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كّرم الفائزين والجهات املشاركة في مسابقة حملة «هذوال عيالي» الطالبية

مكتب الشهيد يحيل 13 قياديًا على التقاعد
كــــشــــفــــت الــــــوكــــــيــــــل املــــســــاعــــد 
واملــــديــــر الــــعــــام ملــكــتــب الــشــهــيــد 
فـــاطـــمـــة األمـــــيـــــر عـــــن إحـــــالـــــة 13 
قــيــاديــا مـــن أصـــحـــاب الــوظــائــف 
االشــــرافــــيــــة «مـــــــــدراء ومـــراقـــبـــني 
ورؤســـــــــــــاء أقـــــــســـــــام» لـــلـــتـــقـــاعـــد، 
وتـــم تــرشــيــح أســمــاء بــديــلــة لهم 
مجلس  مــن  اعتمادهم  بانتظار 

االمناء في الديوان االميري.
وقــــالــــت األمــــيــــر فــــي تــصــريــح 
«الـــــــراي» عـــلـــى هــــامــــش حــفــل  لــــــــ
تــــكــــريــــم الـــــفـــــائـــــزيـــــن بـــمـــســـابـــقـــة 
وزارة  ملــدارس  السنوية  الشهيد 
التربية املشاركة بحملة «هذوال 
عيالي» الذي أقيم مساء أول من 
أمـــــس بـــرعـــايـــة وحــــضــــور نــائــب 
وزيــــر شــــؤون الـــديـــوان األمــيــري 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس األمــــنــــاء 
بــمــكــتــب الـــشـــهـــيـــد الـــشـــيـــخ عــلــي 
الـــجـــراح، فــي قــاعــة الـــرايـــة، قالت 
حسب  تمت  للتقاعد  االحــالــة  ان 
ضــوابــط ديـــوان الــخــدمــة املدنية 
وتقديرها  بهم  اعتزازها  مبدية 
للخدمات التي قدموها للمكتب 
والـــــــــذي انـــعـــكـــس ايــــجــــابــــا عــلــى 
مــســتــوى الــخــدمــات الــتــي قدمت 

البناء الشهداء. 
واوضحت ان جدارية «هذوال 
عـــيـــالـــي» اخــــــذت صـــــدى مــحــلــيــا 
وعــاملــيــا كــبــيــرا، ألنــهــا قيلت من 
الوالد الغالي وبعفوية وفي وقت 
حضن  الى  بحاجة  الجميع  كان 
يحسسهم باالمان، الفتة الى انه 
تم التنسيق مع وزارة الخارجية 
لـــــتـــــوزيـــــعـــــهـــــا فــــــــي الــــــســــــفــــــارات 
والـــــهـــــيـــــئـــــات الــــديــــبــــلــــومــــاســــيــــة 
كخلفية  العــتــمــادهــا  بـــالـــخـــارج 
عـــنـــد الـــتـــصـــويـــر فــــي املـــقـــابـــالت 
واالجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة 

واالحتفاالت الوطنية.
حفل  فــي  كلمتها  فــي  وقــالــت 
تــكــريــم الـــجـــهـــات الـــتـــي شــاركــت 
واســــهــــمــــت فـــــي انـــــجـــــاح حــمــلــة 
«هــــــذوال عـــيـــالـــي» الـــتـــي اطــلــقــهــا 
ســــمــــو االمـــــيـــــر الــــشــــيــــخ صـــبـــاح 
االحـــمـــد، ان االحــتــفــال يــأتــي في 
بأعياده  بلدنا  احتفاالت  نطاق 
حضرة  جــلــوس  وعــيــد  الوطنية 
مقاليد  وتوليه  السمو  صاحب 

الحكم. 
تعبير  الــحــمــلــة  ان  واضـــافـــت 
عــن حــب ســمــو االمــيــر ملواطنيه 

وحرصه على امنهم وسالمتهم، 
مــثــلــمــا هــــي تــعــبــيــر عــــن الـــوطـــن 
وعــــــن صـــــــورة املــــواطــــنــــة الــحــقــة 
والتفاني  االخــالص  تعني  التي 
الحضارة  كــويــت  لبناء  والــعــمــل 
وكــــويــــت املـــســـتـــقـــبـــل، وتــجــســيــد 
بها  نفخر  التي  الوطنية  للحمة 
وتــجــمــع ابـــنـــاء الـــكـــويـــت شــمــاًال 
وذكــرت  وغــربــًا.  وشرقًا  وجنوبًا 
ان املــكــتــب يــقــدر عــالــيــًا الــجــهــود 
املــخــلــصــة الـــتـــي بــذلــتــهــا جميع 
الجهات التي اسهمت في انجاح 
مثمنة  الـــشـــهـــداء،  صــــور  حــمــلــة 
وزارة  جـــهـــود  الــتــقــديــر  بــعــظــيــم 
الـــتـــربـــيـــة فـــــي مـــشـــاركـــتـــهـــا هـــذا 
السنوية  الشهيد  ملسابقة  العام 
الـــــرابـــــعـــــة عــــشــــرة تــــحــــت شـــعـــار 
افــــضــــل اخـــــــــراج فـــنـــي لـــجـــداريـــة 

لصور شهداء الكويت االبرار.
ولــفــتــت الـــى الــــدور االنــســانــي 
وتفضله  االمير  لسمو  واالبـــوي 
بــــالــــرعــــايــــة االبــــــويــــــة الـــســـامـــيـــة 
الــدائــمــة البـــنـــاء واســــر الــشــهــداء 
مــــــن اجــــــــل ضـــــمـــــان واســـــتـــــمـــــرار 
االطــمــئــنــان واالســـتـــقـــرار فــي كل 

مناحي حياتهم.
وألـــقـــى راعـــــي الــحــفــل الــشــيــخ 
عــلــي الـــجـــراح كــلــمــة رحــــب فيها 
جميع  لتكريم  الــحــفــل  بــحــضــور 
الـــــجـــــهـــــات الـــــتـــــي أســــهــــمــــت فــي 
إنــجــاح الــحــمــلــة وفـــي احــتــفــاالت 
الــــكــــويــــت بـــأعـــيـــادهـــا الــوطــنــيــة 
الـــذكـــرى الــخــامــســة والــخــمــســني 

للعيد الوطني املجيد، والذكرى 
للتحرير،  والعشرين  الخامسة 
سمو  لتسلم  العاشرة  والــذكــرى 

األمير مقاليد الحكم.
وأضـــاف الــجــراح أن الــديــوان 
األمـــيـــري مــمــثــال بــوزيــر شــؤون 
الــــــــديــــــــوان األمـــــــيـــــــري ورئــــيــــس 
مــجــلــس األمـــنـــاء ملــكــتــب تــكــريــم 
الشهداء ورعاية أسرهم الشيخ 
نـــاصـــر صـــبـــاح األحـــمـــد، يــعــرب 
عـــــن أســــمــــى مـــعـــانـــي الـــتـــقـــديـــر 
بذلتها  التي  املخلصة  للجهود 
جــمــيــع الــجــهــات الــتــي أسهمت 
فـــــــي إنـــــــجـــــــاح حــــمــــلــــة «هـــــــــذوال 
عــيــالــي»، ويـــقـــدر عــالــيــا جــهــود 
رعــايــتــهــا  فــــي  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
ملـــســـابـــقـــة الـــشـــهـــيـــد الـــســـنـــويـــة 
شهداء  لصور  جــداريــة  «أفــضــل 
الـــكـــويـــت األبــــــــــرار» كـــمـــا تــوجــه 
بــــشــــكــــر خـــــــــاص لـــلـــمـــحـــافـــظـــني 
وأثـــــنـــــى عــــلــــى الــــجــــهــــود الـــتـــي 
إنجاح  فــي  املــحــافــظــات  بذلتها 
حملة «هذوال عيالي» التي أتت 
تــزامــنــا مـــع احــتــفــاالت الــكــويــت 
بـــأعـــيـــادهـــا الـــوطـــنـــيـــة، مــنــوهــا 
بــــــالــــــدور الـــعـــظـــيـــم والــــجــــهــــود 
املــــمــــيــــزة الـــــتـــــي أســــهــــمــــت بــهــا 
واملؤسسات  الوطنية  الهيئات 
والــخــاصــة  الــرســمــيــة  الكويتية 
في هذا املجال، وفي ذلك تأكيد 
األمير  سمو  به  تفضل  ما  على 
قــائــد االنــســانــيــة أن الــكــويــت ال 

تبنى إال بأيدي أبنائها. 

وتـــــابـــــع الـــــــجـــــــراح: إنـــــــه لــحــق 
دائـــــمـــــا  نــــســــتــــذكــــر  أن  عــــلــــيــــنــــا 
نــــا  نـــــا األبــــــــــــرار شــــهــــداء شـــــهـــــداء
األحــيــاء عند ربــهــم إنــهــم (رجــال 
صــدقــوا مــا عـــاهـــدوا الــلــه عليه) 
رجـــال رووا بــزكــي دمــائــهــم هــذه 
فـــصـــنـــعـــوا  الــــــطــــــاهــــــرة  األرض 
الــــخــــلــــود ألرواحـــــــهـــــــم ووهــــبــــوا 
لــنــا حــيــاة كــريــمــة نــعــيــشــهــا عــزا 
شــهــدائــنــا  ذكـــــــرى  إن  وفــــــخــــــارا. 
االبــرار ستظل ماثلة في وجدان 
كــل مــواطــن كويتي وفــي وجــدان 
الـــــــــديـــــــــوان األمــــــــيــــــــري ومـــكـــتـــب 
أسرهم  ورعــايــة  الشهداء  تكريم 
وســــيــــظــــل أبـــــنـــــاؤهـــــم وأســـــرهـــــم 
أمانة في أعناقنا وذلك تعظيما 
الله  سبيل  فــي  الــشــهــادة  ملفهوم 
ومـــن أجـــل الــوطــن وتــأكــيــدا على 
تمسك الشعب بوحدته الوطنية 
واللحمة  املواطنة  لقيمة  وإعــالء 
هذه  ألبــنــاء  الحاضنة  الوطنية 

األرض الطيبة. 
 ثــــــم عــــــــرض فــــيــــلــــم وثــــائــــقــــي 
قام  ثــم  عيالي»  «هـــذوال  بعنوان 
راعـــــي الــحــفــل بــتــكــريــم الــجــهــات 
املـــســـاهـــمـــة فــــي حـــمـــلـــة جــــداريــــة 
صـــور الــشــهــداء ومــــدارس وزارة 
الــــتــــربــــيــــة الـــــفـــــائـــــزة بـــمـــســـابـــقـــة 
الشهيد السنوية الرابعة عشرة، 
وتم تقديم هدية تذكارية لراعي 
الحفل بهذه املناسبة، وفي ختام 
الــحــفــل قـــامـــت فـــرقـــة الــتــلــفــزيــون 

بتقديم فقرة غنائية.
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الصانع: بيت الزكاة يسهم في دعم التنمية باملجتمعات اإلسالمية

ملتقى األيتام السابع... بسمات الضيوف 
تمازجت مع دموع الكافلني

الكويتي  الــزكــاة  بيت  رســم 
الــبــســمــة عــلــى وجـــوه االيــتــام، 
غامرة  سعادة  ارتسمت  فيما 
على  الفرح  بعبرات  مختلطة 
وجــــوه كــافــلــيــهــم، فـــي ملتقى 
األيــــتــــام الـــســـابـــع الـــــذي شكل 
لوحة فنية مميزة، عناصرها 
مـــــودة ورضـــــا وإيــــثــــار، جمع 
العالم  دول  شــتــى  مــن  أيــتــامــا 
تــــــجــــــســــــيــــــدا لـــــلـــــخـــــيـــــر الـــــــــذي 
تــبــثــه الـــكـــويـــت فـــي كـــل مــكــان 
عـــبـــر مـــؤســـســـاتـــهـــا الــخــيــريــة 
األيـــــــــــادي  ذوي  وأبـــــنـــــائـــــهـــــا 

البيضاء.
وشـــــهـــــد الــــحــــفــــل انــــهــــمــــار 
الــدمــوع مــن الــقــلــوب الحانية 
وااليــــدي الــخــيــرة ملــا رأوه من 
االيـــــتـــــام الــــذيــــن احــــســــن بــيــت 
وتعليمهم  رعــايــتــهــم  الـــزكـــاة 
الـــــقـــــرآن والـــــحـــــديـــــث، فـــكـــانـــوا 
يــــتــــحــــدثــــون بــــلــــســــان عـــربـــي 
فصيح حظي بتصفيق ألهب 
االجواء الحميمة التي عاشها 

كل من حضر الحفل.
وبدأ الحفل الذي اقامه بيت 
الزكاة الفتتاح ملتقى الكويت 
لــاليــتــام الــســابــع تــحــت شعار 
«شــــكــــرا كــــويــــت االنـــســـانـــيـــة» 
امـــــــــــس بـــــــرعـــــــايـــــــة وحــــــضــــــور 
وزيـــــر الـــعـــدل وزيـــــر االوقـــــاف 
يعقوب  االسالمية  والــشــؤون 

الـــــصـــــانـــــع، مـــبـــيـــنـــا الـــجـــهـــود 
بيت  بها  يــقــوم  الــتــي  الكبيرة 
الزكاة في املشاريع الخارجية 
مــن كــفــالــة االيـــتـــام الــذيــن بلغ 
مكفول  يتيم  الــف  عــددهــم 30 
املياه  آبــار  إلى  إضافة  حاليا، 
وبـــــنـــــاء املــــســــاجــــد واملـــــــــدارس 
والفقراء  للمعوزين  واملساكن 
املادية  املساعدات  مع  تــوازيــا 
والـــعـــيـــنـــيـــة الــــتــــي شـــمـــلـــت 43 

دولة حول العالم.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، وصــف 
«الـــحـــدث  الـــصـــانـــع املــلــتــقــى بــــ
ابــرز  احــد  يعتبر  الـــذي  املميز 
في  الحبيبة  دولتنا  بصمات 
املجال االنساني واملؤسسي»، 
مـــعـــربـــا عــــن شـــكـــره ملــتــبــرعــي 
بــيــت الــــزكــــاة مـــن أهــــل الــخــيــر 

«فهم أهل الفضل في استمرار 
هـــذا الــعــمــل املــمــيــز الــــذي أتــى 
ثــــمــــاره بـــنـــجـــاحـــات مـــتـــعـــددة 
ومــتــمــيــزة لــبــيــت الـــزكـــاة على 

محليا وخارجيا».
ونــــــوه بــــــدور بـــيـــت الـــزكـــاة 
ورجــــــــــــالــــــــــــه االوفـــــــــــــيـــــــــــــاء مــــن 
مــــســــاهــــمــــات فــــــي الــــنــــهــــوض 
بــمــشــروعــات الــخــيــر املــتــعــددة 
ودعم جهود التنمية واالغاثة 
فـــي املــجــتــمــعــات االســـالمـــيـــة، 
ومـــــشـــــيـــــدا بـــــمـــــشـــــروع كــــافــــل 
البيت  لــه  ســخــر  الـــذي  اليتيم 
امــكــانــاتــه املـــاديـــة واملــعــنــويــة 

وهيأ له كل عوامل النجاح.

وألــــــقــــــى كـــلـــمـــة الـــضـــيـــوف 
بنغالديش  من  اليتيم  الطفل 

روهـــــــــــان، شـــــاكـــــرا املـــــولـــــى ان 
ســـخـــر اهـــــل الـــخـــيـــر فــــي هـــذه 
الـــــــبـــــــالد إلعـــــانـــــتـــــهـــــم مـــقـــدمـــا 
التحية للكويت اميرا وشعبا 
ملـــا بــذلــتــه مـــن جـــهـــود جــبــارة 

لكفالة االيتام حول العالم.
وقــال روهــان: «كنت اعيش 
فــــي اســــــرة ســـعـــيـــدة بــــني امـــي 
وابــــي ولــكــن بــعــدمــا مــاتــا قــام 
بيت الزكاة الكويتي بكفالتنا 
أدرس  اآلن  وانـــــا  وتــعــلــيــمــنــا 
الــــــقــــــرآن والـــــحـــــديـــــث والـــلـــغـــة 
الـــعـــربـــيـــة بـــعـــون مــــن الـــلـــه ثــم 

مساعدتكم الكريمة».
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، الــقــى 
كلمة الكافلني عدنان العثمان 
قـــــــائـــــــال «طــــــــوبــــــــى لــــلــــكــــويــــت 
وأمــــــيــــــرهــــــا الـــــــــــذي يــــقــــودهــــا 
الـــــى الـــخـــيـــر وشـــعـــبـــهـــا الــــذي 
يــــقــــوم عـــلـــى اغــــاثــــة املـــلـــهـــوف 
على  تعمل  الــتــي  وحكومتها 

تعزيز العمل الخيري».
وذكر العثمان ان «التعاون 
املــــــثــــــمــــــر مــــــــع بــــــيــــــت الـــــــزكـــــــاة 
مــســتــمــر مـــنـــذ عـــشـــر ســـنـــوات 
وأثـــمـــر بـــنـــاء مــســاجــد وحــفــر 
ابــــــار وكـــفـــالـــة ايــــتــــام وإغـــاثـــة 
املـــلـــهـــوف»، مــشــيــرا إلــــى دور 
«شـــــــؤون الـــقـــصـــر مــــن رعـــايـــة 
لاليتام وكذلك االمانة العامة 
لـــــــالوقـــــــاف»، واصـــــفـــــا إيــــاهــــا 
بأنها «ثالثة نجوم تسبح في 

سماء العمل الخيري».

ضيوف امللتقى السابع لأليتام      (تصوير زكريا عطية)
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الصانع... يتبخر

(تصوير موسى عياش) فاطمة األمير مستقبلة الجراح في بداية الحفل     


