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إدارة اخلدمـــة  أكـــد مديـــر 
االجتماعية في بيت الزكاة محمد 
العتيبي أن مساعدات بيت الزكاة 
كان لها أثرها الفعال في حتقيق 
أفراد  بـــني  التكافـــل االجتماعي 
املجتمـــع وعالج ظاهـــرة الفقر 
وضعف الدخل لدى بعض شرائح 
املجتمع واملساهمة بالتالي في دفع 
مسيرة التنمية التي تتبناها الدولة 
على مختلف األصعدة وتخطط 
أهدافها وقطف  باستمرار لبلوغ 

ثمارها. 
وبني العتيبي أن بيت الزكاة 
يستقبل يوميا العديد من طلبات 
املساعدة من خالل فروعه املنتشرة 
فـــي كل من محافظتـــي اجلهراء 
والفروانية، وكذلك فرع محافظة 
حولي والذي يقدم اخلدمة لكل من 
سكان محافظتي حولي والعاصمة 
وفرع محافظة األحمدي والذي يقدم 
اخلدمة لسكان كل من محافظتي 

األحمدي ومبارك الكبير. 
 وذكر السيد العتيبي أن بيت 
الزكاة قام خالل شـــهر ديسمبر 
٢٠١٠ بتقدمي مساعدات نقدية لألسر 
احملتاجة البالغ عددها ٦٥٣٣ أسرة 
بقيمة ٣٠٥٥٢٨٥ دينارا فقط منها 
مساعدات شـــهرية بلغت قيمتها 
٧٥٨٤٤٠ دينارا استفادت منها ٢٧٠ 
أسرة ومساعدات مقطوعة بلغت 
قيمتها ١٩٥٠٧٩٥ دينارا استفادت 

منها ٦١٢٨ أسرة. 
 وبلغ إجمالي القروض احلسنة 
التي مت صرفها للمستحقني ٣٤٦٠٥٠ 
دينارا استفادت منها ١٣٥ أسرة. 
وعلى صعيد آخر ذكر العتيبي 
أن الصندوق اخليـــري للرعاية 
الذي أوكل  الصحية للمحتاجني 
لبيت الزكاة بتنفيذه بالتنسيق مع 
بعض اجلهات األخرى قام خالل 
شهر ديسمبر ٢٠١٠ بتقدمي خدمات 
الضمان الصحي ألسر غير محددي 
اجلنسية والتأمني الصحي ألسر 
الوافدين حيث بلغ إجمالي عدد 
األسر املســـتفيدة من الصندوق 
٢٣٠ أسرة تضم ١٠٦٩ فردا شملتهم 
خدمة الضمان والتأمني الصحي 

املقدم من البيت. 

بيت الزكاة قّدم أكثر من ٣ ماليين دينار  لـ ٦٥٣٣ أسرة

العفاسي يستقبل مهنئيه اليوم
بعد ان مّن اهللا عليه بالشـــفاء وعودته 
الـــى وطنه وأهله مبوفور الصحة والعافية 
واحلمد هللا، يســـر وزير الشـــؤون الفريق 
د.محمد العفاسي عن استقباله جلميع املهنئني 
بهذه املناســـبة في ديوانـــه العامر والكائن 
مبنطقـــة الرابية، ق٤، شـــارع٤، اليوم بعد 

صالة العشاء.

وقدم العفاســـي الشـــكر الى جميع أهل 
الكويت وعلى رأسهم صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الشـــيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وأدام اهللا علـــى الكويـــت نعمـــة األمن 

واألمان.


