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اجلمعية الكويتية لهواة الطوابع والعمالت 
مت اليوحة خالل غبقتها الرمضانية كرَّ

احتاد املبرات اخليرية  يُكرّم 33 فريقاً تطوعياً شبابياً

ندى أبو نصر

اقامت اجلمعية الكويتية 
الطوابــع والعمــات  لهــواة 
غبقتها الرمضانية والتي مت 
من خالها تكرمي االمني العام 
الوطني  الســابق للمجلــس 
للثقافة والفنون اآلداب م.علي 
اليوحة على تعاونه املستمر 
وجهــوده املثمــرة فــي دعم 
اجلمعية، هذا وتخلل الغبقة 
االحاديث الودية املتبادلة بني 
اعضاء اجلمعية واحلضور.

والقــى رئيــس اجلمعية 
محمد جمال كلمــة قال فيها: 
جنتمع اليوم لنعبر عما يدور 
في خلدنا من تقدير واعتزاز 
ووفاء جتــاه اخ عزيز علينا 
ادى واجبــه علــى اكمل وجه 
بــكل  وحتمــل مســؤولياته 
جد واخــاص وتفان واجنز 
الكثير مــن االهداف الوطنية 
اثناء قيادته الحدى املؤسسات 
املهمة واحملورية التي اهتمت 
باجلوانــب الثقافية واالدبية 
والفنية والتاريخية والتراثية 
لبلدنا العزيز، حيث كرس كل 
وقته وبذل كامل جهده وأدى 
واجبــه على اكمــل وجه في 
سبيل حتقيق اهداف املجلس 
وتطلعات املهتمني في تطور 
املجاالت الثقافية املتعددة التي 
كان يتصدى لها ويتابعها بكل 
جد واخاص في سبيل ابراز 
اجلوانب املشــرقة من تاريخ 

وتراث الكويت.
واضاف: لقد كنت معتادا 
الســنوات االخيــرة  خــال 
على زيــارة املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 

ليلى الشافعي

أكــد نائب رئيــس احتاد 
املبرات واجلمعيات اخليرية 
د.عبداحملسن اخلرافي في كلمة 
ألقاها نيابة عن رئيس احتاد 
املبرات واجلمعيات اخليرية 
خالد العيسى الصالح خال 
االحتفال بتكرمي املشاركني في 
البرنامج التلفزيوني »أيادي 
الكويــت  أن  أكــد  بيضــاء«، 
معروفة بعملها اخليري من 
قبــل اكتشــاف النفــط وهي 
طبيعة متأصلة في املجتمع 
الكويتــي الــذي كان حافــا 
باألوقاف، والــزكاة والوقف 
كانا من منابع العمل اخليري.

وأشار اخلرافي في احلفل 
الذي أقيم في مقر رابطة األدباء 
الكويتية إلى أن نصف األوقاف 
الكويتية كانت نسائية وهذا 
دليل على أن املرأة الكويتية 
التي كانت ال تعمل وقتها، قد 
ورثت هذا العمل اجلليل من 

هــذه البقعــة الصغيــرة من 
اجلزيرة العربية، وما تتميز 
به من مــوروث ثقافي وفني 
وتاريخــي لم يكن الكثير من 
املهتمني يعرفونه او يتوقعونه 
وكان كل ذلــك بفضل اجلدية 
املتواصــل واملثابر  والعمــل 
الدارة املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بقيادة م.علي 
اليوحــة، اذ يشــهد القاصي 
والدانــي علــى اهتمــام هــذا 
الرجل ومتابعته املســتدامة 
لكل صغيرة وكبيرة تتعلق 
بهــذه اجلوانــب املتعددة من 
تاريخ وتراث الكويت. وتابع 
جمال: كنت خال هذه الفترة 
على اتصال مستمر بعدد من 
املسؤولني في املجلس الذين 
كانــوا يتابعون بــكل حلظة 
االجنازات ويقومون بواجباتهم 
بكل جد ومثابرة وال يفوتني 
ان اشير الى العاقة الوطيدة 

بهم، وان جناح برنامج أيادي 
بيضاء يؤكد على عراقة العمل 

اخليري في الكويت.
وأشــار الفليــج إلــى أن 
البرنامج كان هدفه إبراز تلك 
األعمال اخليرية واإلنسانية، 
وتوجــه بالشــكر إلى جميع 
القائمــني عليه واملشــاركني 
فيــه، مضيفــا: انطاقــا من 
قولــه تعالــى )وال تنســوا 
الفضل بينكم( فإننا نتوجه 
بالشكر اجلزيل لقناة الشباب 
والرياضة بتلفزيون الكويت 
ووزارة اإلعام على إنتاج هذا 
البرنامج الذي يدعم الشباب 
الذيــن هم عماد األمة وســر 

نهضتها.
من جانبه، شــكر رئيس 
فريق رواد األعمال التطوعي 
عبداهلل تركي األنبعي احتاد 
املبرات اخليرية مشيدا بالدور 
الــذي كان يقــوم بــه آباؤنا 
وأجدادنــا فــي عمــل اخلير، 
الفتــا إلى أن مــن يذهب قبل 

والثقة املتبادلة والتفاهم التام 
بني م.علي اليوحة وموظفيه 
فــي املجلــس صغيرهم قبل 
كبيرهم ومن دون اســتثناء، 
فــكان اجلميــع يكــن لــه كل 
حب وود وتقديــر واحترام، 
واليوم نود ان نسجل اعتزاز 
جمعيتنا وتقديرها لتجاوب 
وتبني م.على اليوحة القتراح 
اجلمعية بإنشاء متحف للبريد 
لتوثيق تاريخ الكويت في هذا 
املجال الذي كان في فترة من 
الفترات هو احملور الرئيسي 
لاتصاالت بني الدول واالفراد 
سواء للتواصل االجتماعي او 
الثقافي او السياسي وسيسجل 
املتحف بــكل فخــر واعتزاز 
وتقديــر دور م.على اليوحة 
في انشائه ليكون معلما مهما 
يحكي تاريخ الكويت في هذا 
املجال والــذي تثبت الوقائع 
التاريخيــة ان تاريخ البريد 
في الكويت يعود الى سنوات 
طويلة ما يقــارب ٢7٠ عاما، 
حيث ان التاريخ يســجل ان 
اول رســالة ارســلت بالبريد 
مــن الكويــت كانت فــي عام 
١75٠ عندما هرب ممثل شركة 
الهند الشرقية الهولندية من 
البصــرة الى الكويــت. وفي 
ختــام كلمتــه قال جمــال: ال 
نســتطيع اال القول ان تنحي 
م.علــى اليوحة عــن موقعه 
خســارة كبيرة لهــذا القطاع 
املهــم واحليوي لكــن عزاءنا 
في تعيني كامــل عبداجلليل 
خلفا له ونحن على ثقة بأنه 
سيكون خير خلف خلير سلف 
متمنني له التوفيق والنجاح 

في عمله ومسؤولياته.

صاة املغــرب الــى املناطق 
العماليــة في هذه األيام يجد 
آالف املتطوعني واملتطوعات 
الذين يقومون بتوزيع وجبات 
اإلفطــار، استشــعارا منهــم 
ملســؤوليتهم جتــاه وطنهم 
ويعملــون بإخاص من أجل 
تنفيذ هذه املهمة اإلنسانية.

بدوره، قال املدير التنفيذي 
الحتاد اجلمعيــات واملبرات 
عبــداهلل احليــدر إن الهدف 
من هذا احلفل تعزيز العاقة 
بني االحتاد واجلمعيات التي 
انضمت إليه وهي 57 جمعية 
وكذلك يسعى االحتاد الى مد 
جســور التعاون والتنسيق 
وتبادل اخلبرات بني اجلهات 
اخليرية مبا يحقق مصلحة 

الكويت والعمل اخليري.
وتضمــن احلفــل تكــرمي 
العديــد مــن الشــخصيات 
والفــرق التطوعيــة، كما مت 
الشــخصيات  أبــرز  تكــرمي 
التي خدمت اإلعام الكويتي 
أمثــال: د.نادر القنة أســتاذ 
املســرح والدرامــا، وســامي 
العنزي مدير إذاعة البرنامج 
الثاني سابقا، والشخصيات 
التي استضافت البرنامج في 
دواوينها مشكورة وهم: العم 
البابطني،  عبدالعزيز سعود 
والعم عبدالعزيز الغنام وبدر 
العصيمي، إضافة إلى تكرمي 
إدارة وأعضــاء فريــق عمــل 
برنامج »أيادي بيضاء« و33 

فريقا تطوعيا كويتيا.

جمال: دور مهم للمجلس الوطني في إبراز دور الكويت التاريخي والثقافي

جناح برنامج »أيادي بيضاء« يؤكد عراقة العمل اخليري الكويتي

م. علي اليوحة متوسطا محمد جمال وعيسى دشتي

م. علي اليوحة مع اعضاء جمعية جمع الطوابع في لقطة جماعية

خالد الصالح ود.عبداحملسن اخلرافي ود.عصام الفليج مع الفرق التطوعية الرجالية في لقطة جماعية

سالم شبيب مع أعضاء جلنة املرأة 

اسبوعيا تقريبا ملتابعة اعمال 
املجلس واجنازاته واالستفادة 
ممــا ينشــره مــن دراســات 
ابدع  واستطاعات ومؤلفات 
الكثيــر من املهتمــني في تلك 
املجاالت بكتابتها وقام املجلس 
بطباعتهــا ونشــرها خدمــة 
للثقافة العامــة وابرازا لدور 
الكويــت التاريخي والثقافي 
خــال احلقــب املاضيــة من 
الزمن والتي امتدت ألكثر من 
ألفي عام او يزيد كما تشــهد 
بذلــك اآلثار املتنوعة التي مت 
اكتشافها في فيلكا والصبية 
وغيرها مــن مناطق الكويت 
والتي كان جلهود املجلس في 
الفتــرات االخيرة الريادة في 
اكتشافها وإبرازها للمهتمني 
والباحثني في هذا املجال، كما 
ان الســنوات العشر املاضية 
شهدت طفرة كبيرة في ابراز 
اجلوانب املتعددة من تاريخ 

أبيها وأخيها فأوقفت لوجهه 
اهلل تعالى ومن أجل مرضاته، 
مضيفــا أن احتــاد املبرات ال 
ينافس أنشــطة املبــرات بل 
ينسق بينها، ويعمل من أجل 
حتقيق اخليرية ولذلك يتبنى 
االحتاد اليوم مثل هذا التكرمي.
وأضــاف: نشــكر وزيرة 
الســابقة د.هنــد  الشــؤون 
الصبيــح التــي وافقت على 
إنشــاء هــذا االحتــاد، كما ال 
يســعنا في هــذه املناســبة 
الطيبة إال أن نتقدم بالشــكر 
والعرفان جلميع الفرق التي 
شــاركت في برنامج »أيادي 
جهودهــم  علــى  بيضــاء« 
املباركة في دعم مسيرة العمل 
اخليــري والتطوعي في بلد 
اخلير والعطــاء. من جهته، 
قال معد ومقدم برنامج أيادي 
بيضــاء د. عصام الفليج: إن 
شــباب الكويت يبثون األمل 
في هذه األمــة ويعملون من 
أجل رضا اهلل ونحن نفتخر 

خالد الصالح ود.عصام الفليج في لقطة جماعية مع الفرق التطوعية النسائية

ديوان الرفاعي استقبل املهنئني بشهر رمضان

فرج ناصر

اســتقبل ديــوان الرفاعي 
املهنئني بشهر رمضان املبارك، 
حيث توافد على الديوان في 
منطقة الشامية عدد كبير من 
املواطنني والشــيوخ ونواب 
الشــخصيات  األمــة وكبــار 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
للتهنئة بهذه املناســبة، وقد 
التهانــي  تبــادل احلضــور 
والتبريكات، وذلك وسط أجواء 
رمضانية مميزة سادها الود 
واحملبة. بدوره، رفع املشرف 
العام على ديوان الرفاعي بسام 
هاشــم الرفاعي أســمى آيات 
التهاني والتبريكات الى مقام 
صاحب الســمو األمير وإلى 
سمو ولي العهد والى الشعب 
الكويتي الكرمي مبناسبة شهر 

أبناء الكويت اخليرين الذين 
تعودنــا منهــم تبــادل هــذه 
الزيــارات وهذا ليس بغريب 
على أهل الكويت الذين جبلوا 
على هذه العادة القدمية التي 
متيزوا بها عن اآلخرين، خاصة 
في هذا الشهر الفضيل، والذي 

نتمنى ان يعود علينا باليمن 
واخلير والبركات، هذا الشهر 
شهر اخلير واحملبة والغفران.
وتابــع: فخور جــدا بهذا 
التوافد من املواطنني واملقيمني 
على تراب هذا الوطن الغالي 
الزيــارات والتهنئة  لتبــادل 
بهذا الشــهر املبارك، مضيفا: 
أنتهز هــذه الفرصــة وأقول 
للشــعب الكويتــي علينا ان 
نكــون شــعبا واحــدا وصفا 
واحــدا وأن يكــون التكاتف 
والوحدة شعارنا خاصة مع 
ما تشهده املنطقة من ظروف 
غير مستقرة. وأدعو اهلل ان 
يحفظ الكويت وشــعبها من 
كل مكروه حتت قيادة أميرنا 
وربان سفينتنا صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 

وسمو ولي العهد.

النائب رياض العدساني مباركا

محمد الصقر وعصام الصقر خالل االستقبال

النائب عبدالوهاب البابطني مهنئا محمد الرفاعي 

عبدالعزيز البابطني مباركا

الشيخ طالل اخلالد مهنئا 

عبدالرحمن الغنيم وبسام الرفاعي

النائب عمر الطبطبائي مهنئا محمد الرفاعي 

جواد بوخمسني ود.عماد بوخمسني يهنئان

الفريق الركن هاشم الرفاعي والسفير السعودي األمير سلطان بن سعد 

رمضان الكــرمي والى األمتني 
العربية واإلســامية باليمن 
بهــذه  والبــركات  واخليــر 
املناسبة العزيزة على قلوبنا 

كمسلمني.
وأضاف: تشرفنا بديوان 
الرفاعي باســتقبال أهلنا من 

شقير: احتاد العمال يشارك مبؤمتر جنيڤ الدولي 
للعمل وال مالحظات على الكويت في تقرير  اخلبراء

أسامة أبو السعود 

اســتقبل رئيــس احتاد 
الكويــت م. ســالم  عمــال 
شــبيب العجمــي وقيادات 
االحتــاد املهنيــني بشــهر 
رمضان املبارك وذلك خال 
الغبقة الرمضانية التي أقامها 
احتاد العمال مبقره في ميدان 

حولي مساء أمس األول.
وهنــأ الســكرتير العام 
لاحتاد عوض شقير عمال 
الكويت قاطبة مبناسبة شهر 
رمضان املبارك، داعيا اهلل أن 
يتقبل طاعة اجلميع، وموجها 
الشكر لكل من حضر الغبقة 
الرمضانيــة التــي يقيمهــا 
االحتــاد كل عام مبناســبة 
شهر رمضان املبارك وجتمع 
القيادات النقابية والعمالية.
وأكــد ان هذا اللقاء دليل 
على اهتمام العمال والقيادات 
النقابية  النقابية بحركتهم 
وتقوية صفوفها وتوحيدها 

الكويــت سيشــارك قريبــا 
الدولي  العمــل  في مؤمتــر 
في جنيڤ ومت تشكيل وفد 
لهذا الغرض برئاسة رئيس 
االحتاد العام لعمال الكويت 
و4 أعضاء من أعضاء املجلس 

التنفيذي لاحتاد.
وأعلن شقير ان الكويت 
ال يوجــد عليها أي ماحظة 

فــي تقريــر جلنــة اخلبراء 
هو أمــر يفرحنا كتجمعات 
نقابية، داعيا اجلهات املعنية 
فــي الدولــة الــى مزيد من 
دعــم حرية العمــل النقابي 
واستقاله، متمنيا االستقرار 
لعمل الكويت النقابي واملزيد 
من التقــدم والرخاء لبلدنا 

احلبيب الكويت.

االحتاد أقام غبقة رمضانية واستقبل املهنئني برمضان

سالم شبيب وعباس عوض وعدد من احلضور 

مبــا يخــدم عمــال الكويت 
وبلدنا احلبيب.

وتابع شقير قائا »نحن 
فــي االحتــاد العــام لعمال 
الكويت مطمئنني الستقرار 
العمل النقابي وتركيزه على 

قضايا العمال«.
املجلــس  أن  وأعلــن 
التنفيــذي الحتــاد عمــال 

ملشاهدة الڤيديو


