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«طالب العلم» ساعدت أكثر من ٤٦ ألف طالب

أكد مدير جلنة طالب العلم 
بجمعيــة النجــاة اخليريــة 
إبراهيــم البــدر أن حرمــان 
األطفــال مــن التعليــم يعد 
كارثة إنسانية، ونحن بدورنا 
نسعى جاهدين لتعليم أبناء 
الوافدة املعسرين  اجلاليات 
الدخــل  وذوي  والفقــراء 
احملدود خللق طاقات بشرية 
يعــود نفعهــا على نفســها 
ومجتمعاتها والعالم أجمع.

وبني البدر أن جلنة طالب 
العلم منذ التأسيس عام ١٩٩٣ 
قدمت مساعدات مالية استفاد 
منها أكثر من ٤٦ ألف طالب 
وطالبة داخل الكويت، في حني 
ساعدنا ٣٥٨٠ طالبا وطالبة 
في املوسم الدراسي املاضي.

وأعــرب البدر عن جزيل 
إلدارة  واالمتنــان  الشــكر 
النجــاة اخليريــة  جمعيــة 
وجلانهــا التــي ال تتوانــى 
في تقدمي العون واملســاعدة 
والتنسيق املتبادل ملساعدة 
هؤالء الطلبة احملتاجني داخل 
الكويت. وقال البدر إن حملة 
«أعطــه قلما» التــي نفذتها 

هي بناء الفرد الصالح لنفسه 
وأمته وحماية أبناء الفقراء 
مــن اجلهــل والتخلــف في 
زمــن أصبحت فيــه الغلبة 
العلــم، فعندمــا  لســلطان 
نحــرص علــى دعــم طالب 
فقيــر فإننا نســهم بشــكل 
فعال في التنمية البشــرية، 

السيما في مجال التعليم الذي 
يواكــب أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة حتت شعار 
«ال.. للجهــل»، الفتا إلى أنه 
ميكــن التبــرع والتواصــل 
على رقم ١٨٠٠٠٨٢ ملســاعدة 
وكفالة طلبــة العلم الفقراء 
واملتعسرين داخل الكويت.

البدر: ساعدنا ٣٥٨٠ طالباً وطالبة في املوسم الدراسي املاضي

الطلبة املستفيدون من املساعدات مبدارس النجاة

جانب من الطالبات املستفيدات من مساعدات جلنة «طالب العلم»

اجلمعيــة  العــام املاضــي، 
ساهمت بحد كبير في مساعدة 
مجموعــة كبيرة من الطلبة 
احملتاجني، في تسديد الرسوم 
الدراسية، وكان عدد الطلبة 
املســتفيدين منهــا أكثر من 

٢٠٠٠ طالب وطالبة.
وبني البدر أن غاية اللجنة 

أكثر من مليون شخص استفادوا 
من ٣٦ ألف أضحية لـ «العون املباشر»

«زين» تنظم زيارة إلى مركز الرعاية التلطيفية

اختتمــت جمعيــة العون 
املباشر موسم احلج واألضاحي 
بتنفيــذ أكثــر مــن ٣٦ ألــف 
أضحية فــي افريقيا واليمن 
استفاد منها مليون ومائة ألف 
إنســان من الفقــراء واألرامل 
وذوي االحتياجات اخلاصة في 
الدول التي تعمل بها «العون 

املباشر». 
وقال مدير العالقات العامة 
واإلعالم والتســويق م.ماجد 
الزعابي إن اجلمعية استكملت 
مســيرتها في كفالة احلجاج 
من زعمــاء القبائــل والدعاة 
والسالطني ألداء فريضة احلج 
والتي بدأت منذ أكثر من ثالثني 
عاما، فأمت احلج هذا املوســم 
٢٣٠ حاجا تكفل بنفقتهم أهل 
اخليــر، باإلضافة إلى حوالي 
٧٠ حاجا علــى نفقة صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد كعادته، حفظه اهللا، 

كل عام.

نظمت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
زيارة اجتماعيــة إلى مبنى 
الرعايــة الصحيــة  مركــز 
منطقــة  فــي  التلطيفيــة 
الصبــاح الطبيــة، وذلــك 
ملشاركة املرضى وعائالتهم 
أجواء وبهجة عيد األضحى 
املبارك من خالل توزيع هدايا 
العيد علــى مختلف أجنحة 

املستشفى.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافــي أن مبــادرة زيارة 
التي تنظمها  املستشــفيات 
مــرات عديــدة فــي مختلف 
املناسبات خالل العام تأتي 
انطالقا من اســتراتيجيتها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
واالســتدامة، حيــث تهدف 
هذه الزيارات اإلنسانية إلى 
مشاركة املرضى وعائالتهم 

أليتام جمعيــة العون الذين 
تكفل برعايتهم أهل اخلير من 

احملسنني.
وأكد الزعابي في تصريحه 
أن االهتمــام في حفظ القرآن 
الكــرمي، إحــدى ركائــز بناء 
شــخصية اإلنســان املســلم 

األخويــة التــي يتمتــع بها 
املجتمع الكويتي.

أنها  الشــركة  وأضافــت 
تقوم سنويا بتنظيم العديد 
الزيــارات اإلنســانية  مــن 
إلــى عــدد مــن أهــم وأكبر 
التي حتتضن  املستشفيات 
املرضى من األطفال والكبار 
في الكويت، ومنها مستشفى 
زين التخصصي لألنف واألذن 
واحلنجــرة، واملستشــفى 
ابن  األميــري، ومستشــفى 
سينا، ومستشــفى الرازي، 
وغيرهــا من املستشــفيات، 
الهدايــا  لتوزيــع  وذلــك 
والقرقيعــان علــى املرضى 
واألطفال وعائالتهم والهيئات 
التمريضية التي تعتني بهم.
أنها تهدف  وأكدت زيــن 
من هذه الزيارات التفاعلية 
التي حترص على تنظيمها 

العالية  املثقف ذي األخــالق 
التي نســعى بعــون اهللا إلى 
أن يتميــز بهــا أيتــام العون 
املباشــر، مضيفــا أن جمعية 
العون املباشــر ترعــى أكثر 
مــن ٢٢ ألف يتيــم في الدول 

االفريقية.

على مدار السنة إلى مشاركة 
املجتمــع مبختلــف أطيافه 
الفرحــة خــالل املناســبات 
اخلاصة، حيــث انها تعتبر 
هذه املبادرات انعكاسا حقيقيا 
لعــادات وتقاليــد املجتمــع 
إلــى  الكويتــي، باإلضافــة 
تفعيل استراتيجية الشركة 

في مجاالت االستدامة.
وبصفتها شركة االتصاالت 
الرائــدة فــي الكويــت، فإن 
زين تســعى جاهدة خلدمة 
مجتمعها وأفراده من خالل 
املبــادرات  تنظيــم ودعــم 
اإلنســانية القيمة على مدار 
الســنة بشــكل عــام وفــي 
الدينية  األعياد واملناسبات 
بشكل خاص ملا حتمله هذه 
املناســبات من معــان وقيم 
تعزز ثقافــة العطاء والبذل 
لدى أطياف املجتمع املختلفة.

من الفقراء واألرامل وذوي االحتياجات اخلاصة

فريق الشركة شارك املرضى وعائالتهم أجواء عيد األضحى املبارك

وذكر الزعابي أن «العون 
املباشر» كعادتها لعدة أعوام 
تنظــم حملة في يــوم عرفة 
خصصت فــي العــام الرابع 
لوقف ريعه ســيوجه خلدمة 
القرآن الكرمي وحفظه وإتقان 
تالوته في ٢٠٠ حلقة قرآنية 

التمريضيــة  والهيئــات 
التــي تعتني بهم فــي أكبر 
مستشــفيات الكويت فرحة 
وبهجة املناســبات واألعياد 
املختلفة مثل األعياد الوطنية 
املبــارك  وشــهر رمضــان 
وغيرهــا، ومنهــا األجــواء 
الروحانيــة التــي تصاحب 

عيد األضحى املبارك.
وبينــت زيــن أن فريقها 
قد قــام بزيارة مجموعة من 
أجنحة مركز الرعاية الصحية 
التلطيفيــة الــذي يقــع في 
منطقة الصباح الطبية، وقام 
مبشاركة املرضى وعائالتهم 
بهجة عيــد األضحى املبارك 
وأجواءه الروحانية من خالل 
توزيع هدايا العيد في أجواء 
اتســمت بالــروح العائليــة 
اجلميلة، والتي عكست القيم 
اإلسالمية السامية والروابط 

جانب من توزيع األضاحي 

جانب من الزيارة 

افتتاح «مكتبة أبوظبي لألطفال» واملسرح في املجمع الثقافي ٤ سبتمبر
إضافة مكونني ثقافيني جديدين إلى املجمع الثقافي في منطقة احلصن لتعزيز مكانتها كوجهة ثقافية بارزة في أبوظبي

أعلنــت دائــرة الثقافــة 
والســياحة ـ أبوظبــي عن 
موعد افتتاح مسرح ومكتبة 
لألطفال داخل املجمع الثقافي، 
الذي شــهد سلسلة واسعة 
من أعمال الترميم والتجديد، 
في منطقة احلصن الثقافية، 
وذلك في الرابع من سبتمبر 
املقبل، مبا يسهم في تعزيز 
احمللــي  الثقافــي  املشــهد 
ويضيف مســاحات جديدة 
للتعلم والفنون االدائية في 
قلــب العاصمــة اإلماراتية، 
باإلضافــة إلى رفــد أجندة 
أبوظبي الثقافية بسلســلة 

من الفعاليات املهمة.
وقال رئيس دائرة الثقافة 
والســياحةـ  أبوظبي محمد 
خليفــة املبــارك، ان املجمع 
الثقافي يحظى مبكانة خاصة 
لدى مجتمع أبوظبي، وذلك 
بفضل تاريخه العريق والذي 
يتقاطع مع منو املجتمع في 
العقــود املاضية، وتتخطى 
أهميته مجرد مبنى تاريخي، 
فهو وجهة ثقافية واجتماعية 
بارزة وأصبح معلما حضاريا 
مميــزا، يتيــح التفاعل مع 
تراثنا الوطني واستكشاف 
املمارسات اإلبداعية املعاصرة 
من خــالل تقــدمي مجموعة 
البرامــج  مــن  متنوعــة 

على تطوير منطقة احلصن 
باعتبارهــا وجهــة ثقافيــة 
مرموقــة، ومــن شــأن هذه 
املرافــق اجلديــدة أن حتفز 
النشــاط اإلبداعــي وإضافة 
البنية التحتية  قيمة تعزز 
للقطاع الثقافي، مبا ميكننا 
من إقامة املزيد من الفعاليات 
التأكيد  اإلبداعية، وبالتالي 
علــى مكانة أبوظبــي على 
خارطة الثقافة والفنون في 

منطقة الشرق األوسط».
ومتتــد «مكتبة أبوظبي 
لألطفــال» علــى ٣ طوابــق 
مبساحة ٥٫٢٥٠ مترا مربعا، 
وتنقسم إلى عدة مساحات 

واليافعــني والعائــالت من 
جميع أنحاء اإلمارة.

ملجموعــة  باإلضافــة 
الكتــب احلديثــة وغيرهــا 
التعليميــة  املــواد  مــن 
التفاعليــة املتطورة، تنظم 
أبوظبــي لألطفال»  «مكتبة 
برنامجا ثقافيا فعاال طوال 
العــام يســتهدف األطفــال 
وســتكون  وعائالتهــم. 
مكتبــة أبوظبــي لألطفــال 
مبنزلــة منــارة تعليميــة 
بــارزة عبر برامــج وورش 
فنيــة ومعــارض تطبيقية 
التــي   (STREAM) ملنهــاج
تتناول موضوعات متعلقة 

وستلعب املكتبة، مبا تشمله 
من مرافق وبرامج قيمة، دورا 
مهما في غرس حب القراءة 
وثقافة التعلم املستمر والفكر 
املبدع والتطوير املجتمعي 
في قلوب الصغار والشباب. 
وقــد مت تصميمهــا بنظــام 
«الغرف األربع»، وهو أحدث 
النماذج املستخدمة في إنشاء 
املكتبــات العامة في الوقت 
احلالي، بحيث توفر مساحات 
لإللهــام والتعلــم وتقــدمي 
عروض األداء وغير ذلك من 
املساحات املخصصة للقاءات. 
أما املســرح، الذي يتسع لـ 
٩٠٠ شــخص، فسيقوم هو 

اجتماعيــة غامرة ومختلفة 
وتناسب كل الفئات العمرية. 
وقد استوحي تصميم املكتبة 
من الكتب املجســمة ثالثية 
األبعاد، حيث تدعم املكتبة 
التعلــم باللعــب  أســلوب 
إذ يصبــح األطفــال جــزءا 
مــن قصــة الكتاب، وســط 
تصاميــم مبهجــة وغيــر 
مألوفة ومفعمة باحليوية، 
إذ يتميز كل طابق في املكتبة 
مبفهوم خاص مستوحى من 
املناظــر الطبيعية املتنوعة 
في اإلمــارات. ومن املتوقع 
أن تكون هذه املكتبة وجهة 
املدرســية  للمجموعــات 

والتكنولوجيــا  بالعلــوم 
والقراءة والهندســة والفن 
والرياضيــات، مبــا يحفــز 
مســيرة اإلبــداع ومهــارات 
التعلــم احليويــة. وتتبنى 
مكتبــة األطفــال اجلديــدة 
رؤيــة فريــدة قائمــة على 
مجموعــة مــن األولويــات 
الرئيسية تتصدرها أهمية 
تعزيز أشكال التعبير األدبي 
واملمارسات الفنية، إذ تضم 
بني رفوفهــا مجموعة ثرية 
ومتنوعة من الكتب املطبوعة 
واإللكترونيــة، مبا في ذلك 
الروايات والقصص املصورة 
الذاتيــة.  الســيرة  وكتــب 

اآلخــر بــدور محــوري في 
ترويج مختلف أشكال الفنون 
األدائية املعاصرة، واحمللية، 
والشــعبية، والعاملية، مبا 
في ذلك عروض املوســيقى 
والرقص املعاصر واملسرح 
في قلب املدينة. وسيتحول 
هذا املسرح إلى وجهة رئيسية 
الســتضافة مختلف أشكال 
الفنون األدائية في أبوظبي 
ضمــن برنامــج فنــي ميتد 
على مدار السنة ويستهدف 
العائالت والشباب. ستشمل 
الفعاليات القادمة باقة مميزة 
من العروض مثل حفل الفنان 
نصير شما وأوركسترا ٢٣٥٠ 
قبل امليــالد، وعرض «ألف 
ليلة وليلة» ملســرح وفرقة 
كراكاال، وفنان العرب محمد 
عبده، وعرض خاص للفنان 
اإلماراتي ميحد حمد، ليكون 
بذلــك منصة رائدة ملختلف 
أشكال الفنون األدائية، ولدعم 
املواهب الفنية في املنطقة، 
وإضافة قيمة ملجتمع الفنون 
اآلخذ في التوســع والنمو، 
وسيكون املسرح أيضا منصة 
ترحب باملوسيقيني والفنانني 
واملمثلني مــن كل اإلمارات. 
وينظــم املســرح برنامجــا 
متكامال ســيتم اإلعالن عنه 

الحقا.

األطفال داخل املكتبةمكتبة األطفال

والترفيهيــة  التعليميــة 
املصممة لألطفال وكل أفراد 

العائلة».
وأضــاف: «نســعى مــن 
خالل افتتاح مكتبة أبوظبي 
لألطفال واملسرح في املجمع 
الثقافــي إلــى تفعيــل دور 
منطقــة احلصــن لتكــون 
وجهــة ذات قيمــة ثقافيــة 
عالية للمجتمــع، من خالل 
توفيــر أجــواء تدعم متكني 
أفراد املجتمــع من االعتماد 
على وســائل مرحة وفعالة 
في آن واحد للتعلم واالبداع 
إلنشاء أجيال واعية ومثقفة.
كما نعمل بشكل مستمر 

إبراهيم البدر

«الرحمة العاملية» وزعت ١٥٥٨٨ أضحية
في أكثر من ٢٥ دولة مبساهمات أهل اخلير

الرحمة  نفــذت جمعيــة 
العاملية مشروع األضاحي في 
أكثر من ٢٥ دولة، واســتفاد 
منه ٧٩٢٧٢١ مستفيدا تقريبا.
املســاعد  األمــني  وأكــد 
لشؤون القطاعات في الرحمة 
العامليــة فهــد الشــامري أن 
تنفيذ مشروع األضاحي جاء 
في املناطق األكثر احتياجا في 
أكثر من ٢٥ دولة حول العالم. 
وقال الشــامري في تصريح 
صحافي ان مشروع األضاحي 
يعد من أهم املشاريع املوسمية 
التكافلية التي تنفذها جمعية 
الرحمــة العامليــة ســنويا، 
ويســتمد أهميتــه من كونه 
شــعيرة إســالمية وســنة 
مؤكدة عــن النبي ژ، ومن 
داللته الرمزية واملادية معا، 
فمن الناحيــة الرمزية يبرز 
املشروع مناسبة عيد األضحى 
كمظهر من مظاهر وحدة األمة، 

العامليــة اســتهدفت من هذا 
املشــروع تلبية احتياجات 
آالف األســر في تلك الدول، 
مشيرا إلى أن عدد املستفيدين 
مــن مشــروع األضاحي هذا 
العام، الذي نفذ في أكثر من 
٢٥ دولة شملت أفريقيا وآسيا 
وأوروبا والدول العربية، بلغ 

٧٩٢٧٢١ مستفيدا، حيث بلغ 
إجمالــي عدد األضاحي أكثر 
من ١٥٥٨٨ أضحية، منها أكثر 
من ١٤٥٦٧ أضحية من الغنم 
تقريبا، فيما بلغ عدد أضاحي 
البقر ١٠٢١ تقريبا، فيما استفاد 
من مشروع الكسوة والعيدية 

٨٧٥٢ طفال ويتيما.

ً الشامري: استفاد منها ٧٩٢٧٢١ شخصا

توزيع األضاحي على الالجئني السوريني

والتراحم بني أبنائها. أما من 
الناحية املادية، فيعبر مشروع 
األضاحي عن معنى التكافل 
بني املسلمني، حيث إنه مينح 
الفرصة للمتبرعني باجلود 
بأضحياتهم على إخوانهم من 
احملتاجني لها حيثما وجدوا. 
وأعلن الشــامري ان الرحمة 

توزيع األضاحي في أفريقيا


