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د. مساعد مندني ود. ابراهيم الصالح وعدد من مسؤولي بيت الزكاة

أكد مساعدة 30 حالة في أول يومني من رمضان

مندني: بيت الزكاة الداعم الرئيسي لعمل جمعية التكافل

»إحياء التراث«: بناء 55 مسجداً في أكثر من 10 دول
أوض����ح رئي����س الهيئ����ة 
اإلدارية لف����رع جمعية إحياء 
التراث اإلس����امي في منطقة 
العارضية خال����د اخلالدي أن 
الفرع قام بطرح حملة خيرية 
ل� »مشروع منابع اخلير«، والذي 
نسعى من خاله لعمل وقف يدر 

دخا على املشاريع اخليرية التي 
يتبناها الفرع. وكذلك مشروع 
»الصدقة اليومية« الذي يخدم 
املشاريع الرئيسية للفرع مثل: 
األس����ر الفقيرة وكفالة حفظة 
القرآن والدعوة إلى اهلل تعالى، 
ومشروع إفطار الصائمني داخل 

الكويت وخارجها. 
 وب����ني اخلال����دي أن فرع 
العام املاضي  ف����ي  العارضية 
متكن م����ن خال دعم أصحاب 
األيادي البيضاء من احملسنني 
واملتبرع����ني وأه����ل اخلير من 
بناء 55 مس����جدا في أكثر من 

عشر دول، ومت حفر 125 بئرا 
يرتوي منها عشرات بل مئات 
اآلالف من الناس، وش����راء 15 
مزرعة وقفية ينفق من ريعها 
على الفقراء في بلدانهم، وذلك 
بالتعاون م����ع اللجان القارية 

التابعة للجمعية.

أك���د رئيس مجل���س إدارة 
جمعية التكافل لرعاية السجناء 
د.مساعد مندني أن بيت الزكاة 
هو الداعم الرئيسي لعمل جلمعية 
التكافل منذ إشهارها في العام 
2006. وأوض���ح د.مندني في 
تصريح صحافي أن هذا الدعم 
متثل في عمل صندوق مشترك 
بدعم مادي كامل من بيت الزكاة 
مببلغ قيمت���ه 300 ألف دينار 
يقدمه���م بيت الزكاة س���نويا 
جلمعية التكافل هذا إلى جانب 
بعض املس���اعدات من اجلهات 
التي تشرك جمعية التكافل في 
جزء من الزكاة التي تقدمها لبيت 
الزكاة والتي تكون في حدود %25 

والتي يقدمها بيت الزكاة.
وبني أن حمل���ة بيت الزكاة 
التي انطلقت ه���ذا العام حتت 
شعار »خلهم يرمضون ويانا« 
هي دعم لعمل جمعية التكافل 
حتى تستطيع اجلمعية زيادة 
أعداد املساعدات واملبالغ للحاالت 
النسائية موجها الشكر الدارة 

بيت الزكاة لتدشينهم تلك احلملة 
ملساعدة ما يزيد على 150 حاله 
من النساء سواء املسجونات أو 
من عليهن ضبط وإحضار مببلغ 
قيمته 300 ألف دينار مت دفعه 

بالكامل .
وأوض���ح أن املبل���غ الذي 
قدمه بيت الزكاة حلملة »خلهم 
يرمضون ويانا« مبلغ إضافي 
غير املبلغ السنوي الذي يقدمه 

بيت الزكاة جلمعي���ة التكافل 
لرعاية السجناء منذ إشهارها، 
موجها الشكر لبيت الزكاة والذي 
يعد الداعم الرئيس���ي جلمعية 
التكافل وال���ذي لوال هذا الدعم 
ملا استطاعت اجلمعية أن تنجح 
هذا النج���اح الذي حققته على 
مدار سنوات عملها والتي قدمت 
خالها املساعدة ملا يقارب 8000 

حالة من الرجال والنساء.

د.جابر الوندة 

النجاة اخليرية شاركت في مؤمتر »مكافحة التطرف والعنف« 
ش���اركت جمعي���ة النجاة 
اخليرية في مؤمتر وورشة عمل 
دولية تنظمها األمم املتحدة ضمن 
فعاليات مؤمتر »مكافحة العنف 
والتطرف«، والذي عقد بدعوة 
من دولة قطر وبحضور الشيخ 
محمد آل ثان���ي وزير خارجية 
قط���ر ومبش���اركة العديد من 
الوزراء، منهم وزير من النرويج 
والسويد. ومثل جمعية النجاة 
اخليرية نائب املدير العام د.جابر 

الوندة.

وفي هذا الصدد، قال الوندة: ان 
هذا املؤمتر يهدف الى وضع رؤية 
واضحة وقوية ملكافحة التطرف 
والعنف بأنواعه وأشكاله، وكذلك 
كيفية حماية الشباب من العنف 
والتطرف، وضرورة وجود مراكز 
تأهيلية للش���باب الذين لديهم 
فكر متطرف. وقال: إن اجللسة 
كانت رفيعة املستوى في مقر 
املنظمة الدولية وناقشت مظاهر 
التطرف والعنف واجلرمية، مع 
التركيز بشكل خاص على األطفال 

والش���باب، كما أكدت املناقشة 
واملوضوع���ات املطروح���ة أن 
األطفال والشباب هم مستقبل 
املجتمعات، وأن الفشل في حماية 
واحترام وتعزيز حقوقهم يخلق 
بيئة ميكن أن تفضي إلى اجلرمية 
والتطرف العني���ف واإلرهاب. 
وأكد املشاركون كذلك أن األطفال 
والش���باب يتطلبون مضاعفة 
جهود األمم املتحدة لتحس���ني 
أداء االستجابة لتحديات التطرف 

والعنف.

57 ألف وجبة من صندوق إعانة 
املرضى للعمالة باملستشفيات

خيمة إفطار »جلنة تاميلي« 
تستقبل 1500 صائم يومياً

أقامت جلنة تاميلي اإلس���امية بالكويت خيمتها 
الرمضانية في مسجد املقداد بن عمرو مبنطقة خيطان 
اجلدي���د، لتقدمي افطار ألكثر من 1200 إلى 1500 صائم 

في اليوم. 
 ووجه األمني العام خليل الباقوي الشكر للمتبرعني 
على مس���اهماتهم في هذا املشروع اخليري السنوي، 
مؤكدا ان مساهمات املتبرعني تؤكد روح الشراكة والعمل 
اجلماعي والبيئة التواصلية املنتجة التي يتس���م بها 

العمل في جلنة تاميلي االسامية بالكويت. 
 وقال ان املشروع اخليري الفطار صائم يأتي ضمن 
املبادرات اإلنسانية واخليرية التي حترص عليها »جلنة 
تاميلي اإلسامية بالكويت« على املساهمة بها بصفة 
دوري���ة والتي تهدف لتعزي���ز روح األلفة بني جميع 

شرائح املجتمع. 
 وتأتي هذه املبادرة في س���بيل توطيد العاقة بني 
املجتمع وتعزيز القيم اإلنسانية والروحية التي تعمل 
على إحياء قيم التكافل التي يجس���دها شهر رمضان 
املبارك بكل ما يحمله من أجواء إميانية ومعان سامية 
وقيم نبيلة، الفتا الى أنه يتميز مبشاركة جميع أبناء 
اجلالية بنسبة كبيرة من نفقات هذا املشروع اخليري 

عبر تبرعاتهم النقدية واملالية والعينية الشخصية.

ليلى الشافعي

أعلن مدير جلنة التنمية االجتماعية بجمعية صندوق 
إعانة املرضى جاسم الربيع عن تنفيذ مشروع إفطار الصائم 
داخل مستشفيات الكويت وتستفيد منه العمالة الفقيرة 
م����ن عم����ال النظافة 
وغيرهم مم����ن تكون 
فترات عمله����م أثناء 
ساعات اإلفطار فضا 
عن ضع����ف مرتباتهم 
التي ال قد تسمح لهم 
بتوفي����ر احتياجاتهم 

األساسية. 
وأوضح ان اجلمعية 
حت����اول م����ن خ����ال 
املش����روع الذي تقيمه 
للسنة الثانية عشرة 
على التوالي ان حتقق 
رغبات احملسنني الذين 
يحرصون على االستفادة من نفحات الشهر الفضيل بزيادة 
عطاءاتهم اخليرية من الصدقات والزكوات وحتى الكفارات 
والنذور. وبني الربيع ان اجلمعية بصدد توفير 1900 وجبة 
إفطار يوميا في رمضان مبا مجموعه 57000 ألف وجبة طوال 
الشهر الفضيل توزع على العمالة داخل املستشفيات. ومت 
عمل شراكة مجتمعية مع بيت الزكاة حيث قاموا مشكورين 

بتغطية وجبات إفطار الصائم ل� 3 مستشفيات. 
ودعا احملسنني وأهل اخلير الى املساهمة في مشروع 
إفطار الصائم للعمالة الفقيرة داخل املستشفيات والذي 
يس����تفيد منه اكثر من ألفي عامل حيث تقدم لهم وجبات 
إفطار كاملة تعينهم على اس����تكمال صيام شهرهم وأداء 

عملهم على ارض اخلير ارض الكويت. 

جاسم الربيع 


