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جائزة الشيخ فهد األحمد إضافة حقيقية للعمل الخيري

أمانة العمل الخيري بجمعية اإلصالح أصدرت بيانًا

د.المعتوق: تصريحات الشيخ أحمد الفهد 
شاهد جديد على نصاعة العمل الخيري

الفالح: كلمات أحمد الفهد تدعيم 
لمسيرة العمل الخيري الكويتي

تجربة »بشائر الخير« في الواليات المتحدة

من باب العاملية مبنحها أردوغان 
الش����خصية االس����امية  جائزة 
املتميزة وهو اختيار موفق بعد 
أن أثبتت سياساته ومواقفه منذ 
أن تولى رئاسة الوزراء في دولة 
تركيا الش����قيقة حرصه الدؤوب 
على مد جسور االتصال مع العالم 
االسامي. وأضاف رئيس الهيئة 
ان جائ����زة الش����هيد فهد األحمد 
الدولي����ة للعم����ل اخليري متثل 
اضافة حقيقية ومميزة في مجال 
العمل اخليري واالنساني وتشكل 
حافزا لدعم العمل اخليري وحتقيق 
املزيد من االجنازات لصالح الفقراء 
واحملتاجني، كما أنها تأتي امتدادا 
ملسيرة العطاء الذي غرس بذرته 
الشهيد الشيخ فهد االحمد رحمه 
اهلل. ومتن����ى د.املعت����وق مزيدا 
م����ن التوفيق والنج����اح والرقي 
جلائزة الشهيد فهد االحمد التي 
أصبحت معلم����ا مهما من معالم 
العمل اخليري في الكويت ومعززا 

ملكاسبه اخليرية واالنسانية.

العمل اخليري  أمانة  رحبت 
بجمعية اإلصاح االجتماعي مبا 
جاء في كلمة الشيخ أحمد الفهد 
عن العمل اخليري والتي قال فيها 
»العمل اخليري واجبنا الشرعي 
واإلنساني ولن نسمح بتشويهه« 
وقال الش���يخ أحمد عبدالعزيز 
الفاح نائ���ب األمني العام: هذه 
الكلمة دعم من الشيخ أحمد الفهد 
ملسيرة العمل اخليري الكويتي 
واستمرار لدعم قيادات الكويت 
في املاضي واحلاضر لهذا العمل 
الذي يعد أهم صادرات الكويت إلى 
العديد من دول العالم.  وأضاف 

الفاح: كلمة الشيخ أحمد الفهد تأتي مواكبة لدعمه 
وتشجيعه للقائمني على العمل اخليري من خال 
جائزة الشهيد فهد األحمد للعمل اخليري التي يرأسها 
وتقدم جوائز سنوية بهدف تكرمي املؤسسات اخليرية 
ودفع القائمني عليها لبذل مزيد من العمل واإلبداع 
في هذا املجال وصوال إلى رفع اسم الكويت عاليا.  
وأش���ار الفاح إلى أن أمانة العمل اخليري تعتز 
بهذه الكلمات من قيادات الكويت وتعتبرها خير 
دليل على نزاهة العمل اخليري الكويتي وبراءته 
من محاوالت تش���ويهه، موضحا أن أمانة العمل 
اخليري تنفذ مشروعاتها في اخلارج بإشراف من 

احلكومة الكويتية، وحترص على 
أن يشارك في افتتاح مشروعاتها 
مس���ؤولون من وزارة الشؤون 
االجتماعية وسفراء الكويت في 

الدول التي تعمل بها. 
ودع���ا الفاح إلى اس���تمرار 
دعم ومساندة العمل اخليري مبا 
يصب في صال���ح الكويت وفي 
إطار جهود خطط التنمية على 
جميع املستويات ومنها العاقات 
اخلارجية بهدف إبراز دور الكويت 
العاملي كإحدى أكثر الدول الداعمة 
للتنمية اإلنسانية في العديد من 

دول العالم. 
وكان الش���يخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والرئيس 
الفخري جلائزة الشهيد الشيخ فهد األحمد الدولية 
للعمل اخليري قد قال في كلمته أثناء تكرمي الفائزين 
باجلائزة مساء االثنني 2011/1/10: لن نسمح بأن ميس 
أحد عملنا اخليري أو مينعه أو يشوهه وسنسير به 
ونعمل من خاله ورؤوسنا مرفوعة، فهذا واجبنا 
الشرعي واإلنساني، وأن الكويت من خال قيادتها 
احلكيمة ومؤسساتها وشعبها سيستمرون في دعم 

العمل اخليري اإلنساني ما بقيت الكويت. 

ليلى الشافعي
بدعوة من احتاد مسلمي أميركا )MAS( دعي رئيس جمعية بشائر 
اخلير عبداحلميد البالي للمؤمتر السنوي الذي عقده احتاد مسلمي 
أميركا، وذلك للتحدث عن النظرية االميانية في عاج املدمنني، وبحضور 
ما يقارب سبعة آالف مشارك من عدة واليات، وحتدث البالي عن جتربة 
جمعية بشائر اخلير في التعامل مع مشكلة املخدرات واملدمنني، مما 
كان له أكبر األثر في جموع احلاضرين، حيث ركز على حجم املشكلة 
عامليا وعجز الكثير من احلكومات عن التعامل مع هذه املشكلة فيما 
جنحت الكثير من املنظمات غير احلكومية في التصدي لهذه املشكلة 
وكانت جمعية بشائر اخلير من هذه املؤسسات الشعبية التي جنحت 
جناحا باهرا في هذا املجال. واستطاعت في خال ثمانية عشر عاما أن 
تنقل التجربة من الكويت الى الكثير من دول العالم عندما تفوقت على 
نفس����ها وعلى التحدي الكبير الذي برز في طريقها، وقد أبدت الكثير 
من الواليات اإلعجاب بهذه اجلهود، ومتنى الكثير انتقال التجربة الى 
الواليات املتحدة لاس����تفادة من هذه النجاحات التي حققتها جمعية 

بشائر اخلير.

الفهد الصباح، مثمنا منح جائزة 
املتميزة  الشخصية االس����امية 
لرئيس وزراء تركيا رجب طيب 
أردوغان تقديرا جلهوده الرائدة 
في خدمة العمل االنساني ومواقفه 
املشرفة اساميا وعامليا في خدمة 

القضايا االسامية.
وقال د.املعتوق في تصريح 
صحافي ان اجلائزة تدخل بثبات 

أش����اد رئيس الهيئة اخليرية 
العاملي����ة د.عبداهلل  االس����امية 
معت����وق املعت����وق بتصري����ح 
الشيخ احمد الفهد الذي اكد فيه 
ان العم����ل اخليري عقيدة ومبدأ 
ال ميكن التخلي عنه، معتبرا ان 
هذه التصريحات تصب في خانة 
الش����واهد والدالئل على شفافية 
العمل اخليري في الكويت ونزاهته 
ونصاع����ة صفحت����ه، وانه عمل 
انساني بالدرجة االولى يستهدف 
العمل على تلبية احتياجات شرائح 
الفقراء واملس����اكني وطلبة العلم 

واأليتام وغيرهم.
وأثن����ى املعتوق في س����ياق 
تصريحه على جهود مجلسي أمناء 
وادارة جائزة الشهيد الشيخ فهد 
االحم����د الدولية للعمل اخليري، 
وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش����ؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان والرئيس 
الش����يخ احمد  الفخري للجائزة 

د.عبداهلل املعتوق

أحمد الفالح

خالل حفل تسلم حضانات جمعية صندوق المرضى شهادة عضوية منظمة اليونسكو

الشرهان: العمل الخيري من أهم صادرات الكويت 
في المجال اإلنساني وركن أساسي في المنظومة العالمية

ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية صندوق اعانة املرضى 
د.محمد الشرهان االثر الطيب الذي تركه العمل اخليري 
في الكويت بكل آلياته ومؤسساته، وقال خال حفل تسلم 
حضانات جمعية صندوق اعانة املرضى شهادة عضوية 
منظمة اليونس���كو والذي أقيم حت���ت رعاية وحضور 
األمني العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة عبداللطيف البعيجان وبحضور كل من مدير 
جمعية صندوق إعانة املرض���ى جمال الفوزان واملدير 
التنفيذي فيصل الياقوت ومن وزارة الصحة مدير منطقة 
حول���ي الصحية د.عبدالعزيز الفرهود ورئيس قس���م 
اخلدمة االجتماعية مبستشفى مبارك عادل عبدالعزيز 
ومديرة حضانات صندوق إعانة املرضى منى الرشيدي 
وعضو مجلس االدارة عبداهلل السعيد، وأشار د.الشرهان 
الى متيز الكويت بني دول العالم باجتاهاتها االنسانية 
واخليرية ودعمها املستمر لبرامج العمل اخليري الداعمة 

للتنمية.
وأضاف الشرهان ان جمعية صندوق إعانة املرضى وفي 
هذا االطار وضمن رسالتها اخلدمية التي تقدمها للمجتمع 

بكل أطيافه قد اهتمت مبجال اخلدمات التعليمية لاطفال 
التي متثلت في إنشاء اجلمعية للجنة احلضانات التي يتم 
فيها تقدمي برامج تعليمية لاطفال في مرحلة الطفولة 
املبكرة جتمع بني التعليم واللعب عبر برنامج يديره أفراد 
مدربون تدريبا مهنيا، مؤكدا ان حضانات جمعية صندوق 
اعانة املرضى تهتم بتقدمي األسس التعليمية الصحيحة 
التي تضمن تنشئة سليمة على اعتبار أن شخصية الفرد 
تتحدد في سنوات عمره االولى، كما ان املناهج الدراسية 
فيها تس���تهدف تزويدهم مبهارات أساسية مبا في ذلك 

اللغة ومفاهيم مبدئية في علوم اخرى.
في كلمته أثنى راعي احلفل األمني العام للجنة الوطنية 
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة عبداللطيف البعيجان 
على جمعية صندوق اعانة املرضى وعلى حضاناتها خيرا، 
مشيرا الى ان انضمام احلضانات الى منظمة اليونسكو 
قد جاء بعد أن حتققت لها شروط االنضمام وبعد اجلهود 
املبذولة واالثر الواضح مل���ا تقوم به حضانات جمعية 
صندوق اعانة املرضى، متمنيا دوام التوفيق والتطور 

جلمعية صندوق إعانة املرضى وحضاناتها.
وأوضح أن عدد املدارس املنتسبة لليونسكو عامليا 

حوالي 8500 مؤسس���ة تعليمية في 180 دولة وذلك في 
عام 2010 وقد انضمت مدارس الكويت الى شبكة املدارس 
املنتسبة لليونسكو خال العام الدراسي 1997/1996 بعدد 
23 مدرسة وذلك حرصا من وزارة التربية على مشاركة 
املجتمع الدولي، وتأكيدا على س���رعة تبادل املعرفة مع 
اآلخرين وس���عيا لتحقيق االفضل في مسارات العملية 

التربوية.
وقد بلغ عدد املدارس املنتسبة لليونسكو بالكويت 

خال عام 2011/2010، 41 مدرسة.
من جانبها، أكدت مديرة حضانات جمعية صندوق اعانة 
املرضى منى الرشيدي في كلمتها ان جمعية صندوق إعانة 
املرضى باعتبارها أحد روافد العمل اخليري في الكويت 
تس���عى الى تقدمي خدمات مجتمعية كانت احلضانات 
احدى هذه اخلدمات، وأوضحت الرشيدي ان احلضانات 
كان لها العديد من االجنازات في مجال االهتمام بالطفولة 
األمر الذي جعلها حتصل على عضوية املنظمة الدولية 
للعلوم والتربية والثقافة، وهي بذلك أول حضانة كويتية 
تربوية أهلية تنضوي حتت مظلة هذه املؤسسة الدولية 

العريقة.

البعيجان: 41 مدرس�ة منتس�بة ل� »اليونس�كو« وكان لها دور في االحتفال باليوبيل الذهبي
الرش�يدي: نح�ن أول حضان�ة كويتي�ة تحصل عل�ى عضوي�ة المنظم�ة الدولية 

البعيجان يسلم الشرهان شهادة العضوية بحضور د.عادل التوحيد ومنى الرشيدي

جمع من احلضور يستمعون إلى د.محمد العوضي ونبيل العوضي

»األوقاف« نظمت محاضرة »بلدة طيبة ورب غفور« بالتعاون مع مشروع رياض الجنة

العوضي: الفئران أسقطت حضارة سبأ ألنهم لم يشكروا نعمة اهلل عليهم
ليلى الشافعي

»بلدة طيبة ورب غفور« حتت هذا االس���م ألقى كل 
من الداعية نبيل العوضي ود.محمد العوضي محاضرة 
جماهيرية في مس���جد جابر العلي في اطار محاضرات 
مشروع رياض اجلنة بالتعاون مع وزارة االوقاف الكويتية، 
جاءت احملاضرة لتمزج املاضي باحلاضر وتستدعي من 
القصص القرآني ما يدلل على الواقع الشامل، »اجتماعيا، 
وسياسيا، ونفس���يا« الذي يعيشه املسلمون في كثير 
من الباد االسامية، محاضرة الشيخني ملئت بالدالالت 
الرمزية واملشاهد التحذيرية املعبرة والتي حتكي قصص 

اليوم من خال قصة االمس.

لن يصيبنا الفقر!

ب���دأ الداعية نبيل العوضي متحدثا عن قصة قرآنية 
كانت منوذجا للبل���دة الطيبة التي متردت على واقعها 
املثالي ورفض���ت خيرات جناته���ا الوارفة ودعت على 
نفس���ها باملش���قة بعد الراحة والباء بعد النعيم وهي 
قصة س���بأ قائا »سبأ هو رجل يعود نسبه الى يعرب 
بن قحطان اجنب الكثير من البنني فذاع صيته ونسبه 
فس���ميت البلدة التي يسكنها هو واوالده باسمه والتي 
جاءت باسمها س���ورة كاملة في القرآن الكرمي وذلك ملا 
متيزت به هذه البلدة من جنات وخيرات )لقد كان لسبأ 

في مسكنهم اية جنتان عن ميني وشمال( ولم يكن املراد 
من جزاء هذه النعمة الوارفة سوى شكر اهلل عليها )كلوا 
من رزق ربكم واش���كروا له بلدة طيبة ورب غفور( فقد 
متيزت سبأ بطيب هوائها وتربتها، حتى ان احلشرات لم 
تستطع ان تسكنها من طيب هوائها فا تعب وال نصب 
وال كدر، ورغم ذلك قوم س���بأ لم يشكروا اهلل على هذه 
النعم ولم ينظروا لكدر العيش في الباد التي حولهم، 
وكثير من الناس هكذا ال يحمدون اهلل على النعم التي 
هم فيها فا يشكرون حتى ان اجلهاء منهم يقولون لو 

ان الفقر ركب صاروخا ما اصابني!

حظوظ النفس وحظوظ الحق

وم���ن جانبه حتدث د.محم���د العوضي عن اجلانب 
التحليلي املعاصر للبلدة الطيبة متسائا »ترى ما شروط 
وصفات البلدة الطيبة؟« وكي���ف نحافظ عليها ونحن 
نعيش واقعا من االرتباك واالضطراب وجهل الرؤية، فا 
ميكن ان تكون مسلما حقيقيا دون ان تشارك املسلمني 
احزانهم وهمومهم وافراحهم، ولنا في رس���ول اهلل ژ 
وهو القائد واملعلم النظر والتدبر فقد نظر ژ وهو في 
يومه االخير قبل وفاته الى املسلمني وهم يصلون وكان 
يؤمهم ابوبكر الصديق فتبس���م واشار الى ابي بكر لكي 
يكمل الصاة ولنا في نظرته وتبسمه عديد االشارات التي 

يقدمها القائد كما اشار االمام النووي الى ان سبب تبسم 
الرسول هو »اقامة جماعة املسلمني الصاة« وائتمامهم 
بإم���ام واجتماع كلمتهم واتف���اق قلوبهم وادخال االمل 
على الصحابة وتلك هي س���مات القائد والبلدة الطيبة 
هي البلدة املتكاملة قيادة وشعبا ونهجا وسلوك حياة 
الن تكام���ل الطيبة في املجتمع يؤنس الناس فيجعلهم 
يتنازلون عن كثير من حظوظ النفس في س���بيل حظ 

احلق وتقدم احلق.

حرب الفئران

واضاف نبيل العوضي أن قوم س���بأ ملوا الراحة 
والنعيم فقد كان عملهم راحة وسفرهم سياحة فدعوا 
على انفسهم بأن يكون في سفرهم مشقة )فقالوا ربنا 
باعد بني اسفارنا وظلموا أنفسهم( فقد ارسل اهلل لقوم 
سبأ ثاثة عشر نبيا فكذبوهم لهذا سلط اهلل عليهم 
»الفئران« فبدأت الفئ���ران تعمل بأمر اهلل في تدمير 
س���د مأرب العظيم الذي كان س���ببا في خيرات قوم 
س���بأ حتى ُدمر السد فغرقت القرى والزروع وماتت 
النس���اء واالطفال وعمهم الهاك )فاعرضوا فأرسلنا 
عليهم س���يل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتني ذواتي 
أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل( فتبدل نعيمهم 

قحطا وباء.

في اطار برامجه الحافلة ودوره الفعال في دعم جميع 
قضايا المجتمع، قام البنك االهلي المتحد بالمساهمة مع 
جمعية النجاة الخيرية في »لجنة المنابر القرآنية« دعما 
منه لهذا المشروع الذي يتضمن حلقة قرآنية لفصلين 
دراسيين باالضافة الى المساهمة في مشروع السبورة 

الذكية وهي احدى التقنيات الحديثة في التعليم.
البن����ك االهلي المتحد لديه برامج اجتماعية حافلة 
بأنشطة دعم ورعايات اجتماعية، والتي تعود بالنفع 

المعنوي والثقافي البناء هذا الوطن المعطاء.
رعاية البنك لهذا المش����روع الخيري تأتي انطاقا 
من ايمانه العميق بأهمية دور البنك في دعم مثل هذه 

الجمعيات في المجتمع وبمسؤوليته االجتماعية التي 
تعزز الوالء بين مختلف شرائح المجتمع امتثاال لمبادئ 
الشريعة االسامية السمحة التي تحث على التعاون 

والبر واالحسان.
وتجدر االشارة الى ان البنك قد قام مؤخرا بتقديم 
الدعم والرعاية للكثير من االنشطة الثقافية الرياضية 
والصحية وغيرها من االنشطة والمؤتمرات التي تعنى 
بالصناعة المالية االسامية، وذلك حرصا من المتحد 
على تواصله المس����تمر مع جميع فئات المجتمع في 
تدعيم مختلف انش����طتهم التي تع����ود عليهم بالخير 
عن طريق المس����اعدة في تحقيق اهدافهم، ويعد هذا 

التواجد الدائم في اطار رس����الة المتح����د الهادفة الى 
خدمة المجتمع.

قدم كل من الشيخ مشاري الخراز مستشار تطوير 
المنتجات االسامية وشريف الخولي نائب الرئيس 
التنفيذي بالوكالة للخدمات المصرفية في البنك االهلي 
المتحد شيك الدعم والرعاية للدكتور عصام الفليج 
عضو مجلس االدارة في لجنة المنابر القرآنية بحضور 
عم���اد المطوع عضو مجل���س االدارة � لجنة المنابر 
القرآنية، اللذين قاما بدورهما بتقديم درع تحمل عنوان 
»خيركم من تعلم القرآن وعلمه« تقديرا من الجمعية 

لدعم المتحد المتواصل في جميع أنشطة الجمعية.

من اليمني شريف اخلولي ومشاري اخلراز ود.عصام الفليج وعماد املطوع شريف اخلولي يتسلم درع اللجنة من د.عصام الفليج

»المتحد« يساهم مع »النجاة الخيرية« في حلقات »لجنة المنابر«

)كرم ذياب(جانب من احلضور
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