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أرسل كلمة »اشتراك«

الهيئة اخليرية تستأنف
نشاطها اخليري عقب العطلة

استأنفت الهيئة اخليرية 
العاملية نشاطها  اإلســامية 
اخليري عقــب انتهاء عطلة 
عيــد األضحــى املبــارك في 
مقرهــا الرئيــس وفروعهــا 
باحملافظات بتنظيــم لقائها 
التهانــي  الســنوي لتبــادل 
والتبريــكات بــن العاملــن 
بتلك املناسبة والتأكيد على 
التطلعات اإلنسانية للهيئة 
والقيــم األخاقيــة وأهدافها 
االستراتيجية خال املرحلة 
املقبلــة بحضــور لفيف من 

القيادين والعاملن.
وقــال نائب املديــر العام 
لقطاع املشاريع واملدير العام 
باإلنابــة عبدالرحمن املطوع 
إن الهيئــة اخليرية تواصل 
مسيرتها في خدمة اإلنسانية 
منــذ انطاقتهــا رســميا في 
١٩8٩م علــى أرض الكويــت 
الطيبة، مشــيرا إلى جناحها 
في إنفاذ مشــروع األضاحي 
لهذا العام في 48 دولة حول 
العالم وتدشن حملة إغاثية 
لليمن حتت شــعار »أغيثوا 
اليمــن« فضا عن مشــاريع 
الكســوة وهديــة العيــد في 
دول عديدة وخاصة مناطق 
املشردين والاجئن السورين 
واليمنيــن والفلســطينين 

وغيرهم. 
وأكد حرص قيادة الهيئة 
اخليرية على تعزيز وتنمية 
قيــم احلوكمــة والشــفافية 
واملؤسسية واملهنية وإجراءات 
التدقيق الداخلي واخلارجي 
بهدف حتقيق رسالة الهيئة 
الرامية إلى متكن املجتمعات 
اإلنسانية عبر برامج نوعية 
لتحسن أوضاعها املعيشية 

بــدوره، حتــدث رئيــس 
مكتب الهيئة الشرعية بالهيئة 
علي الكليب عن العمل اخليري 
الكويتي ودوره املشهود في 
ســد حاجات مايــن الفقراء 
واحملتاجــن حــول العالــم، 
مشــددا على أن أهل الكويت 
- حكاما ومحكومن - جبلوا 
منذ القدم على البذل والعطاء 

وحب العمل اخليري.
وأكد أن املؤسسات اخليرية 
الكويتية ال تدخر وسعا في 
احلفاظ على سمعة الكويت 
ووجهها اإلنســاني املشــرق 
من خال املشاريع املتنوعة 

فــي مجال اإلغاثــة والصحة 
والتعليــم والتنمية وكفالة 
األيتام وحفر اآلبار وغيرها.
الكليب في  واســتعرض 
كلمته قصة ســيدنا إبراهيم 
والدروس الدعوية واحلضارية 
واخليرية التي على املســلم 
استلهامها واالستفادة منها، 
مشيرا إلى صبره گ وتوكله 
على اهلل في مواجهة التحديات 

واملعوقات.
وشدد على أن قصة سيدنا 
ابراهيم في جميــع مراحلها 
ومحطاتهــا كانت وســتظل 
مضربــا لألمثــال ورافدا من 
روافد استلهام قيم التضحية 
والفــداء والعمــل اإليجابــي 

وطاعة اهلل عز وجل.
إلــى أن  الكليــب  ولفــت 
قيادة الهيئــة حريصة على 
استشارة الهيئة الشرعية في 
القضايا اخليرية واإلنسانية 
ذات الصلــة حفاظــا علــى 
مشــروعية العمــل اخليري 
ونزاهــة صفحته وتصويب 
مسيرته في االجتاه الشرعي 
الصحيــح الذي يحافظ على 
قيمــه ومبادئــه وأصولــه 

ورسالته النبيلة.
وفي الســياق نفسه، أكد 
مديــر املوارد البشــرية بدر 
املعتوق أهمية تطبيق اللوائح 
والقوانن التي تضمن سامة 
العمل وتعزيز كفاءته ورفع 
إنتاجيتــه، مشــددا على أن 
جناح الهيئة في بلوغ رسالتها 
اإلنسانية هو جناح للجميع، 
وأن الهيئة بصدد وضع خطة 
استراتيجية جديدة لتحقيق 
طموحاتها واستكمال مسيرتها 

اخليرية الرائدة.

املطوع: حريصون على تعزيز قيم احلوكمة والشفافية وإجراءات التدقيق الداخلي واخلارجي

علي الكليب وعبدالرحمن املطوع يتبادالن التهاني

بدر املعتوق متحدثا عن اللوائح واإلجراءات

والتعليميـــــة والصـــحية 
واالقتصادية. وأضاف املطوع 
أن الهيئــة تولــي التخطيط 
االستراتيجي أولوية خاصة 
من أجل التحســن املســتمر 
الوقــت  وحســن اســتثمار 
وتكريس املؤسسية والعمل 
بروح الفريــق وتعظيم قيم 
العمل واالحتســاب والتميز 
وتلبية احتياجات املتبرعن 
واملستفيدين على السواء وفق 
رسالة محددة ورؤية واضحة 
وأهــداف طموحــة وواقعية 
وجداول تشغيلية مدروسة 

ومنهجية.

الكليب: العمل اخليري له قيمه ومبادئه وأصوله ويسير في االجتاه الصحيح
بدر املعتوق: تطبيق اللوائح والقوانني يضمن سالمة العمل وتعزيز كفاءته ورفع إنتاجيته

الوزير د.فهد الشعلة خالل استقبال املهنئني  )احمد علي(

تهنئة ومباركة

وزير األوقاف استقبل املهنئني بالعيد
ثامر السليم

استقبل وزير األوقاف والشؤون 
اإلسامية ووزير الدولة لشؤون 
البلدية فهد الشــعلة وجريا على 
العادة السنوية في الوزارة املهنئن 
بحلول عيد األضحى املبارك، حيث 
توافد الى مكتبه منذ الصباح الباكر 
الوكاء املساعدون ومديرو اإلدارات 
واملوظفــون في جميــع قطاعات 
الوزارة وتبادلوا التهاني بالعيد، 
متمنن ان تعود هذه املناسبة على 
اجلميع باخلير واليمن والبركات، 
وشهد حفل االستقبال حشدا كبيرا 
من وكاء ومديري ورؤساء األقسام 

الوزير الشعلة مصافحا الزميل ثامر السليمواملوظفن.

»GUST« كرّمت موظفيها مبناسبة عيد األضحى
آالء خليفة

في بادرة احتفالية دعا 
رئيــس جامعــة اخلليــج 
للعلــوم والتكنولوجيــا 
د.وليــد صالــح بوحمــرا 
العاملــن باجلامعة حلفل 
غــداء أقيــم فــي اجلامعة 
بحضــور نائــب رئيــس 
مجلــس األمناء د.جاســم 
ونائــب  عبدالســام 
مديــر اجلامعة للشــؤون 
األكادميية د.فهد السميط 
وعميــدة شــؤون الطلبة 
د.رغــد الكاظمــي ومديــر 
البشــرية  املــوارد  إدارة 
نواف اخللف وكل العاملن 
باجلامعة. وقد سادت روح 
املودة واآللفة بن اجلميع 
ومت تبــادل كلمــات الــود 
باملناســبة،  والترحيــب 
وتنــاول اجلميــع الغداء، 
ونظمت مسابقات في جو 
عائلي بــن احلضور، ثم 
وزعت الهدايا على الفائزين 
بها في جو أســري جميل 
ومت تبــادل التهاني بعيد 

األضحى املبارك.

في بادرة احتفالية لإلدارة العليا

وليد بوحمرا خالل االحتفال 

جانب من موظفي اجلامعة خالل االحتفال 

زكاة كيفان وزعت الكسوة والعيدية
على أيتامها في اخلارج

أشاد رئيس زكاة كيفان 
التابعــة جلمعيــة النجــاة 
اخليريــة عــود اخلميــس 
مبســاهمات وتبرعات أهل 
اخلير وتفاعلهم الكبير مع 
مشــروع توزيــع الكســوة 
والعيدية على األيتام الفقراء 

خاصة خارج الكويت.
وأعــرب اخلميــس فــي 
تصريح صحافي عن خالص 
تهنئته بعيد األضحى املبارك، 
متمنيا من اهلل عز وجل أن 
يعيــده علــى الكويت أميرا 
وحكومة وشــعبا واألمتن 
العربية واإلسامية باخلير 
واليمــن والبركات، ســائا 
اهلل العلي القدير أن يحفظ 

والتبرعــات واملســاهمات 
اخلاصــة بتنفيذ مشــروع 
العيــد« لتوفيــر  »كســوة 
مابس العيــد لـ ١١٠٠ يتيم 
خــارج لكويت، موضحا أن 
اللجنة وزعت كساء اليتيم 
الواحد بـ ١٠ دنانير ووزعت 
كذلــك عيديات بـ ١٠ دنانير 

لليتيم ايضا.
وأوضــح اخلميــس أن 
كفالــة اليتيم تعد نوعا من 
أنواع التكافل االجتماعي بن 
املســلمن، حيث يهدف إلى 
رســم الفرحة واالبتســامة 
على األيتام الفقراء خال عيد 
األضحى املبارك والتخفيف 
عن كاهلهم فقدانهم آباءهم، 

موضحا أن من يكفل يتيما 
يكون رفيقــا للنبي ژ في 
اجلنــة، مستشــهدا بقــول 
الرســول ژ: »أنــا وكافــل 
اليتيــم كهاتن فــي اجلنة، 
السبابة  وأشــار بإصبعيه 

والوسطى«.
وأشــار اخلميــس إلــى 
العيد  أن مشــروع كســوة 
يعــد امتــدادا ألكــف اخلير 
واإلحســان بخلــع لبــاس 
البــؤس واحلرمان من على 
أجساد أطفال األيتام الفقراء 
واأليتــام وإلباســها لباس 
البهجــة والســرور ليكون 
للطفولة رونقهــا وبهاؤها 

ويصبح للعيد معناه.

عود اخلميس

الكويت واحة أمن وأمان وأن 
يحفظ سائر باد املسلمن.

وأكد اخلميس أن اللجنة 
تستقبل الصدقات والزكوات 

ملشاهدة الڤيديو


