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إليصال املعونة إلى كل من يحتاجها في العالم

الكويت تواصل عطاءها اإلنساني في شهر «اخلير»

بيت الزكاة الكويتي والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية الكويتية ينفذان مشروع إفطار صائم في األردن

شهر رمضان كان كعادته حافال باخلير بالنسبة ليد
العون الكويتية التي تكثفت مساعيها خالل هذا الشهر
في إيصال املعونة إلى كل من يحتاجها في العالم وهو
ما شهده األسبوع املنتهي يوم أول أمس اجلمعة.
فقد واصلت املساعدات اإلنسانية الكويتية عملها
ال���دؤوب ف��ي األس��ب��وع الثالث م��ن الشهر الفضيل
حيث تعددت النشاطات في ه��ذا املجال وتنوعت
مجاالتها ومواقعها .ففي العاصمة األردنية عمان
قامت اجلمعية اخليرية اإلسالمية العاملية الكويتية
يوم االثنني في  20مايو اجلاري بتوزيع  2200طرد
غذائي على األسر املتعففة واألرام��ل والعاجزين في
األردن تبرع بها بيت الزكاة الكويتي ضمن مشروع
إفطار الصائم لعام .2019
وقال مشرف عام مكتب اجلمعية لدى األردن خليل
حمد لـ (كونا) إن مشروع إفطار الصائم لهذا العام
متيز عن سابقه بازدياد عدد الطرود الغذائية املقدمة
للمستفيدين من األسر األردنية والفلسطينية املتعففة

الهالل األحمر الكويتي تطلق حملة تبرعات لألطفال اخلدج في اليمن

عالوة على األسر السورية الالجئة.
وأوضح حمد أن الطرد الواحد يشمل  15صنفا من
املواد الغذائية األساسية ويزن نحو  50كيلوغراما
ويكفي األسرة املتوسطة الواحدة لنحو شهر كامل.
وأشار إلى أنه مت تخصيص  1440طردا غذائيا
لألسر األردنية املتعففة واألسر الفلسطينية القاطنة
في املخيمات فيما مت تخصيص  760ط��ردا لألسر
السورية بأماكن جتمعها في املخيمات العشوائية
واملزارع والبادية.
وفي الكويت قال نائب رئيس مجلس اإلدارة في
جمعية الهالل األحمر أنور احلساوي يوم الثالثاء في
 21مايو إن اجلمعية ستوفر حضانات األطفال اخلدج
في عدة مستشفيات مبحافظات مينية.
وأض�����اف احل���س���اوي ف���ي ت��ص��ري��ح صحفي
بعد ان��ط�لاق حملة التبرعات التي تستمر شهرا
ان املستشفيات ستكون ف��ي محافظات (شبوة
وحضرموت وأبني وعدن وحلج وم��ارب وسقطري

وتعز واجل���وف) داع��ي��ا املتبرعني ال��ى دع��م جهود
اجلمعية االنسانية.
وأشار إلى أن اجلمعية من خالل حملة التبرعات
ستوفر حضانات األطفال وأجهزة ومعدات خاصة
بغرف حضانات األطفال مؤكدا أهمية تقدمي رعاية
صحية متميزة لألطفال اخل��دج وحديثي ال��والدة
وإنقاذهم من املوت.
وفي القاهرة قام سفير الكويت لدى مصر محمد
الذويخ يوم األربعاء في  22مايو بتوزيع  400سلة
رمضانية لألسر الفقيرة واملتعففة في قرية (بني
مجدول) مبحافظة اجليزة.
وقال السفير الذويخ في تصريح لـ (كونا) ان هذه
السالل الرمضانية من نتاج األسواق اخليرية التي
تقيمها اللجنة النسائية بالسفارة وأح��د أنشطتها
االنسانية واخليرية ويتم توزيعها بالتعاون مع
جمعية األورمان.
وأش��ار الى ما اعتاد عليه أهل الكويت من تقدمي

املطوع :وزعنا  10آالف وجبة ضمن
«إفطار صائم» بالتعاون مع بنك الطعام
انطالقا من التزامها باملسؤولية االجتماعية
قامت شركة مطاعم “شاورما قص” بتوزيع
وجبات إفطار صائم رمضانية على احملتاجني
واملتعففني بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام ـ
الصرح اخليري األول باملنطقة وذلك من منطلق
حتقيق التكافل االجتماعي بني مختلف شرائح
املجتمع واملؤسسات الكبرى في الكويت.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة مشعل جمال
املطوع إن الشركة قامت بتوزيع وجبات إفطار
للصائمني في رمضان مبنطقة املباركية بالتعاون
م��ع ب��ن��ك ال��ط��ع��ام وذل���ك ف��ى إط���ار مسؤليتها
االجتماعية جتاه احملتاجني واملتعففني  ،متوقعا
أن يصل حجم الوجبات  10اآلف وجبة فى نهاية
شهر رمضان  ،وذلك مبشاركة بعض املتبرعني .
وأضاف املطوع ان الشركة تهدف إلى املشاركة
ف��ي حتقيق التكافل املجتمعي بغرض تلبية
احتياجات األس��ر املتعففة واص��ح��اب العوز،
وخلق حالة من التكامل بني أف��راد املجتمع لسد
حاجة احملتاجني ،معربا عن فخره واع��ت��زازه
جت��اه التعاون املثمر مع ه��ذا الصرح اخليري
العمالق.

توزيع الوجبات

«النجاة اخليرية» تطرح مشروع الزكاة
والصدقات على أهل اخلير

عمر الثويني

أك��د رئيس قطاع امل���وارد واالع�لام
بجمعية النجاة اخليرية عمر الثويني
 أن اجلمعية تطرح حاليا مشروعالزكاة والصدقات على أهل اخلير الفتا
إلى أن املشروع من أهم وأبرز املشاريع
التي تنفذها اجلمعية وذل��ك لتحقيق
مبدأ التكافل االجتماعي بني املسلمني
وإزال��ة أسباب العوز والفقر وتخفيف
معاناة الفقراء واملساكني واأليتام وذوي
احلاجات الفتا إلى أن املشروع يستفيد
العديد من األسر الفقيرة داخل الكويت
وخارجها  ،مؤكدا في الوقت ذات��ه ان
الزكاة حياة وجناة للمستفيدين.
وأض����اف الثويني ف��ي تصريح
صحافي أن اجلمعية تسعى من خالل
امل��ش��روع إل��ى االهتمام بتفعيل الركن
الثالث في ديننا احلنيف وذلك لتحقيق
التعاون على البر والتقوى ،عالوة على
حتقيق التكافل ب�ين أغنياء املسلمني
وفقرائهم  ،وإب���راز اجلانب اإلنساني

صرف زكاة املتبرع حسب رغبته في الداخل واخلارج

للمجتمع الكويتي املسلم ع�لاوة على
سد حاجة احملتاجني  ،ومساعدة الفقراء
في معيشتهم والتخفيف عن عاتقهم
أعباء احلياة  ،مؤكد ان مصارف الزكاة
تصرف حسب رغبة املتبرع بالداخل
واخلارج.
وح��ول كيفية مساهمة أهل اخلير
واحملسنني وأصحاب األيادي البيضاء
ف��ي ال��ك��وي��ت ذك��ر الثويني أن��ه ميكن
للمتبرع واحملسن الكرمي ال��ذي يريد
إخ���راج زك��ات��ه تخصيص املبلغ ال��ذي

ي��راه مناسبا من زك��اة أم��وال��ه لصالح
هذا املشروع في املصرف ال��ذي يريده
من مصارف الزكاة الثمانية باالتصال
هاتفيا ً أو التبرع عبر املواقع االلكترونية
للنجاة ،مشيرا إلى أن احتساب نسبة
الزكاة يبلغ  2.5%من املال الفائض عن
حاجة الشخص الذي يريد إخراج زكاة
ماله ومن زاد عن ذلك فله األجر و الثواب
من الله عز وجل وسيضاعف الله له في
ميزان حسناته ..ومن أراد أن يتصدق
مبا جتود به نفسه فله األجر عند ربه.

وأش���ار الثويني إل��ى أن ال �زّك��اة
شعيرة كبير ٌة وعبادة عظيمة ،فريض ٌة
دوريّة منتظِ مة ،دائم ُة املوارد مستمرّة
مقاصدها إغناء
ِ
واملقاصد ،فريض ٌة
ِ
النفع
يستأصل
ِ
الفقراء وذوي احلاجات ،إغنا ًء
شأف َة العوَز من حياتِهم ويُقدِرهم على
أن ينهَضوا وحدَهم .فهي حقٌّ للفقراء
في أم���والِ األغنياء ،ليس فيها معنًى
التفضل واالمتِنان ،وليست
ُّ
مِن معاني
إنا فريض ٌة تتمتّع
إحسانًا اختيار ّيًا ،مّ
بأعلى درجاتِ اإللزا ِم اخللُقيّ والشرعيّ .

سفارة الكويت بنيودلهي تنظم موائد إفطار صائم آلالف من الصائمني

املساعدات ومساندة إخوانهم في شتى بقاع األرض.
وتضمنت السلة املقدمة م��واد غذائية أساسية
كالرز والسكر وال��ش��اي والسمن البلدي والزيت
واملعكرونة.
وفي الهند قامت سفارة الكويت بنيودلهي بتنظيم
افطار صائم آلالف من الصائمني وتوزيع وجبات
االفطار في العاصمة الهندية.
وبالعودة الى الكويت فقد أعلنت جمعية الهالل
األحمر الكويتي يوم اخلميس في  23مايو عن إقالع
طائرة اإلغاثة الكويتية من قاعدة عبدالله املبارك
اجلوية محملة  40طنا من املواد الغذائية الى جزر
القمر التي تعرضت إلعصار شديد تسبب بأضرار
جسيمة ف��ي امل��ن��ازل ون���زوح كبير للمواطنني من
مناطقهم.
وعبر مدير العالقات العامة واالعالم في جمعية
ال��ه�لال األح��م��ر الكويتي خالد ال��زي��د ف��ي تصريح
ل��ـ (ك��ون��ا) ع��ن األم��ل ف��ي أن تسهم تلك املساعدات

بالتخفيف من معاناة النازحني في جزر القمر مؤكدا
أن الهالل األحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقدمي
املساعدة والعون للمتضررين هناك.
وف��ي تقرير لبيت ال��زك��اة الكويتي أعلن مديره
العام محمد العتيبي يوم الثالثاء  21مايو أن إجمالي
مساعدات البيت داخل الكويت خالل عام  2018بلغت
 44مليون و 276أل��ف دينار في حني بلغ اإلنفاق
اخلارجي  28مليونا و 300ألف دينار وهي مبالغ
مشروطة من احملسنني إلقامة مشاريع باخلارج
وكفالة األيتام وطلبة العلم وملساعدة احملتاجني.
وقال العتيبي في بيان صحفي أن استعدادات
البيت الستقبال شهر رمضان متت على أكمل وجه
مضيفا أن مشروع والئم اإلفطار يعد من املشروعات
املوسمية الكبرى التي ينفذها البيت محليا وخارجيا
ملصلحة الصائمني داخ��ل الكويت وح��ول العالم
بالتعاون مع املؤسسات والهيئات املعتمدة وبتنسيق
كامل مع وزارة اخلارجية.

العوضي :ملسنا تسابق ًا كبير ًا جتاه دعم احلملة ومساندتها

«التعريف باإلسالم»« :حقهم علينا»
جمعت  100ألف دينار في  12ساعة

فريق عمل احلملة

ف���ي ع����رس خ���ي���ري ي��ض��اف
لرصيد دول��ة العمل اإلنساني
الكويت ،أقامت جلنة التعريف
ب��اإلس�لام حملة #حقهم_علينا
وال��ت��ي ب��ف��ض��ل ال��ل��ه ث��م بدعم
أه��ل اخلير حققت هدفها امل��ادي
وجمعت مبلغ  ١٠٠أل��ف دينار
كويتي ،في غضون أق��ل من ١٢
س��اع��ة ،ح��ي��ث أق��ي��م��ت احلملة
مبجمع  ٣٦٠واستمرت فعالياتها
من  ١٢ظهرا ً وحتى  ١٢ليالً.
وهنأ مدير عام اللجنة فريد
العوضي أه��ل الكويت بنجاح
احلمل ،والتي ستقوم بتعليم
 ٤٠٠٠مهتدي ومهتدية اللغة
العربية وتعاليم الدين االسالمي
احلنيف وال��ع��ادات والتقاليد
الكويتية األص��ي��ل��ة .فاملرحلة
األصعب في حياة املهتدي اجلديد
هي ما تعقب نطق الشهادتني.
وتابع العوضي:كعادتهم أهل
الكويت ملسنا منهم تسابقاً كبيرا ً
جت��اه دع��م احلملة ومساندتها
ك��ل حسب استطاعته ،فهناك

من تبرع باملال وأخر باملشاركة
في النشر  ،معتبرا ً هذه خصال
وشيم أه��ل الكويت منذ القدم،
فعمل اخلير غدا ً صناعة كويتية
بامتياز.
ومن ناحيته قال مدير احلملة
ومدير مكتب كبار املتبرعني في
جلنة التعريف باإلسالم جودة
الفارس :يوم احلملة عشنا مع
أهل الكويت أجوا ًء دعوية مميزة،
حيث شاركنا أهل العطاء حملة
#حقهم_علينا وال��ت��ي بتوفيق
من الله حققت أهدافها املرجوة.
مستشهدا ً ب��ق��ول رس���ول الله
صلى الله عليه وسلم“ :الدال
على اخلير كفاعله” موضحا إن
احلملة تهدف إلى تعليم املهتدين
اجل��دد م��ب��ادئ ال��دي��ن احلنيف،
وك��ذل��ك مساعدتهم ف��ي حفظ
القرآن الكرمي.
وت��اب��ع :كما ت��ه��دف احلملة
إلى تعليم املهتدين اجلدداللغة
ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ�ل�ال ال��ف��ص��ول
الدراسية التي تقيمها اللجنة

ب���اس���ت���م���رار وخ���رج���ت أالف
الطالب ،وكذلك تعليمهم عادات
وتقاليد املجتمع الكويتي التي
تستمد من الشريعة اإلسالمية
السمحة.
مؤكدا أن اللجنة خرجت دعاة
م��ن شريحة املهتدين اجل��دد،
وح��ق��ق ه����ؤالء ال���دع���اة مت��ي��زا ً
م��ل��ح��وظ �ا ً ف��ي م��ي��دان ال��دع��وة
بعضهم أسلم على يديه أكثر من
 ٤أالف مهتدي داخ��ل الكويت،
وأخ���ر رأى أن م��ي��دان ال��دع��وة
خ��ص��ب ف��ي ب��ل��ده ف��ق��رر السفر
ليبلغ أهله وبني جلدته رسالة
اإلسالم  ،وهناك قام بإسهامات
دعوية جليلة حيث دخل الكثير
في دين التوحيد ،وأق��ام حلقات
لتحفيظ القرآن الكرمي ،وغيرها
من أالف القصص التي تذخر بها
جلنة التعريف باإلسالم.
وت��ق��دم ال��ف��ارس بشكر أهل
ال��ك��وي��ت م��ؤك��دا ً أن التعريف
باإلسالم كانت والزالت وستظل
قبلة املتبرعني األولى.

