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 جمال الفوزان

 الهيئة الخيرية تحتسب عند اهللا المحسن عبدالرزاق بوقريص
 نعت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية احملسن الكرمي 
عبدالرزاق بوقريص في بيان جاء فيه: قال تعالى: (يأيتها 
النفس املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي)، وقال رســــول اهللا ژ: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عملــــه إال من ثالث: صدقة جارية، 
او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له»، رواه مسلم. 
ببالغ األســــى واأللم تلقت الهيئة اخليرية اإلســــالمية 
العاملية نبأ وفاة أحد رجال الكويت األخيار احملســــن 
الكرمي عبدالرزاق عبداهللا مبارك بوقريص الذي انتقل 
الى رحمة اهللا تعالى امس عن عمر يناهز الـ ٦٥ عاما، 

وكان الراحل من كبار احملسنني الذين جادوا بأموالهم 
في تخفيف معاناة الفقراء واحملتاجني، فأخرج الصدقات 
والزكوات وأســــهم في تعمير املساجد ودعم املشاريع 
اخليرية واإلنسانية، ونحسب ان الراحل كان ممن تنطبق 
عليهم اآليــــة الكرمية (الذين ينفقــــون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف 
عليهم وال هم يحزنون ـ البقرة: ٢٧٤)، وال نزكيه على 
اهللا تعالى. إنه بغياب املرحوم بإذن اهللا تعالى تكون 
الهيئة اخليرية قد فقدت احد كبار متبرعيها الكرام الذين 
أحبوا العمل اخليري وقدموا له العون ولم يدخروا وسعا 

في دعم مشاريعه ومختلف أوجه البر واإلحسان. وإلى 
جانب صفحتــــه اخليرية كان الفقيد رحمه اهللا يتمتع 
بعالقات طيبة مع جميع الناس غنيهم وفقيرهم، وكان 
رجال محبوبا ومحبا للعلم والعلماء. رحم اهللا احملسن 
الكرمي عبدالرزاق بوقريص، وأسكنه فسيح جناته مع 
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك 
رفيقا، وهللا ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر، 
فلنصبر ولنحتســــب، ونسأل اهللا سبحانه وتعالى ان 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم آله وذويه الصبر 

والسلوان، و(إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 الفوزان: تضاعف إيرادات «إعانة المرضى» تقديراً لجهوده اإلنسانية 

املادي والصحي ملتضرري الكوارث 
خارج الكويت، فضال عن ســــعيه 
في انشــــاء املستشفيات واملراكز 
الصحية وجتهيزها داخل الكويت 

 اشاد مدير عام جمعية صندوق 
الفوزان  اعانة املرضــــى جمــــال 
بالتفاعــــل االيجابي للمحســــنني 
واهل اخلير من املتبرعني املواطنني 
واملقيمني مع املشاريع االنسانية 
واالغاثية التــــي تقدمها اجلمعية 
لصالح املرضى املعسرين سواء 
داخل الكويت او خارجها، مشيرا 
الى دور الشــــركات الكويتية في 
القطاع اخلــــاص وبعض اجلهات 
الرســــمية التي اولــــت اجلمعية 
ثقة غالية في تنفيذ مشــــاريعها 
الصحية واالنسانية خلدمة املرضى 

الفقراء.
  وقال الفوزان مبناســــبة قرب 
ان  املبارك  حلول شــــهر رمضان 
اكثر مــــا يثلج الصــــدر في عمل 
اجلمعية تلــــك الثقة الغالية التي 

الوعي الصحي  وخارجها، ونشر 
داخل الكويت. وعرج الفوزان في 
معرض حديثه على مشروع مكافحة 
العمى الــــذي تقيمه اجلمعية في 
الدول الفقيرة خارج الكويت والذي 
يعتبر احد اهم املشاريع االنسانية 
التــــي تقوم بهــــا اجلمعية خارج 
الكويت حيث تعمل على مساعدة 
املرضى الفقراء الذي اصيبوا باملاء 
االبيض «الكتاراكت» الذي افقدهم 
نعمة االبصار ما يشكل عليهم عبئا 
نفسيا وماديا واسريا كبيرا، مشيرا 
الى تعــــاون اجلمعية مع عدد من 
املؤسسات الدولية املتخصصة في 
عالج امراض العيون وفي مقدمتها 
مؤسسة البصر اخليرية العاملية 
والتي يقع مقرها الرئيسي باململكة 
العربية السعودية. وبّني الفوزان 

توليها اجلهات الداعمة لنشاطات 
الصندوق من املتبرعني شــــركات 
وافرادا ممن اطلعــــوا على اعمال 
الصندوق وعلموا الدور االنساني 
االغاثي الــــذي نقوم به في خدمة 
املرضى الفقراء الذين اقعدهم الفقر 
واملرض عــــن طلب الرزق بعد ان 
فقدوا مصــــادر رزقهم وتضاعف 
عليهم البالء وبعد ان عجزوا عن 
توفير احلاجات االساسية الطفالهم 
واســــرهم، وهذا من جملة اهداف 
الصندوق منذ تأسيسه والذي وضع 
اعانة املرضى، الذين اقعدهم املرض 
عن طلب الــــرزق وتأمني عالجهم 
وتوفير لقمة العيش الكرمي لهم، 
على سلم اهدافه بجانب مساعدة 
املرضى الذين يتحتم عالجهم خارج 
الكويت واملساهمة في مد يد العون 

ان زيادة ايــــرادات الصندوق في 
شــــهر رمضان الفائت مبا نسبته 
٥٠٪ اكبر دليل على اهمية الدور 
الذي تلعبه اجلمعية على الساحة 
اخليرية محليا ودوليا على اعتبار 
انها اجلهة اخليرية الطبية الوحيدة 
املتخصصــــة باجلوانــــب الطبية 

واالعانات املرضية للمحتاجني.
  وشــــكر الفوزان اهــــل اخلير 
واصحاب االيادي البيضاء الذين 
دعموا نشاطات الصندوق وساهموا 
في تخفيف معاناة اخوانهم املرضى 
الفقراء، داعيا الى املزيد من البذل 
والعطــــاء في مســــاندة املرضى 
الفقراء تأكيدا على الدور اخليري 
واالنساني الذي تقدمه كويت اخلير 
ومؤسساتها اخليرية للفقراء في 

كل مكان. 

 أشاد بثقة المتبرعين في دعم المشاريع الطبية واإلغاثية للصندوق

 أمانة األوقاف تتبرع بـ ٧٥٠ ألف دينار لدعم جهود 
اللجنة الطبية في مساعدة المرضى المعسرين 

 الحربي: المشاركة المجتمعية هدف مبرة الرحمة 
 قام القســــم النســــائي في مبرة الرحمة 
اخليرية بزيارة املرضى في مستشفى العدان، 
كما قام بتقدمي الهدايا للمرضى، متمنيا لهم 
الشفاء العاجل. وقالت منيرة احلربي رئيسة 
القسم النسائي في املبرة ان هذا البرنامج يأتي 
بهدف املشاركة املجتمعية التي حترص املبرة 
على تنفيذها للتواصل مع املجتمع عبر برامج 
ثقافية وتربويــــة واجتماعية، كما ان املبرة 
قامت سابقا بعمل العديد من األنشطة حتت 
هذا االطار ومنها حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
واحملاضرات العامة واالنشطة الترفيهية في 
حديقة مرح الند في الصباحية وإقامة يوم 

مفتوح ألطفال الرعاية في وزارة الشؤون. 

 محمد اجلالهمة 

 منيرة احلربي خالل زيارة ملريضة في مستشفى العدان

الســـرطان ومرضى  ومرضـــى 
التهاب الكبـــد الوبائي ومرضى 
القلب واالحتياجـــات اخلاصة 
وعمل األشعة والتحاليل الطبية، 

العام  األمـــني   صرح نائـــب 
للمصارف الوقفية باألمانة العامة 
لألوقاف محمد اجلالهمة بأن األمانة 
التي تبذلها  في إطار املســـاعي 
نحو إحياء سنة الوقف احلميدة، 
والنهوض بالدور التنموي للوقف 
وتعزيز إسهاماته في رعاية األفراد 
واملجتمعات قد أقرت دعما ماليا 
ألف دينـــار لدعم  بقيمـــة ٧٥٠ 
الطبية املشتركة  اللجنة  جهود 
ملساعدة املرضى املعسرين من 
خالل الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية، وذلك مساهمة منها للدور 
الكبير الذي تقوم به اللجنة في 
توفير العالج للمرضى احملتاجني، 
حيث يشـــمل هـــذا الدعم تقدمي 
العـــالج للمرضى احملتاجني من 
مرضى تصلب الشرايني املنتشر 

باالضافة الى دعم احملتاجني لشراء 
مضخة انسولني.

  وأشـــار اجلالهمة الى ان هذا 
الدعـــم اإلنســـاني املقـــدم لهذه 
الفئة من املرضـــى الفقراء غير 
القادريـــن على تأمـــني تكاليف 
عالجهم وشراء االجهزة الطبية 
يساهم في رسم االبتسامة على 
شفاه هؤالء املرضى والعاجزين 
املعسرين وأسرهم ورفع املعاناة 
عنهم وتخفيـــف انعكاس اآلثار 
الصحية للمرضى على اسرهم 
وعلى املجتمع بشـــكل عام، كما 
ثمـــن دور اللجنة في مســـاعدة 
املرضى املعسرين وتقدمي العديد 
من اخلدمات الطبية لهم كتوفير 
األدوية للمحتاجني ونشر الوعي 

الصحي. 
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