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شروط املسابقة:
1- جتمـــع كوبــــونـــات اإلجـــابـــات وتــوضـــع فـي مغلـــــف يكــتــب علــيـــه املســابــقـــة 

الرمضانية واسم وهاتف املتسابق وترسل على العنوان التالي: 
    القادسية  ق1 ش 10 م3 – صندوق إعانة املرضى.

2- آخر موعد الستالم الكوبونات 2017/7/31م.
3- سيعلن عن أسماء الفائزين في الصحف اليومية في أغسطس2017 م.

األســئــلــــة  اعـــداد  عن  املسؤولـــة  هي  املرضـى  إعانــة  صنـــدوق  جمعــيــــة   -4
ومضمونــهـا وفـــرز الكوبـونــات وحتــــديــد الفـــائــزين عـــن طـــريــــق السـحــــب 

وتسليم اجلوائز للفائزين.
جوائز املسابقة: 

اجراء  بعد  للفائزين  الراعية  الشركات  من  وعينية  نقدية  جوائز  اجلمعية  تقدم 
نشر  ويتم  االعالمية  اللجنة  ورئيـــس  االدارة  مجلـــس  عضــو  بحضـــور  السحب 

أسماء الفائزين في الصحف الرئيسية.

املسابقة الرمضانية  الصحية لعام 1438هـ/ 2017م
تصدر عن جمعية صندوق إعانة املرضى بهدف زيادة الوعي الصحي

بالتعاون مع جريدة

األولى  الطبية اخليرية  املؤسسة  املرضى  إعانة  تعتبر جمعية صندوق 
في املنطقة اإلسالمية واخلليج العربي املتخصصة في مجال اإلغاثة 
الطبية داخليا وخارجيا، وقد استطاعت منذ عام 1983 ايصال رسالتها 
رين من أهل  اإلنسانية السامية بفضل الله ثم بفضل جهود ودعم اخلِيّ
الكويت وأن حتقق جناحات منقطعة النظير في دعم ومساعدة عشرات 

اآلالف من املرضى املعسرين.
السؤال التاسع

للكافور فوائد طبية أهمها:
أ - يستخدم في عالج أمراض الكبد

ب - يستخدم في عالج بعض أمراض الكلى
لدهان  يستعمل  كما  واإلنفلونزا،  الزكام  ح��االت  في  مفيد  مطهر  ج- 

آالم الروماتيزم

#خيــُرك_يسعدهم

برعاية سوق لندن املركزي

1800082
97277745

شروط المسابقة: 

>  المشاركـة متـاحـــة طــوال شهــــر رمضـــان.
.@alnajatorg متابعة حساب الجمعية على تويتر  <

>  ترسـل اإلجابــة علـى تويتــر مع عمــل منشـــن
.@alnajatorg لحسـاب الجمعيــة   

>  عمل رتويت للمسابقة.
>  يتم السحب بتاريخ: 1- 8 - 2017 م.

> جمعية النجاة الخيرية هي المسؤولـة عن إعـداد 
األسئلة ومضمونها وفرز الكوبونات وتحديد الفائزين 

عن طريق السحب وتسليم الجوائز للفائزين.

مالحظة : >  ال تتم املراجعة للفائزين اال بعد التاريخ احملدد لسحب اجلوائز.
  >  اجلوائز للمتابعني داخل الكويت فقط.

جوائز المسابقة:

>  عدد 30 كوبون مشتريات من سوق لندن المركزي.

مسابقة
النجاة الرمضانية لعــام 1438 هــ

                          بالتعاون مع جريدة

مشــروع )إحســاس( لرعايــة األســر املتعففــة، تنفــذه جلنــة زكاة ســلوى، وهوقائــم علــى حتقيــق قيــم التكافــل 
االجتماعــي، وينطلــق مــن حتقيــق مصلحــة متبادلــة بــني أهــل اخليــر واحملتاجــني مــن خــالل إدارة علــى علــم 
ودرايــــة بأحــوال املجتمــــع ومعروفــني بــني العـــامــــة وعامليــــن فــي القطــــاع اخليــــري، حيــث يشــــرف عــليــــه 
الشــيخ / طــالل فاخــر  وقــد ســاعد املشــروع فــي حــل الكثيــر مــن مشــاكل طــالب العلــم الفقــراء وااليتــام مــن 

خــالل تقــدمي املســاعدات املاديــة لهــم .

س9: ما اللجنة التي تقوم بتنفيذ مشروع احساس؟
          أ- زكاة سلوى.                    

          ب- زكاة كيفان.                              
          ج- الرحمة الطبية.       

اإلحساس بحاجة الناس شعور جميل .. لكن األجمل اإلحساس بالعطاء 

   

رقم الإجابة ال�صحيحة

ال�صــــــــــم

التلفون

الرقم املدين

امل�سابقة الثقافية
ملحافظة العا�سمة 
لعـــام 2017 

بالتعاون مع جريدة

@Capitalgovkwt

- يحق للمو�طنني و�ملقيمني �مل�صاركة يف هذه �مل�صابقة وال يحق �ال�صرت�ك ملوظفي حمافظة �لعا�صمة و�أقاربهم.

- �لقيمة �الجمالية للجو�ئز تبلغ �ألفني وخم�صمائة دينار كويتي (2500) د. ك وهي عبارة عن جو�ئز نقدية توزع على �لع�صرة   

�الأو�ئل على �لنحو �لتايل: 500 - 400 - 250  – 200 - 150 – ع�صر جو�ئز بقيمة  100د.ك.

- ين�صر كوبون �مل�صابقة يوميا طو�ل �صهر رم�صان (30) �صوؤ�الً، وي�صرتط �أن تكون �الجابة �صحيحة على �لكوبون �الأ�صلي للم�صابقة 

.Capitalgovkwt@ ملن�صورة يف �ل�صحف، كما ميكن للمت�صابقني �الطالع على �الأ�صئلة يومياً على موقع �الن�صتغر�م�

- يدخل ��صم �ملت�صابق �ل�صحب مرة و�حدة.

- تر�صل �الإجابات يف موعد �أق�صاه �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�ً من يوم �الأحد �ملو�فق 2017/7/13 على �لعنو�ن �لتايل:  حمافظة 

�أو ت�صلم مببنى حمافظة �لعا�صمة  �لكويت (�مل�صابقة �لثقافية)  �ص.ب: -28483 �لرمز �لربيدي 13145 –  �لعا�صمة – 

يدويا - ق�صر نايف - (لال�صتف�صار �الت�صال على: 98077763).

- يجرى �ل�صحب لتحديد �لفائزين بح�صور مندوبي وز�رتي �لتجارة و�ل�صناعة و�لد�خلية.

- حمافظة �لعا�صمة هي �مل�صوؤولة عن �إعد�د �الأ�صئلة وم�صمونها وفرز �لكوبونات وحتديد �لفائزين عن طريق �ل�صحب وت�صليم

    �جلو�ئز للفائزين.

       -�حلد �أق�صى ال�صتالم �جلائزة �صهر و�حد من �عالن �أ�صماء �لفائزين يف �ل�صحف وموقع �الن�صتغر�م ملحافظة �لعا�صمة.

�صـــــــــروط امل�صــــــــــابقـــــــــة

   بــرعايــة البنـــك التـجـــاري الكــويـتـــي

اأول مطار يف الكويت؟ • اأين افتتح 
1-  منطقة �صبحان
2- منطقة الد�صمة 

3- منطقة النزهة

كوبون اليوم التا�صع

نظمتها جمعية النجاة وشهدت إقباالً كبيراً خالل وجودها في مجمع 360 بهدف دعم طلبة العلم والمتعففين

أكثر من 4 ماليني دينار حصيلة حملة »أبشروا باخلير«

ليلى الشافعي

أكد مدير عام جمعية النجاة 
اخليرية د.محمد األنصاري ان 
حملة »أبشروا باخلير« تكرس 
جهودها داخل الكويت ملساعدة 
االسر احملتاجة وكفالتها في دفع 
مصاريف املدارس واإليجارات 
ملن يستحق من األسر الكويتية 

املتعففة وجميع اجلنسيات.
وقال األنصاري: حملة جمع 
التبرعات في مجمع 36٠ التي 
شهدت إقباال كبيرا من اجلمهور 
احملب للعمل اخليري جتاوزت 
بحمد اهلل الـــ ٤ ماليني دينار، 
وهذه بادرة هي األولى عربيا، 
حيــث طــوع شــباب الكويت 
التكنولوجيــا احلديثة خلدمة 
اإلنسانية ومساعدة احملتاجني 
والضعفاء، وقد قام الشاب محمد 
احلصينان مبجهوده وتطويع 
وســائل االتصال لهــذا الهدف 

السامي.
وقال األنصاري: لم نتوقع 
هــذا النجــاح، وهــذا الزخــم 
اإلعالمــي وهــذا اإلقبــال من 
احملسنني، مشيرا إلى أن هذا 
املشــروع ســتكون لــه إدارة 
مســتقلة في جمعيــة النجاة 
ألول مــرة وهــذا كان ســببه 
مبــادرة احلصينــان لتكون 
ادارة مســتقلة لكفالة الطلبة 
واألســر املتعففة. ولفت الى 
ان هناك 6 آالف طالب تقدموا 
لكفالتهــم ومتــت تصفيتهم 
بعد بحث حالتهــم الى ١5٠٠ 
طالــب وعدد األســر املكفولة 
في حتمل اإليجار ١5٤6 أسرة 

و١٤٠٠ طالب تتحمل اجلمعية 
نفقاتهم الدراسية.

بلد المليونات الخيرية
وأشاد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية حسن كاظم بجمعية 
النجــاة اخليريــة واحترامهــا 
قوانني وزارة الشؤون، وأكد ان 
اجلمعية احد الروافد الرئيسية 
للعمل االنساني واخليري داخل 
الكويت، مثمنا املشــاريع التي 
تقوم بها داخل وخارج الكويت.

وعن احلملة قال انها أثبتت 
ان العمل اخليــري متجذر في 
اهل الكويت منذ القدم وان أهل 
الكويت أهل مبادرات وأهل خير، 
مؤكدا ان الكويت بلد املليونيات 
اخليرية، وأشاد بدور ضيوف 
الكويت مــن اجلاليات الوافدة 
في تعاونهم في جناح احلملة، 
مؤكدا ان جناح احلملة هو جناح 
للعمل اخليري الكويتي كافة، 
كما أشــاد بفريق عمل احلملة 
الذي ظل اياما يعمل في تنظيم 
وترتيــب احلملة وشــكر أهل 
الكويت احملسنني على تعاونهم 

وحبهم للعمل اخليري.

مستفيد من اإليجار
التعــرف علــى احــدى  مت 
احلاالت املستفيدة من احلملة 
وهو من فئة »البدون« ومقعد 
واسمه احمد علي محمد، حيث 
قال: زوجتي ايضا مقعدة منذ ٢٠ 
عاما وهي طريحة الفراش وقد 
مت ايقاف معاشي من بيت الزكاة 
منذ عام ٢٠١5 وايجار بيتي ١٧٢ 
دينارا وأعيش على مساعدة اهل 
اخلير، حيث انني ال أعمل. وقال: 
أدعو من كل قلبي ألهل الديرة 
الطيبني وهذه البالد التي حتب 
اخلير وتســاعد احملتاجني ان 
يحفظها من كل ســوء ويجزي 
خيرا احملسنني، حيث تعهدوا 
بدفع إيجار شقتي انا وزوجتي 

التي نعيش فيها مبفردنا.

الشفافية
قال رئيس قسم الدعم الفني 
بــإدارة اجلمعيــات اخليريــة 
واملبــرات فــالح الفضلــي ان 
وجودنــا هنــا لدعــم احلملــة 
والرقابــة والتأكد انه ال توجد 
شوائب لعملية جمع التبرعات 
ممتــازة  العمليــة  ان  وأرى 
وملتزمــة وال يوجــد جمــع 
نقدي بل كله بالـ »كي نت« او 
االستقطاع او الرابط، و»أبشروا 
باخليــر« حصلت على موافقة 
وزارة الشؤون لتحقيق أهدافها 
داخل الكويت ومساعدة األسر 
واملتضررين وهي حملة مباركة 
من وزارة الشــؤون لتشجيع 

العمل اخليري وتنظيمه.

محمد احلصينان

محمد احلصينان متحدثا إلى الزميلة ليلى الشافعي

إقبال كبير على املشاركة في حملة أبشروا باخلير التي تنظمها جمعية النجاة

أحد املتبرعني يتمم عملية التحويل       

طفلة تشارك في عملية التبرع

)شانافاس قاسم( محمد احلصينان وعدد من املشاركني في احلملة مع أحد ذوي االحتياجات اخلاصة  د. محمد األنصاري وعدد من املتطوعني واملشاركني في حملة »أبشروا باخلير«

األنصاري: ستكون 
للمشروع إدارة 

مستقلة في 
اجلمعية بعد مبادرة 

احلصينان

1400 طالب 
تتحمل اجلمعية 

مصاريفهم 
الدراسية.. ونكفل 

1546 أسرة

كاظم: »النجاة« 
حريصة على احترام 

قوانني العمل 
اإلنساني واخليري

أبشروا بالخير الحملة الـ 37 ضمن سلسلة دعمي للعمل اإلنساني والخيري

احلصينان لـ »األنباء«:
أنا هاوٍ خلدمة العمل اخليري واإلنساني

ليلى الشافعي

محمد احلصينان شاب كويتي عرف بنشاطه اخليري عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
قام مبجهود كبير من أجل العمل اإلنســاني واخليري وقد دفعه حبه للخير إلى تكثيف 
جهــوده لتحقيــق غايته النبيلة، هو صاحب موقع إلكتروني »انشــر« ورغم انه خريج 
محاسبة إال أن هوايته تسخير شبكات التواصل في خدمة البشرية، يتابعه اآلالف جلديته 

في عمله وقد حقق أرقاما كبيرة في جمع التبرعات جتاوزت نصف مليون دينار.
وقد قام احلصينان الذي تفخر به الكويت بتقدمي الكثير من املساعدات لدول افريقيا، 
واليوم كانت حملته األولى في دولة الكويت لألسر املنفعة وطلبة العلم. وفي لقاء معه 

داخل مجمع 36٠ على هامش حملة ابشروا باخلير، فإلى التفاصيل:

حدثنا عن جتربتك املميزة في العمل التطوعي 
التسويق  ميديا« في  »السوشيال  واستخدام 

للعمل اخليري اإلنساني؟
٭ بدأت العمل اخليري عام ٢٠١١ عندما كانت 
امليديــا تتحدث عن املجاعــة في الصومال 
باإلضافة إلى الصور املؤملة فجاءتني فكرة 
التبــرع ودعــوة الناس للمشــاركة وقمت 
بنشرها على املوقع وخالل يومني تواصلت 
مع رئيس قسم التســويق اإللكتروني في 
جمعيــة العــون املباشــر ماجــد الزعابي، 
وأصبحت لدينــا مبالغ ضخمة أجنزنا بها 

العديد من املشاريع اخليرية واإلغاثية.
بعدها بـ 5 أيام وصلني شــكر من جمعية 
العون املباشر على احلملة وأخبروني بأن 

أثرها كان كبيرا في تبرع احملسنني.

ملاذا اخترت هذا االجتاه؟
٭ العمل اخليري ميثل جزءا أساســيا من 
تاريخ دولة الكويت وقد تعودنا منذ طفولتنا 
كما علمنا آباؤنا وأجدادنا أن إغاثة امللهوف 
ومساعدة احملتاج أمر من اهلل ورسوله، فلذا 
وجدت أن دوري كشــاب مسلم يحب دينه 
ويحب العمل اإلنساني ان أقوم بأي وسيلة 
خلدمة الفقراء والوقوف بجانبهم فقمت عن 
طريق وسائل االتصال التي يراها اجلميع 
بحمالتي وهذه هي احلملة الـ )3٧( التي أقوم 
بها، ومن قبل في أفريقيا وتعاونت في حملتنا 
العام املاضي مع الهيئة اخليرية االسالمية 

العاملية ومع جلنة التكافل للسجناء

كم من الوقت استغرق التحضير للحملة؟
٭ عملنــا فــي هذه احلملة منذ ٧ أســابيع 
وتواصلنا مع الفرق التطوعية داخل الكويت 
ملعرفة حاجة األسر وقمنا بزيارة لهم ووجدنا 
أن أهــم حاجتني لدى األســر املتعففة هما 

تسديد مصروفات املدارس واإليجارات.

ما هدفكم الرئيسي من هذه احلملة؟
٭ هدفنا مساعدة األسر احملتاجة داخل الكويت.

حدثنا عن تفاصيل هذه احلملة؟
٭ احلملة بالتعاون مــع جمعية النجاة 
اخليرية وبتصريح مــن وزارة التجارة 
وتعــرض كما ترين على شاشــة عرض 
كبيرة في مجمع 36٠ وبشفافية وأجهزة 
الكمبيوتر أمام اجلميع ويتم التبرع عن 
طريق الهاتــف أو الكمبيوتر وكما ترين 
أيضا أن إحصائيات عدد األسر والطالب 

واضحة على الشاشة.

ماذا عن اســتمرار مشــاريعكم مع العون 
املباشر؟

٭ نعم كل 3 أشهر نعمل مشروع »مشاريع 
كويت بنق« في العون املباشر ونتداول 
احلمالت املختلفة فنجمع ألفا ثم أربعة آالف 
ثم 3٧ ألفا حتى وصلنا الى ١٠٠ ألف دينار 
تبرعات وصلتنا من خالل احلملة. وفي 
حملة اليمن جمعنا 33٠ ألف دينار. وفي 
العام املاضي جمعنا في حملة الصومال 
مليونــني ونصف املليون مبشــاركة 69 
ألف تبرع إلغاثة مجاعة الصومال. وفي 
رمضان هذا العام جنمع لألسر املتعففة في 
الكويت ومت كفالة األيتام في كينيا وفي 
غيرها من الدول وأيضا نعمل في اليمن.

وهل هذه أول حملة تقومون بها مع جمعية 
النجاة اخليرية؟

٭ نعم أول مرة نتعاون مع النجاة اخليرية 
واختارنا حملة »ابشروا باخلير« لكفالة 
الطلبــة العاجزيــن عن دفــع مصاريف 
املدارس ودفع إيجارات غير القادرين من 

الكويتيني واملقيمني كافة.

وهل أنــت تعمل في جهــة خيرية معينة 
كموظف؟

٭ أنا هاو فقط في العمل اخليري ومسخر 
نفسي خلدمة العمل اإلنساني الذي أحبه 
وال أعمل لدى أي جهة وهو جزء من تاريخ 

الكويت حكومة وشعبا.

لقطات
٭ وصلت حصيلة التبرعات إلى 
٤.٠٠9.٧٤9، فوق الـ ٤ ماليني.

 وعدد األسر املكفولة ١5٤6 متت 
كفالتهــا في اإليجــارات.  عدد 
الطلبة املكفولني ١٤٠٠ تتحمل 

عنهم املصاريف املدرسية.

تربية حسنة
٭ التقينا الشــاب بدر العنزي 
الذي جاء من اجلهراء خصوصا 
كما يقول للتبــرع للحملة مع 
أطفالــه الصغار لكي  يعّودهم 
على حب اخلير والعمل اخليري.


