
الخميس  3  سبتمبر  2009   18

بيت الزكاة: 35824 أسرة استفادت 
من المساعدات النقدية عام 2008

»نسائية بشائر الخير« تقيم غبقتها
الرمضانية األولى للتائبات من اإلدمان

تواصل »األنباء« نشر سلسلة مسيرة اخلير في 
بيت الزكاة واليوم سيكون احلديث عن رعاية األسر 
احملتاجة داخل الكويت فقد تأسس بيت الزكاة عام 
1982 خلدمة ركن عظيم من اركان اإلسالم وهو الزكاة 
وقد حث اهلل تبارك وتعالى املؤمنني في الكثير من 
اآليات القرآنية الكرمية على إقامة هذا الركن ووعد 
من يفعل ذلك بالنجاح والفالح في الدنيا واآلخرة.

ولقد جاء تأس����يس بيت الزكاة بناء على رغبة 
شعبية حكومية خلدمة هذه الفريضة العظيمة من 
خالل جمعها وإنفاقها وحث املؤمنني على ادائها ولقد 
نال بيت الزكاة منذ تأسيسه بفضل اهلل تبارك وتعالى 
ثقة احملسنني واحملسنات الذين استجابوا لدعوته 
وخصوه بزكواتهم وصدقاتهم فمكنوه بذلك من اداء 
رسالته السامية في مد يد اخلير للفقراء واملساكني 
وسائر الفئات احملتاجة في املجتمع املستحقني للزكاة 
فصلحت بذلك احوالهم وتيسرت امورهم وان كان 
امام بيت الزكاة الكثير من املسؤوليات واملهمات التي 
يسعى لتحقيقها وينتظر بيت الزكاة صدور قانون 
الزكاة اخلاص بالشركات ليتمكن من اداء دوره وتقدمي 

خدماته للمحتاجني بصورة افضل واكمل.

ويركز بيت الزكاة منذ إنشائه على رعاية االسر 
احملتاجة داخل الكويت وتقدمي املس����اعدات النقدية 
والعيني����ة لها لتعيش آمنة مطمئنة وتضم كال من 
اسر السجناء وااليتام واالرامل واملطلقات والعجزة 
واملرضى واملدينني وضعاف الدخل والطلبة احملتاجني 
وغيرهم وتقدم املساعدة لألسرة بعد دراسة طلبها 
والتعرف على نوع املش����كلة التي تعاني منها وقد 
تكون مقطوعة او شهرية او قرضا حسنا على اختالف 
نوع احلالة ويسعى بيت الزكاة من وراء مساعداته 
الى حتقيق االهداف التالية: 1� تأمني العيش الكرمي 
لألسرة احملتاجة واحملافظة على أمنها واستقرارها 
والتئام ش����ملها. 2� وقاية افرادها من الوقوع فيما 
ال حتمد عاقبته من املشاكل االجتماعية. 3� حتقيق 
التكافل االجتماعي واشاعة روح احملبة واالخوة بني 
افراد املجتمع. 4� ازالة احلقد والبغضاء من صدور 
الفقراء جتاه اخوانهم األغنياء. 5� تشجيع وتنمية 
اعمال اخلير والبر في املجتمع الكويتي. وفي العام 
املاضي 2008 بلغ إجمالي املس����اعدات النقدية التي 
قدمها بيت الزكاة لألسر احملتاجة 23258586 دينارا 

استفادت منها 35824 اسرة.

 ليلى الشافعي
تواصال جلهودها الكبيرة مع التائبات من االدمان 
في مركز عالج املدمنني حيث ال تألو جهدا الرجاع من 
ابتليت من النساء بهذه اآلفة الى جادة الصواب اقامت 
اللجنة النسائية في جمعية بشائر اخلير الغبقة 
الرمضانية األولى التي تعتبر باكورة انشطتها في 
رمضان، حضر الغبقة رئيسة اللجنة النسائية منى 
اليتامى ومسؤولة اجلناح في مركز بيت التمويل 
لعالج االدمان د.نرمني، وعدد من التائبات وأهاليهن 
مما كان له األثر الطيب في نفوس التائبات وأكدت 
اليتامى ان جمعية بشائر اخلير حترص على التواصل 
مع الذكور واالناث على السواء ممن وقعوا في هذه 

املشكلة، وال شك ان مثل هذه االنشطة االجتماعية 
له���ا األثر الكبير في التأهي���ل االيجابي والتدعيم 
النفس���ي للتائبات من االدمان، كما أنها تعيد لهن 
االعتبار الذاتي، والثقة بالنفس، واإلحساس بدعم 
املجتمع لهن، ويتضح لهن الفرق بني حياة اإلدمان 
وحياة الصحة والعافي���ة وكذلك الفرق بني حياة 
الضياع والضالل وحياة االميان والهداية. واشارت 
اليتامى الى ان أثر مثل هذه النش���اطات ال يقتصر 
على التائبات وحده���ن بل يتعداهن إلى أهاليهن، 
الذين يش���عرون بيد أخرى تساعدهم في انتشال 
بناتهن من براثن االدمان، ليعود لهم االمل بعودة 

بناتهن إلى الطريق املستقيم.

»األنباء« تواصل نشر مسيرة الخير )30-13(

قسم الصدقة الجارية يساهم في تنفيذ العديد
من المشاريع الخيرية محليًا وخارجيًا

مبناس����بة حلول ش����هر رمضان املبارك 
اعلن قس����م الصدقة اجلارية في بيت الزكاة 
استعداده لتغطية العديد من مشاريع البيت 
محليا وخارجيا. وبهذه املناسبة قالت رئيسة 
قس����م الصدقة اجلارية في بيت الزكاة عادلة 
ساملني ان قس����م الصدقة اجلارية يعتبر احد 
االركان االساسية في ادارة تنمية املوارد ومن 

أهم الركائز االساسية التي تدر دخال على بيت 
الزكاة بفضل جود املتبرعني الكرام لالنفاق من 
ريعها على مشاريع البيت في الداخل واخلارج. 
واضافت ان القسم يحرص على تزويد املتبرعني 
ملشروع الصدقة اجلارية بتقارير دورية عن 
املشاريع احمللية واخلارجية التي مت اجنازها 

بواسطة تبرعهم لهذا املشروع.

»التعريف باإلسالم« 
كرمت مدير الفروع

ليلى الشافعي
اللجن����ة االعالمية  كرمت 
بالتعريف باإلسالم مدير ادارة 
األفرع ومدير احلج والعمرة 
باللجنة احملامي منيف العجمي 
وذلك تقديرا وعرفانا بجهوده 
البارزة في دعم اعالم اللجنة 
من خالل التواصل مع جميع 
اجلهات االعالمية وقدم رئيس 
قس����م اإلعالم محمد طه درعا 
تذكارية للعجمي تقديرا لدوره. 
وم����ن جهته أش����اد العجمي 
الب����ارز لالعالم على  بالدور 
املقروءة  جميع املس����تويات 
واملسموعة واملرئية، وصرح 
بأن العم����ل الدعوي من أّجل 
وأعظم النعم التي تقربنا إلى 
اهلل عز وجل وهي طوق النجاة 

يوم القيامة.


