
أك����د م��دي��ر إدارة األزم����ات 
وال���ك���وارث بجمعية ال��ن��ج��اة 
اخل��ي��ري��ة امل��س��ت��ش��ار عبدالله 
ال��ش��ه��اب  م��واص��ل��ة اجلمعية 
توزيع املساعدات الغذائية ضمن  
فعاليات حملة تطمن التي أطلقتها 

اجلمعية منذ بداية األزمة.
وق���ال ال��ش��ه��اب:  بالتعاون  
مع جمعية العون املباشر نقوم 
بتوزيع  وجبات يومية للمحاجر 
الصحية واملستشفيات والعاملني 
مب��ط��ار الكويت واس��ت��ف��اد منها 
أيضا ضيوف الكويت من العمالة 
الوافدة حيث مت توزيع حتى اآلن 
19 ألف وجبة طعام  ضمن خطة 
النجاة لتوزيع 100 ألف وجبة، 
وج��اري العمل على قدم وساق، 
ون��ح��رص ب��دورن��ا على اختيار 
مناطق جتمع اجلاليات، وتأتي 
ه��ذه التبرعات بدعم ك��رمي من 
ثلث ناصر عبداحملسن السعيد 

وبالتعاون مع شركة دايت كير.
وتابع: نقوم حالياً في جمعية 

النجاة اخليرية بتوزيع السالل 
ال��غ��ذائ��ي��ة ل��أس��ر وال��ع��وائ��ل  
امل��س��ت��ف��ي��دة  ف��ي ش��ت��ى مناطق 
الكويت،وتضم أهم االحتياجات 
األساسية التي حتتاجها األسر 
وتكفي السلة األس��رة مل��دة شهر 
تقريباً  ونحرص على إيصالها 
حتى منازل املستفيدين ونقول 

لهم “ أه��ل الكويت يقولون لكم 
تطمئنوا الكويت بخير”

مضيفا: كما ت��واص��ل حملة 
تطمن دوره���ا التوعوي الرائد 
م���ن خ���الل ب���ث ون��ش��ر رس��ائ��ل 
توعوية ) مرئية – وم��ق��روءة( 
وال��ت��ي ن��ه��دف م��ن خاللها نشر 
الطمأنينة واإلي��ج��اب��ي��ة وحث 

الناس على التعاون مع اجلهات 
احلكومية وع���دم اإلس���راف في 
الطعام، وكذلك جتنب اخلروج 
من املنزل أال في حالة الضرورة 
القصوى، واحملافظة اجلماعية 
على األمن الصحي لكل من يعيش 

على أرض الكويت.
م��ب��ي��ن��ا أن جل��ن��ة ال��ت��ع��ري��ف 

ب���اإلس���الم ت���واص���ل ج��ه��وده��ا 
التوعوية واإلرش��ادي��ة الهامة 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا جت���اه ضيوف 
الكويت م��ن اجل��ال��ي��ات ال��واف��دة 
غير العربية، حيث قامت اللجنة 
ب��ج��ه��ود م��ب��ارك��ة منها ت��وزي��ع 
ع��دد  20 رول آب توعوي حول 
فيروس كورونا بعدد 10 لغات 
ل��ك��ل م���ن اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
حلقوق اإلن��س��ان وم��رك��ز ثنيان 
الغامن الطبي، وحرصت نسائية 
التعريف باإلسالم على استثمار 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة في 
مواصلة تعليم املهتديات اجلدد 
واملشاركات في مشروع تعليم 
اللغة العربية، فطوعت البرامج 
احلديثة  لتفعيل دور “ التعليم 
عن بعد” وش��ارك في ال��دورات 
اإللكترونية  التي أقامها القسم 
النسائي قرابة 1600 مهتدية 
من شتى اجلنسيات واجلاليات. 

وذلك من خالل 158 دورة.

أعلنت اجلمعية اخليرية 
الكويتية خل��دم��ة ال��ق��رآن 
ال��ك��رمي وع��ل��وم��ه )ح��ف��اظ( 
عن جتهيز 900 نسخة من 
املصحف الشريف لتوزيعها 
ع��ل��ى احمل���اج���ر ال��ص��ح��ي��ة 

ومراكز اإليواء.
وق����ال م��دي��ر ال��ع��الق��ات 
العامة واإلع��الم باجلمعية 
نايف الشرهان: احلمد لله 
أصبحت ديرتنا خلية نحل 
ملواجهة هذا الوباء وتتسابق 
اجلمعيات اخل��ي��ري��ة على 
تلبية احتياجات احملاجر 
وم��راك��ز اإلي���واء، وبدورها 
وت��خ��ص��ص��ه��ا ف���ي خ��دم��ة 
القرآن الكرمي تقوم جمعية 

حفاظ دائماً بتغطية الطلب على املصاحف، 
وق��د قامت اجلمعية بتجهيز مركز إي��واء “ 
أك��وا مارين “ بعدد ٤٠٠ مصحف، وج��اري 
جتهيز مركز العبدلي بعدد ٥٠٠ مصحف 
دعما ومساندة للجهود الرسمية ملكافحة 
فيروس كورونا والتي تشتمل أيضا جتهيز 
كراتني مواد غذائية لدعم أسر طالب مراكزها 

القرآنية.
وف��ي إط��ار متصل  أش��ار ال��ش��ره��ان  إلى 
جهود جمعية حفاظ من بداية األزم��ة والتي 
متثلت في قيام اجلمعية عبر وسائل التواصل 

االلكترونية بتوعية طالب 
وأول���ي���اء أم����ور م��راك��زه��ا 
القرآنية بضرورة االلتزام 
بطرق الوقاية من فيروس 
ك��ورون��ا املستجد، وحثهم 
ع���ل���ى ات����ب����اع ت��ع��ل��ي��م��ات 
وإجراءات اجلهات الرسمية 
، وف��ي إط��ار بث الطمأنينة 
في املجتمع قامت اجلمعية 
بإنتاج مقطع فيديو مؤثر 
ل��ل��دع��اء ل��ل��ك��وي��ت وأه��ل��ه��ا 
بصوت القارئ الشيخ أحمد 
النفيس ولقي املقطع قبوال 
وان��ت��ش��اراً ب��ني اجلمهور ، 
وق���ام���ت  اجل��م��ع��ي��ة أي��ض��اً 
بتفعيل حلقات التعليم عن 
بعد لطالب مراكزها القرآنية 

لشغل أوقاتهم بعمل نافع ومفيد . 
وب���ني ال��ش��ره��ان أن اجلمعية اخليرية 
الكويتية خل��دم��ة ال��ق��رآن ال��ك��رمي وعلومه 
)ح���ف���اظ( م��س��ت��م��رة ف��ي مم��ارس��ة دوره���ا 
ومسؤوليتها االجتماعية لدعم جهود أجهزة 
الدولة ومؤسساتها الرسمية واألهلية في 
مواجهة فيروس كورونا ضمن اختصاص 
عملها في مجال خدمة القرآن الكرمي، داعياً 
امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يحفظ الكويت وأهلها 
بحفظه ويدفع عنها شر الوباء والبالء وسيء 

األسقام.

أك��د وكيل وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ش��ع��ي��ب أن م��ج��ل��س ادارة 
االحتاد الكويتي املزارعني قادر على توفير 
املنتجات النباتية احمللية جلميع اجلمعيات 
التعاونية ف��ي الكويت وه��ذا م��ا أشاهده 
خالل جوالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
االحتاد الكويتي املزارعني وقد اطلعنا على 
الركن املخصص للمزارعني في اجلمعيات 
التعاونية ورأي��ن��ا التنسيق ال��واض��ح مع 
اجلمعية ف��ي توفير جميع احتياجاتها  
بكميات كافية و أن��ا اشاهد وف��رة اإلنتاج 
وس��ح��ب ع��ال��ي على املنتجات الكويتية 

املتنوعة .
ج��اء حديث شعيب بعد جولة ق��ام بها 
مع رئيس وأع��ض��اء مجلس إدارة االحت��اد 
الكويتي للمزارعني في عدد من اجلمعيات 
التعاونية في البالد تأكدوا خاللها من وجود 
رك��ن خ��اص باجلمعية ل��الحت��اد الكويتي 
للمزارعني لعرض املنتج النباتي احمللي 

جلمهور املساهمني
وت��ق��دم شعيب بالشكر ملجلس إدارة 
االحتاد الكويتي للمزارعني الذين يقومون 
مبجهود كبير في توفير املنتجات الزراعية 

من قبل إخ��وان��ي امل��زارع��ني ال��ذي شهد لهم 
اجلميع خالل هذه األزمة التي متر بها البالد 
بسبب فيروس كورونا ولم يضع االحتاد أي 
هامش للربح على اإلنتاج املقدم للجمعيات 

التعاونية
ب��دوره فقد تقدم رئيس االحت��اد الكويتي 
للمزارعني عبد الله الدماك بالشكر ألعضاء 
مجلس إدارة االحت���اد ورؤس���اء وأع��ض��اء 
اجلمعيات التعاونية على تعاونهم في 
إي��ص��ال املنتج النباتي احمل��ل��ي إل��ى ركن 
االحت��اد في اجلمعيات التعاونية متمنىا 
أن ي��ا ي��أت��ي ال��ي��وم ال���ذي ن��رى فيه جميع 
اجلمعيات التعاونية بالكويت يوجد بها 
ركن االحتاد الكويتي للمزارعني وأن يطبق 
ق��رار وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية رقم45  
/2020 ونخص بالشكر ف��ي ه��ذا املجال 
وزي��رة الشؤون االجتماعية م��رمي العقيل 
على جهودها في دعم املنتج النباتي احمللي 
خاصة في إص��داره��ا لهذا القرار ال��ذي يعد 
من القرارات املهمة في دعم امل��زارع كويتي 
والذي ال يألو جهدأ في احملافظة على األمن 
الغذائي خاصة والكويت كما في دول العالم 
تعيش أزم��ة حاليا بسبب وب��اء كوروإننا 

نسأل الله العلي القدير أن أن يحفظ بالدنا 
وب��الد املسلمني من كل س��وء وال ننسى في 
ه��ذه الكلمات دور وكيل وزارة الشؤون 
عبد العزيز شعيب ودعهم الدائم  للمنتج 

الوطني النباتي والشكر جلميع املستهلكني 
من املواطنني واملقيمني ولرئيس وأعضاء  
االحت��اد الكويتي للمزارعني القادر  على أن 
يستمر في توفير املنتجات النباتية احمللية 

بسعر التكلفة وكما ح��دث ال��ي��وم بوجود 
وك��ي��ل وزارة ال��ش��ؤون وخ��ي��ر م��ث��ال سعر 
الطماطم الصندوق اخلشب دينار ونصف 
وصل سعره في اجلمعية إلى دينار و 650 
أي متت اضافة نسبة %10 التي تعتبر من 
حق اجلمعيات التعاونية مشددا علة أن 
جميع البضائع موجودة بسعر التكلفة وفي 
حال إستمرار األزمة احلالية نبشر اجلميع 
أن أبناء الكويت من املزارعني قادرين على 

تغطية اإلنتاج على اكمل وجه
 وم��ن جانبه تقدم  نائب رئيس االحت��اد 
الكويتي للمزارعني حسني بن صامل بالشكر 
ل��ك��ل م��ن س��اه��م ف���ي  تطبيق ق���رار وزارة 
ال��ش��ؤون ل��وص��ول املنتج ال��ن��ب��ات احمللي 
إل��ى أرض اجلمعيات التعاونية مباشرة 
دون احل��اج��ة إل��ى أي وسيط وه��ذا يعتبر 
مكسب للمزارع و املستهلك في آن واحد ولقد  
قطعنا شوطا كبيرا من االجتماعات  إلصدار 
القوانني وال��ق��رارات املكملة لها ليصل هذا 
املنتج إلى رفة في اجلمعيات التعاونية حتى 
يصل املنتج احمللي الى يد املستهلك مباشرة 
بسعر مميز و جودة عالية كما حدث اليوم 

مع االحتاد ومسؤولون وزارة الشؤون.

وأشار بن صامل أن االحتاد كما معروف 
م��س��ؤول ع��ن ت��س��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات احمللية 
للمزارعني الذين يجب أن نشكرهم في هذا 
املجال على وقفتهم الوطنية من أجل الزراعة 
واالستمرار بها وبكميات كبيرة تكفي اجلميع  
م��ن امل��واط��ن��ني وك��ذل��ك واملقيمني على هذه 
االرض الطيبة و الذين سعوا لنصل إلى 
االكتفاء الذاتي في كل وقت واحملافظة على 

األمن الغذائي الوطني.
ومن جانبه قال أمني الصندوق االحتاد 
الكويتي للمزارعني جابر مرزوق العازمي: إن 
مجلس إدارة االحتاد استطاع بفضل املزارع 
الكويتي توفير جميع اخلضروات ونتمنى  
التوفيق للجميع اجلمعيات التعاونية 
أن تنفذ ق��رار وزي��رة ال��ش��ؤون خاصة وان 
االحت��اد وف��ر  بحدود من 30 الى 35 صنف 
من إنتاج مزارع الوفرة والعبدلي واملزارع 
كويتي قادر على اإلنتاج لكل االنواع والتي 
أصبحت متوفرة سواء الطماطم والبطاطا 
والباذجنان والفلفل احلار والبارد والزهرة 
والقرع وحتى الفراولة وغيرها من األمور 
التي يحتاجها البيت الكويتي وحتى إخواني 

املزارعني مستعدين على زيادة اإلنتاج.

أشاد بجهود مسؤوليه وجتول معهم في بعض اجلمعيات التعاونية للتأكد من وجود ركن املزارع فيها 

شعيب: احتاد املزاعني يعمل بجهد واضح للمحافظة على األمن الغذائي 

جانب من اجلولة
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تفقد املنتجات الزراعية احملليةعبد العزيز شعيب في لقطة جماعية مع رئيس وأعضاء احتاد املزارعني

ال���������������دم���������������اك: ال��������ب��������ي��������ع ب�������س�������ع�������ر ال������ت������ك������ل������ف������ة.. 
وم��������������س��������������ت��������������ع��������������دون ل���������������������زي���������������������ادة اإلن���������������ت���������������اج

ب�����������ن ص�����������ام�����������ل: ج���������ه���������ود م�������ت�������م�������ي�������زة ل���������وزي���������رة 
ال������������ش������������ؤون ف����������ي دع�������������م امل�����������������������زارع ال�����ك�����وي�����ت�����ي

ص������ن������ف������ًا   35 ن���������ح���������و  ن�����������وف�����������ر  ال�������������ع�������������ازم�������������ي: 
م�������������������ن اإلن����������������������ت����������������������اج ال�������������ن�������������ب�������������ات�������������ي احمل����������ل����������ي

100 ألف وجبة ضمن خطتها لتوزيع 

19 ألف وجبة غذائية في احملاجر  »النجاة اخليرية« وزعت 
الصحية واملستشفيات ومناطق اجلاليات الوافدة

توزيع الوجبات

»حّفاظ« تشارك في جتهيز مراكز احلجر 
900 نسخة من املصحف الشريف الصحي ب� 

نايف الشرهان

Wednesday 1st April 2020 - 13 th yearاألربعاء 8 من شعبان 1٤٤1 ه�/1 أبريل  2٠2٠ - السنة  الثالثة عشرة

ن��ع��ت من����اء ل��ل��زك��اة 
وال��ت��ن��م��ي��ة املجتمعية 
ب���ج���م���ع���ي���ة اإلص������الح 
االجتماعي العم يوسف 
ج���اس���م احل���ج���ي وزي���ر 
األوق��������اف وال����ش����ؤون 
اإلسالمية األسبق ورئيس 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
ال��ع��امل��ي��ة ال��س��اب��ق ال��ذي 
وافته املنية األحد عن عمر 

يناهز 97 عاماً.
 وف��ي ه��ذا ال��ص��دد قال 
املدير العام لنماء والزكاة 
والتنمية املجتمعية سعد 
العتيبي: أن العم يوسف 
احلجي أحد أبرز رجاالت 
العمل اخليري واإلنساني 

بالعالم وأحد أهم رموز اخلير بالكويت فقد 
ترك رحمه الله بصمة.

وتابع العتيبي: العم يوسف احلجي 
- رحمه الله - ت��رك بصمات واضحة في 
ميادين العمل اخليري والذود عن قضاياه 
عبر مسيرة طويلة ق��اد خاللها الهيئة 
اخليرية بنجاح، حيث جنحت الهيئة في 
ت��ق��دمي خدماتها اإلن��س��ان��ي��ة للمحتاجني 
واملنكوبني في شتى أنحاء العالم من دون 

متييز.
وأض��اف العتيبي: ال ميكن ذك��ر العمل 

اخل��ي��ري ف��ي ال��ك��وي��ت أو 
خارج الكويت اال ويتبادر 
ل���أذه���ان وع��ل��ى ال��ف��ور 
سيرته وأعماله اجلليلة 
في ه��ذا املجال خصوصا 
أن����ه ت�����رأس جمعيتي 
االص������الح االج��ت��م��اع��ي 
ورأس أي���ض���ا ال��ه��ي��ئ��ة 
اخل���ي���ري���ة االس���الم���ي���ة 
العاملية واختير باالجماع 
رئ��ي��س��ا ملجلس ادارت��ه��ا 
ألك���ث���ر م����ن 25 ع���ام���اً 
وع��رف طيلة فترة عمله 
بالقبول لدى كل التيارات 
االسالمية في الكويت على 

مختلف فصائلها.
وقال العتيبي: لقد كان، 
رحمه الله تعالى أمة، جمع معالم اخلير، 
وص��ف��ات ال��رج��ال ال��ع��ظ��ام، وس��خ��ر وقته 
وجهده، وهمه وماله ومواهبه، خلدمة األمة 
ورعاية مصاحلها، في الداخل واخل��ارج، 
ولذا أحبه الناس وعرفوا فضله، وذكروه 

في كل مناسبة خيرة، وجهد مبرور.
وتقدم العتيبي بخالص العزاء ألسرته 
الكرمية، داعًيا املولى عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويجزيه خير اجلزاء، ويكرم 
نزله، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وجميع محبيه الصبر والسلوان.

»مناء«: العم يوسف احلجي ترك بصمات 
واضحة في ميادين العمل اخليري 

سعد العتيبي

أوضح بدر املبارك رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية الكويتية لأسر املتعففة أن حملة 
ف��زع��ة للكويت ك��ان��ت حملة ناجحة بكل 
املقاييس فقد استطاعت أن جتمع كافة 
املؤسسات اخليرية العاملة في الكويت في 
حملة خيرية واحدة من أجل هدف واحد .. 
هو احملتاجني في الكويت من األسر املتعففة 
واحملتاجة والعمالة املتضررة ودعم جهود 
احلكومة امل��ب��ارك��ة ف��ي مواجهة فيروس 
كورونا مبا يعزز األمان املجتمعي وتقوية 

أركان الوطن.
وامتدح في ذات الوقت التفاعل اخليري 
الكبير ال��ذي أب���داه الشعب الكويتي بكل 
أطيافه مع ه��ذه احلملة التي مت تدشينها 
تلبية للرغبة األميرية وبرعاية كاملة من 
وزارة الشؤون االجتماعية ومتابعة حثيثة 
منهم األم���ر ال���ذي أس��ف��ر توليفة متكاملة 
ولوحة رائعة أسفرت عن نتيجة طيبة لهه 

احلملة مثلت إنسانية الكويت أفضل متثيل.
وع��ن دور اجلمعية الكويتية لأسر 
املتعففة ب��ني أن اجلمعية ال��ت��زم��ت منذ 
تأسيسها بتخفيف معاناة األسر احملتاجة 
داخ��ل الكويت والتزمت بهذا ال��دور وهذه 
الرسالة في عملها ولم تتجاوزه واعتمدت 
في ذلك على قوائم موثوقة من األسر التي 
تعاني ضيق احلال والتي خضعت للتركيز 
أثناء دراستها ومت التدقيق على بياناتها 

بشكل دقيق وبتنسيق عالي مع الكثير من 
املؤسسات الرسمية واخليرية داخل الكويت 
املعنية مبتابعة أح���وال األس���ر املتعففة 

واحملتاجة .
وب��ني املبارك ب��أن اجلمعية في سبيلها 
لتوقيع شراكات مع الكثير من املؤسسات 
اخليرية في الكويت لتعزيز تواصلها مع 
احملتاجني داخل الكويت وتنويع إنفاقها تلك 

اجلمعيات ليشمل احملتاجني داخل الكويت 
وإغ��الق هذا الباب من االحتياج الذي ميثل 

أولوية بالنسبة للكويت وأهلها.
وشدد املبارك بأن اجلمعية قدمت العديد 
من املساعدات الغذائية داخل الكويت خالل 
هذه األزمة شملت توزيع السالل الغذائية 
الوافية الكافية التي تفي بحاجات األسر 
احملتاجة شملت أكثر من 1000سلة غذائية 

كما ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع وج��ب��ات يومية على 
200 اسرة  ووزعت 50 وجبة على حراس 

املدارس والعمالة املتضررة
وق��ال املبارك بأن اجلمعية تتعاون مع 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية لتوزيع 
1000 سلة على األس��ر املتعففة كجمعية 
مختصة ف��ي ه��ذا امل��ج��ال وال��ت��وزي��ع يسير 
على ق��دم وس���اق وم��ن جهة أخ���رى قامت 
اجلمعية بتوزيع سلل على الطلبة املبتعثني 
إلى املعهد الديني في املساكن اخلاصة بهم 
بأعداد مختلفة منوها بأن اجلمعية وزعت  
سالل غذائية تكفي 7 أفراد وأخرى تكفي 5 
وأق��ل من ذل��ك كل حسب حاجته جت��اوزت 
ال��1000 سلة غذائية باإلضافة إلى أنها 
وزعت ما يزيد على 100 سلة غذائية على 
العمالة من احلراس والعاملني ممن انقطعوا 
عن أعمالهم . وب��ني امل��ب��ارك ب��أن اجلمعية 
لن تأخذ أي نسبة إداري��ة من املبلغ الذي 
جمعته خالل حملة فزعة للكويت موضحا 
بأن كل املبلغ ستنفقه على األسر احملتاجة 
واملتعففة التي لها سجالت ومعلومات 
لدى اجلمعية مشيرا بأن اجلمعية تنسق 
مع جمعيات أخ��رى لتولي جانب التوزيع 
على األسر املتعففة عنها جتسيدا للتعاون 
الذي أرست دعائمه حملة فزعة للكويت بني 
اجلمعيات اخليرية ورغبة في تعاون وثيق 

بني اجلمعية ومثيالتها.

اجلمعية الكويتية املتعففة وزعت أكثر من
1100 سلة غذائية شملت شرائح كثيرة   

جتهيز املساعدات الغذائية

عبدالله الشهاب  


