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الشرهان: مشروع مكافحة العمى في الدول الفقيرة 
ضمن البرنامج اإلغاثي لصندوق إعانة المرضى

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية صندوق اعانة 
املرضى د.محمد الش���رهان حرص املسلمني على 
اغتنام نفحات الشهر الفضيل الربانية وعطاءاته 
الروحية التي تدفع بأهل االميان واالسالم الى خير 

زاد وهو التقوى.
وكشف د.الشرهان عن عدد من االنشطة االنسانية 
التي تقدمها اجلمعية للمرضى الفقراء على صعيد 
االنشطة الداخلية واخلارجية في الدول االسالمية 
الفقيرة، والتي تستهدف فئة املرضى املعسرين.

وبني ان اجلمعية بجانب ما تقدمه من خدمات 
ومساعدات آلالف املرضى احملتاجني املترددين على 
اجلمعية فإنها تقوم بالعديد من املشاريع الطبية 
واالنسانية في كثير من الدول العربية واالسالمية 
حسب رغبة املتبرعني، مشيرا الى مشروع مخيمات 

ع���الج امراض العيون الذي تقيمه اجلمعية في س���ت دول عربية 
وافريقي���ة هي النيجر وموريتانيا واليمن وجمهورية بنني ومصر 

والسودان ضمن برنامجها االغاثي الطبي في مشروع 
مكافحة العمى في الدول الفقيرة.

وقال ان مش���روع مكافحة العمى الذي تقيمه 
اجلمعية يعتبر احد اهم املشاريع االنسانية التي 
تق���وم بها اجلمعية خ���ارج الكويت، حيث تعمل 
على مساعدة املرضى الفقراء الذين أصيبوا باملاء 
االبيض )الكتاراكت( الذي يفقد عشرات اآلالف من 

املصابني نعمة االبصار.
وشكر الش���رهان احملسنني واهل اخلير سائال 
اهلل ان يجازيهم خير اجلزاء على ما يقدمونه من 

دعم خيري إلخوانهم الفقراء.
كما شكر الشرهان كل من يساهم أو يدعم اقامة 
املشاريع الطبية ودعم املخيمات التي ترفع الكرب 
والبالء عن اناس في أم���س احلاجة ليروا النور 
ويبصروا الطريق حتى ميارسوا حياتهم بشكل طبيعي، فضال عن 

متكينهم من اعالة انفسهم واسرهم وابعادهم عن ذل السؤال.

د.محمد الشرهان

حضر مأدبة إفطار الملك عبداهلل بن عبدالعزيز

الطبطبائي: جهود مباركة للسعودية
في خدمة الحرمين الشريفين واألماكن المقدسة

أشاد د.محمد الطبطبائي مبا 
الع���ربية  اململ����كة  تقوم به 
الس���عودية م���ن جه������ود 
مب���اركة في خدمة اإلس�����الم 
وامل����سلمني، والرعاية لألماكن 
املقدسة، من بيت اهلل احلرام، 
النب���وي، وكذلك  واملس���جد 
التي يالقيها  التام���ة  العناية 
العمار واحلج���اج لبيت اهلل 

احلرام.
جاء ذلك عقب لقاء د.محمد 
الطبطبائي بخ���ادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن  الش���ريفني 

عبدالعزي���ز آل س���عود، في 
مكة املكرمة، وذلك على مأدبة 
اإلفطار التي أق����امها خ�����ادم 
احلرمني مبناسبة اجت��ماعه 
مع جمع من العلماء في العالم 

اإلسالمي.
التق���ى د.الطبطبائي  كما 
النائب الثاني ووزير الداخلية 
صاحب الس���مو امللكي األمير 
نايف بن عبدالعزيز آل سعود، 
وذلك بحضور وزير الشؤون 
اإلسالمية واإلرشاد د.صالح آل 
الشيخ ووكيل وزارة الشؤون 

االسالمية د.عبدالعزيز العمار، 
مت فيها التعريف باملش���اريع 
املس���تقبلية في مكة املكرمة، 
التي  واألولويات اإلس���المية 

تسعى لتحقيقها.
وألقى د.محمد الطبطبائي 
في االجتماع كلمة شكر فيها 
جهود حكومة خادم احلرمني 
الشريفني في اململكة العربية 
السعودية من رعاية املسلمني 
القاصدين لبيت اهلل، داعيا اهلل 
تعالى لهم باألجر والتوفيق في 

د.محمد الطبطبائيجهودهم املباركة.


