
محافظة »األحمدي« تنظم غدًا يوم 
الوفاء الثاني لذوي االحتياجات اخلاصة

برعاية وح��ض��ور محافظ 
األحمدي الشيخ فواز اخلالد، 
تنظم احملافظة ف��ي التاسعة 
والنصف من مساء غد االثنني 
15 رم��ض��ان ، ي���وم ال��وف��اء 
ال��ث��ان��ي ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخلاصة »حفل القرقيعان«، 
وذل������ك ب���ح���ض���ور ق��ي��ادي��ي 
وم��س��ؤول��ي ع��دد م��ن اجلهات 
الرسمية واالهلية والتطوعية 
ال��ف��اع��ل��ة ف��ي م��ج��ال املعاقني 
وذوي االحتياجات اخلاصة، 
وكوكبة من أصحاب اإلجنازات 
احمللية واالقليمية والعاملية من 
أبناء وبنات دولة الكويت من 
ذوي االعاقة ، واملسجلني ضمن 
جمعيات النفع العام املعنية 

امل��ش��ه��رة رس��م��ي��ا م��ن وزارة 
ال��ش��ؤون االجتماعية، عالوة 

علي بعض املهتمني بشؤون 
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلاصة 

وأولياء األمور .
ونوه مدير ادارة املكتب الفني 
باحملافظة إبراهيم الفودري إلى 
أن احلفل الذي يقام في استاد 
ش��رك��ة نفط ال��ك��وي��ت مبدينة 
االح��م��دي وب��دع��م م��ن البنك 
ال��ت��ج��اري الكويتي، يتضمن 
فعاليات متنوعة وركنا للتراث 
الكويتي التقليدي وسيتخلله 
تكرمي عدد من من ذوي االعاقة 
الكويتيني املبدعني في العديد 
من املجاالت العمل والنشاط، 
وبعض القائمني على شؤون 
املعاقني في القطاعني احلكومي 

واألهلي  .

الشيخ فواز اخلالد

الدبوس: كفالة األيتام من أهم املشاريع األساسية في املؤسسات اخليرية

600 يتيم داخل الكويت وخارجها » زكاة الفحيحيل » تكفل أكثر من 
أكد مدير جلنة زكاة الفحيحيل 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
إيهاب الدبوس أن مشروع كفالة 
األي��ت��ام من أه��م وأب��رز املشاريع 
األساسية في املؤسسات اخليرية 
عامة، والتي تنفذها اللجنة سواء 
داخل الكويت وخارجها في الدول 
العربية واإلسالمية الفقيرة ، الفتا 
إلى أن  اللجنة حريصة على تقدمي 
الدعم والعون واملساعدة لهؤالء 
األيتام انطالقا من مبدأ التكافل 
االجتماعي الذي حث عليه الدين 

اإلسالمي احلنيف.
وق���ال ال��دب��وس ف��ي تصريح 
صحافي: إن اللجنة تكفل أكثر من 
600 يتيم بالكويت وخارجها ، 
مشيرا إلى أن املشروع يستهدف 
املساهمة في تقدمي الدعم والعون 
وامل���س���ان���دة ل��أي��ت��ام ال��ف��ق��راء، 
وإك��رام��ه��م ورعايتهم والعناية 
بهم وتنشئتهم تنشئة سليمة 
وتعويضهم ول��و ب��ج��زء بسيط 
م��ن ف��ق��دان آب��ائ��ه��م لكي ينشئوا 
أفرادا صاحلني ألنفسهم وأسرهم 
ومجتمعاتهم ، الفتا الى ان قيمة 
الكفالة داخل الكويت 20 دينار ، 

وخارج الكويت 15 دينار شهريا.
ولفت إلى أن اللجنة تفتح باب 
املساهمة في مشروع كفالة األيتام 
على م��دار العام وتسعى لتفعيل 

حمالت متعاقبة لكفالة األيتام في 
اليمن وغيرها من ال��دول األخرى 
، مشيرا إل��ى أن اللجنة  تقوم 
بزيارات متتابعة ملتابعة أحوال 
األيتام في تلك الدول لالطالع على 

أحوالهم على أرض الواقع.
ودع����ا ال���دب���وس أه���ل اخل��ي��ر 
وأصحاب األيادي البيضاء وذوي 
القلوب الرحيمة إلى دعم مشروع 
كفالة األي��ت��ام، مثمنا جهودهم 
الرائعة ومساهماتهم املستمرة 
ف��ي دع��م مشاريع اللجنة  التي 
تصب بإذن الله تعالى في ميزان 
حسناتهم وتضاعف لهم األج��ر 

أيتام اللجنةوالثواب عند رب العاملني.

العسعوسي: التكرمي ثمرة ملن اجتهد ومتيز في رمضان

4« يكرم عددًا من املتميزين مهرجان »جنوم الفن واإلعالم 
أع���رب اإلع��الم��ي وال��ف��ن��ان 
القدير د. سليمان العسعوسي 
عن سعادته الغامرة باختياره 
رئ��ي��س��ا للجنة التحكيم في 
ال������دورة ال��راب��ع��ة مل��ه��رج��ان 
»جنوم الفن واإلع��الم«، والتي 
ستقام في الثاني والعشرين 
م��ن الشهر اجل���اري ف��ي فندق 
ومنتجع ن��ادي النخيل حتت 
رعاية وحضور رجل األعمال 

فواز مبارك احلساوي.
وأضاف أن االحتفال بتكرمي 
األس���م���اء ال���رائ���دة وال��ش��اب��ة 
م���ن امل��م��ث��ل��ني واإلع���الم���ي���ني 
والرياضيني بحد ذاته ينم عن 
عقلية ثاقبة إلدارة املهرجان، 
ف��م��ن يعمل ويجتهد الب���د أن 
يقطف ثمار متيزه وحضوره 
في الشاشة التلفزيونية مذيعا 
أو ممثال أو إعالميا، فالتكرمي 

مينح اإلنسان دوما الدفع نحو 
العطاء واالستمرار.

من جانب آخر قالت اللجنة 
املنظمة للمهرجان إن جلنة 
التحكيم ال��ت��ي ي��ت��رأس��ه��ا د. 
سليمان العسعوسي ستختار 
األسماء بكل حيادية وشفافية، 
الفتة إل��ى أن هناك العديد من 
الشخصيات املكرمة، وأيضا 
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ت��ي ستمنح 
أوسكار املهرجان، مشيرة إلى 
أن ال��دورة الرابعة للمهرجان 
س��ت��ق��ام ب��ح��ض��ور ح��ش��د من 
ال��ق��ن��وات الفضائية احمللية 
واخلليجية عبر تظاهرة فنية 
إع��الم��ي��ة محلية رمضانية 
ستجمع جن��وم الفن واإلع��الم 

والرياضة.
وأضافت اللجنة أنه سيتم 
ت��ك��رمي ش��خ��ص��ي��ة امل��ه��رج��ان 

امل��خ��رج ال��ق��دي��ر ع��ل��ي ال��ري��س 
ت��ق��دي��را ووف�����اء ل��ع��ط��اءات��ه 
وإسهاماته في تاريخ اإلعالم 
الكويتي، كما سيتم تكرمي نخبة 
م��ن الشخصيات ف��ي مجاالت 
مختلفة بينهم الوكيل املساعد 
ل��ق��ط��اع اإلذاع�����ة ال��ش��ي��خ فهد 
املبارك الصباح، الوكيل املساعد 
ل��ل��ش��ؤون اإلداري�����ة وامل��ال��ي��ة 
بوزارة اإلعالم غالب العصيمي، 
الالعب ال��دول��ي السابق سعد 
احل���وط���ي، اإلع���الم���ي حسني 

جمال، وآخرون. 
وأش�����ارت ال��ل��ج��ن��ة إل���ى أن 
امل��ه��رج��ان سيحتفي بتوزيع 
جوائز أوسكار اإلبداع الدرامي 
واإلذاع��������ي وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي 
واإلعالمي والثقافي على كوكبة 
من األس��م��اء ال��ب��ارزة، والذين 
يشكلون إش��راق��ة مضيئة في 

مسيرة اإلعالم والفن الكويتي 
ال��رائ��د، كما سيحتفي بتكرمي 
ال��ف��ائ��زي��ن ب���اجل���وائ���ز ل��ه��ذا 

ال��ع��ام مم��ن عملوا واجتهدوا 
وأبدعوا في أعمالهم وبرامجهم 

الرمضانية.

الشيخ فهد املبارك الصباح
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سليمان العسعوسي

املؤسسات والهيئات اخليرية الكويتية تكثف 
أنشطتها في شهر رمضان محليًا و إقليميًا و دوليًا

تكثف املؤسسات والهيئات 
اخليرية الكويتية أنشطتها في 
شهر رمضان املبارك سواء على 
املستوى احمللي أو اإلقليمي 
او ال��دول��ي حيث تتبارى في 
اط���الق م��ش��اري��ع��ه��ا اخل��اص��ة 
ب���س���د ح����اج����ات احمل��ت��اج��ني 
واألسر املتعففة داخل الكويت 
وخ��ارج��ه��ا وذل���ك انطالقا من 
مسؤولية الكويت اإلنسانية 
والتزامها بتعزيز شراكاتها 

اإلقليمية والدولية.
    فعلى املستوى اخلارجي 
أعلنت جمعية الهالل األحمر 
الكويتي توزيع سالل غذائية 
ملساعدة 15 دول��ة في إفريقيا 
وآس���ي���ا وأوروب������ا وال��ش��رق 
األوس��ط ويستفيد منها 100 
ألف شخص خالل شهر رمضان 

الفضيل.
    وق�����ال رئ���ي���س مجلس 
ادارة جمعية ال��ه��الل األحمر 
ال��ك��وي��ت��ي ال���دك���ت���ور ه��الل 
ال��س��اي��ر ف��ي تصريح لوكالة 
األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( ان 
الكويت انطالقا من مسؤوليتها 
والتزامها بتعزيز شراكاتها 
اإلقليمية وال��دول��ي��ة تواصل 
ال��ق��ي��ام ب���دور ب���ارز وم��ت��زاي��د 
األهمية في تقدمي املساعدات 
اإلغاثية ملختلف دول العالم 
التي تواجه األزمات اإلنسانية 

والكوارث الطبيعية.
    وأضاف الساير أن اجلمعية 
تهدف إلى تقدمي املساعدات لكل 
الشعوب احملتاجة واملتضررة 
في شتى بقاع العالم موضحا 
أن امل��س��اع��دات ستقدم ف��ي كل 
من موريتانيا وأوغندا وكينيا 
وكوت ديفوار وبنني وفلسطني 
وب���اك���س���ت���ان وس��ي��ري��الن��ك��ا 
وطاجيكستان واليمن والعراق 
والالجئني السوريني في االردن 
ولبنان والبوسنة والهرسك 

وجزر القمر.
    وأش������ار إل����ى أن ه��ذه 
املساعدات تعكس روح املساندة 
وال���ت���ض���ام���ن ل����دى ال��ش��ع��ب 

الكويتي وهي رسالة محبة إلى 
جميع الشعوب املتضررة جراء 
الكوارث الطبيعية أو التي من 

صنع االنسان.
    وأوضح أن هذه املساعدات 
من األم��ور التي حترص عليها 
اجلمعية بشكل مستمر الفتا إلى 
أن أزم��ة الالجئني والنازحني 
متثل حت��دي��ا عامليا م��ؤك��دا أن 
االستجابة اإلنسانية يجب 
أن تكون عمال جماعيا لأمم 

والشعوب.
    وأك���د أن جمعية الهالل 
األحمر تراعي في املقام األول 
اجلانب اإلنساني الذي يتمثل 

في مساندة الشعوب احملتاجة 
واحل���د م��ن ال��ف��ق��ر واألم����راض 

وبناء املشاريع التنموية.
    وع��رب��ي��ا أعلنت جمعية 
ال��ه��الل األح��م��ر الكويتية أنها 
بصدد توزيع ما مجموعه 15 
أل��ف وجبة إفطار صائم على 
الالجئني السوريني في األردن 
إض��اف��ة إل���ى ت��وزي��ع )ك��س��وة 
العيد( على أل��ف عائلة خالل 

شهر رمضان املبارك.
    وف��ي أن��ق��رة حيث قامت 
ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة 
الكويتية بتقدمي ألفي وجبة 
اف��ط��ار صائم يوميا لالجئني 

ال��س��وري��ني مب��دي��ن��ة )شانلي 
أورفا( جنوب تركيا.

    وق�����ال رئ���ي���س ق��ط��اع 
املصارف واملشاريع باجلمعية 
الدكتور جمال الشطي ل)كونا( 
ان اجل��م��ع��ي��ة ق���ام���ت أي��ض��ا 
بتوزيع العديد من الوجبات 
ال��س��اخ��ن��ة ي��وم��ي��ا مبخيمات 
الالجئني السوريني للتخفيف 
من معاناتهم خالل هذا الشهر 

الكرمي.
    واعتبر ان برنامج افطار 
الصائم من املشاريع املوسمية 
التي حت��رص جمعية النجاة 
على تنفيذها في داخل الكويت 

وخ��ارج��ه��ا خ��اص��ة لالجئني 
السوريني قبل شهر رمضان 

بفترة زمنية طويلة.
و ف��ي أن��ق��رة أج���رى فريق 
ال��ش��ف��اء االن��س��ان��ي الكويتي 
37 عملية ج��راح��ي��ة و110 
فحوصات طبية وتقدمي العالج 
لالجئني السوريني مبستشفى 
)سيفجي( في بلدة )ريحانلي( 

مبدينة )هطاي( جنوب تركيا.
    وقال عضو الفريق الدكتور 
فيصل الهاجري ل)ك��ون��ا( ان 
أطباء جراحة املسالك البولية 
أج���روا 12 عملية معقدة في 
حني أجرى أطباء األنف واألذن 
واحلنجرة 25 عملية لالجئني 
ال��س��وري��ني.   ول��م تقتصر يد 
اخل��ي��ر الكويتية على ال��دول 
العربية بل امتدت لتشمل دوال 
أخرى منها باكستان حيث قامت 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
بتوزيع 5500 سلة غذائية 
)61 كيلوغراما لكل منهما( 
على األشخاص املستحقني في 
باكستان وذل��ك بالتعاون مع 

الهالل األحمر الباكستاني.
    وق�����د ش��م��ل��ت ح��م��ل��ة 
ال��ت��وزي��ع م��دن��ا م��ن��ه��ا اله��ور 
وك���اس���ور وج���ان���غ وم��ظ��ف��ر 
جاره وروالبندي وإسالم آباد 
وبيشاور وبانو وكوهستان 
وم��ه��م��ن��د وب���اج���ور وك����ورام 
وج��ن��وب وزي��رس��ت��ان وشمال 
وزي��رس��ت��ان وكويتا وبيشني 
وباجنور وتشاجي وكراتشي 

وثاركباركار وبيمبر وكوتلي.
    وق���ام الصليب األح��م��ر 
الكردستاني بتوزيع 1050 
س��ل��ة ف���ي إق��ل��ي��م ال��ب��ن��ج��اب 
ال��ش��رق��ي و450 ف��ي مقاطعة 
خيبر باختونخوا الشمالية 
و1330 سلة في املنطقة القبلية 
الشمالية املتاخمة ألفغانستان 
و1050 س��ل��ة ف���ي مقاطعة 
بلوشستان اجلنوبية الغربية 
و650 ف���ي م��ق��اط��ع��ة السند 
اجلنوبية و800 سلة غذائية 

وزعت في اسالم اباد.

5500 سلة غذائية على األشخاص املستحقني في باكستان  جمعية الهالل األحمر الكويتي توزع 

2000 وجبة إفطار  »النجاة اخليرية« توزع 
صائم يوميًا لالجئني السوريني في تركيا

توزع جمعية النجاة اخليرية عدد 2000 وجبة 
إفطار صائم يومياً لالجئني السوريني املتواجدين 
باجلمهورية التركية الشقيقة حتديداً في مدينة 
أورف���ا احل��دودي��ة. وحت��رص اجلمعية أن تكون 

الوجبات راقية ومميزة ومشبعة.
وأكد رئيس قطاع املصارف واملشاريع بجمعية 
النجاة اخليرية د. جمال الشطي حرص النجاة 
اخليرية على  تخصيص أماكن خاصة بالعوائل 
لتنفيذ مشروع إفطار  الصائم، حيث يتم جتهيز 
امل��ق��رات واع��داه��ا الستقبال ضيوف الرحمن في 
شهر اخلير . كما تقوم اجلمعية بتوزيع العديد 
من الوجبات الساخنة يومياً مبخيمات الالجئني 
السوريني وذلك لتخفيف من معاناتهم خالل هذا 

الشهر الكرمي.
وتابع الشطي : إفطار الصائم من املشاريع 
املوسمية التي تنفذها النجاة اخليرية داخ��ل 
وخ��ارج الكويت، ونولي بدورنا اهتماماً خاصاً 
بالالجئني السوريني، ونبدأ في تنفيذ املشروع 

قبل شهر رمضان بفترة طويلة حيث نأخذ موافقة 
وزارة الشؤون لتنفيذ املشروع،يعقبها اختيار 
املقرات التي سيقام بها املشروع، وكذلك التعاقد مع 
الشركات الغذائية ذات السمعة املميزة، وحتويل 
األم���وال للجهات الرسمية املعتمدة عبر وزارة 
اخلارجية واإلشراف على تنفيذ املشروع وتوثيقه 

ونشره بحسابات اجلمعية.
واستشهد الشطي بحديث النبي ص��ل الله 
عليه وسلم« من فطر صائماً ك��ان له مثل أجره 
غير  أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئا« الفتا إن 
جهود الكويت الرسمية والشعبية كانت وال زالت 
وستظل صاحبة اليد العليا في مساندة الضعفاء 

واملستفيدين في شتى دول العالم.
وقال الشطي خالل زياراتي ألورفا حرصت على 
توزيع كفالة األيتام لعدد 250 يتيم، حيث تكفل 
النجاة اخليرية أكثر من 3000 يتيم من األيتام 
السوريني، وتقيم لهم األنشطة التربوية والتثقيفية 

والتوعوية وبرامج الدعم النفسي. 

الشطي يشرف على توزيع كفالة األيتام

حتضير الوجبات

جانب من حمالت االفطار اجلماعي

إيهاب الدبوس


