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أك��دت الهيئة اخليرية االسالمية 
ال��ع��امل��ي��ة أم���س ال��ث��الث��اء مواصلة 
ان��ش��ط��ت��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا اإلغ��اث��ي��ة 
والتنموية والدعوية الهادفة حلشد 
اجلهود وتعبئة املوارد ورفع مستوى 

االستجابة االنسانية.
وق��ال رئيس الهيئة املستشار في 
ال��دي��وان االم��ي��ري الدكتور عبدالله 
املعتوق في كلمة بافتتاح اجتماع 
مجلس ادارة الهيئة ال55 واالول لعام 
2017 إن الهيئة تسعى ملواصلة بناء 
الشراكات مع اجلمعيات الكويتية 
واملنظمات اإلقليمية والدولية السيما 
م��ع استمرار التداعيات االنسانية 
ل��ل��ك��وارث وال��ن��زاع��ات ال��ت��ي جتتاح 

املنطقة.
واستعرض املعتوق أبرز اجنازات 
الهيئة التي قامت بها العام املاضي 
موضحا أن األزمة السورية ما زالت 

حتتل حيزا مهما في جدول األعمال.
وأض�����اف أن ال��ه��ي��ئ��ة ل���م ت��دخ��ر 
وسعا في إطالق احلمالت اإلعالمية 
وال��ت��س��وي��ق��ي��ة وت��س��ي��ي��ر ال��ق��واف��ل 
اإلغ��اث��ي��ة وف���رق العمل التطوعية 
لتدشني البرامج اإليوائية والتعليمية 
وال��ص��ح��ي��ة والنفسية وال��غ��ذائ��ي��ة 

وغيرها.
وذكر أن الهيئة اطلقت حملة )فزعة 
ألج��ل حلب( ف��ي ديسمبر 2016 إذ 
تكفل رئيس مجلس األم��ة الكويتي 
مرزوق علي الغامن ضمن هذه احلملة 
بنقل وإج����الء ع��ش��رات اآلالف من 
املتضررين وال��ن��ازح��ني السوريني 
من مدينة حلب الشرقية إلى املناطق 

السورية اآلمنة عند احلدود التركية.
وأشار الى أن الهيئة افتتحت قرية 
سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد 
اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح إلي����واء الالجئني 
ال��س��وري��ني مبخيم اجن��وب��ي��ن��ار في 
مدينة كليس التركية ملصلحة 6240 

الجئا سوريا.
ولفت إل��ى أن افتتاح ه��ذه القرية 
ج���اء ب��ال��ش��راك��ة م��ع هيئة اإلغ��اث��ة 
اإلنسانية للحقوق واحلريات مبينا 
أنها تتألف من 1248 وح��دة سكنية 
ومسجدا وم��درس��ة وروض��ة أطفال 

ومركز للخدمات االجتماعية.

وأوضح أنه الهيئة افتتحت مركز 
الكويت الطبي لصناعة وتركيب 
األط��راف الصناعية وتقومي العظام 
وفق تكنولوجيا متقدمة في منطقة 
الفاحت باسطنبول خلدمة السوريني 
املتضررين من احلرب بالشراكة مع 
بيت الزكاة الكويتي واألمانة العامة 
ل��أوق��اف وهيئة اإلغ��اث��ة اإلنسانية 

.)IHH( للحقوق واحلريات
وأف��اد بأن املركز ال��ذي يعد األكبر 
في تركيا والشرق األوسط يهدف إلى 
تركيب 1000 طرف صناعي ملبتوري 
األطراف من الالجئني السوريني خالل 

عامني منذ بدء التشغيل.
وبني أن عشرات الفرق التطوعية 
املنضوية حتت مظلة الهيئة قامت 
ببرامج إيوائية وإغاثية وتعليمية 
وكفالة أيتام ودعم نفسي على مدار 
ال��ع��ام داخ���ل س��وري��ا وف���ي مناطق 
اللجوء. وق��ال املعتوق إنه مت ايضا 
إطالق مشروع دعم املخابز السورية 
بألف طن من الطحني شهريا بتمويل 
م��ن أح��د احملسنني وب��ال��ش��راك��ة مع 
جمعية ع��ط��اء ل��الغ��اث��ة والتنمية 
الناشطة في احلقل اإلنساني السوري 

ملدة ستة شهور قابلة للتجديد.
وأضاف أنه مع تزايد عدد الطلبة 

السوريني الذين تكفلهم الهيئة واملركز 
العاملي للتعليم النوعي ال��ذي يعمل 
حتت مظلتها إل��ى حوالي 500ر17 

ألف طالب سوري.
وذك���ر أن���ه م��ع ت��ن��ام��ي ت��داع��ي��ات 
املجاعة في منطقة القرن اإلفريقي 
أط��ل��ق��ت الهيئة حملة )ال��ص��وم��ال 
ي��ئ��ن ج��وع��ا وع��ط��ش��ا( ب��اع��ت��ب��ار أن 
أوضاعه اإلنسانية األسوأ من نوعها 

وخصصت 500 ألف دوالر.
وأوض�����ح أن ال��ب��رن��ام��ج شمل 
توزيع سالل غذائية وتسيير قوافل 
طبية متنقلة وتأهيل آب��ار ارتوازية 
ف��ي مختلف احمل��اف��ظ��ات ومخيمات 
النازحني مشيرا إلى أنها أرسلت أيضا 
وف��دا إغاثيا وإعالميا لنقل املعاناة 

وتنفيذ برنامج إغاثي طارئ.
وبني أن الهيئة أخذت زمام املبادرة 
ودعت اجلمعيات اخليرية الكويتية 
إلى وضع برنامج إغاثي موحد بقيمة 
50 مليون دوالر امريكي ورفعه 

للحكومة الكويتية لدعم مشاريعه.
وأشار إلى أن الهيئة دشنت قافلة 
مساعدات إنسانية بزنة 222 طنا 
م��ن امل���واد الغذائية األساسية عبر 
مكتبها في السودان إلغاثة املتضررين 
م��ن ج��راء املجاعة ف��ي دول��ة جنوب 

ال��س��ودان بالتنسيق م��ع املنظمات 
اإلنسانية الفاعلة في السودان.

ول��ف��ت امل��ع��ت��وق إل���ى أن أوض���اع 
األش��ق��اء الفلسطينيني ل��م تغب عن 
برامج الهيئة إذ أطلقت حملة )إيواء( 
لترميم املنازل واملساجد املتضررة 
واملهدمة في قطاع غزة ومدينة القدس 
الشريف موضحا أن احلملة وجدت 

تعاطفا واسعا من أهل اخلير.
وأكد إميان الهيئة بأهمية املشاريع 
ال��ت��ن��م��وي��ة ودوره������ا ف���ي حتسني 
األوض����اع املعيشية واالقتصادية 
والصحية والتعليمية للفقراء السيما 
برنامج التمويل األصغر الذي ميول 
أك��ث��ر م��ن 33 أل��ف م��ش��روع تنموي 
وإنتاجي منذ إطالقه عام 1998 بقيمة 

33 مليون دوالر.
ولفت إلى أن عدد املستفيدين من 
هذه املشاريع بلغ أكثر من 266 ألف 

نسمة في 32 دولة حول العالم.
وح��ول مشروع الشفيع لتحفيظ 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي ذك��ر أن��ه شهد طفرة 
مهمة إذ وصل عدد املكفولني به إلى 
6500 حافظ وحافظة في 25 دولة 
وأثمر 1500 خ��امت وخامتة لكتاب 

الله.
وبني أن هناك توسعات مستمرة 

ف��ي ه��ذا امل��ش��روع وإق��ب��ال مميز من 
الكافلني السيما أن القائمني على 
املشروع يتطلعون إلى أن يصل عدد 
املكفولني إلى 7500 حافظ وحافظة 

مع نهاية العام اجلاري.
وعلى الصعيد الدولي قال املعتوق 
إن الهيئة ش��ارك��ت ف��ي ال��ع��دي��د من 
امل��ؤمت��رات واالجتماعات االقليمية 
والدولية في القاهرة ودبي وجنيف 
والشيشان وتتارستان ونيويورك 
وغيرها لبحث األوض��اع اإلنسانية 
الراهنة مع كبار املسؤولني الدوليني 

في احلقل اإلنساني وبناء الشراكات.
وأض����اف أن ل��ق��اءه األخ��ي��ر مع 
األم��ني العام لأمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس ت��ن��اول بحث تداعيات 
األوضاع اإلنسانية في كل من سوريا 

واليمن.
وتعد الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية أح��د أه��م وأب��رز املؤسسات 
اخليرية اإلنسانية في العالم العربي 
واإلس��الم��ي ف��ي حجم مشروعاتها 
وت��ن��وع��ه��ا وت��واج��ده��ا ف��ي احمل��اف��ل 
الدولية واألممية إذ تتنوع برامجها 
ومشاريعها املنتشرة في 136 دولة 
من خالل التواصل املباشر مع اجلهات 

املستفيدة.  
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»إحياء التراث اإلسالمي« تستعد لتنفيذ »وقف إفطار صائم«

 الياسني: العمل اخليري داخل 
الكويت يحظى باهتمام كبير

أك����د ن��ب��ي��ل ال��ي��اس��ني 
– رئ��ي��س ق��ط��اع العمل 
اخل����ي����ري ال��ت��ط��وع��ي 
الداخلي بجمعية إحياء 
التراث اإلسالمي - بأن 
املشاريع اخليرية التي 
تطرحها جمعية إحياء 
ال��ت��راث اإلس��الم��ي قبيل 
وأث���ن���اء ش��ه��ر رم��ض��ان 
امل��ب��ارك حت��ظ��ى بإقبال 
طيب من أه��ل اخلير في 
الكويت، وهو تأكيد على 
ما تتميز به دولة الكويت 
وشعبها اخلّير من حب 
وإقبال على أعمال اخلير 
املختلفة، وهذا األمر وإن 
ك��ان متأصال في نفوس 
الشعب الكويتي إال أنه 

ينطلق ابتداء من القيادة الكويتية احلكيمة، 
وانتهاء بجميع أف���راد ه��ذا الشعب اخلير 

املعطاء.
 والعمل اخليري داخ��ل الكويت يحظى 
باهتمام كبير خ��الل موسم شهر رمضان، 
ويتجلى ذلك واضحا من خالل أعمال خيرية 
تبرز على الساحة احمللية، وم��ن أب��رز تلك 
امل��ش��اري��ع اخل��ي��ري��ة ف��ي رم��ض��ان مشروع 
)والئم اإلفطار(، والذي تنفذه جمعية إحياء 
ال��ت��راث اإلس��الم��ي داخ��ل الكويت، وحتديد 
أماكن اإلفطار في بعض املساجد واملناطق، 
وخصوصا تلك التي تكتظ بالعمالة الوافدة، 
حيث تبلغ قيمة الوجبة ال��واح��دة داخ��ل 

الكويت من )750( فلس إلى )1( د.ك.
 كما أوضح الياسني بأن اجلمعية فتحت 
باب التبرع ملشروع ) إفطار الصائم ( خارج 
الكويت، وهو أحد املشاريع املوسمية التي 
تشهد إقباال كبيرا من املتبرعني، ومن املتوقع 
أن يشهد ه��ذا امل��ش��روع ال���ذي أص��ب��ح أحد 
السمات املميزة لشهر رمضان املبارك في 
الكويت إقباال في العام احلالي، خصوصا مع 
احلاجة املتزايدة للمسلمني في كل مكان ملثل 
هذا املشروع، وتبلغ قيمة الوجبة الواحدة 
من )500( فلس وحتى دينار واح��د حسب 
الدولة، حيث ينفذ املشروع في كل من دول 
: )أفريقيا – القارة الهندية – جنوب شرق 
آسيا – العالم العربي – أوروب���ا – آسيا 
الوسطى(، كما ميكن التبرع مببلغ الشهر 
كامال إلف��ط��ار مسلم خ��ارج الكويت ط��وال 
شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك. وه��ن��اك العديد من 
اللجان ال��ق��اري��ة التابعة جلمعية إحياء 
ال��ت��راث اإلس��الم��ي تنفذ ه��ذا امل��ش��روع في 

مناطق عملها خارج دولة 
الكويت، حيث أن أكثر من 
مليون مسلم يفطرون 
على موائد أه��ل الكويت 
ط��وال شهر رمضان من 
كل ع��ام. ونظرا لظروف 
األح�����داث األخ���ي���رة في 
س���وري���ا وم����ا ي��ع��ان��ي��ه 
األشقاء السوريون هناك، 
ولصعوبة توفير املواد 
ال��غ��ذائ��ي��ة ونقلها، فإن 
مشروع إفطار صائم في 
سوريا قد بدأ مبكرا، وقد 
مت حتديد تكلفة وجبة 
اإلفطار هناك مببلغ )1( 

د.ك.
 وح�����������ول ب���ع���ض 
التغيرات وال��ت��ط��ورات 
في تنفيذ ه��ذه املشاريع ق��ال الياسني : أنه 
وحرصا من اجلمعية على دعم هذه املشاريع 
احليوية املهمة، وضمانا الستمرارها على 
م��دى ع��دة سنوات قادمة إن ش��اء الله،فقد 
قام املشروع الوقفي الكبير التابع للجمعية 
وال��ذي يهدف إليجاد أوق��اف مدرة لسنوات 
قادمة تضمن توفر الدعم لهذه املشاريع 
قام بعمل مشروع )وق��ف إفطار الصائم(، 
والذي ميكن من خالله أن يساهم كل شخص 
مساهمة دائمة بالتبرع في رمضان من كل 
عام إلفطار مسلم فقير مببلغ )300( د.ك، 
حيث ميكن للمتبرع إنشاء وقف خاص به 
)صدقة ج��اري��ة( يخصص عائده ملشروع 
)إفطار الصائم(، بحيث تقوم اجلمعية بدفع 
قيمة تفطير مسلم فقير طوال شهر رمضان 

املبارك، وذلك من ريع هذا الوقف.
وف��ي ختام تصريحه ق��ال نبيل الياسني 
– رئيس قطاع العمل اخليري التطوعي 
ال��داخ��ل��ي ب��إح��ي��اء ال��ت��راث اإلسالمي– أن 
اجلمعية وإلى جانب هذا املشروع الرمضاني 
املميز، فإنها تطرح مشاريع رمضانية أخرى 
من أهمها: حساب واستخراج زك��اة امل��ال، 
ومشروع الكسوة، ومشروع الكفارات، كذلك 
حفر آب��ار املياه، باإلضافة الستقبال زكاة 

الفطر، وطباعة املصحف.
وم��ن املشاريع التي تقوم بها اجلمعية 
أي��ض��ا ب��ن��اء امل��س��اج��د وامل��راك��ز اإلسالمية 
واملدارس، باإلضافة ملشروع عيدية اليتيم، 
ومكتبة طالب العلم، وسهم الوقف الكبير. 
كذلك م��ن املشاريع املطروحة خ��الل شهر 
رمضان امل��ب��ارك مشاريع اإلغ��اث��ة العامة، 

ومشاريع الصدقة اجلارية.

د. عبدالله املعتوق 

 نبيل الياسني


