
وحدات دورات املياه املتنقلة واملقاعد قدمتها «النجاة» في محاجر الفحص جانب من توزيع السالل على العمالة املتضررة

جانب من أسر اجلاليات املستفيدة من حملة فزعة للكويت

أعلن نائب رئيس مجلس اإلدارة بجمعية النجاة اخليرية د.رشــيد احلمد أن التبرعات التي جمعتها النجاة ضمن حملة «فزعة للكويت» قد مت صرفها 
بالكامل للمستحقني من األسر احملتاجة والعمالة املتضررة إضافة إلى دعم اجلهود احلكومية في مواجهة ڤيروس كورونا، وأن باقي اجلمعيات اخليرية 

قاربت على االنتهاء من صرف كامل املبلغ الذي مت جمعه وفق أهداف احلملة.
وأوضح احلمد في حوار صحافي أن األســر احملتاجة داخل الكويت كان لها النصيب األوفر من التبرعات، حيث مت تقدمي مساعدات مالية مباشرة 

بقيمة ١٤٣٫٧٩٦ دينارا، ومساعدات عينية في صورة سالت غذائية بقيمة (٢٣٦٫٥٣٧ دينارا).
وأثنى احلمد على متابعة وزارة الشــؤون املستمرة لتنفيذ حملة «فزعة للكويت»، وحرصها على التأكد من وصول كل دينار مت جمعه إلى مستحقيه، 
مؤكدا أن التعاون الكبير بني الوزارة واجلمعيات اخليرية من أهم أسباب متيز العمل اخليري الكويتي. وللتعرف أكثر على ما قدمته جمعية النجاة اخليرية 

من خالل حملة فزعة الكويت كان هذا احلوار مع د.رشيد احلمد - فإلى التفاصيل:

احلمد: «فزعة الكويت» جمعت ٩ ماليني في ١٦ ساعة
وجهتها «النجاة» لألسر احملتاجة وجهود مكافحة «كورونا»

بداية نــود أن حتدثنا عن 
للكويت ودور  حملة فزعــة 

جمعية النجاة اخليرية فيها.
٭ بسم اهللا الرحمن الرحيم 
والصالة والسالم على أشرف 
املرسلني سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم، أود في 
البداية أن أشــكر جريدتكم 
الغراء على دعمها املســتمر 
للعمل اخليــري وتغطيتها 
املميــزة ألنشــطته داخليــا 
وخارجيــا. وفيمــا يتعلــق 
بحملة فزعة للكويت والتي 
أطلقتها املؤسسات اخليرية 
الكويتيــة اســتجابة للنداء 
الســامي لصاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، تعبيرا 
عن تضامن كل فئات املجتمع 
لدعم جهود الدولة في مواجهة 

ڤيروس كورونا.
وقــد شــاركت جمعيــة 
النجاة اخليرية بشكل فاعل 
في التجهيز للحملة وإطالقها 
ضمن أكثر مــن ٤٠ جمعية 
ومبرة وحتت إشراف وزارة 
الشؤون، وبفضل اهللا حققت 
احلملة جناحا ملموســا، إذ 
شــارك فيها ملدة ١٦ ســاعة 
عدد ١٩٨،٣٢٧ متبرعا وكانت 
حصيلتها أكثر من ٩ ماليني 
دينار مبعدل ٩٣٧٥ دينارا في 

الدقيقة الواحدة.

كيف تعاملت جمعية النجاة 
مع هــذا املبلغ من التبرعات؟ 
وما هي أوجه الصرف التي مت 

توجيه التبرعات لها؟
٭ لقــد ألقى جنــاح احلملة 
الكبيــر وثقــة املتبرعني في 
املؤسسات اخليرية مسؤولية 
كبيرة على اجلهات املشاركة، 
وكان أول قرار اتخذناه جميعا 
هو عدم استقطاع أي نسبة 
إداريــة من تبرعــات «فزعة 

للكويت» نهائيا.
ثم بــدأت كل جمعية في 
تنفيذ اجلزء اخلاص بها من 
التبرعات وفق أهداف احلملة 
املعلنة وهي: مساعدة األسر 
احملتاجة داخل الكويت، ودعم 
اجلهــود احلكومية للوقاية 
من ڤيروس كورونا، وتقدمي 
العون للعمالة املتضررة من 

األزمة.
انتهينا في  وبفضل اهللا 
جمعية النجاة اخليرية من 
صرف كامل مبلغ التبرعات 
في األوجه التــي مت التبرع 
لهــا، وحتت إشــراف وزارة 

الشؤون.
إلى  وأود اإلشــارة هنــا 
جزئيــة هامة جــدا وهي أن 
البعــض تخيــل أن مبلغ ٩ 
ماليــني دينــار ســيحل كل 
مشــاكل األسر احملتاجة من 
إيجارات، وديون، وعالج... 
الخ، واحلقيقة أن هذا الكالم 
غير منطقــي باملرة، ويكفي 
أن أقول لك إن عدد احلاالت 
التــي تقــدم لنــا فــي حملة 
«أبشــروا باخليــر» ١٣ ألف 
أســرة محتاجــة!، وإذا كان 
متوســط إيجــار كل أســرة 
٢٠٠ دينــار فإننا نحتاج في 
جمعية النجاة اخليرية إلى 
١٥٫٦ مليون دينار لكي نسدد 

احملاجر والعمالة املتضررة، 
وجتهيز مستشــفى ميداني 
باملهبولة، والسالت الوقائية 
للمواطنــني في اخلارج قبل 
عودتهم إلى البالد، وجتهيز 

أماكن الفحص.

تفصيال كم بلغت املساعدات 
املالية لألسر احملتاجة؟

٭ بلغت املســاعدات املالية 
التي قدمتها جمعية النجاة 
ضمن حملــة فزعة للكويت 
١٤٣٧٩٦ د.ك، وقد مت تقسيمها 

كالتالي:
سداد إيجارات لعدد ١٩٩ 
أســرة بقيمــة ١٠٣٧٣٦ د.ك، 
ومساعدات مالية لعدد ٢٧٧ 
أســرة بقيمــة ٣٨٢٦٠ د.ك، 
وكوبونات مواد غذائية لعدد 
٦٠ أسرة بقيمة ١٨٠٠ دينار.

ومــاذا عن القيمــة املالية 
للســالت الغذائية التي قمتم 
بتقدميهــا لألســر احملتاجة 

والعمالة املتضررة؟
٭ قدمنــا عدد ١٧٤٨٣ ســلة 
غذائيـــــة منها ٦٣٤٢ ســلة 
لألســــر احملتاجــة بقيمــة 
 ١١١٤١ وعــدد  د.ك،   ١٥٨٥٥٠

والعمالة املتضررة، وقد بلغت 
تكلفة هذه الوجبات ١٢٨٢٥٠ 

د.ك.

كيــف ســاندمت اجلهود 
احلكومية من خالل حملة «فزعة 
للكويت»؟ وما هي أهم جهودكم 

في هذا املجال؟
٭ أود قبل أن أجيب عن هذا 
الســؤال أن أشيد مبا قدمته 
كافــة اجلهــات احلكوميــة، 
ووزارات الدولة خالل مواجهة 
أزمة ڤيــروس كورونا، وقد 
حرصنا فــي جمعية النجاة 
على تقدمي كل ما نستطيع من 
دعم خاصة لوزارة الصحة، 
حيث قمنــا باملســاهمة في 
جتهيز مقر الفحص بأرض 
املعــارض بــدورات ميــاه 
متنقلة، كراسي انتظار. كما 
مت تنفيذ املستشفى امليداني 
باملهبولة بقيمة ٧٠٠٠٠ د.ك 
بتبــرع ومســاهمة من بيت 
الزكاة الكويتي، ووفرنا بعض 
األجهزة االلكترونية للكادر 
الطبي، وحافظات للعينات.
النجاة  كما كان جلمعية 
برنامــج  إعــداد  فــي  دور 
املســاعدات اخلاص بوزارة 
الشــؤون، والذي استقبلت 
مــن خالله كافــة اجلمعيات 
اخليرية طلبات املساعدة من 

األسر احملتاجة.
وكذلــك جهــزت جمعية 
النجاة مخزنا عموميا حلفظ 
املواد الغذائية اخلاصة بكافة 
اجلمعيــات اخليرية، والتي 
يتــم جتهيزهــا فيمــا بعــد 

للتوزيع على املستحقني.

ماذا تود أن تقول في ختام 
هذا احلوار؟

٭ أود أن أشكر كافة اجلمعيات 
اخليريــة التي شــاركت في 
حملــة «فزعــة للكويــت» 
علــى اجلهــود الكبيــرة في 
التجهيز للحملة وتنفيذها، 
وكذلك وزارة الشؤون وعلى 
رأسها الوزيرة مرمي العقيل 
ملا قاموا به من متابعة لكافة 
جوانب العمل في احلملة منذ 
إطالقها وحتى اآلن، وحرصهم 
على وصــول كل دينار إلى 
املستحقني، وفي احلقيقة فإن 
التعاون بني وزارة الشؤون 
واجلمعيات اخليرية من أهم 
عناصر جناح العمل اخليري 

الكويتي.

سلة للعمالة املتضررة بقيمة 
٧٧٩٨٧ د.ك.

هل كانت لكم مساهمات مع 
املواطنني العالقني خارج البالد 

قبل عودتهم؟
٭ بالفعــل كانــت جلمعية 
النجاة اخليريــة جهود في 
خدمة املواطنني خارج البالد، 
حيث قامت بتوزيع ســالت 
وقائية عليهم بقيمة ١٤٧٣٧ 
د.ك، كما كنا في استقبالهم 
باملطــار ووفرنــا لهــم أهم 
احتياجاتهــم عند وصولهم 
بالتعــاون مــع اجلمعيــات 

اخليرية األخرى. 

لكــم دور مميز في  كان 
الوجبات على احملاجر  توزيع 
الطبية والعمالة املتضررة حدثنا 

عن هذا الدور؟
٭ حرصت جمعية النجاة منذ 
بداية األزمة على املساهمة في 
تغطيــة احتياجات احملاجر 
الطبية من الوجبات الغذائية 
وغيرها من املستلزمات، وقد 
قمنا بتوزيع ١٠٢٦٠٠ وجبة 
غذائيــة حتــى اآلن على كل 
من احملاجر واألطقم الطبية، 

ً نائب رئيس مجلس إدارة «النجاة» أكد عدم استقطاع أي نسبة إدارية من تبرعات «احلملة» نهائيا

توزيع وجبات افطار صائم د.رشيد احلمد نائب  رئيس مجلس االدارة بـ«النجا ة» اخليرية

إيجار هذه األســر ملدة ستة 
أشــهر، فما بالك بالرســوم 
الدراســية لألبنــاء، وباقــي 
احتياجــات هذه األســر من 

طعام وعالج وخالفه.
فــإن اجلمعيات  ولذلــك 
اخليريــة تقــوم بدراســة 
احلاالت املتقدمة لها وترتيبها 
فتبدأ مبساعدة األشد حاجة 
ممــن ليــس لديهــم مصدر 
دخل مثل األرامل، واأليتام، 
واملرضى، ثم بعد ذلك تساعد 
ضعاف الدخل وغيرهم حسب 

أولوية احلاجة.

ما إجمالي ما صرفته جمعية 
النجاة اخليرية حلملة «فزعة 
للكويت»؟ وما األوجه التي مت 

صرف املبلغ فيها؟
٭ إجمالي املبلغ الذي صرفته 
النجــاة اخليريــة  جمعيــة 
حتى يوم اخلميس ١٤ مايو 
(ســتمائة  د.ك   ٦٤٨٫٢٠٧
وثمان وأربعون الف ومائتان 
وسبعة دنانير)، وأهم أوجه 
الصرف هي: املساعدات املالية 
لألســر احملتاجة، والسالت 
الغذائيــة لألســر والعمال، 
والوجبات الغذائية لكل من 

«بصائر اخلير» تطرح «عيديتك صدقة»

٤٢ مهتدية شاركن في مسابقة
حفظ سورة الرحمن عن ُبعد

أعلن مدير عام جمعية 
ماجــد  اخليــر  بصائــر 
الشيباني عن طرح اجلمعية 
ملشروع جديد هو مشروع 

«عيديتك صدقة».
وقــال الشــيباني: بعد 
أيام قالئل يظلنا عيد الفطر 
املبارك، وال شك في أن العيد 
في هذا العام يختلف جملة 
وتفصيال عمــا مر بنا من 
أعياد ســابقة، حيث يأتي 
والبالد والعباد يعيشون 
فــي ظــل احلظــر الكامل، 
كأحد اإلجراءات احلكومية 
االحترازية ملجابهة انتشار 

ڤيروس كورونا.
وحرصــا منا على فتح 
أبــواب اخليــر للجميــع 
وســعيا الســتمرار روافد 
األجر العظيم ألهل اخلير، 
سيتم طرح هذا املشروع، 
وهو مشــروع يرجى منه 
اخليــر الوفيــر علــى كل 

املستويات.
ويأتي هذا املشروع من 
منطلــق قول رســول اهللا 
ژ «أحب الناس إلى اهللا 
أنفعهــم، وأحــب األعمال 
إلى اهللا عز وجل ســرور 
تدخله على مسلم» (أخرجه 
ابــن أبى الدنيا، وحســنه 

امتدادا ملســيرة الدعوة 
والتعليــم التــي انتهجتها 
جلنة التعريف باإلسالم منذ 
إنشائها، وفي نطاق األنشطة 
الثقافية التي تنظمها إدارة 
الشؤون النسائية، نظم قسم 
الفصول الدراسية باإلدارة 
مسابقة حفظ سورة الرحمن 
للمهتديات اجلدد في العشر 

األواخر من شهر رمضان.
في هذا الســياق، قالت 
مسؤولة الفصول الدراسية 
النسائية  الشــؤون  بإدارة 
الســعيد  بالروضة لطيفة 
ان هــذه املســابقة تهــدف 
إلى تنمية الشعور بأهمية 
القرآن الكرمي لدى املهتديات 
اجلدد وغرس حب القرآن في 
نفوســهن وربطهن بكتاب 
اهللا تالوة وحفظا وجتويدا، 
كما تهــدف هذه املســابقة 
إلى تربية املهتديات تربية 
إميانية مستوحاة من القرآن 
الكرمي باإلضافة الى حتقيق 

األلباني)، فالعيدية من أكثر 
ما يدخل البهجة على نفس 
األطفال وال ســيما األيتام 
وأبنــاء الفقــراء، وهي من 
محاسن األخالق، وجميل 

العادات.
الشــيباني:  وأضــاف 
نظرا ملا نعيشه من ظروف 
اســتثنائية ومــا ترتــب 
عليها من عدم القدرة على 
توصيل عيديات أهل اخلير 
ملســتحقيها، جاءت فكرة 
مشروع «عيديتك صدقة»، 
وهو مشروع يتم من خالله 
توجيــه عيدية أهل اخلير 
ملشــروع هــي ظلــك وهو 
مشــروع الصدقة اجلارية 

اخليرية التي وعد بها رسول 
اهللا ژ «خيركــم من تعلم 

القرآن وعلمه».
أن  الســعيد  وأوضحت 
املســابقة القت إقباال جيدا 
من املهتديــات من مختلف 
اجلنســيات، إذ بلــغ عــدد 
املشاركات في املسابقة ٤٢ 
مهتديــة من جميــع األفرع 
النســائية، وقــد تكفلــت 
مجموعة الكويت التطوعية 
بتقدمي جوائز مادية للفائزات 
باملراكز الثالثة األولى في كل 
فرع من فروع ادارة الشؤون 
النسائية. وفي لقاء مع إحدى 
الفائــزات بهذه املســابقة، 
أعربت املهتدية ويا بارايسو، 
وهي من اجلالية الفلبينية، 
عن رحلتها في التمكن من 
إجادة تالوة القرآن وحفظ 
بعض السور، قائلة: «بعد 
إشــهار إســالمي واالنتهاء 
مــن دورة مبادئ اإلســالم 
التي تنظمها إدارة الشؤون 

الــذي يتم من خالل تنفيذ 
أكثر من عشــر مشــاريع 
منها بناء املســاجد، وبناء 
املراكز اإلســالمية، وحفر 
اآلبار، وكفالة عدد من األئمة 
والدعــاة واأليتــام، وبناء 
مســاكن لألرامل واأليتام، 
إضافــة لطباعة املصاحف 
والكتب العلمية وغيرها.

وال شــك في أن توجيه 
العيديات ملثل هذا املشروع 
من شــأنه مضاعفــة عدد 
املستفيدين منها، وبالتالي 
مضاعفــة األجــر مــن رب 
العاملني. وختم الشــيباني 
قائال: نشــكر ومــن القلب 
كل متبرعينــا وداعمينــا 
واملتابعني ألنشطة وبرامج 
اجلمعية املختلفة، ونأمل 
منكــم جميعــا اســتمرار 
الدعــم واملســاندة، مــن 
خــالل توجيــه عيدياتكم 
الكرمية لهذا املشروع سعيا 
إلسعاد إخواننا من الفقراء 
واملســاكني في املجتمعات 

األكثر احتياجا.
ســائلني اهللا تعالى أن 
يعيد مثل هذه األيام على 
الكويت وأهلها وسائر بالد 
املســلمني باخلير واليمن 

والبركات.

النسائية للمهتديات اجلدد، 
التحقت بدورة «مبادئ قراءة 
القرآن»، حيث درست كتاب 
«تعلم العربية لقراءة القرآن 
الكرمي» الذي أصدرته جلنة 
التعريف باإلسالم ملساعدة 
املهتدين على تعلم مهارات 
قــراءة القــرآن والتدريــب 
علــى تالوتــه ثــم تدرجت 
بــدورات  االلتحــاق  فــي 
التــالوة ودورات التجويد 
التي يقدمها قسم الفصول 
الدراســية، وقــد وجــدت 
كل العون والتشــجيع من 
املسؤوالت والداعيات على 
مساعدتنا في اتقان التالوة 
واالرتبــاط بكتاب اهللا. إن 
حفظ القــرآن الكرمي يعود 
علينــا بالنفــع فــي الدنيا 
واآلخــرة ألنه يؤثــر على 
ســلوكنا كما انني أشــعر 
بالفرحــة ألن بعضــا مــن 
ســور القرآن فــي صدري 

وعلى لساني».

لعدم القدرة على توصيل عيديات أهل اخلير ملستحقيها

نظمتها جلنة التعريف باإلسالم للمهتديات اجلديدات خالل العشر األواخر

ماجد الشيباني

املسابقة مت تنظيمها «عن بعد» مبشاركة ٤٢ مهتدية املهتديــة «ويــا باريســو» إحدى 
املشاركات في املسابقة

التبرعات ذهبت لألسر احملتاجة داخل الكويت ودعم اجلهود احلكومية ومعاونة العمالة املتضررة

اجلمعية قدمت مساعدات مالية مباشرة لـ ٤٩٤ أسرة بقيمة ١٤٣٧٩٦ دينارًا

توزيع ١٠٢٦٠٠ وجبة على احملاجر واألطقم الطبية 
والعمالة املتضررة من اجلاليات

نفذنا املستشفى امليداني في املهبولة
بتبرع من بيت الزكاة بقيمة ٧٠ ألف دينار
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واستنفار حكومي ملواجهته

«النجاة» تطرح مشروعًا
لكفالة ٤٠٠ طالب جامعي

قــال مدير جلنــة طالب 
التابعــة جلمعيــة  العلــم 
النجــاة اخليريــة إبراهيم 
خالد البــدر: نبذل قصارى 
اجلهود من أجل نشر العلم 
والنــور والثقافــة واآلداب 
الدراســية  املقاعد  وتوفير 
لطــالب العلــم املعســرين 
داخل الكويت، الفتا إلى أن 
اللجنة تطرح في هذه األيام 
املباركة من الشهر الفضيل 
كفالة عدد ٤٠٠ طالب جامعي 
داخل الكويت مــن الطلبة 

احملتاجني.
وأضاف البدر أن كفالة 
الطالــب تتفــاوت قيمتهــا 
تبعــا للمرحلة الدراســية 
التي يــدرس بها، مبينا أن 
النجــاة اخليرية ســاعدت 
ودعمت اآلالف من الطالب 

داخل الكويت.
وزاد: نتعــاون داخــل 
الكويــت مــع أكثــر من ٧٠ 

مدرسة ومؤسسة تعليمية 
مختلفــة ونقــوم بســداد 
الرسوم الدراسية عن الطالب 
من خالل «شيكات» نسلمها 

مباشرة إلدارة املدرسة.
وحــول الشريحــــــــة 
املستفيدة من املشروع، أفاد 
البدر: شريحتنا طالب العلم 
الذين يقيمون  املعســرين 

داخل الكويــت دون النظر 
للــون أو عــرق أو جنــس 
من ضعاف الدخل واأليتام 
والفقــراء وغيرهــم مــن 
احلاالت اإلنسانية األخرى 
والتي تكون بحاجة شديدة 
للدعــم املــادي الســتكمال 

أبنائهم للدراسة.
وزف البدر بشرى سارة 
أنه من ثمار عملهم تخريج 
األطباء واملهندسني واملعلمني 
كــي يصبحــوا بفضل اهللا 
طاقات بشــرية يشار إليها 
بالبنــان، فالفضل هللا جل 
وعــال ثــم جلهــود ودعــم 
احملســنني الذيــن حرصوا 
على تعليمهم، وعدم تركهم 
لقمة سهلة للجهل والتخلف 
واألمية. لدعم املشروع زيارة 
حســابات النجاة اخليرية 
التواصــل  عبــر وســائل 
أو االتصــال   @alnajatorg
على ١٨٠٠٠٨٢ - ٥١٣٥٧٣٥٧.

البدر أشار إلى أنها تتعاون مع ٧٠ مدرسة لتوفير املقاعد الدراسية للمعسرين

ابراهيم البدر

ويا بارايسو: حفظ القرآن الكرمي يعود علينا بالنفع في الدنيا واآلخرة


