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أهل الكويت حول 
العالم يكفلون أكثر 
من 100 ألف يتيم

نكفل 12 ألف 
يتيم في 15 دولة 

آسيوية وعربية 
وأفريقية ودول 

البلقان

اجلمعية تكفل 
1500 يتيم سوري 
ونقول لأليتام هذه 

كفاالت أهل الكويت 
احملسنني

الكفالة ال تقتصر 
على إطعام 

الطعام واجلمعية 
توثق املساعدات 
بالصورة والصوت

يرمضون ويانا« التي أطلقها 
في 23 مايو املاضي، لإلفراج 
وإسقاط اإلحكام عن احلاالت 
في غرة شهر رمضان 1437هـ، 

تيمنا بالشهر املبارك.
وكانـــت حملـــة »خلهم 
يرمضون ويانا« قد استطاعت 
ان تستقطب عددا كبيرا من 
احملسنني الكرام، وقام البيت 
بتوفير املبلغ جلمعية التكافل 
لرعاية السجناء بهدف سرعة 
اإلفراج عن هذه احلاالت قبل 
شهر رمضان لكي تنعم بقضاء 
الشـــهر الفضيل بني أسرهم، 
على أن يســـتفيد من أموال 
هـــذه احلملة النســـاء وفق 
أولويات حددها البيت، وهي 
السيدات األكبر سنا ثم األرامل 
فاملطلقـــات، حيـــث تتفاوت 
مديونياتهن لتصل إلى نحو 

2900 دينار.
ويؤكـــد بيت الـــزكاة ان 
البدايـــة في مثل هذه احلملة 
كانت للنساء ألنهن أحوج ما 
يكون لإلفـــراج عنهن حلفظ 
كيان أسرهن على ان يتم إدراج 
الرجال مســـتقبال لكي ينعم 
اجلميع بحياة هادئة ومطمئنة 
في الكويت بلد العطاء وأهلها 
الذين جبلوا على حب العمل 
اخليـــري ولم يقصروا جتاه 
صاحب حاجة مبا أنعم اهلل 

عليهم من خير كثير.
وبعد جناح حملة »خلهم 
البيت  يرمضون ويانا« فإن 
سيقوم خالل السنوات املقبلة 
بتنظيـــم حمالت مشـــابهة، 
لإلفـــراج عن اكبر عدد ممكن 
من السجناء لقضايا الكفاالت 
املاليـــة حلفظ كيان األســـر 
أمنها ومســـتقبلها  وحماية 
ووقايتها من احلاجة والعوز 
باعتباره أحد أهم أهداف بيت 
الزكاة للتنميـــة املجتمعية، 
حيث إن عملية اإلفراج عن هذه 
احلاالت تقضي بإعادتهم ضمن 
صفوف املجتمع لكي يعملوا 
وينتجـــوا ويعيشـــوا حياة 
طبيعية وال يعودوا للسجون 
مرة أخرى أو يقضوا حياتهم 
مهددين بالســـجن، واختيار 
النســـاء في هذه احلملة لكي 
تقوم بدورها كأم ومربية في 
سبيل احملافظة على أسرتها 
وحفظها من الضياع والتدمير 
ألن هذا سيعود بالطبع على 
األسرة واألبناء وعلى سائر 

املجتمع.
الزكاة بتوفير  وقام بيت 
القنوات اخلاصـــة بالتبرع 
لهذه احلملة من خالل قنوات 
البيـــت املختلفة  حتصيـــل 
كصـــاالت املتبرعني في املقر 
الرئيســـي للبيت في منطقة 
الشـــهداء بجنـــوب الســـرة 
وفروعه في إشبيلية وسلوى 

منذ 2010 وفقاً التفاقية تشمل سجناء القضايا املالية

 بيت الزكاة دعم »التكافل لرعاية السجناء« 
بـ 3.077 ماليني دينار لإلفراج عن 7559 سجيناً

واجلهراء، ومراكزه اإليرادية 
البالـــغ عددهـــا 29 مركـــزا 
واملتواجدة بالقرب من األسواق 
املركزية للجمعيات أو التبرع 
»أون الين« بواســـطة املوقع 
اإللكترونـــي، حيث خصص 
املوقع رابطا مباشـــرا حتت 
احلمالت العاجلة باسم »خلهم 
يرمضون ويانـــا« وتطبيق 
البيت علـــى الهواتف الذكية 
على اآلب ستور واالندرويد.

الـــزكاة  ويهيـــب بيـــت 
باحملســـنني الكرام، الى دعم 
حمالت البيت املتنوعة خلدمة 
وتنمية املجتمع ومن ضمنها 
حملة »خلهم يرمضون ويانا« 
لإلفراج عن السجناء والذين 
عليهم ضبط وإحضار على ذمم 
قضايا مالية وهي عادة أهل 
الكويت لفعل اخلير والفزعة 
وإغاثة احملتاجني، السيما في 
املباركة، مصداقا  هذه األيام 
لقول رسول اهلل ژ: »من فرج 
عن أخيه كربة من كرب الدنيا 
فرج اهلل عنه كربة من كرب 
القيامة، واهلل في عون  يوم 
العبد ما كان العبد في عون 
أخيه، ومن ســـتر على أخيه 
في الدنيا ستر اهلل عليه يوم 

القيامة«.
الزكاة  وختاما، فإن بيت 
يؤكد على التكامل والتنسيق 
مع املؤسسات ذات الصلة في 
مجال اختصاصهـــا كإحدى 
السياســـات العامـــة للبيت 
القائمة على  أهدافه  لتحقيق 
تنويع خدمات وأوجه إنفاق 
إيـــرادات الـــزكاة واخليرات 
وتطويرهـــا، حيث إن البيت 
يعنـــى بفريضة الـــزكاة من 
خالل جمع وتنميـــة موارد 
الزكاة واخليـــرات وإنفاقها 
محليـــا وخارجيـــا بأعلـــى 
مستوى من الكفاءة والتميز 
ويســـعى إلى التوسع الكمي 
والنوعي في اخلدمات املقدمة 
للفئات املستفيدة من محسنني 
ومســـتحقني مبا يتوافق مع 
االحتياجات التنموية للمجتمع 
عبر تبني أنظمة مالية وإدارية 
تتوافق مع أحكام الشـــريعة 
اإلســـالمية ومعايير اجلودة 

واحلوكمة املؤسسية.

منذ أن تأسس بيت الزكاة 
في عام 1982 وهـــو ال يدير 
أنشـــطته ويقيم مشاريعه 
مبعزل عن بقية املؤسســـات 
واجلهات األخرى في املجتمع 
العمل  العاملـــة في مجـــال 
اخليري واإلنساني واإلغاثي 
كونه أوال وأخيرا مؤسســـة 
انبثقت من رحم  مجتمعية، 
املجتمع وتعمـــل ألجله وال 
ميكنـــه العمـــل إال من خالل 

التعاون مع هذه اجلهات.
املبدأ،  وانطالقا من هـــذا 
اتبع سياســـة  البيـــت  فإن 
تأسيس الصناديق املشتركة 
بالتعاون مع جهات مختلفة، 
التكافـــل  ومنهـــا جمعيـــة 
العاملة في  لرعاية السجناء 
مجال اإلفراج عن الســـجناء 
واملوقوفني ومن عليهم ضبط 
وإحضار بسبب القضايا املالية 
االعتيادية وليست التجارية 
واملبعدين غير القادرين ماليا، 
باعتبارهم من الغارمني وهو 
املصرف اخلامس من مصارف 
الـــزكاة، لتحقيق أحد أهداف 
بيت الزكاة وهو إنفاق أموال 
الزكاة في مصارفها الشرعية 
مصداقا لقولـــه تعالى )إمنا 
الصدقات للفقراء واملساكني 
والعاملـــني عليهـــا واملؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمني 
وفي سبيل اهلل وابن السبيل 
فريضـــة من اهلل واهلل عليم 

حكيم( ]التوبة: 60[.
فأسس بيت الزكاة صندوق 
رعاية السجناء بالتعاون مع 
اجلمعيـــة عام 2010 مبوجب 
االتفاقيـــة املوقعـــة بينهما 
والتي تنص على دعم البيت 
للجمعية سنويا مببلغ 300 
ألف دينار ملعاونتها في أداء 
رسالتها في رعاية السجناء 
وأسرهم ما يعتبر ضمنيا أحد 
أهداف البيت التي يسعى إلى 
حتقيقها سواء بشكل منفرد أو 
بشكل تعاوني، باعتبار سجناء 
الغارمني  املالية من  القضايا 

املستحقني للزكاة.
وقدم البيت للجمعية من 
خالل هذه االتفاقية ما جملته 
3.077.741 دينارا منذ تأسيس 
الصندوق في عام 2010 حتى 
عام 2016 ملعاونتها في اإلفراج 
عن نحو من 7559 سجينا من 

سجناء القضايا املالية.
ويقوم صنـــدوق رعاية 
السجناء بتقدمي دعمه لسجناء 
املالية ممن تراكمت  القضايا 
عليهم ديون اســـتهالكية أو 
أصدروا شيكات من دون رصيد 
أو غرامات خاصة باملبعدين 
عن البالد غير القادرين على 
اإلفـــراج عن  دفعهـــا بهدف 
سجناء القضايا املالية وتقليل 
القانون  مدة احلبس حسب 
املتبع فـــي ذلك ورفع الكثير 
من معاناة األســـر ومساعدة 
األسر على متاسكها وحفظها 
من الضياع واالنهيار خاصة 

في حال سجن رب األسرة.
وفي 2 اجلـــاري قام بيت 
الزكاة بزيادة دعمه هذا العام 
التكافـــل لرعاية  جلمعيـــة 
الســـجناء مببلـــغ 300 ألف 
دينار إضافيـــة لإلفراج عن 
158 حالة من السيدات الصادر 
بحقهن ضبط وإحضار أو قيد 
احلبس على ذمة قضايا مالية 
تتعلق بكفاالت أو توكيالت 
البيت »خلهم   ضمن حملـــة 

أحكام وفتاوى الزكاة.. زكاة النقود واحللي )3-3(
من فتاوى الهيئة الشـــرعية لبيت الزكاة 

ما يلي:

السؤال: نظراً لكثرة األسئلة التي ترد 
إلينا عن زكاة الذهب األبيض وحيث إن 

الهيئة الشرعية لبيت الزكاة لم يسبق 
لها أن أصدرت فتوى بخصوص هذا 

املوضوع فالرجاء التكرم ببيان احلكم 
الشرعي في زكاة الذهب األبيض.

٭ حلي املرأة املعد لالســـتعمال الشخصي ال 
زكاة فيه إذا لم يـــزد عن القدر املعتاد للبس 
املرأة بني مثيالتها في املستوى االجتماعي لها، 
أما ما زاد عن القدر املعتاد فيجب تزكيته ألنه 
صار في معنى االكتناز واالدخار، وكذلك تزكي 
املرأة كل ما عزفت عن لبســـه من احللي لقدم 

طرازه أو نحو ذلك من األسباب.
وحتسب الزكاة في كال النوعني حسب وزن 
الذهب والفضة اخلالصني، وال اعتبار بالقيمة 
وال بزيادتها بسبب الصياغة والصناعة، وال 
بقيمة ما فيها من األحجار الكرمية، وال القطع 

املضافة من غير الذهب والفضة.
وهذا بخالف الذهـــب والفضة املوجودين 
لدى التجار فإن العبـــرة في تزكيته بالقيمة 
الشاملة للصناعة وملا في املصاغ من األحجار 

الكرمية.
وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة 
جتب فيه الـــزكاة، ومن ذلك ما اتخذه الرجل 
لزينته من الذهب - والذهب محرم على الرجال 
- فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، 
بخالف ما لو اتخذ خامتًا من فضة فال زكاة فيه، 
ألنـــه حالل له، وكذا ما تتخذه املرأة من حلي 

الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه زكاة.
وجملة ذلك أن كل ما حرم اســـتعماله من 
حلي الذهب والفضة فيه زكاة، سواء بلغ نصابًا 

بنفسه، أو بضمه إلى ما عنده نصابًا.
وتضيف الهيئة أن الذهب األبيض هو عادة 
من عيار )18( قيراطًا ومكون من ذهب أصفر 
مبقدار )750 جزءاً من األلف( مضافًا إليه معدن 
الفضة أو معدن البليديوم أو الروديوم أو خليط 
من االثنني معًا كما أوضحت ذلك إدارة حماية 

املستهلك بوزارة التجارة والصناعة.
عليه فإن الذهب األبيـــض يعامل معاملة 
الذهب األصفر في جميع األحكام الشرعية في 

الزكاة وغيرها.
 الهيئة الشرعية )2005/4(

السؤال: شخص لديه ُحلي جتب فيها 
الزكاة، ولم يخرج زكاته لعدة سنوات، 

فعلى أي سعر يحسب زكاته؟ فهل 
يحسب زكاته على السعر احلالي عن 

السنوات املاضية، أم أن لكل سنة سعرها 
ولو بغلبة الظن ؟

٭ زكاة الذهب حليًا أو غيرها جتب في وزنه، 
فإذا كان اإلنسان ميلك )1000( غرام من الذهب 
عيار )21( مثاًل، وقد بقيت عنده عشر سنني دون 

أن يزكيها، فيجب عليه زكاتها كما يلي:
 مبلـــغ الزكاة التي يجب إخراجها عن هذا 
الذهب عن السنوات املاضية كلها = وزن الذهب 
× 21 × عدد السنني × سعر غرام الذهب اخلالص 

يوم اإلخراج × %2.5 ÷ 24

الهيئة الشرعية )2007/3(

أكد أن العمل بقصر العدل ومجمعات احملاكم يسير بانتظام في رمضان

ً السلمان لـ »األنباء«: »العدل« تتسلم مبنى »احملفوظات« قريبا
داخل املجمعــــات اجلديدة 
ألن القانون ينص على انها 
محاكم منفصلة ومنعزلة عن 

احملاكم احلالية.
وكشف ان وزارة العدل 
في طور تسلم مبنى إدارة 
احملفوظــــات املركزية من 
وزارة األشغال والذي يقع في 
منطقة العارضية، مشيرا الى 
انه سيتم نقل جميع امللفات 
اخلاصة باالحكام والقضايا 
وكل ما يتعلق باحملفوظات 
التابعة لــــوزارة العدل الى 

املبنى اجلديد.
وأوضــــح الســــلمان ان 
جميع املعامالت داخل قصر 
العــــدل ومجمعات احملاكم 
فــــي طور  املختلفــــة كلها 
التحول من النظام الورقي 
الى املعامالت اإللكترونية 
كاملة، وذلــــك وفق الرؤية 
التــــي وضعها وزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية يعقوب الصانع 
ضمن استراتيجية وزارة 

العدل اجلديدة.

مجمعــــي محاكم الفروانية 
واجلهــــراء والتي شــــملها 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صبــــاح االحمــــد برعايته 
افتتاحهما  وحضوره حفل 

قبل ايام.
ولفت الســــلمان الى ان 
الوزارة وضعت جدوال زمنيا 
لنقل االدارات الى املجمعات 
اجلديدة حتى تكون العملية 
منظمة، الفتا في الوقت ذاته 
الى ان محاكم االســــرة في 
تلك احملافظــــات لن تكون 

أسامة أبوالسعود

العدل  أكد وكيل وزارة 
املساعد لشؤون قصر العدل 
علي السلمان ان العمل بقصر 
العدل وجميــــع مجمعات 
احملاكم املختلفة يسير بكل 
ســــهولة ويسر خالل شهر 

رمضان الفضيل.
فــــي  الســــلمان  وقــــال 
لـ »األنباء« ان  تصريحات 
العدل شكلت جلنة  وزارة 
لنقل االدارات املختلفة الى 

علي السلمان

موظفو الهيئة اخليرية اإلسالمية تبادلوا التهاني بالشهر الفضيل

الصميط: رمضان شهر العمل واإلجناز ومساعدة الفقراء
وعلـــى العاملني في احلقل 
الدروس  اخليري استلهام 
والعبر من أحداثه التاريخية 

ومقاصده الشرعية.
وأشـــار إلـــى ان ماليني 
العالم  احملتاجـــني حـــول 
يتطلعون خالل هذا الشهر 
الفضيل إلى جهود العاملني 
في احلقل اخليري وعطاء 
أهل اخلير، داعيا إلى حسن 
اســـتثمار هذا املوسم الذي 
يحرص خالله أهل االحسان 
علـــى البـــذل واإلنفاق في 
سبيل اهلل وإخراج الزكوات 
والصدقـــات والعمل على 
إفطار  اإلسهام في مشروع 

الصائم.
وهنأ الصميط املوظفني 
بحلول الشهر املبارك قائال: 
إن هذه األيـــام أوقات خير 

وبركة وطاعة وقراءة القرآن 
الكرمي، وال بد من استثمارها 
على الوجه األكمل في العمل 
والطاعـــة، والتواصل مع 
املتبرعني بكل فعالية، وحسن 
استقبال الوفود التي تزور 
الهيئة وبحث احتياجاتهم 
االنســـانية، الفتـــا الى ان 
الهيئة تضم ضمن صفوف 
العاملني بها طاقات مبدعة 
وأصحاب همة عالية يعملون 
بكل جـــد وإخـــالص عبر 
فترتني صباحية ومسائية 
مبقرها الرئيسي في جنوب 
الســـرة وفروعها املنتشرة 
إلى  في احملافظات، مشيرا 
ترحيبها باستقبال املتبرعني 
أو اتصالهم بالهيئة  الكرام 
املندوب في  اليهـــم  ليصل 

الوقت املناسب.

وإمضائه في السهر، مضيفا 
ان أجر األعمـــال الصاحلة 
مضاعف في هذا الشهر وانه 
على قدر املشقة يكون األجر 
والثواب، مبينا أن هذا الشهر 
املبارك عـــرف باالجنازات 
واالنتصارات والفتوحات، 

دعـــا مدير عـــام الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية 
بدر الصميط موظفي الهيئة 
الهمم  إلى ضرورة شـــحذ 
وتعظيم القدرات ومضاعفة 
اجلهود خالل شهر رمضان 
الفضيـــل، والعمـــل بدأب 
وإخالص وتفـــان من أجل 
مواجهة االحتياجات املتزايدة 
للفقراء واملساكني واملنكوبني 

حول العالم.
وقـــال الصميـــط خالل 
كلمته في حفل اســـتقبال 
الفضيل  املهنئني بالشـــهر 
والـــذي يشـــارك فيه ألول 
مرة بعد اختياره مديرا عاما 
للهيئة، إن رمضان شهر عمل 
وإجناز وعبادة وطاعة وليس 
شهرا للكسل والراحة والدعة 
والتقاعـــس وقتـــل الوقت 

موظفو الهيئة اخليرية يتبادلون التهاني بالشهر الكرمي

مدير بيت األيتام باجلمعية أكد أن قيمة الكفالة داخل الكويت 20 ديناراً و15 خارجها

»النجاة اخليرية« تسعى لكفالة 20 ألف يتيم حول العالم

وهذه سمة العمل اإلنساني 
الريادي الكويتي الذي حقق 
العاملية،  أعلى األوســـمة 
حيث نال صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسام قائد العمل اإلنساني، 
والكويـــت عاصمة للعمل 
اإلنســـاني في بادرة هي 
األولى عربيا ويجب علينا 
أن نحافظ على هذا التميز 
وتلك اخليرية، فالكويت 
كبيـــرة بعطاءاتهـــا وفية 

ألصدقائها.

حدثنا عن عيدية 
وكسوة اليتيم التي 
تدخلون من خاللها 
الفرحة على اليتيم؟

النجاة  ٭ تقوم جمعيـــة 
اخليرية في األعياد بتنفيذ 
مشروع كســـوة وعيدية 
اليتيم، وتبلغ قيمة الكسوة 
10 دنانيـــر، ففـــي األعياد 
يلبس أبناؤنا أجمل الثياب 
وأفضلها، لذا كان الزما علينا 
أن ندخل الفرحة على هؤالء 
األيتام، وجنعلهم يسعدون 
وميرحون في هذه األوقات 
املباركة أسوة ببقية أبناء 

املسلمني.

ماذا عن دوركم 
حيال ملف األيتام 

السوريني؟
٭ هـــؤالء مصابهم جلل، 
الوالد  فاجتمع عليهم فقد 
وغربـــة وهجـــرة الوطن 
وتركه، واخلروج قســـرا 
والعيش في مخيمات أشبه 
ما تكون مبخيمات املوت، 
ويجلس هـــؤالء الصغار 
ينتظرون األمل الذي نسأل 
احلق ســـبحانه أن يعجل 
به، وهناك حيث ال تعليم 
وال صحة وال غذاء فليس 
من رأي كمن ســـمع، فمنذ 
بداية األزمة حرصنا على 
التواجـــد، وقمنـــا بفضل 
اهلل جـــل وعال ثـــم دعم 
أكثر من  احملسنني بكفالة 
1500 يتيم سوري، واقمنا 
لهم املسابقات واالحتفاالت 
ونوزع عليهم املساعدات 
والكفاالت بصورة منتظمة، 
مشـــاهد ورؤيـــة األيتام 

مؤثرا فيمن حوله من أهله 
وسيعمل جاهدا لالرتقاء 
بأهلـــه وذويـــه وأقاربه، 
وبالتالـــي يعـــود اخلير 
للمجتمع ولألمة على الوجه 
العـــام. وتكفـــل اجلمعية 
حاليا أكثر من 12 ألف يتيم 
موزعون في 15 دولة عربية 
وآسيوية وأفريقية ودول 
أوروبا وتبلغ كفالة اليتيم 
15 دينارا خـــارج الكويت 
واأليتام داخل الكويت تبلغ 

كفالتهم 20 دينارا للفرد.

صف لنا طرق رعاية 
األيتام واالهتمام 

بهم؟
٭ املؤسســـية والعمـــل 
اجلماعي واملتابعة اجليدة 
عن كثب، أســـاس جناح 
أي عمـــل، وبفضـــل اهلل 
جل وعـــال جمعية النجاة 
القيم  اخليرية تفعل تلك 
وتعززهـــا بصورة جيدة، 
فنحرص على التعاقد مع 
اجلمعيات الرسمية املعتمدة 
فـــي البلـــدان اخلارجية، 
وكذلك نسلم الكفاالت يدا 
بيد ونعمل جاهدين على 
تذليل الصعاب التي تواجه 
األيتام ما استطعنا سبيال، 
ونقوم كذلك بعقد اللقاءات 
واحلفالت اجلماعية لتكرمي 
األيتام، ونحرص على شحذ 
هممهم ونزرع فيهم األمل 
فـــي غد أفضـــل بإذن اهلل 
تعالى، وأثنـــاء زياراتنا 
لأليتام نقـــوم مبتابعتهم 
دراسيا وصحيا والوقوف 
على أهم احتياجاتهم، فهذه 
هي أبســـط حقوق األيتام 
علينـــا وكفالتهـــم واجب 
علينا وليســـت تكرما وال 
منة، فنحن املسلمون جسد 
واحد وأمة واحدة، لو أصاب 
مسلم البوسنة مكروه تألم 
له مسلم نيجيريا وحزن له 
العرب، فتلك هي  مسلمو 
خيريتنا التي فضلنا اهلل جل 
وعال بها، ونحرص بدورنا 
على توثيق املســـاعدات 
بالصورة والصوت، ونرسل 
للمتبرعـــني التقارير التي 
تعكس وتوضح لهم طبيعة 
العمل وعدد املستفيدين، 

السوريني وهم يعيشون 
في أماكن ال تصلح للعيش 
الكرمي، من املشـــاهد التي 
تفطـــر القلـــوب، وحتزن 
النفـــوس فتـــرى هؤالء 
الصغار قـــد ضاعت منهم 
الفرحة  البسمة ونسيتهم 
وأصبح احلزن مالزما لهم، 
فال يجـــدون قوت يومهم، 
وبعض األمهـــات ال جتد 
حليب األطفـــال الصغار 
مما أصاب أغلبهم بأمراض 
خطيرة، وكذلـــك أصيب 
األطفال بأمراض نفســـية 
بجانب العضوية، فمنهم من 
شاهد والده يستشهد أمام 
عينيه، ومنهم من رأى أمه 
وهي مغطاة ببقايا املنزل 

الذي تهدم فوق رأسها.

مشروع املصريون 
لرعاية األيتام حقق 

متيزا وجناحا حدثنا 
عنه؟

٭ نهـــدف مـــن مشـــروع 
»املصريون لرعاية األيتام«، 
العون والرعاية  إلى تقدمي 
لأليتـــام في مصـــر، حيث 
املشروع يطمح لرعاية 300 
يتيم في شهر أبريل كمرحلة 
أولى، وهذا املشروع خصص 
ألبناء اجلالية املصرية شعار 
»خيرنا.. لبلدنا« وســـيتم 
طرحه شـــهريا بـــإذن اهلل 

تعالى.
وبـــني اخلالدي أن قيمة 
املساهمة في هذا املشروع 
ألبناء اجلالية املصرية هي 
دينار واحد، ويتم عبر موقع 
التبرع اإللكتروني جلمعية 
النجـــاة اخليرية، وهو أمر 
ســـهل ومتاح للجميع، كما 
ميكنهم املساهمة عبر الرابط 
https://www.alnajat.( :التالي

.)org.kw
البسيطة  الرعاية  فهذه 
تهدف إلى التخفيف من معاناة 
اليتيم وتلبية احتياجاته في 
ظل ظروف احلياة القاسية. 
مبينا أن املســـاهمة في هذا 
املشروع ال تقتصر على أبناء 
اجلالية املصرية بل ميكن ألي 
فاعل خير املساهمة في هذا 
املشروع، انطالقا من حديث 
النبي ژ: »أنا وكافل اليتيم 
كهاتـــني في اجلنة«، كما أن 
هذه الرعاية ترسم البهجة 
في حياة األيتـــام وتدخل 
السرور على قلوبهم، فتعد 
من أحـــب األعمال إلى اهلل 

تعالى.

ختاما هل لديكم 
إضافة أخرى؟

٭ أشـــكر احملسنني الكرام 
الذين  النجاح  شركاءنا في 
يحرصـــون علـــى رســـم 
البسمة على شفاه األيتام، 
تلـــك التي رحلـــت برحيل 
والدهم، ونسعى جاهدين 
بدورنا لتذليل الصعاب التي 

تقابلهم.

قـــال مديـــر إدارة بيت 
األيتـــام بجمعيـــة النجاة 
اخليرية محمـــد اخلالدي 
إن اجلمعية حترص على 
املضي قدما في رعاية األيتام 
واالهتمـــام بهم وتربيتهم 
وتثقيفهم وتنشئتهم نشأة 
إسالمية وسطية معتدلة.

أن  اخلالـــدي  وذكـــر 
 النجـــاة اخليريـــة تكفل 
12 ألـــف يتيم في 15 دولة 
آسيوية وعربية وأفريقية 
ودول البلقان وغيرها من 
الدول األخرى، وذلك عبر 
املنتشـــرة في كل  جلانها 
مناطق الكويت وبالتنسيق 
مـــع اجلمعيات املشـــهرة 
البلدان  فـــي  والرســـمية 
اخلارجية تقوم اجلمعية 
برعاية األيتام ومتابعتهم 
عن كثب، والعمل بكل جهد 
التي  على تذليل الصعاب 
تقابلهم في حياتهم، وتبلغ 
كفالة اليتيم 15 دينارا خارج 
الكويت  الكويت وداخـــل 
20 دينـــارا وأهل الكويت 
يسعون جاهدين للمشاركة 
في مشروع كفالة األيتام 
حيث يكفلون حول العالم 

100 ألف يتيم.
وشـــدد اخلالدي خالل 
حـــوار صحافـــي على أن 
اجلمعية حرصت على أن 
يكون لها تواجد مميز جتاه 
كفالة األيتام الســـوريني، 
حيث قال: قامت اجلمعية 
بكفالة ما يزيد على 1500 
يتيم ســـوري، نرسل لهم 
الكفـــاالت بشـــكل منتظم 
ونوزع لهم الغذاء والدواء 
والغطـــاء، ونتعاقـــد في 
البلـــدان اخلارجيـــة مع 
اجلمعيات الرسمية املشهرة 
والرسمية ونحرص على 
الكويت  دعـــوة ســـفراء 
على مشاركتنا في توزيع 
املساعدات والكفالت لأليتام، 
ونلمس منهم تعاونا كبيرا، 
ونقيم االحتفاالت لأليتام 

ونكرم املتميزين منهم.
احلوار التالي مع مدير 
بيـــت األيتـــام بجمعيـــة 
النجـــاة اخليريـــة محمد 
اخلالدي يتضمـــن مزيدا 
من التفاصيـــل حول آلية 
اجلمعية في متابعة األيتام 
وتنمية ثقافتهم اإلسالمية 
وطرق إيصال التبرعات لهم 
وتلبية احتياجاتهم، فإلى 

التفاصيل:
ماذا عن آلية النجاة 
اخليرية حيال ملف 

األيتام؟
٭ جمعية النجاة اخليرية 
منذ تأسيســـها عام 1978 
وهي تسعى جاهدة لدعم 
األيتام ومساندتهم وتنمية 
ثقافتهم وتعليمهم وجعلهم 
إضافة صاحلة جلسد هذه 
األمة، فاجلمعية تعلم أنه 
اليتيم،  إذا صلحت تربية 
فال شك أنه سيكون عامال 

جانب من توزيع كفاالت أيتام مصر


