعليم اللغة 
العربية بشكل مبسط يتيح لهن قراءة القرآن الكرمي مستقبال، ولألطفال 
يتم تدريس القاعدة النورانية لتعلم اللغة العربية باإلضافة إلى قصص 
القرآن وحفظ قصار الس����ور وغيرها من األنش����طة املمتعة، وقد قام 
النادي مؤخرا بعمل معرض لبيع السلع اليدوية وغيرها من املنتجات 
والتي حازت إعجاب اجلمي����ع، هذا باإلضافة إلى الندوات العامة وفقا 
للمناسبات االسالمية واملواسم اإلميانية كشهري رمضان وذي احلجة، 
كما يقيم النادي دورات لتعليم الطبخ من املطبخ العاملي، حيث تالقي 

هذه االنشطة املنوعة اقباال كبيرا من جانب السيدات الغربيات.

أعلنت جمعية العون املباشر أن مشروع األضاحي الذي تنفذه 
اجلمعية كل عام، يعد مبنزلة فرصة جيدة إلدخال الس���رور على 
قلوب اخواننا املسلمني، خاصة الفقراء منهم، من أجل مشاطرتهم 
فرح���ة عيد األضحى املبارك، مؤكدة انها قامت خالل العام الهجري 
1431 بالتركيز على األحي���اء والقرى الفقيرة، وأيضا املناطق التي 
يصعب على اجلمعيات واملنظمات اخليرية األخرى الوصول إليها، 
حيث بلغ إجمالي ما مت إنفاقه على مشروع األضاحي لهذا العام 2.118 
مليون دوالر أميركي في جميع الدول التي تعمل بها اجلمعية، والتي 
وصل عددها الى 27 دولة. وقالت اجلمعية انها حرصت كعادتها على 
اختيار اماكن االنتاج والش���راء من املربني انفسهم، وبشكل مباشر 

تفاديا للش���راء من االسواق، وذلك للحصول على اجلودة والسعر 
املناسبني، مبا يصب في صالح مشروع األضاحي واملستفيدين منه. 
وأض���اف ان عملية التوزيع مرت بفضل اهلل بطريقة احترافية في 
أجواء رائعة يسودها الفرح والسرور والدعاء لكل احملسنني، ولكل 
من رسم البسمة على أوجه الفقراء واملساكني، متمنية ان يدخل اهلل 
سبحانه وتعالى هذه الفرحة يوم القيامة على قلوب كل من ساهم 

في هذا العمل من قريب او بعيد.
وقدمت اجلمعية الشكر لعموم احملسنني واحملسنات الكرام الذين 
قدموا الدعم واملساندة ملشروع األضاحي، مشيدة بهذه اجلهود في 

توطني العمل اخليري.

»العون المباشر« أنفقت نحو 2.118 مليون دوالر على مشروع األضاحي

خالل اجتماع مع مختاري المحافظة

ركزت على المناطق التي يصعب على الجمعيات والمنظمات الخيرية األخرى الوصول إليها

الدور املنوط باحملافظة ازاء هذه املناس����بات 
الوطنية، مبدين رغبتهم في املشاركة في هذه 
االحتفاالت املرتبطة بتاريخ الوطن واستقالله 
ودحر احملتلني عن أرضه، آملني ان تبقى أيام 
الكويتيني كلها فرح وسعادة ووطننا الغالي 

واحة من األمن واألمان.

مناطقهم على املشاركة والتفاعل االيجابي مع 
اجلهات املنظم����ة لالحتفال وذلك من منطلق 

املسؤولية الوطنية للجميع.
بدورهم أبدى عدد من املختارين جتاوبهم 
لتوجيهات احملافظ، مثمنني دوره في تعزيز 
الروح الوطنية لدى ابنائنا والعمل على ابراز 

أعلن محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 
ان احملافظة تولي أهمية قصوى للمشاركة في 
احتفاالت الكويت باليوبيل الذهبي لالستقالل 
ومرور عش����رين عاما على التحرير واللذين 
يصادفان في اخلامس والعشرين والسادس 
والعشرين من شهر فبراير املقبل، الفتا الى ان 
البشرية  احملافظة ستضع جميع االمكانيات 
واملادي����ة املتاحة الجناح ودع����م هذا العرس 
الوطن����ي الذي يحتل مكان����ا كبيرا في قلوب 
الكويتيني. جاء كالم احملافظ خالل اجتماعه 
الدوري الذي عقده مع مختاري احملافظة، حيث 
مت اطالعهم على آخر االستعدادات والترتيبات 
اجلاري االعداد لها من قبل احملافظة للمشاركة 

في احتفاالت األعياد الوطنية املقبلة.
وأوضح ان تعزي����ز روح االنتماء والوالء 
للوطن وترسيخ ثقافة املواطنة يأتي على سلم 
أولوياتنا، مؤك����دا على حرص احملافظة على 
زرع هذه املفاهيم لدى ابنائنا، الس����يما واننا 
مقبلون على ذكرى يومني وطنيني عزيزين علينا 
جميعا. وأضاف اننا اآلن نفتح باب املشاركة 
لدى جميع أبناء مناطق العاصمة للمشاركة 
في هذه املناسبة آمال من املختارين حث ابناء 


