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استمراراً حلملتها الشتوية “حياتهم حتت 
الصفر” دشنت الهيئة اخليرية وفرقها التطوعية 
ع��دداً من املشاريع إلغاثة شرائح واسعة من 
األيتام والفقراء واملعاقني واملتضررين في قطاع 
غزة والضفة الغربية ومدينة القدس ومخيمات 
الفلسطينيني في لبنان، ومخيمات الالجئني 
ال��س��وري��ني ف��ي ت��رك��ي��ا، ونظرائهم النازحني 
ف��ي ال��داخ��ل ال��س��وري، وامل��رض��ى ف��ي اليمن، 
واحملتاجني في اجلبل األسود في ظل الظروف 

اجلوية القاسية التي يعيشونها. 
وق���ال رئ��ي��س الهيئة اخل��ي��ري��ة اإلسالمية 
العاملية ، املستشار بالديوان األميري د. عبدالله 
املعتوق في تصريح صحافي إن احلملة تهدف 
إل��ى م��س��اع��دة ع��ش��رات اآلالف م��ن احملتاجني 
في فلسطني وسورية واليمن واجلبل األسود 
والالجئني السوريني في تركيا مبشاريع السالل 
والطرود الغذائية والكساء وأدوات التدفئة 
وال����دواء وغ��ي��ره عبر أكثر م��ن 20  مشروعاً 

إغاثياً.
وأش��ار إلى إن العلماء أج��ازوا إخ��راج أموال 
الزكاة لهذه املشاريع سعياً إلى إغاثة املنكوبني 
في محنهم خالل أشهر البرد املميت، وحتسني 
ظ��روف جلوئهم وتخفيف معاناتهم شديدة 

الوطأة واحلدة. 
إغاثة الفلسطينيني

وأضاف أن املشروع األول عبارة عن توزيع 
إغاثة شتوية من احلرامات على 1000 شخص، 
وم��داف��ئ غ��از وكهرباء وسجاجيد على 850 
أسرة في الضفة الغربية، أما املشروع الثاني 
فيهدف إلى إغاثة شريحة املعاقني في قطاع غزة 
مبستلزمات اإليواء “فرش – بطانيات - حلف 
- أغطية - خيم - سجاد”، ومدافئ وسخانات 
مياه وط��رود غذائية وكسوة “جاكيت، كنزة، 

بنطلون، حذاء للشتاء” وحقيبة أدوية.
ولفت د. املعتوق إل��ى أن الهيئة خصصت 
ع��ددا م��ن املشاريع للفلسطينيني ف��ي الداخل 
والشتات ومنها املشروع الثالث ويسعى إلى 
إغاثة الالجئني الفلسطينيني في لبنان بالفرش 
وبطانيات واللحف وسجاد ومدافئ وسخانات 
مياه والكسوة “جاكيت، كنزة، بنطلون، حذاء 
للشتاء” وحقيبة أدوية، ويركز املشروع الرابع 
على احتياجات الشتاء للعائالت الفلسطينية 
بغزة إلى البطانيات والفرشات ودفايات وجرر 

الغاز ومالبس الشتاء والسالل الغذائية.
أم��ا رع��اي��ة األس���ر الفقيرة واحمل��ت��اج��ة في 
مدينة القدس فجاءت ضمن املشروع اخلامس 
ال��ذي اشتمل على توفير بلوزات وبنطلونات 
ومعاطف شتوية وأحذية وبطانيات ومدافئ 

كهربائية ل�5600 شخص.
وي��ق��ّدم امل��ش��روع ال��س��ادس “كسوة الشتاء 
لسكان غزة” جاكيت شتوي وج��وخ بناتي 

وح��رام شتوي وفرشة اسفنج وأنبوبة غاز 
ل�2700 شخص باإلضافة إلى 200 لفة نايلون 
مقّوى وزينكو مدهون لون أبيض ل�200 لوح 

وبروفيل 40/80 سمك 1.5 ملم ل� 200 لوح.
وف��ي غ��زة أي��ض��ا ه��ن��اك امل��ش��روع السابع 
ويسعى إلى توفير احتياجات الشتاء ل�300 
أسرة فقيرة، ويشمل أغطية من النايلون املقوى 
وشوادر، وحرامات وفرشات ومالبس شتوية 

لألطفال ودفايات وأجهزة إنارة آمنة.
وتضم مكونات املشروع الثامن “املستلزمات 
الشتوية لأليتام والفقراء في غزة” سويترات 
وب��الط��ي وأح��رم��ة شتوية وف��رش��ات إسفنج 
وأنابيب غ��از ل� 6400 طفل وفتاة وشخص، 
باإلضافة إل��ى لفات نايلون م��ق��ّوى وزينكو 
مدهون لون أبيض وبروفيل 80/ 40 سمك 5.1 

ملم حسب احتياجات األسر.
وي��أت��ي امل��ش��روع ال��ت��اس��ع ل��ي��ق��ّدم معاطف 
وك��ن��زات شتوية وأح��ذي��ة شتوية وبطانيات 
ومدافئ كهربائية وسالل غذائية لرعاية األسر 

الفقيرة واحملتاجة في مدينة القدس. 
أما املشروع العاشر فيضم احلقيبة الشتوية 
ومستلزمات الشتاء لألسر احملتاجة في مدينة 
ال��ق��دس وال��داخ��ل الفلسطيني، وه��ي عبارة 
عن مالبس شتوية لعدد 2000 طفل وطفلة، 
وتوزيع عدد 2000 بطانية شتوية، وتوزيع 
500 جهاز تدفئة آمن تعمل بالكهرباء،  فيما رّكز 
املشروع العاشر على ترميم البيوت املقدسية 

شققاً وأحواشاً.

إغاثة السوريني املشردين
 وح���ول دور الهيئة ف��ي اغ��اث��ة الالجئني 
السوريني أوضح د. املعتوق أنها خصصت عددا 
من املشاريع في ه��ذا السياق ومنها املشروع 
الثاني عشر ويحتوي على “كسوة الشتاء 
ومستلزمات التدفئة للنازحني السوريني 
في الداخل” على مالبس شتوية ل���ألطفال 
والرجال والنساء، عالوة على بطانيات وفرش 

ومحروقات للتدفئة ودفايات.
أما املشروع الثالث عشر فهو مشروع السالل 
الغذائية، ويستهدف توزيع 3 آالف سلة على 
النازحني السوريني في الداخل، بواقع سلة لكل 
أسرة، وحتتوي السلة الواحدة على كميات من 

األرز والسكر واحلالوة والزيت والتمر والسمن 
واجلنب والطحني والشاي واملربى والزعتر.

ومن مشاريع النازحني السوريني في الداخل 
أيضاً املشروع الرابع عشر ويضم 500 حقيبة 
شتوية تستهدف 500 أس��رة وحت��ت��وي على 
م��الب��س رج��ال��ي��ة ون��س��ائ��ي��ة وأخ����رى خاصة 
باألطفال وأحذية جلميع األعمار، باإلضافة إلى 
كميات من الفحم وامل��ازوت وجهاز تدفئة لكل 

أسرة.
ويوفر املشروع اخلامس عشر مادة الديزل 
“املازوت” بواقع 100 لتر لكل أسرة من أسر 
الالجئني السوريني في لبنان وربطتي خبز لكل 
أسرة متوسط عددها 5 أف��راد، وسالل غذائية، 
وحتتوي السلة الواحدة على كميات من األرز 

والعدس ودبس الطماطم واحل��الوة واحلمص 
والزيت، باإلضافة إلى حقيبة شتوية لألطفال 
وتشتمل على أص��ن��اف مختلفة م��ن املالبس 

ملختلف األعمار.   
أم��ا احلقيبة الشتوية املخصصة لالجئني 
السوريني في تركيا في املشروع السادس عشر، 
فتتكون من جاكيتات وأحرمة وفرشات وطرود 
غذائية ل� 6 آالف شخص، باإلضافة الى 200 

لفة نايلون.
ويستهدف املشروعان السابع عشر والثامن 
عشر تقدمي السالل الغذائية واملستلزمات 
الشتوية للفقراء في اجلبل اأسود وهما عبارة 
عن سالل غذائية وسالل صحية ووقود تدفئة 
“مازوت” ومدافئ وحقائب شتوية، وتوزيع 
امل��اء على 20 أس��رة ب��واق��ع 10 أم��ت��ار مكعبة 
بتكلفة 350 يورو لألسرة الواحدة، وتشغيل 
أفران احلطب بتكلفة 400 ي���ورو ل��ألس��رة 

الواحدة.
إغاثة اليمن

وعن دور الهيئة في اغاثة اليمنيني املشردين، 
قال د.املعتوق إن حملة الهيئة الشتوية ركزت 
أيضا لى اليمن بالنظر ألوض��اع��ه اإلنسانية 
البائسة م��ن خ��الل املشروعني التاسع عشر 
والعشرين بهدف تأمني تكاليف العمليات 
اجل��راح��ي��ة ملرضى ال��س��رط��ان ورف��ع معدالت 
الشفاء ل�300 مريض بالسرطان، وذل��ك من 
خ��الل امل��راك��ز وال��وح��دات العالجية والفروع 

التابعة للمؤسسة الوطنية ملكافحة السرطان، 
وكذلك تأمني تكاليف جلسات العالج اإلشعاعي 
ل�500 مريض آخ��ري��ن م��ن مرضى السرطان 
يحتاجون ل��ه��ذه اجل��ل��س��ات لتخفيف آالمهم 
بالتنسيق مع مشفى خاص في محافظة صنعاء.

 ويأتي املشروع األخير الواحد والعشرون 
للحّد من مرض السرطان واإلسهام في عالج 
املصابني به عن طريق تدشني مركز متخصص 
لعالج األورام، يستفيد منه ق��راب��ة 10 آالف 
مريض سنوياً، ويتكون م��ن مبنيني، املبنى 
األول: مركز األمل ل��ألورام وهو مركز جراحي 
وعالجي وأشعة تشخيصية سعة 80 سريراً، 
و 4 غرف عمليات، و10 أس��رة عناية مركزة، 
ودور لألشعة سيتي إسكان، ودور للتشخيص 
واملناظير، ودور للمختبر، ودور للصيدلية، 
ودور للخدمات )املغسلة واملطبخ على مساحة 
357 م - بجانب مساحة إضافية أخ��رى - 

ويتكون من 8 أدوار(.
واملبنى ال��ث��ان��ي: وه��و املؤسسة الوطنية 
ملكافحة السرطان ويحتوى على دور ملركز 
احلياة للكشف املبكر لسرطان الثدي، وعنق 
ال��رح��م، ودوري���ن ل��دار احلياة إلي��واء األطفال 
والنساء املصابني مب��رض ال��س��رط��ان، ودور 
ملخازن املؤسسة واملركز، ودور إلدارة اإلعالم 
والتثقيف، ودور إلدارة اخل��دم��ات الصحية، 
ودور إلدارة  املؤسسة وال��ت��ي حت��وي إدارة 
املوارد البشرية واملالية واملوارد والعالقات على 

مساحة بنائية 325م مربع يتكون من 8 أدوار.

دعمًا لشرائح واسعة في فلسطني وسورية واليمن واجلبل األسود

20  مشروعًا إغاثيًا ملواجهة حتديات الشتاء الهيئة اخليرية تطلق أكثر من 

تقدمي املساعدات للمحتاجنيد. عبد الله املعتوق

احلمر: »بنك الطعام« مستمر في دعم األسر 
املتعففة شهريًا عبر مشروع »مصرف العشيات«

»بيت الزكاة« تسلم زكاة جمعية 
الصليبيخات والدوحة التعاونية

 تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية الصليبيخات 
والدوحة التعاونية والبالغ قدرها ) 35762 
د.ك( ، وقد زار وفد من بيت الزكاة مقر اجلمعية 
ضم كالً من مدير إدارة تنمية امل��وارد في بيت 
ال��زك��اة السيد نايف شايع اجليماز ورئيس 
قسم خدمة الشركات أبرار عبدالعزيز الياسني، 
اذ ك��ان في استقبالهما كل من شمالن محمد 
السليمان-  رئيس مجلس اإلدارة  و م. علي 
ناصر الشمري -  نائب رئيس مجلس اإلدارة  
و ب��در حمود ال��ردع��ان- أم��ني الصندوق و م. 
سيف مهدي البذالي - رئيس جلنة املشتريات 
و خالد أحمد البصيري- رئيس اللجنة املالية 
واإلدارية و عبدالعزيز حطاب البذالي- عضو  
مجلس اإلدارة وعقل حربي السعدي - عضو 
مجلس اإلدارة و ط��الل غمالس اخلرينج  - 

املدير العام بالتكليف .
وق��د ش��ه��دت ال��زي��ارة ترحيب مسؤولي 
جمعية الصليبيخات وال��دوح��ة التعاونية 
ب��وف��د بيت ال��زك��اة، معربني ع��ن اع��ت��زازه��م 
وتقديرهم بالدور البّناء الذي يقوم به البيت 
في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دوره��ا في 
املجتمع، من خ��الل عطائه املشهود إلح��داث 
التنمية املجتمعية، داعني للبيت بدوام التوفيق 
والسداد. وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
شمالن السليمان ، إن دعم اجلمعية لبيت الزكاة 
يأتي في إط��ار اجلهود التي تبذلها اجلمعية 

خلدمة الوطن واملواطنني، واملساهمة في دفع 
مسيرة التقدم والبناء للمجتمع الكويتي، 
جتسيداً لألهداف السامية التي تضمنها قانون 

العمل في اجلمعيات التعاونية .
ودع���ا السليمان ب��اق��ي م��ج��ال��س إدارات 
اجلمعيات التعاونية للمبادرة بإخراج زكواتها 
التي من شأنها دع��م وتفعيل مسيرة العمل 

اخليري في املجتمع .
من جهته أعرب مدير إدارة تنمية املوارد في 
بيت الزكاة نايف شايع اجليماز عن بالغ شكره 
وتقديره ملجلس إدارة جمعية الصليبيخات 

والدوحة التعاونية على دعمهم للبيت بإخراج 
زك��اة اجلمعية ، مما ميّكن البيت من حتقيق 
دوره وأه��داف��ه في رعاية األس��ر التي يكفلها 
داخل الكويت ، وتوفير متطلبات العيش الكرمي 
لها وترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي بني أفراد 

املجتمع.
وف��ي ختام ال��زي��ارة ق��دم اجليماز لرئيس 
مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة 
التعاونية هدية تذكارية نيابة عن بيت الزكاة، 
وتقديراً ل��دور اجلمعية ومساهمتها في أداء 

زكاتها لدعم البيت ومشاريعه اخليرية .

بيت الزكاة يتسلم الشيك

 أكد بذل اجلهد لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل اخليري

»إحياء التراث« بحثت مع اخلراز صعوبات 
املشاريع اخليرية خارج الكويت

قام وفد من  مجلس إدارة جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي ضم رئيس مجلس اإلدارة الشيخ طارق 
العيسى، وأمني السر الشيخ وليد الربيعة والشيخ 
سليمان البريه نائب رئيس مجلس اإلدارة والشيخ 
صالح النمش مدير اإلدارة املالية ب��زي��ارة لوزير 
الشؤون االجتماعية سعد اخلراز مبكتبه للمباركة 
باملنصب اجلديد ولشرح جهود اجلمعية في دعم 
العمل اخليري الكويتي وأهم اإلجن��ازات التي قامت 
بها جمعية إحياء ال��ت��راث اإلس��الم��ي خ��الل الفترة 
املاضية مع ذكر بعض الصعوبات التي تواجهها في 
عملها ومنها التحويالت املالية للمشاريع اخليرية 

خارج دولة الكويت.
وقد وعد الوزير ببذل اجلهود لتذليل الصعوبات 
التي تواجه العمل اخليري وتسهيل عمل اجلمعية في 

الوزير سعد اخلراز خالل استقباله مجلس إدارة جمعية إحياء التراث اإلسالميهذا اجلانب.
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أك��د البنك الكويتي للطعام واإلغ��اث��ة 
استمراره في دعم األسر املتعففة وأصحاب 
العوز من األيتام واألرام��ل عبر مشروعه 
)م��ص��رف ال��ع��ش��ي��ات( ال���ذي ي��وف��ر امل��واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة األس��اس��ي��ة م��ن ط��ع��ام وم��أك��ل 
ومشرب شهريا على مدار العام بالتعاون 

مع األمانة العامة لألوقاف.
وق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام للبنك سالم احلمر 
في تصريح صحفي أمس االثنني إن البنك 
يواصل عمله في هذا املشروع اخليري الذي 
يوفر املأكل واملشرب للمحتاجني من فقراء 
املسلمني ومساكينهم طوال العام بتمويل 

من مصرف العشيات في أمانة األوقاف.
وأض��اف احلمر أن امل��ش��روع يستهدف 
توزيع املساعدات واملستلزمات الضرورية 
على اآلالف من األس��ر األكثر احتياجا من 
خ��الل ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ل��دى البنك حتدث 

باستمرار إلضافة املتعففني واألسر الفقيرة 
ويتم توصيل املساعدات إليهم من خالل 
فريق عمل تطوعي محترف لديه القدرة 

على تغطية احملافظات الست.
وأوض��ح أنه ميكن لألسر املتعففة التي 
تقطن البالد وترغب في املساعدات العينية 
أن تقدم أوراقها في مقر بنك الطعام اجلديد 
مبنطقة قرطبة م��ؤك��دا أن عملية توزيع 
امل��واد الغذائية ضمن هذا املشروع جتري 
بعيدا عن وسائل اإلعالم كعادة بنك الطعام 

حفاظا على كرامة األسر.
وأكد أن املشروع يأتي ترجمة لتوجيهات 
سمو أمير البالد في االرتقاء بالعمل اخليري 
واإلنساني وسد حاجات األسر داخليا ثم 
التوسع إقليميا ودوليا مشيرا الى اهتمام 
البنك باألسر األكثر احتياجا وأشد فقرا من 
مطلقات وأرام��ل ومرضى وأيتام شريطة 

أن يحضروا أوراقهم الثبوتية كاملة ملقر 
البنك.وأشاد بحرص وزارة األوق��اف على 
مساهمتها الفاعلة في تنمية املجتمع وتلبية 
احتياجاته في مختلف املجاالت الفتا إلى أن 
األمانة منذ نشأتها وهي تشارك في اجلهود 
املجتمعية لتلبية االحتياجات االجتماعية 

والتنموية التي يفرزها الواقع.
وأشار احلمر في هذا الشأن إلى مراعاة 
حتقق الترابط بني املشروعات الوقفية 
وامل��ش��روع��ات األخ����رى ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
األجهزة احلكومية وجمعيات النفع العام.
وبني أن االتفاقية التي جتمع اجلانبني في 
هذا املشروع امتداد لهذا التعاون الفاعل 
الذي تعود ثمراته باخلير على احملتاجني 
ف��ي املجتمع الكويتي آم��ال اس��ت��م��رار هذا 
التعاون في الكثير من األنشطة واملشاريع 

املستقبلية لتلبية كل احتياجات املجتمع.

من  اآلالف  ع��ش��رات  م��س��اع��دة  إل���ى  ن��ه��دف  امل��ع��ت��وق: 
جلوئهم ظ��روف  وحتسني  اجل��وي��ة  التقلبات  ضحايا 

ال��ع��ل��م��اء أج�������ازوا إخ������راج أم������وال ال����زك����اة ل��ل��م��ش��اري��ع 
س������ع������ي������ًا إل�����������ى إغ���������اث���������ة امل������ن������ك������وب������ني ف���������ي م���ح���ن���ه���م 
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األنصاري يدعو إلى تبني أحدث اشتراطات 
السالمة باملباني الشاهقة

دع��ا اخلبير كويتي ملكافحة 
احلرائق أم��س االثنني ال��ى تبني 
أحدث اشتراطات السالمة املتعلقة 
ب��امل��ب��ان��ي ال��ش��اه��ق��ة )ن��اط��ح��ات 
ال��س��ح��اب( الس��ي��م��ا ف��ي منطقة 
اخلليج العربي التي تشهد عددا 

متزايدا منها.
واس��ت��ع��رض امل��دي��ر السابق 
ل�����الدارة ال��ع��ام��ة ل��إط��ف��اء في 
الكويت الفريق متقاعد يوسف 
األن��ص��اري ف��ي ورق���ة عمل أم��ام 
محاضرة عن االطفاء على هامش 
معرض األمن والسالمة )إنترسك 
2019( االشتراطات احمللية لدول 
اخلليج و)كود البناء( اخلليجي 
املوحد وال��ذي يعد األح��دث على 

مستوى العالم.
واعتبر األن��ص��اري ف��ي ورق��ة 
العمل التي حملت عنوان )اهمية 
التوافق بني اشتراطات الوقاية 
من احلريق والتخطيط املسبق 
لعمليات االن���ق���اذ ف��ي امل��ب��ان��ي 
العالية( ان منطقة اخلليج من 
أكثر املناطق متيزا ببناء االبراج 

العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 
24 متر وال��ت��ي تتعدى ارت��ف��اع 
الساللم االل��ي��ة الج��ه��زة االطفاء 

احلديثة.
وأك��د أنه البد من وج��ود خطة 
تدريبية محكمة للكوادر البشرية 
ال��ع��امل��ي��ة ف���ي م��ج��ال اإلط��ف��اء 
وجتهيزها باملعدات والتقنيات 
احل��دي��ث��ة “ألن احمل��اف��ظ��ة على 
س��الم��ة امل��ب��ان��ي وامل��ن��ش��آت هو 

اساس لضمان التنمية املستدامة” 
مستعرضا التجارب الكويتية في 

مجال االنقاذ ومكافحة احلرائق.
ودعا األنصاري وهو مستشار 
في اجلمعية الكويتية للحماية 
م��ن أخ��ط��ار احل��ري��ق ف��ي ختام 
احمل���اض���رة ال���ى ان���ش���اء م��رك��ز 
معلومات دولي يختص بتجميع 
الدراسات واملعلومات املستقاة من 
احلوادث في املباني العالية على 

ان تتبناه املؤسسات احلكومية 
املعنية بالدفاع املدني.

م����ن ن��اح��ي��ت��ه ق�����ال رئ��ي��س 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
للحماية من أخطار احلريق عادل 
النصار ف��ي تصريح ل��� )كونا( 
إن “اجلمعية تعتبر جمعية 
النفع العام األولى من نوعها في 
منطقة اخلليج وهي تشارك ألول 
مرة وبشكل رسمي في فعاليات 
املعرض الذي شهد حضور آالف 

الزوار من شتى أنحاء العالم«.
وأك���د أن ال��ك��وي��ت تستطيع 
م��ش��ارك��ة جت��رب��ت��ه��ا ف��ي مجال 
االن��ق��اذ ومكافحة احل��رائ��ق مع 
باقي دول العالم ألنها جتربة 
ثرية باملعلومات واخلبرات التي 

ترقى الى العاملية.
وي��س��ت��م��ر م���ع���رض األم����ن 
وال��س��الم��ة )ان��ت��رس��ك 2019( 
وال��ذي يقام في دبي حتى اليوم 
ويشارك فيه عدد كبير من 100 
ش��رك��ة أجنبية وع���دد كبير من 

املتخصصني في علوم اإلطفاء.

النصار مع الفريق األنصاري وحسام الكليب وبعض املسؤولني اإلماراتيني


