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ووطنية إنسانية  وقضية  وانتماء  عقيدة  قضية  هي  والقدس  الفلسطينية  القضية  الصقر:  محمد 
«الغرفة» كانت دائمًا في طليعة اجلهات الداعمة للقدس.. وفلسطني وشعبها.. ماليًا وبحثيًا وإعالميًا

تركي الفيصل: نتشرف باحلضور لتقدمي وثيقة ملكية مبرة الشيخ صباح األحمد في مدينة القدس 
منيب املصري: ندعوكم لتعزيز صمود القدس أمام ما تواجهه من تدمير واقتالع وتهجير لسكانها

ولي العهد تسلَّم احلجة الوقفية اخلاصة 
بوقف األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 

بالقدس وتقرير البرنامج اخليري
(كونا): استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
بقصــر بيان صباح أمس، رئيس مجلــس أمناء صندوق 
ووقفية القدس صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل، 
ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد 

املصري والوفد املرافق.

وقد تسلم سموه احلجة الوقفية اخلاصة بوقف سمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد (طيب اهللا ثراه) في 
مدينة القدس والتقرير الســنوي لبرنامج الشيخ صباح 
األحمد اخليري، وقد حضر املقابلة كبار املسؤولني بالديوان 

األميري وديوان سمو ولي العهد.

خالل استقبال سموه رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد املصري والوفد املرافق
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتسلم احلجة الوقفية اخلاصة بوقف األمير الراحل الشيخ صباح األحمد في القدس

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل

.. ووزير اخلارجية بحث سبل
تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

كونا: التقى وزيــر اخلارجية رئيس 
مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد، رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية 
القدس صاحب السمو امللكي األمير تركي 
الفيصل، صباح أمس، وذلك بحضور رئيس 
مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب 

املصري، مبناسبة زيارته والوفد املرافق 
إلى الكويت.

وتناول اللقاء التطورات الراهنة للقضية 
الفلســطينية والوضع القائم في القدس 
وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني 
الشــقيق ومتكينه من مواجهــة املعاناة 

اإلنسانية التي مير بها.

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد الناصر خالل استقباله رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس األمير تركي الفيصل

«واقدساه».. مبادرة تنطلق من «الغرفة» لدعم القدس بـ ١٠ ماليني دينار

طارق عرابي

أكد رئيــس غرفة جتارة 
وصناعــة الكويــت محمــد 
جاســم الصقــر أن القضية 
الفلسطينية وقضية القدس 
هــي قضية عقيــدة وإنتماء 
بالنســبة للكويــت شــعبا 
وحكمــا وحكومــة، وانهــا 
قضية انســانية وأخالقية، 
بل وقضية وطنية بقدر ما هي 
قضية فلسطينية وعربية.

وقال الصقر خالل استقبال 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
صباح أمــس، وفد صندوق 
وقفية القدس برئاسة صاحب 
الســمو امللكي األمير تركي 
الفيصل بن عبدالعزيز رئيس 
مجلــس أمنــاء الصنــدوق، 
ومنيــب املصــري رئيــس 
مجلس إدارة الصندوق، قال 
انه ورغــم النكبات العديدة 
والشديدة التي تتابعت على 
العالم العربــي في العقدين 
األخيرين، فإن قضية فلسطني 
ستبقى هي القضية العربية 
األم، ألنها القضية التي التزال 
احملرك األساس وراء معظم 
أحداث املنطقة، وألنها مازالت، 
وبشــكل أو بآخــر، مؤثــرة 
بكل الدول العربية سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا. 
وأضاف: «كرئيس لغرفة 
جتارة وصناعة الكويت أشعر 
باعتزاز كبير بأن هذه الغرفة 
- بكل ما متثله ومن متثله 
- كانــت دائمــا فــي طليعة 
للقــدس  الداعمــة  اجلهــات 
وأهلها، وفلسطني وشعبها، 
ماليــا وبحثيــا وإعالميــا، 
ولعلهــا الغرفــة الوحيــدة 
التــي أصدرت طابعــا ماليا 
على معامالتها خصص ريعه 
لفلسطني، كما تعاونت مرارا 
مع الهالل األحمــر الكويتي 
لتقدمي املساعدات االنسانية 
والتعليمية، وكان آخر مناذج 
هــذا التعاون املســاهمة في 
إعادة إعمار حي الشيخ جراح 
بعــد مــا تعرض له الســنة 

املاضية من عدوان». 
وأكــد الصقــر ان غرفــة 
جتــارة وصناعــة الكويــت 
ستســتضيف فــي نوفمبر 
املقبــل اجتماعــني لــكل من 
مجلــس إدارة إحتاد الغرف 
الغرف  اخلليجية، واحتــاد 
العربية، حيث سيتم عرض 

مجلس إدارة صندوق وقفية 
القدس منيــب املصري عن 
جزيل شــكره علــى تنظيم 
اللقــاء الــذي سيســاهم في 
دعم أهداف صندوق وقفية 
القــدس والنهــوض مبدينة 
القدس وتعزيز صمودها أمام 
ما تواجهه من محاوالت تدمير 
واقتــالع وتهجير لســكانها 
أراضيهــا، مبينا  ومصادرة 
أهمية العمل املشترك لتنفيذ 
اخلطــط والبرامج املطلوبة 

إلنقاذها.
وقال في افتتاحية كلمته 
أمام مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت: «الســالم 
عليكم الكويت اميرا وحكومة 
وشعبا، السالم على مواقف 
الكويــت الوطنية العروبية 
االصيلة املشــرفة، الســالم 
على عطــاء الكويت الذي ال 
ينضب والســالم على روح 
أمير الكويت الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
الــذي كان داعمــا لصندوق 
القــدس وشــرفنا  وقفيــة 
برعايته الجتماعات مجلس 
االمناء عام ٢٠١٨، والســالم 
للكويت من فلسطني العروبة 
الســالم للكويت من القدس 
املبارك  مبســجدها االقصى 
الســالم للكويــت ممزوجــا 
بــكل معاني احلب والتقدير 
والشــكر من كل فلسطيني 
ولكل ابناء الشعب الكويتي 
الذين اثبتوا انهم خير داعمني 
ومساندين للقدس وأهلها». 
وأضــاف: جئنــا مبعية 
صاحب السمو امللكي األمير 

واالحتالل يستهدف احلجر 
والشجر والبشر، ويسعى الى 
تهجير الشعب الفلسطيني، 
لذا فإنه من الواجب املساهمة 
في تعزيز صمود املقدسيني 
علــى ارضهــم، مقترحــا ان 
تتبنى غرفة جتارة وصناعة 
الكويت حشد ١٠ ماليني دينار 
كويتي لدعم مشاريع خيرية 
وتنموية، باإلضافة إلى إطالق 
مبادرة مشتركة لالستثمار 
في بناء ١٠٠٠ وحدة سكنية 
بــني  القــدس،  فــي مدينــة 
رجال االعمال الفلسطينيني 
والكويتيــني والســعوديني 
واالردنيني بشكل اولي على ان 
يكون استثمارا وطنيا يهدف 
لتعزيــز صمود املقدســيني 
وثباتهم، معربا عن أمله في 
ان يتم تشكيل جلنة مشتركة 

ملتابعة هذا البرنامج. 
 بعد ذلك مت تقدمي عرض 
يشــرح مشــاريع صندوق 
متكــني القــدس وڤيديو عن 
التقرير السنوي للصندوق 
وأهدافــه التــي ترمــي الــى 
حتقيق التنمية في القطاعات 
املختلفة في مدينة القدس مبا 
يحافظ على الهوية الوطنية 
الفلســطيني في  والصمود 

القدس.
 ثــم مت تقــدمي عــرض 
برنامج املغفور له الشــيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
الوقفي واخليري في مدينة 
القدس الشريف، وهو برنامج 
ملســاندة املقدسيني وتعزيز 
صمودهم، وجسر خير بني 

القدس والكويت.

تركــي الفيصل حفظه اهللا، 
ابن امللك فيصل شهيد القدس، 
وبرفقة د.هبة األحمد املدير 
العــام لصنــدوق التضامن 
االسالمي للتنمية واالستاذ 
الدكتــور عمــاد ابــو كشــك 
رئيس جامعة القدس وأمني 
سر صندوق ووقفية القدس، 
وولدي عمر الذي أحمله امانة 
القدس مــن بعــدي، لنقول 
لكم واقدســاه، لنقول ألبناء 
الكويت واقدساه، وكلنا ثقة 
بأن اهل الكويت خير من لبى 

النداء.
وأكد املصري أن صندوق 
وقفيــة القــدس جنــح عبر 
ســبع سنوات من العمل في 
كفالــة تعليم مئــات الطلبة 
وترميم مئات املنازل، ودعم 
عشرات املؤسسات الصحية، 
والتعليميــة،  والثقافيــة، 
وشــراء ووقــف العديد من 
العقــارات، واليــوم قررنــا 
توحيد اجلهــود وتعزيزها 
من خــالل البنك االســالمي 
للتنمية الذي أكسب مشروعنا 
مصداقية اكبر وحماية اكبر 
باعتباره منظمة مالية ودولية 
يشهد لها العالم، وليكون كل 
مسلم قادرا على ان يساهم من 
خالل صندوق متكني القدس 
مــن خــالل التبــرع الوقفي 
املســترد بعد عشر سنوات 
او من خالل املنح او من خالل 
االســتثمار، واالستثمار في 
القدس اســتثمار مبارك في 

الدنيا واآلخرة. 
ولفــت املصــري إلى أن 
القــدس تعانــي كل يــوم 

خالل استضافة وفد «صندوق وقفية القدس» برئاسة صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل

صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل

(قاسم باشا) رئيس وأعضاء غرفة جتارة وصناعة الكويت في لقطة جماعية مع األمير تركي الفيصل والوفد املرافق له 

محمد الصقر

موضوع دعم صندوق وقفية 
القدس في هذين االجتماعني.

صندوق متكني القدس
 مــن جانبه، أعرب ســمو 
األمير تركي الفيصل عن امتنانه 
وتقديره حلســن االستقبال، 
معبــرا عــن ســعادته بهــذه 
الزيارة، موضحا أنها تأتي عقب 
االنتهاء من تأسيس صندوق 
متكــني القــدس لــدى البنــك 
اإلســالمي للتنمية كمؤسسة 
دوليــة ماليــة تضمــن أعلى 
معايير الشفافية واحلاكمية، 
عــرض  منهــا  الهــدف  وأن 
تفاصيــل الصنــدوق وبحث 
سبل تشجيع ودعم االستثمار 
الوقفــي مبدينــة القدس، كما 
أكد على اهتمامه باســتقطاب 
املســتثمرين وإطالعهم على 
الفرص االستثمارية لتحقيق 
مــا حتتاج اليه مدينة القدس 

من مشروعات وخدمات. 
وقال األمير تركي الفيصل 
«نتشــرف بحضورنا لتقدمي 
وثيقــة ملكية مبرة الشــيخ 
صبــاح األحمد الصبــاح في 
مدينــة القدس، والتي قام بها 
أبناء القــدس، عرفانا جلميل 
الشيخ صباح األحمد وللكويت 
لدعم الشعب الفلسطيني، كما 
يسعدني وجود حفيد الشيخة 
سعاد الصباح التي كانت أول 
متبــرع لوقفية القدس عندما 
اجتمعنا في الكويت منذ عدة 

سنوات».
تعزيز الصمود

بــدوره، عبــر رئيــس   

وثيقة وقفية الشيخ صباح األحمد

األحمد: ٨٤٪ من املقدسيني حتت خط الفقر

استعرض عضو وفد وقفية القدس طاهر 
الديسي وثيقة تأسيس وقف الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح التعليمي في القدس 

الشريف والتي جاء فيها:
احلمداهللا رب العاملني والصالة والسالم 
على رسول العاملني محمد ژ وسالما طيبا 
على أمير االنســانية، أمير الكويت الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، الذي 
نهج منهج رسول العاملني، فكان مدرسة في 
العطاء والبذل وسطر صفحات ناصعة من 
الدعم املتواصل ملشاريع انسانية في كثير من 
البلدان، فسمي قائدا للعمل االنساني تقديرا 
من قبل االمم املتحــدة لدوره في الوقوف 
الى جانب شعوب العالم ومحاولة التخفيف 
من معاناتهم من خالل مبادراته االنسانية. 

كما كان دور الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح ثابتا في دعم فلسطني وشعبها، اذ لم 
يدخر جهدا في ويوم من االيام اال وقد رفع 
صوته عاليا من اجل استعادة حقوق الشعب 
الفلسطيني املشروعة ونصر قضيته العادلة 
وسار على نهجه الكويتيون قادة وشعبا من 

بعده على ذات الدرب واملسيرة. 
ومن باب الوفاء ألهل الوفاء ورد اجلميل 
لصاحب املواقف املشرفة وما صنعت يداه على 
مدار سنني عمره احلافلة، باخلير واإلنسانية، 
ونظرا لألدلة الشرعية مبشروعية الوقف وما 
حث عليه االسالم في هذا اجلانب، فقد حررت 
هذه الوثيقة قربة هللا تعالى وشكرا وعرفانا 
واعترافا مبكانة وحضور الكويت وأميرها 
الراحل في قلوب الفلسطينيني جميعا، لنعلم 
لكم في يوم االثنني املوافق ٢٢ اغسطس ٢٠٢٢

عن تأسيس وقف الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح في مدينة القدس وبقرب املســجد 
االقصى املبارك بتبرع من مؤسسة التعاون 
وصندوق ووقفية القــدس، ليكون صدقة 
جارية لروحه الطاهــرة وهدية مقدمة من 
الشعب الفلسطيني بكافة اطيافة وشرائحه، 
وليكون منبرا ولؤلؤة من الآللئ التي حتمل 
اســم الكويت على ارض فلسطني املباركة 
وجسر خير يربط دولة فلسطني بالكويت 
ويعزز اواصر االخوة واحملبة بني الشعبني.

أكدت املدير العــام لصندوق التضامن 
االسالمي للتنمية د. هبة األحمد أن صندوق 
التضامن هو احد صناديق مجموعة البنك 
االسالمي للتنمية، وهو ذراع البنك للتخفيف 

من الفقر، برأسمال ١٠ مليارات دوالر.
وأضافت ان مجموعة البنك االســالمي 
بذلــت جهودا كبيرة  العربية،  والصناديق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في  لدعم 
فلسطني، كما قام البنك وبالتعاون مع مجتمع 
الشرفاء بتكوين صندوق االقصى الذي مت 
من خالله استثمار مليون دوالر في البنى 
التحتية في جميع أنحاء فلسطني، وصندوق 
االوقاف بتبرع من اململكة العربية السعودية، 

وصندوق متكني الشعب الفلسطيني، وهو 
صندوق استثماري لكل فلسطني.

وعليه مت إنشاء صندوق متكني القدس 
الذي يركز فقط على القدس واملقدســيني 
كصندوق مكمل لصناديق البنك االسالمي 
للتنمية، حيث مت تأسيسه بالتعاون مع صندوق 
وقفية القدس ومؤسسة التعاون ويركز على 
التنمية املجتمعية والتمكني االقتصادي، علما 
بأن ٨٤٪ ممن يعيشون في القدس حتت خط 
الفقر، مضيفة أن احتياجات القدس واملقدسيني 
كبيرة جدا وتقتضي تكثيف اجلهود للحصول 
على دعم رجال األعمال في الكويت التي ما 

فتأت تدعم القدس واملقدسيني.

ملشاهدة الڤيديو


