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ومضات

«املرجفون» الكويتيون
و«إكسبو دبي ٢٠٢٠»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

آملنا (املرجفون)، وهم الذين يحاولون إفشال النجاح 
الكويتي في «إكسبو دبي ٢٠٢٠»، وجناح الكويت في 
(جناح وطن النهار) يثبت مبا ال يقبل الشك ان الهمم 
الكويتية الشــبابية الصاعدة وراء هذا النجاح، وهو 
أمر يعلي مكانة الكويت وأدوارها الثقافية واحلضارية 

واإلنسانية في استشراف املستقبل الواعد.
ما حدث في دبي هو جناح كويتي (بحت) وأعطى 
صورة مشرفة عن الشباب الكويتي اجلميل الذي أشرف 
على تنظيم أجنحــة الكويت وهي لوحات بانورامية 

أعطت صورة مبهرة عن واقع إجنازاتنا.
هــذا النجاح، الذي انطلق مــن دبي حتت جناح 
(وطن النهار)، يتناســب مع حدث مثل اكسبو دبي 
٢٠٢٠ وأعطى للعالم وشعوبه رسائل مهمة أوالها ان 
الكويت مازالت متصدرة املشهد الثقافي واحلضاري 
بفضل همة شبابها الغيور على كل املكتسبات، ولعل 
هذه األجنحة والفعاليات الدرامية والفنية والثقافية 
والتاريخية في محصلتها إطالق رســالة مفادها ان 
الكويت اجلديدة تتشكل، وما هذه الفعاليات إال نتاج 

املجتمع الكويتي املدني احلكومي واخلاص.
لقد شاهدت تغطية «األنباء» لهذا احلدث التاريخي، 

وإنني اليوم أتوجه ألبناء شعبي بتساؤل: 
من يحمي شبابنا املشارك من الذين يحقرون هذا 
اإلجناز ويسطحونه ويهمشونه وال يرون إال الظلمة ؟! 
هذا أمر ال يستحق االلتفات إليه أساسا ألنه حتبيط 
موجه، غير أنني أقولها صادقا لكل كويتي يغرد محاوال 
إفشال هذا النجاح: هذا األمر غير مقبول وال معقول.

هذا جناح كويتي تتفق أو تختلف على احلكومة أو 
البرملان كيفك، لكن ال حتقر وال تستصغر وتأتي بكل 
قوتك على هذه الطاقات الكويتية الوطنية اجلميلة التي 

حاولت أن تقدم شيئا بعنوان: هنا الكويت.
هذا جهد نخب شــبابية نقف لهــا جميعا حتية 
وتقديــرا واحتراما على النجاح الذي حتقق في دبي 
إكسبو ٢٠٢٠ وسيفوز هذا املعرض بإحدى اجلوائز 
حتما، ويكفي أن الكويت اشتركت في حجر إيكاروس 
والــذي ال يقدر بثمن ألنه مــن األحجار التاريخية 

اليونانية النادرة التي ال تقدر بثمن اآلن!
أرجو أن نســهم جميعا في رفع الوعي الوطني 
بضرورة االحتشــاد في حال جناح أي عمل كويتي 
داخل أو خارج البالد ألنه جناح لبلدنا وشــبابنا!.. 

بغض النظر عن كونك مواليا أو معارضا!
آن األوان ليصمت أهــل «األراجيف» وليعلموا 
أن بلدهــم الكويت والدة وأنها ترتكز أساســا على 
موروث تاريخي أساســه مســمى الكويت (عروس 
اخلليج - الكويت بالد العرب) فلماذا إظهار هذا النجاح 
الذي حتصل في دبي بأنه فشل وانتكاسة وتسطيح 
وتقزمي؟ وهو أمــر كله جناح، والنجاح مرده لهؤالء 
الكرام من أبناء الوطن رجاال ونســاء الذين مثلونا 
في هذا املعرض التجاري العاملي خير متثيل، ويحق 
لهم منا كلمة شكر وعرفان بدال من هذه التغريدات 

السمجة احملبطة «البايخة»!

٭ ومضة: حق لهذا الوطن وأهله أن يفرحوا بالنجاح 
الذي حتقــق في دبي إكســبو ٢٠٢٠ ، والذي أثبت 
بصدق وشفافية ان الكويت التزال في املقدمة وأنها 
رقم عصي على التراجع، وقد حقق كوكبة من عيالنا 
(املجد والفخر) لبلدهم وشــعبهم ولهم منا التحية 
واإلكبار خاصة باألمس، واألخبار تبلغنا بأن جناح 
الكويت زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، 
وتبقى الكويت وقطر والبحرين واإلمارات والسعودية 
وسلطنة ُعمان (كيانا خليجيا عربيا) تطالعه شعوب 
وحكام األرض ملكانته االقتصادية، غير أننا في الكويت 
(نُعوِّل) كثيرا على محطات التاريخ في االستدامة ألننا 

نافذة الدميوقراطية واإلنسانية.

٭ آخر الكالم: دبي إكسبو ٢٠٢٠ ميثل لنا اليوم جناحا 
كويتيا باملشــاركة الفاعلة التي تركت أثرا كبيرا في 
ضمائر وعقول وقلوب الزوار، وليت شــعري مبثل 
هذه اللوحة التي قالها األديب والشاعر اللبناني جبران 

خليل جبران:
وفي الزرازير جنب وهي طائرة

وفي البزاة شموخ وهي حتتضر

شكرا كبيرة لعيال الديرة الذين شاركوا وأعدوا 
هــذه األجنحة الفاخرة اجلميلة.. لكم من شــعبكم 

الشكر والتقدير.

٭ زبدة احلچي: وهكذا كل إنــاء ينضح مبا فيه وقد 
علمتنا احلياة ان كيس الفحم ال يخرج طحينا أبيض!

وعلينا جميعا ان نتعلم فن اإلصغاء لكل جناح كويتي 
يتحقق هنا أو هناك. يقول الشاعر إيليا أبوماضي:

إن بعض القول فن
ا فاجعل اإلصغاء فنَّ

تك كاحلقل يرد
ا الكيل للزارع طنَّ

يبقى هناك شــكر مستحق ملعالي وزير اإلعالم 
والثقافة وزير الدولة لشــؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري وإلى كل الذين وجهت لهم دعوات وشاركوا 
فــي تلبية الدعوة وحتى ال أتهم مبا ليس فّي فأنا لم 
توجه لي دعوة ولم أشــارك، لكنني حريص على أن 
أشكر وأذكر فضل أبناء وطني الذين شاركوا ومثلونا 

خير متثيل، وبارك اهللا في كل اجلهود.
يقول أبو العالء املعري:

فإن كنت تبغي العز فابغ توسطا
فعند التناهي يقتصر املتطاول

ولقد صدق احلسن البصري عندما قال:
(كل التناهي غلط، خير األمور الوسط)

إلى كل من حاولــوا حتجيم النجاح الكويتي في 
إكسبو دبي ٢٠٢٠ تذكروا أن عظمة النفس الكويتية 
فــي قدرتها على االعتدال وليس فــي قدرتها على 

التجاوز والتثبيط!
النصيحة: ال تكن قاسيا فتكسر وال لينا فتعصر.

وتبقى مصلحة الكويت فوق أي اعتبار.
في أمان اهللا.. 

دعاة لـ «األنباء» حول اللحوم االصطناعية»: حالل ولكن بشروط
ليلى الشافعي

بعــد مــا مت تداولــه على 
مواقع التواصل االجتماعي بأن 
اللحوم االصطناعية مسموح 
بتناولها، وأكد املجلس األعلى 
للشــؤون الدينية فــي تركيا 
انــه ليس لدى املجلس فتوى 
تفيد بأن اللحوم االصطناعية 
حالل، توجهنا الى علماء الشرع 
بالسؤال: هل اللحوم املصنعة 
حالل أم حرام؟ فأجابوا باآلتي:
فــي البداية، قــال  العميد 
الشــريعة  لكليــة  الســابق 
والدراسات اإلسالمية د.عجيل 
النشــمي ان  اللحــم املصنع 
ويطلق عليــه اللحم املزروع 
واللحم املختبري وهو اللحم 
الذي ينتج من زراعة اخلاليا 
احليوانية في املختبر بدال من 
األخذ املباشر من احليوانات، 
فإذا كان تصنيع هذه اللحوم 
مــن مــواد نباتيــة ويضاف 
عليها نكهــات وطعم اللحوم 
احليوانيــة فهذه جائزة تبعا 
ألصلهــا النباتي، وخاصة اذا 
كانــت بقصد البحــث العلمي 
املفيد في مجال حتسني النوع 
اســتخالص  أو  العــالج  أو 
اللحم  العقاقيــر، ويبــدو أن 
املصنع باملعنى السابق نوع 
من االستنساخ، وجاء في قرار 
مجمع الفقه االسالمي في بند:
رابعا: يجوز شــرعا األخذ 
بتقنيات االستنساخ والهندسة 
الوراثية في مجاالت اجلراثيم 
وسائر األحياء الدقيقة والنبات 
واحليوان في حدود الضوابط 
الشــرعية مبا يحقق املصالح 

ويدرأ املفاسد.
ولذلــك أجــاز املجمع أخذ 
خاليا بشرية لألغراض الطبية، 
فأجاز أخذ «اخلاليا اجلذعية»، 
وهــي خاليا تســتخلص من 
«احلبل السري» بعد الوالدة، 
وهــذه اخلاليا املأخــوذة منه 
تســاهم في إعادة بناء خاليا 
الدم واجلهاز املناعي للمرضى 
الــدم  بأمــراض  املصابــني 
كاللوكيميا - سرطان الدم-، 
واألنيميا، كما قد تستخدم في 
عالج أمراض األعصاب، كالشلل 
الدماغي، والزهامير، وغيرها 

التغذية لتنمــو طبيعيا كما 
في األبقار أو الدجاج.

ويقول املؤسس املساعد 
لشــركة «إيت جست»، التي 
تســوق املنتجــات البديلــة 
للبروتــني والتــي حصلــت 
املوافقة السنغافورية،  على 
إن الدجــاج املصنع مخبريا 
أنتــج من املفاعــل احليوي، 
وهو جهاز تتم فيه التفاعالت 
والتغيرات الكيميائية، ويبني 

للحوم املصنعة  اكد  د.الشطي 
أن اللحم املصنع حالل شرعا 
إذا أخذت اخلاليا اجلذعية من 
حيوان يحــل ذبحه مع عدم 
استخدام الدم أو مصل الدم في 
عملية تصنيعه، واهللا أعلم.

نوعان

 بدوره قال  د.سعد العنزي  
ان  احلديث عن اللحم املصنع 
على نوعني مختلفني، األول: 
حلم أخــذ من حيــوان ميت 
وذبح بطريقة شرعية وصنع 
منه أنواع متعددة من األطعمة 
فال بأس في اســتعماله ألنه 
حلــم حالل أخذ مــن حيوان 

أصله حالل.
الثانــي: فهو مختلف عن 
االول حيــث انه حلم مصنع 
أخذ مــن خاليــا جذعية من 
حيوان ويوضــع في مفاعل 
حيوي خــاص، حيث تغذى 
واألحمــاض  باجللوكــوز 
والڤيتامينــات  األمينيــة 
واملعادن، حيث يســمح هذا 
املزيج من اخلاليا والعناصر 
الغذائية فــي ظروف خاصة 
بتطوير اخلاليا اجلذعية الى 
خاليا عضلية ناضجة تصبح 

فيما بعد اللحم املستزرع.
وهناك جدل شرعي معاصر 
حول شــرعية هذه الطريقة 
ولكن أعتقد ان حديث النبي 
ژ قد يكون مفتاحا للفتوى 
لهذه املســألة «مــا قطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة»، 
فإن أخــذ من اجلزء املقطوع 
من احليوان وهو حي فحرام 

حيث يعد كامليتة.
اخلاليــا  أخــذت  وإن 
اجلذعيــة من حيــوان ميت 
فأعتقــد اننا نحتاج الى رأي 
العلمــاء املختصــني بهــذه 
العملية ملناقشة تفاصيل تلك 
اإلجراءات وكيفية صناعتها 
ثم تتم مناقشتها شرعا، مع 
العلــم ان هناك من الباحثني 
من بحث وأجازه بشرط عدم 
اســتخدام الدم او مصل الدم 

في عملية التصنيع.
تشديد الرقابة

من جهته، قــال د.جلوي 
اجلميعة: عند اإلجابة ال بد أن 
نفرق بني نوعني من اللحوم 
اللحــوم  األول:  املصنعــة، 
املصنعة مخبريا واملأخوذة من 
خاليا جذعية من احليوان.. 
فهنــا احلكــم يأخــذ حكم ما 
أخــذ منه فــإن كان احليوان 
حــالال وذبــح بطريقة الذبح 
الشرعية فاللحم املصنع هنا 
يكون حالال وأما إن كان ما أخذ 
منه ميتة او حلم خنزير فهو 

محرم أكله.
الثاني: ان اللحوم املصنعة 
مأخوذة مواد تكوينها من مواد 
طبيعية ليســت بلحوم فهي 
حالل بشرط أال يخالطها محرم 
وفي األمرين ال بد من معرفة 
هل هناك ضرر مباشر أو آثار 
جانبية على املستهلك أم ال.. 
ففي حالة توقع الضرر وهو 
الغالــب تكون هــذه اللحوم 
حرامــا، ومــن هنــا البد من 
تشــديد الرقابة من اجلهات 
املعنيــة ملعرفة انــواع هذه 
اللحــوم وهل هي حــالل ام 
أكلها ومــدى ضررها  محرم 
على املســتهلك واالستعانة 
باملراكــز الشــرعية العاملية 

املعتمدة للذبح احلالل.

أن هــذا اللحــم يحتوي على 
بروتني عــال ومصادر غنية 

من املعادن.
ان استزراع اخللية بحجم 
بيضة من املمكن أن ينتج حلما 
أكثر مباليني املرات عن حظيرة 
الدجاج املكدســة بـــ ٢٠ ألف 
دجاجة. وكذلك فإن تكاليف 
الطاقة أقل كثيرا وال تهدر أي 

أجزاء من احليوانات.
الشــرعي  وعــن احلكــم 

طالبوا بتشديد الرقابة من اجلهات املعنية ملعرفة أنواعها ومدى ضررها على املستهلك

مــن األمراض، والــذي يظهر: 
ان اللحم املصنع حالل شرعا 
إذا أخذت اخلاليا اجلذعية من 
حيــوان يحل ذبحــه مع عدم 
اســتخدام الدم فــي التصنيع 

ألن الدم جنس. واهللا أعلم.
حالل شرعًا

 بدوره قال  د.بسام الشطي 
أن احلكم على الشيء فرع عن 
تصوره فاللحوم املصنعة، أي 
ما يصنع اللحم املخبري من 
خالل أخذ خزعة من احليوان 
املراد تصنيع اللحم منه، في 
معظم األحوال سيكون بقرة 
أو دجاجــة مثــال، وبعدهــا 
تؤخذ اخلاليــا اجلذعية من 
العينــة وتوضع فــي مفاعل 
حيــوي خاص حيــث تغذى 
واألحمــاض  باجللوكــوز 
والڤيتامينــات  األمينيــة 
واملعادن، ويسمح هذا املزيج 
من اخلاليا والعناصر الغذائية 
في ظروف خاصــة بتطوير 
اخلاليا اجلذعيــة إلى خاليا 
عضلية ناضجة تصير فيما 

بعد اللحم املستزرع.
كل اللحوم تبدأ باخلاليا 
وحتتــاج هــذه اخلاليــا إلى 

النشمي: حالل شرعًا إذا أخذت اخلاليا اجلذعية من حيوان يحل ذبحه
الشطي: حالل ألنه يصنع من احليوان نفسه املراد أخذ اخلاليا اجلذعية منه

العنزي: األمر يحتاج إلى رأي العلماء املختصني ومناقشة تفاصيل صناعته

اجلميعة: في حالة توقع الضرر وهو الغالب تكون هذه اللحوم حرامًا

«الكهرباء» تطلق موقعها 
اإللكتروني بحّلته اجلديدة

دارين العلي

أطلقت وزارة الكهرباء واملاء أمس موقعها االلكتروني 
بحلته اجلديدة، بهدف تقدمي خدمة أفضل للعمالء.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، انه مت إدخال تعديالت 
على املوقع تتناسب مع التحول نحو الرقمية واالستغناء 
عن التعامل الورقي متاشيا مع توجه احلكومة احلالي، 
حيث مت إطالقه بشكل عصري وبرمجة تتوافق مع املعايير 
العاملية ومت تطويره وفقا للخدمات اجلديدة املدرجة فيه 
باإلضافــة إلى تطوير محركات قوائم اخلدمات اخلاصة 
بالعمالء أو املوظفني، كما مت تخصيص مســاحة خاصة 
لإلعالنات، واحلرص على إبراز قوائم اخلدمات بشــكل 
الفت خلدمة الزائرين للموقع، باإلضافة الى اســتحداث 

خدمة الرد على جميع االستفسارات عبر املوقع.
يذكر أنه متت ترجمة املوقع باللغة االجنليزية إضافة 
الــى العربية وتوافر الدعــم التقني والصيانة على مدار 

الساعة.

مليون و٨٠٠ دينار «أعمال ممتازة»
لـ ١٠٦٦ موظفًا في «السكنية»

«أبي أتعلم» افتتحت مقرها اجلديد في «اجلابرية»

عادل الشنان

أصدر وزير الدولة لشؤون 
االسكان والتطوير العمراني 
شايع الشايع القرار الوزاري 
٦٧ لســنة ٢٠٢١ بشأن منح 
مكافأة االعمال املمتازة لعام 
٢٠٢٠ لـــ ١٠٦٦ موظفــا فــي 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
السكنية بواقع مليون و٨٠٠ 

دينار.
وفي هذا الســياق، أبدى 
رئيــس نقابــة العاملني في 
عبدالرحمــن  «الســكنية» 
الغامن استياءه بسبب حرمان 
شــريحة مــن املوظفني من 
«االعمــال املمتــازة» كونهم 

متاشيا مع دورها الطامح 
التوســع فــي تقــدمي  نحــو 
التعليميــة لفئــة  اخلدمــات 
األطفال املرضى الذين يعانون 
مــن الســرطان واألمــراض 
املزمنة، افتتحت جمعية «أبي 
أتعلم» مقرها اجلديد في منطقة 
اجلابريــة، ويضم املقر ثالثة 
فصــول دراســية مجهزة مبا 
يتناســب مع تدريس املراحل 
الثالث االبتدائية واملتوسطة 
والثانويــة، حيــث تســعى 
اجلمعية نحو استمرار تعليم 
األطفال املرضى وبناء مهاراتهم 
األكادميية والتي تتماشى مع 

قدراتهم ووضعهم الصحي.
وأكــدت رئيســة جمعيــة 
«أبي أتعلم» د.منى بورســلي 
ان افتتاح املقر اجلديد  خطوة 
جادة خلدمة شريحة األطفال 
املرضى الذيــن يعتبرون في 
مرحلــة «تشــافي» مبنازلهم 
فصحتهــم العامــة ومناعتهم 
ال تســمح لهــم باالختــالط 
الفعلي باملدارس،  واحلضور 
حيث يوفر املقر لهم التدريس 
التــي  املهــارات  ويكســبهم 
اليهــا حتــى ال  يحتاجــون 
يتأخروا أكادمييا عن أقرانهم.

وقد حضر االفتتاح ممثلون 

واملرضــى بأحــد االمــراض 
املزمنة او اخلطيرة وفقا ملا 
تقرره اجلهة الطبية املختصة 
باالضافــة الى املوظف الذي 
تتوافر فيه شروط تخفيف 
بســبب  العمــل  ســاعات 
الرضاعة أو رعاية معاق او 
املرض، واملوظف البالغ ٥٥ 
عاما، عدا شــاغلي الوظائف 
القيادية واالشرافية واحلاالت 
االخرى التي تقررها السلطات 

الصحية.
الغامن بتشــكيل  وطالب 
جلنــة تظلمــات محايــدة 
مبشاركة اعضاء مجلس ادارة 
نقابــة العاملني باملؤسســة 
وانصــاف هــذه الشــريحة 

بورسلي إنه تزامنا مع افتتاح 
املقر أطلقت اجلمعية حملتها 
حتت عنوان «العــودة معا»، 
مؤكــدة أنــه مت اختيــار هــذا 
الشــعار للتأكيــد على أهمية 
استمرار التعليم لفئة األطفال 
املرضى وحقهم في العودة إلى 
الدراسة وذلك من خالل وضع 
خطــة عودة واضحــة تراعي 

وضعهم الصحي.
وبينت أن التحديات التي 
تواجــه هــذه الفئــة يجب أال 
تكون عائقا في عودتهم ملقاعد 
الدراســة، السيما إذا مت خلق 
بيئة آمنة ملتزمة باالشتراطات 

بحيــث يتــم ضمهــا ملكافأة 
االعمال املمتــازة، فالقانون 
اعتبر تعطيلهم بسبب قرار 
مجلس الــوزراء فترة عمل 
فعلية حتســب لهم، وعليه 
فهم كمن ادوا اعمالهم ملدة ال 
تقل عن ١٨٠ يوما في السنة 
ويســتحقون املكافأة اسوة 
بزمالئهم، متمنيا من قيادات 
املؤسســة االلتفات الى هذه 
الشريحة وعدم حرمانهم من 
حقهم بسبب قرارات صادرة 
عن قطاع املاليــة واالدارية 
وهي ال متت لصلب القانون 
بصلــة واالقتــداء بجهــات 
الدولة االخرى التي انصفت 

موظفيها.

الصحية. واعتبرت بورسلي 
املقــر اجلديد ترجمة حقيقية 
وصادقــة ألهدافنا وهو بداية 
الطريق لتحقيق عمل مؤسسي 
ذي جــودة أكادميية وخطط 

واضحة تخدم هذه الفئة.
من جانبها، أضافت عضو 
جمعية «أبــي أتعلــم» د.مها 
بورسلي أن جهد اجلمعية مكمل 
لوزارة التربية، ونسعى بدورنا 
لتحقيق مزيد من التعاون في 
ســبيل تذليــل الصعاب لهذه 
الفئة، خاصة أن أغلب األطفال 
املرضى يتطلعون إلى استكمال 

دراستهم ليحققوا أحالمهم.

الغامن لـ «األنباء»: حرمان املعفني من الدوام بسبب «كورونا» من املكافأة غير ُمنصف

اجلمعية أطلقت حملتها حتت شعار «العودة معاً»

عبدالرحمن الغامن

مسؤولو جمعية «أبي أتعلم» في املقر اجلديد

كانوا مشمولني بقرار مجلس 
الــوزراء اخلــاص بجائحة 
«كورونا» والذي نص على 
عدم دوام احلوامل واملعاقني 

عن الشركاء الداعمني للجمعية، 
أبرزهم جمعية إعانة املرضى 
ومجموعــة اجلــري القابضة 
وتعليــم  تقــومي  ومركــز 
الطفــل، إضافة إلــى عدد من 
األطبــاء العاملني في مختلف 
والقطاعــات  التخصصــات 
الطبية والذين أبدوا تعاونهم 
ودعمهــم للجمعيــة، وذلــك 
مبشــاركة لفيف مــن مجلس 
إدارة وأعضاء اجلمعية الذين ال 
يألون جهدا في السعي لتحقيق 

أهدافها.
من جهتها، قالت رئيســة 
اللجنــة اإلعالميــة د.نبــال 

د.سعد العنزيد.عجيل النشمي د.جلوي اجلميعةد. بسام الشطي

«الصداقة اإلنسانية»
أطلقت «خيرنا في كويتنا» 

ملعسري غسيل الكلى

أعلن رئيس مجلــس إدارة جمعيــة الصداقة الكويتية 
االنســانية أحمد الصراف عن بدء انطالق حملة خيرنا في 

كويتنا لدعم محتاجي غسيل الكلى بالكويت.
وأشار الى انه انه متت مخاطبة وزارة الشؤون االجتماعية 
لتنفيذ احلملة وقد وافقت الوزارة مبنح اجلمعية ترخيص 
رقــم (خ٣٩/ت ج د٢(٢٠٢١). واكــد مدير عام اجلمعية خالد 
بن ســبت اهمية دعم هذه احلملة التي تستهدف ما يقارب 
من الف حالة غسيل للكلى في مختلف مستشفيات الكويت 
من املرضى املعســرين من املواطنني واملقيمني. وناشــد بن 
ســبت اهل الكويت وكل من يقيم على ارضها ضرورة دعم 
هذا املشــروع اإلنســاني الذي يرفع عن املرضى املعسرين 
معاناة توفير الرسوم املرتفعة لعملية غسيل الكلى والتي 
تعتبر مبثابة حياة او موت ملن يعاني من الفشل الكلوي.

واضاف بن ســبت ان التبرع بأي مبلغ حتما سيساهم 
في عالج مرضى غسيل الكلى والتخفيف من معاناتهم.

واشار بن سبت الى انه يتم استقبال املتبرعني من خالل 
االتصال باجلمعية او عن طريق الكي نت مبوقع اجلمعية 
االلكترونــي او عن طريق االســتقطاعات البنكية، علما أن 
اجلمعية ال تستقطع اي نسبة من التبرعات وان كامل مبلغ 

التبرع يذهب ملن يحتاج اليه في هذا املشروع.

أحمد الصراف خالد بن سبت


