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عالج أحد املرضى

2000 حالة مرضية استفادت من قوافل الخير 
في قرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ

»إحياء التراث« استنكرت االعتداءات على القدس

مبرة الرحمة تقيم اليوم حفل جوائز مسابقة
القرآن الكريم وتكريم المشاركين في برامجها

فاطمة السعيد
صرح مدير اللجنة اخلارجية بجمعية صندوق 
إعانة املرضى خالد الهندي بأن فريق العمل باللجنة 
قام بالتعاون مع مجموعة متخصصة من أساتذة 
الطب في جامعة القاهرة وجامعة عني شمس وبعض 
اجلامعات املصري���ة االخرى بتنفيذ مجموعة من 
القوافل الطبية واجلراحية الشاملة في محافظات 
مصر، حيث بدأت خ���ال يوليو املاضي في قرية 
اخلادمية مبحافظة كفر الش���يخ وستليها قوافل 
مخيمات في احملافظات النائية االخرى مثل الوادي 
اجلديد والواحات البحرية وبعض محافظات الصعيد. 
وأعلن الهندي ان القافلة بدأت عملها من الس���اعة 
التاسعة صباحا وحتى الساعة اخلامسة مساء، وقد 
بلغ عدد املس���تفيدين من القافلة االولى في قرية 
اخلادمية اكثر من ألفي شخص حيث استقبلت عيادة 
الباطنة 300 حالة وعيادة األنف واألذن 150 حالة 
واألس���نان 190 حالة والنساء والتوليد 250 حالة 
وعيادة العظام 130 حالة واستقبلت عيادة العيون 
570 حال���ة واجللدية 90 حالة واالطفال 120 حالة 
وعيادة املسالك البولية استقبلت 70 حالة واألشعة 
65 حالة واستقبلت عيادة اجلراحة العامة 50 حالة 
واستقبل املعمل 110 حاالت باالضافة الى 30 عملية 

متنوعة قامت بها عيادات القافلة املختلفة.
واشار الهندي الى انه خال توقيع الكشف على 
مرض���ى العيون اكد االطب���اء املعاجلون ان هناك 
حوالي 15 حالة حتتاج الى عمليات مختلفة مؤكدا 
اجراء تلك العمليات لهم في القاهرة حتت اشراف 
ورعاية د.ياسر سيف استشاري العيون بجامعة 

بني سويف.
وأعرب الهندي عن سروره بأعداد املرضى الذين 
اس���تعادوا أبصارهم بعد إجراء العمليات في هذه 
القوافل إضافة للمرضى الذين ساهمت القوافل في 
عاجهم ومدهم باألدوية الازمة او إجراء عمليات 
جراحية لهم او الذين حصلوا على نظارات طبية 

او كراس متحركة من خال هذه القوافل.
واضاف انه سيتم تنفيذ مخيمات اخرى خال 

الفترة املقبلة في مجموعة محافظات مصر خلدمة 
آالف املرضى الفقراء في تل���ك احملافظات اضافة 
ملجموعة من املخيمات في دول اس���امية وفقيرة 
اخرى ايضا بالتعاون مع منظمات صحية وطبية 

مختلفة.
وأشار الهندي الى ان هناك مجموعة مشروعات 
اخرى بخاف مشروعات القوافل العاجية واجلراحية 
الشاملة مثل مكافحة العمى سيتم تنفيذها خال 
الفت���رة املقبلة، وكذلك مش���روعا مكافحة الدرن 
ومشروع مكافحة املاريا في الدول االسامية والتي 
ستتم بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، حيث 
مت توقيع اتفاقيات تعاون بهذا الشأن مع املنظمة، 
اضافة الى مجموعة مشروعات اخرى مت دعمها عن 
طريق محس���نني كويتيني مثل حفر آبار ارتوازية 
في مجموعة من الدول، ومشروع اإلغاثة الغذائية 
وإفطار الصائم ايضا في مجموعة من الدول العربية 

واإلسامية.
واكد مدير اللجنة اخلارجية ضرورة دعم هذه 
املش���روعات اخلارجية واإلغاثية ملا في ذلك خير 
ومصلحة إخواننا املسلمني في كل مكان، حيث ان 
هناك بعض املشروعات العاجلة التي بحاجة الى 
الدعم مثل مشروع حليب لألطفال الفلسطينيني، 
ومش���روع اإلغاثة الدوائية لبعض الدول الفقيرة 
ومش���روع جتهيز املراكز الصحية واملستشفيات 

بأجهزة طبية.
وأوضح مدير اللجنة اخلارجية ان هذه املشروعات 
واملخيمات تتم بدعم من احملسنني الكويتيني وبناء 
على رغبتهم، حيث يسافر البعض منهم مع فريق 
العمل حلضور هذه املخيمات والقوافل بنفسه لتفقد 

إخوانهم في هذه األقطار.
وناشد الهندي احملسنني ان يقوموا بإحياء سنة 
الوقف، وذلك بعمل وقفيات ملثل هذه املشروعات 
اخليرية. وقد وجه الهندي الشكر والتحية للمحسنني 
وأهل اخلير على كل ما قدموه من مساعدات، مؤكدا 
ان ذلك ليس بغريب على اهل الكويت الطيبني الذين 

جبلوا على حب اخلير.

على خلفي���ة االعت���داءات 
اجلديدة للقوات االس���رائيلية 
على احلرم القدس���ي الشريف 
ورد املصلني عنه، وما رافق ذلك 
من اعتداءات وانتهاكات حلقوق 
االنسان، اصدرت جمعية احياء 
التراث االسامي بيانا أدانت فيه 
هذه املمارس���ات، جاء فيه: ان 
اجلمعية تتابع بألم وقلق بالغ 
تكرار االعت���داءات الصهيونية 
على املسجد االقصى واملصلني 
املسلمني في اكنافه املباركة التي 

العالم  تتم على مرأى ومسمع 
اجمع، واستنكرت اجلمعية تلك 
املمارسات التي ترعاها مؤسسات 
االحتال الرسمية بأيادي قطعان 
املغتصب���ني، وحتويله���م يوم 
اعيادهم الى ي���وم عدوان على 
املسجد االقصى املبارك وانتهاك 
حرمته وتدنيسه، ومنع املصلني 
املسلمني من دخوله ورفع األذان 

واقامة الصاة.
كما تضمن البيان نداء وجهته 
اجلمعية الى االمتني االسامية 

والعربية يحذرهما فيه من مغبة 
احلفريات واالنفاق التي تنفذها 
سلطات االحتال اسفل املسجد 
االقصى وما متثل���ه من تهديد 
فعلي بانهيار املسجد واستباحة 
حرمات���ه وزعزعة اساس���اته 
وجدران���ه واضف���اء الصبغة 
القدس بأكملها،  اليهودية على 
فمدينة القدس احملتلة تش���هد 
حملة تهويد مكثفة متس���ارعة 
وكثيفة نالت املقدسات والقبور 

واملباني.

زينب أبوسيدو
تقيم مبرة الرحمة اخليرية حفل توزيع جوائز 
مسابقة حفظ القرآن الكرمي »اقرأ وارتق« مساء اليوم 
بصالة افراح الرقة وذلك حتت رعاية وزير الشؤون 

االجتماعية والعمل د،محمد العفاسي.
واشار مدير املبرة د.بدر املطيري الى ان املسابقة 
تأتي ضمن مشروع »اقرأ وارتق« والذي يهدف الى 
تنش����ئة الشباب والفتيات وحثهم على حفظ كتاب 

اهلل.
ولفت الى انه باالضافة الى تكرمي احلافظني في 

مسابقة »اقرأ وارتق« سيتم تكرمي بعض الشخصيات 
التي كان لها دور واضح في دعم مشاريع اللجنة.

ومن جهة اخرى اشاد املطيري باجلهود الكبيرة 
والواضحة التي يقوم بها وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د. محمد العفاسي حيث دأب منذ تسلمه الوزارة 
عل����ى القيام بدور بارز ومميز نحو تذليل الصعاب 
واملعوقات التي تواجه اجلمعيات واللجان واملبرات 
اخليرية وكذلك ايجاد جميع السبل لتطوير العمل 
اخليري وللتيس����ير على اللجان واملبرات اخليرية 

للقيام بواجبها الديني والوطني.

مدير اللجنة الخارجية بجمعية صندوق إعانة المرضى خالد الهندي:

»بنك الكويت الدولي« يدعم
جمعية التكافل لرعاية السجناء

بادر بنك الكويت الدولي لتقدمي دعم مالي جلمعية التكافل لرعاية 
السجناء والتي تقوم بخدمة شريحة من احملكومني واالفراج عن السجناء 
واملوقوفني »الغارمني« من الرجال والنساء حيث تهدف اجلمعية الى لم 
شمل االسرة وترابط افرادها واحلفاظ على االسرة كأساس للمجتمع 

من خال تهيئة ظروف النشأة االجتماعية السليمة.
وقد صرحت مس����ؤول العاقات العامة في بن����ك الكويت الدولي 
هدى الش����ايع بان الدعم يأتي تقديرا للجهود التي تقوم بها اجلمعية 
من غرس االخاق االس����امية الفاضلة والسلوك السوي في نفوس 

السجناء والسجينات في القضايا املالية.
اجلدي����ر بالذكر أن البنك حريص على تق����دمي جميع أنواع الدعم 
املطلوبة لتوفير متطلبات فئات املجتمع املختلفة عن طريق الس����بل 
املتاحة وتعزي����ز مبادئ وقيم ديننا احلني����ف والتواصل مع جميع 
أفراد املجتمع من خال مبدأ املسؤولية االجتماعية الذي يتبناه البنك 

هدى الشايعويسعى لنشره بني أوساط مجتمع القطاع اخلاص.


