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اللجنة   صرح مدير 
اخلارجيـــة بجمعيـــة 
صندوق اعانة املرضى 
الهنـــدي بـــأن  خالـــد 
اجلمعية بصدد ارسال 
مجموعــة من شحنات 
معونـــــات االغــاثـــة 
التي حتتــوي  الطبية 
على ادوية ومحــاليل 
ومستهلكات طبية بصفة 
للمتضررين  عاجلـــة 
الفيضانـــات في  مـــن 
اندونيســـيا، خاصـــة 
جزيـــرة ســـومطـــرة 
االندونيسية التي تعيش 

مأساة انسانية حقيقية بعد ان تسببت هزتان ارضيتان 
قويتان في «تسوية» قرى اجلزيرة باالرض ودفنتا ٩٠٪ 

من السكان حتت االنقاض.
  وناشد الهندي جميع الشـــركات واملؤسسات الطبية 
التعاون مع اجلمعية في دعم تلك احلملة، مشيرا الى ان  
وفدا من اجلمعية سيشارك ضمن اللجنة الكويتية املشتركة 
لالغاثة في زيارة االماكن املنكوبة وسيمثل اجلمعية فــي 
هذا الوفد فيصل الياقوت وذلك للوقوف على احتياجــات 
املتضررين وخاصة االطفال من سكان املناطق املنكوبة في 
هذه االقاليم حيث حتولت مهمة االنقاذ في باداجن والتالل 
احمليطـــة بها التي تضررت بفعل االنهيارات االرضية الى 

مهمة اغاثة كبيرة ملساعدة اآلالف الذين فقدوا منازلهم.
  وأهاب الهندي باالخوة احملسنني واملتبرعني ان يقدموا 
تبرعاتهم لدعم شراء االدوية واملستهلكات الطبية وحليب 
االطفال للمتضررين من الشعب االندونيسي بعد ان دعت 
اندونيسيا العالم الى مساعدتها في تلك احملنة، واضاف 
الهندي انـــه واثق من جناح تلك احلملـــة ومن هبة أهل 
الكويت لنجدة اخوة لهم مضارين ومعوزين، واكد الهندي 
ان هذا ليـــس بغريب على اهل الكويت، حيث انهم دائ مو 
الوقوف بجانـــب املتضررين واملنكوبني في كل مكان من 

أنحاء العالم. 

 عبداللطيف البصيري

 مقر بيت الزكاة في أشبيلية

 تضم كل خدمات التبرع لهم وتعمل في الفترة الصباحية

 البصيري: بيت الزكاة افتتح صالة للمتبرعين 
  في منطقة أشبيلية لتيسير عملية التبرع

 قام بيت الـــزكاة اخيرا بافتتاح 
صالة املتبرعـــني في فرعه اجلديد 
مبحافظة الفروانية والذي يقع في 
منطقة اشـــبيلية حرصا منه على 
تيســـير عملية التبرع للمحسنني 
الكرام من خالل االقتراب من اماكن 

تواجدهم.
  وفي هذا الصدد بني رئيس قسم 
املراكز االيرادية فـــي ادارة تنمية 
املوارد عبداللطيـــف البصيري ان 
الصالة تقدم كل اخلدمات التي يقدمها 
بيت الزكاة عادة ملتبرعيه ومنها الرد 
على االستفسارات املتعلقة بالزكاة 
واملشاريع، خدمة وزن واحتساب 
زكاة الذهب والفضة، عرض وتسويق 
املشـــاريع اخليرية للبيت، تسلم 
الزكاة والصدقات، وتوزيع  اموال 
املطبوعات املتعلقة مبشاريع البيت 
وأنشطته، مؤكدا ان اجهزة احلاسب 

استقبال املتبرعني صباحية تبدأ في 
الساعة الثامنة صباحا الى الساعة 
الثانية ظهرا، اما الصاالت االخرى 
الزكاة في  الرئيســـي لبيت  باملقر 
الى مبنى  السرة باالضافة  جنوب 

املتبرعني اجلديدة  اآللي في صالة 
مبنطقة اشـــبيلية موصولة باملقر 
الرئيســـي للبيت لتيسير توفير 

املعلومات اخلاصة باملتبرع.
  واشـــار البصيري الى ان فترة 

الساملية ومبنى البيت باجلهراء فإن 
املتبرعني صباحية  فترة استقبال 
تبدأ في الساعة الثامنة صباحا الى 
الساعة الثانية ظهرا ومسائية من 

٤٫٣٠ الى ٨٫٣٠.

 تحتوي على أدوية ومحاليل ومستهلكات طبية

 الهندي: إغاثات طبية عاجلة 
  إلندونيسيا من صندوق إعانة المرضى

 المقرر في تونس اليوم

 «الهالل األحمر» تشارك  
  في «ملتقى الشباب العربي» 

 الكويتـ  كونا: تشارك جمعية الهالل االحمر الكويتي في 
«ملتقى الشباب العربي» املقرر في تونس اليوم وبالدورة 

اخلاصة بالقانون الدولي املنعقدة هناك حاليا.
  وقال مدير ادارة املتطوعني ونائب مدير ادارة الكــوارث 
في اجلمعية مساعد العنزي لـ «كونا» ان متطوعيـن مــن 
اجلمعية سيشـــاركون في امللتقى الـــذي يـقــدم دورات 
تدريبيــة ليكتســـبوا اخلبـــرات في العمل االنســـانــي 

والتطوعـي.
  واضاف العنزي ان مشـــاركني مـــن مختلــف الهيئات 
واجلمعيات الوطنية العربية سيشاركون فــي امللتقى اضافة 
الى مشاركني من الصليب األحمر ومشاركـني من االحتاد 

الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
  وأوضـــح امللتقى انه ميثــل فرصة مهمة للشـــبـــاب 
والتعارف فيما بينهـــم، الســـيما ان الغالبية الكبـــرى 
منهم متثل العمود الفقــري للحركة الدولية للهالل االحمر 

والصليب االحمر.
  واضاف ان املشاركة في اي جتمع عربي للشباب يعد 
فرصة منو ونضج ألي شاب تتاح له الفرصة لالطالع على 
اخلبرات والتجارب من شبان من بلدان أخرى يشاطرونه 

نفس املثل والقيم.
  وذكـــر ان املنظمة العربية للهـــالل االحمر والصليب 
االحمر تقيم ملتقى الشباب العربي بالتعاون مع االحتاد 
الدولي جلمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر وجمعية 

الهالل األحمر التونسي.
  ويهدف امللتقى الى اقامة مشروعات تنموية ودورات 
تدريبية لصقل مواهب الشباب وتطوير قدراتهم تؤهلهم 

للقيام بدور ايجابي في املجتمع.
  وعن مشـــاركة متطوعي اجلمعية ايضـــا في الدورة 
اخلاصة بالقانون الدولي التي بدأت امس اشـــار العنزي 
الـــى ان املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 
واللجنة الدولية للصليـــب األحمر تنظمه بالتعاون مع 

الهالل األحمر التونسي.
  واكد اهمية مشاركة متطوعي اجلمعية في دورة القانون 
الدولي نظرا لوجود مكتب للقانون الدولي االنساني في 
اجلمعية واالطالع على اخلبرات التــي ستشارك في الدورة 

ونقلهـــا الى اعضاء اجلمعية.

 خالد الهندي 


