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»إعانة املرضى«: إنفاق 6 ماليني دينار على 10 آالف حالة داخل الكويت في 2018
أعلــن رئيــس مجلــس 
إدارة جمعية صندوق إعانة 
املرضى د.محمد الشــرهان 
ان الصنــدوق انفق ٩84.5 
ماليني دينــار على ١٠ آالف 
و١47 حالة مرضية في عام 

٢٠١8 داخل الكويت.
واشــاد الشــرهان، فــي 
كلمة خالل مؤمتر صحافي 
مبناســبة انطــالق حملــة 
رمضانيــة جديــدة حتــت 
شــعار »صدقاتكــم أجــر 
وعافيــة«، بالدعم اخليري 
الالمحــدود من مؤسســات 
الكويت الرسمية، مبينا ان 
صاحب الســمو الذي تبوأ 
مقام قائد العمل االنســاني 
يأتي فــي مقدمة املتبرعني، 
حيث اصبحت الكويت في 

وزراعة نخاع ومستلزمات 
طبية وكفالة اســر مرضى 
أقعدهــم املــرض عن طلب 

الرزق.
ان املســاعدات  واوضح 
شــملت ايضا أجهزة نطق 

بالصنــدوق حتــرص على 
ان تتحرك مبظلة رســمية 
وتنسيق مع وزارة اخلارجية 
الكويت، مؤكدا  وســفارات 
العمل علــى حتقيق أهداف 

الصندوق اإلنسانية.
وذكر ان الصندوق أقام 
١٣٩ مشــروعا خارجيا في 
٢١ دولــة خلدمــة اجلرحى 
واملرضــى واملصابني زادت 
تكلفتهــا على مليون و٢٢٣ 

الف دينار.
مــن جانبه، أكــد عضو 
مجلــس االدارة ورئيــس 
العامــة  العالقــات  ادارة 
واالعــالم وليد الربيعة في 
كلمة مماثلة أن الكويت كانت 
ومازالت مصدر فخر واعتزاز 
ألبنائهــا لدورها الكبير في 

وأجهزة طبية وأدوية عامة 
وكذلك توفير عدسات طبية 
ونظارات اضافــة الى دعم 
اصحــاب االمــراض األكثر 
انتشــارا كمرضــى القلــب 
الوبائــي  الكبــد  والتهــاب 
وتصلب الشــرايني والكلى 
والســكر  والروماتيــود 
والسرطان والتهاب األعصاب 

والقوقعة.
واوضــح ان األنشــطة 
واألنشــطة  التوعويــة 
الصحية واملعارض الطبية 
التي يقيمها الصندوق تقدم 
الســكر والضغط  فحــص 
فــي املســاجد والشــركات 
واملجمعات التجارية وغيرها 

للمواطنني واملقيمني.
وقال ان اللجنة اخلارجية 

العمل اخليري واالغاثي ما 
جعلهــا منوذجــا عامليا في 

العطاء االنساني.
وقال الربيعة ان جمعية 
صنــدوق إعانــة املرضــى 
وجمعيــات الكويــت بــكل 
أطيافها وتخصصاتها حققت 
مكانــة متميزة فــي العمل 
اإلنســاني علــى املســتوى 

احمللي والدولي.
مــن جهته، أشــاد املدير 
العام جلمعية صندوق إعانة 
املرضــى جمال الفوزان في 
كلمة مماثلة بتفاعل احملسنني 
وأهل اخليــر املتبرعني من 
املواطنــني واملقيمــني مــع 
املشــاريع اإلنســانية التي 
تقدمهــا اجلمعية في داخل 

الكويت.

انطالق حملة رمضانية جديدة حتت شعار »صدقاتكم أجر وعافية«

د.محمد الشرهان خالل مؤمتر انطالق احلملة الرمضانية اجلديدة لصندوق 
إعانة املرضى 

عهد ســموه مركــزا للعمل 
اخليري واالنساني العاملي.
وأفــاد بــأن املســاعدات 
التي قدمها الصندوق تشمل 
مصاريــف العالج وتركيب 
سماعات طبية وعالج عقم 

كافيتريات اجلمعية 
في املستشفيات مستمرة

أكد د.محمد الشرهان استمرار العمل في مواقع 
وكافيتريات اجلمعية املستغلة باملرافق الصحية التابعة 
لوزارة الصحة، الفتا إلى أنها تخدم شريحة واسعة 
من املرضى واملراجعني، كما أنها توفر املشــروبات 
واملأكوالت الغذائية الصحية وبأســعار في متناول 
اليد، مقارنة مبأكوالت تباع خارج املستشفيات العامة.
وأشار إلى أن اجلمعية ال تهدف إلى الربح، حيث 
إن عوائد وأرباح هذه املواقع تساهم في عالج املرضى 

احملتاجني للعالج.

»آيات اخليرية« نظمت حصاد 
العطاء وكرّمت 76 جهة داعمة

»الهيئة اخليرية« 
أطلقت حملة »بادر بخيرك«

ليلى الشافعي

أكد وزير الشــؤون االجتماعية سعد اخلراز أن هدف 
الوزارة هو دعم العمل اخليري في الكويت والعمل على 
تذليــل أي صعوبات يواجههــا. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
نيابة عن وكيل وزارة الشؤون للشؤون القانونية مسلم 
السبيعي في حفل »حصاد العطاء« الذي نظمته جمعية 
آيات اخليريــة لتكرمي الداعمني واملتعاونني والشــركاء 
وذلــك أول من أمس فــي فندق كراون بــالزا لتكرمي 76 
جهة حكوميــة وخيرية وتطوعية وأفرادا برعاية وزير 

الشؤون االجتماعية سعد اخلراز.
وقال الســبيعي إن جمعية آيــات هي جمعية قرآنية 
مباركــة لم ميــض على عمرهــا أكثر من ســنتني إال أن 
جناحاتها وإجنازاتها ملء السمع والبصر، وقد حرصت 
هذه اجلمعية على دعم املشــروعات القرآنية ســواء في 
التحفيظ أو التدبر أو التفســير وهو متيز مهم وإضافة 
رائعــة من هــذه اجلمعية املباركة. ولفــت إلى أهمية أن 
حتقق هذه اجلمعية ونظيراتها ما تســمو إليه من نشر 
ثقافة القرآن وتقريب فهمه لألمة ورفع اسم الكويت في 

كل احملافل.
من جانبه، أوضح األمني العام جلمعية آيات اخليرية 
د.عبداحملسن بن زبن املطيري أن اجلمعية بدأت أعمالها 
قبل رمضان ١4٣8هـ في العمل القرآني والعلمي واخليري 

والدعوي بآمال كبيرة وجهود بسيطة.
مضيفا أن اهلل سبحانه وتعالى بارك في هذه اجلهود 
وأثمرت ثمارا يانعة لم نكن نتوقع عشرها فطابت أزهارها 

وأغدقت أشجارها.
وأوضــح املطيري أن هذه االجنــازات كان لها عوامل 
جناح من أهمها: فضل اهلل ورحمته أوال ثم تضافر جهود 
عدد من اإلدارات واملؤسسات احلكومية وشراكة كوكبة 
من اجلهات اخليرية ذات الهدف املشترك، ودعم وسخاء 
رجال األعمال وأهل البذل والعطاء، وبني الزبن انه لوال 
كل هذه اجلهود املشتركة ملا تقدمت جمعية آيات اخليرية 
خطوة الى االمام، كاشفا عن ان من أهم أهداف هذا احلفل 
السنوي ان نقول لهؤالء االخوة جميعا: شكرا لكم على 

تعاونكم ودعمكم وعطائكم.
من جهتــه، قال عضو مجلــس ادارة اجلمعية وأمني 
الصندوق م.مشــعل غنيمان الظفيــري إن جمعية آيات 
تهدف مــن خالل اقامــة حفلها الســنوي األول »حصاد 
العطاء« الى التعريف مبشــاريعها وانشطتها وبرامجها 

التي وفقها اهلل إلمتامها منذ تأسيسها قبل ٣ سنوات.

أعلن رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية املستشار 
بالديوان األميري د. عبــداهلل املعتوق عن إطالق حملة 
الهيئة الرمضانية لهذا العام حتت شعار »بادر بخيرك« 
عبر مختلف وسائل اإلعالم وموقعها االلكتروني واملنصات 

االجتماعية.
وقال املعتوق الذي يشغل منصب املستشار اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة في تصريح صحافي: إن احلملة 
تستهدف حشد اجلهود اإلنسانية وحث احملسنني أفرادا 
وشركات على العمل على تلبية احتياجات شرائح واسعة 
من الفقراء واحملتاجني وضحايا األزمات اإلنسانية مبختلف 

أنحاء العالم. 
وأضــاف أن احلملة تتيح أمام املتبرع الكرمي العديد 
من اخليارات واملشاريع اخليرية حتت شعارها الرئيسي 
»بادر بخيرك« ومنها بناء املســاجد وحفر االبار وكفالة 
االيتــام وإغاثة املرضــى بهدف تنويــع البدائل واعطاء 

املتبرع الفرصة لالختيار من بينها.
وحول مشــروع إفطار الصائم دعا املعتوق أصحاب 
األيادي البيضاء وأهل البذل والعطاء الى دعم هذا املشروع 
املوســمي الذي ستنفذه الهيئة في ٣٩ دولة بقارات آسيا 
وافريقيا وأوروبــا بالتعاون مع املكاتب اخلارجية و5٣ 

جهة خيرية معتمدة لدى وزارة اخلارجية الكويتية.
ولفت إلى أن هذا املشــروع يهدف إلى مساعدة األسر 
املتعففة التي تعاني وطأة الفقر في العالم وخاصة الدول 
املنكوبة ومساعدة األقليات املسلمة ومد جسور التعاون 

مع املجتمعات الفقيرة.
وأشار إلى أن الهيئة رأت تنفيذ مشروع إفطار الصائم 
في شكل توزيع طرود غذائية على األسر مبعدل ٢١ ألف 
طرد طوال أيام الشهر الفضيل ويشتمل الطرد الذي يكفي 
أســرة مكونة من ســتة أفراد طوال الشــهر على كميات 

منوعة من الغذاء.

مسلم السبيعي يتسلم تكرمي وزير الشؤون


