
سيَّرت جمعية الرحمة العاملية قافلة 
م��ن امل��س��اع��دات اإلنسانية إل��ى الالجئني 
السوريني في األردن بالتعاون مع طلبة 
كلية العلوم اإلداري����ة بجامعة الكويت 
واشتملت على سالت غذائية وكسوة لأليتام 
وهدايا وحلويات وألعاب لألطفال وحفل 
لدعم األطفال السوريني نفسياً من خالل 

الترفيه عنهم.
وق��ال رئيس مكتب سورية في جمعية 
الرحمة العاملية وليد السويلم: إن القافلة 
التي سيرت إل��ى األردن حملت رق��م 390 
واستفاد منها أكثر من 600 شخص مؤكداً 
حرص الرحمة العاملية على تفقد املناطق 
األكثر احتياجاً باإلضافة إلى التنوع في 

مشروعاتها اخليرية واإلنسانية.
وأك����د ع��ل��ى ح���رص ج��م��ع��ي��ة ال��رح��م��ة 
العاملية لدعم الشباب، وفتح املجال أمامهم 
للمشاركة في اجلهود اخليرية، مثنيا على 
التجاوب احلاصل من قبل أبناء الكويت 
وأس��ره��م للمشاركة، حيث قامت الرحمة 
العاملية بتنظيم عدد من الرحالت الشبابية 

منها الطبية واإلغاثية.
ودع����ا ش��ب��اب ال��ك��وي��ت إل���ى م��واص��ل��ة 
ج���ه���وده���م، واالن���غ���م���اس ف���ي األع���م���ال 
االجتماعية، واحل��رص على أن يكون لهم 
فيها باع ودور، ملا في ذلك من صقل للمواهب 
وتنمية للقدرات، وهو تنفيذ لرؤية اإلسالم 
في احل��ث على أداء املسؤولية املجتمعية 

والتي تقع على كاهل الشباب خاصة.

وأع���رب ع��ن خ��ال��ص الشكر والتقدير 
ل��وزارت��ي اخلارجية الكويتية والشؤون 
االجتماعية على اجل��ه��ود التي يبذالنها 
ملساعدة الالجئني السوريني ف��ي الداخل 
واخل��ارج منذ بدء األزم��ة السورية، وشدد 
على أن هذه اجلهود اإلغاثية تأتي جتسيداً 
للدور اإلنساني للكويت وشعبها في تخفيف 
معاناة الالجئني السوريني، ورسم البسمة 

على شفاه أشقائنا املنكوبني.
ووصف السويلم قوافل الرحمة اإلغاثية 
بأنها »م��ش��روع ن��وع��ي« ب��دأ ف��ي فبراير 

2012م، واستهدف محاور إغاثية متنوعة؛ 
منها تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية 
ومساعدات نقدية لألسر وط��رود غذائية 
ومستلزمات واحتياجات منزلية وتركيب 

أط��راف اصطناعية وس��داد إيجارات شقق 
سكنية، وأضاف السويلم أن املشروع شمل 
أيضاً كفالة األيتام واألسر وتوفير األدوية 
واملستلزمات واحلقائب الطبية وألعاباً 

لألطفال وكتباً تعليمية ومستلزمات التدفئة 
ومجمعات سكنية ومخيمات وس��ي��ارات 
إسعاف ومحطات مياه متنقلة ودور أيتام 

وعيادة متنقلة وآبار مياه ومخابز.
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السويلم: حريصون على دعم الشباب وفتح املجال أمامهم للمشاركة في العمل اخليري  

»الرحمة العاملية« سيرت قافلة من املساعدات اإلنسانية 
إلى الالجئني السوريني في األردن 

»التعريف باإلسالم« توزع مشروع 
»صوغة« لضيوف وزارة الصحة

وليد السويلم مع بعض الالجئات

إنطالقًا من دورها الرائد في هذا املجال 

مساعدات الكويت اإلنسانية تواصل مسيرتها مع قرب حلول شهر رمضان

جمعية الهالل األحمر الكويتي تطلق حملتها اخليرية الرمضانية السنوية 

فريق شباب اخلير التطوعي

قام وفد من جلنة التعريف باإلسالم ضم كل 
من مدير إدارة العالقات العامة واإلع��الم محمد 
جميل الشمري، ومدير مكتب كبار املتبرعني جوده 
الفارس، ومشرف العالقات العامة جابر الشمري 
بزيارة إلى وزارة الصحة حيث كان في استقبالهم 
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم مشعل تركي 

العنزي ورئيس قسم الضيافة حسني بو كبر.
 وم��ن ناحيته ق��ال مدير مكتب كبار املتبرعني 
ج��وده الفارس: بفضل الله تعالى أشهر إسالمه 
باللجنة آالف املهتدين اجلدد من شتى اجلنسيات 
واجلاليات ضيوف الكويت، ونحرص بدورنا 
على التواصل الفعال مع غير املسلمني، وكذلك 
لدينا جهود حثيثة جت��اه رعاية املهتدين اجلدد 
وتعليمهم الطهارة والوضوء والصالة وأرك��ان 
اإلسالم وأركان اإلميان، بجانب الفصول الدراسية 
التي تقيمها اللجنة للمهتدين اجل��دد، من خالل 
مشروع تعليم اللغة العربية وغيرها من األنشطة 

والفعاليات التي تقوم بها اللجنة.
فيما عرض مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
باللجنة محمد جميل  للعنزي وبوكبر  مشروع 
»صوغة«  والذي يهدف إلى تقدمي هدايا تراثية عن 
تاريخ الكويت لكبار ضيوف وزوار الدولة من غير 
املسلمني، وذلك إليصال رسالة اإلسالم الصحيحة 

السمحة إليهم بطريقة غير مباشرة.
وأوضح جميل إن فكرة مشروع »صوغة«  تهدف 
لتعزيز التواصل وغرس احملبة وتوثيق العالقات 
ْوا ِنْعَم  ابُّ مستشهداً بحديث الرسول« َتَهاَدواْ َتَ
ِمْفَتاُح احَلاَجِة الَهديُة« وبني إن املشروع  يهدف 

لدعوتهم بطريقة غير مباشرة، و إب��راز اجلانب 
اإلعجازي في القرآن الكرمي للمهتدين اجلدد ولغير 
املسلمني، ونستهدف بهذا املشروع كبار ضيوف 
الكويت من غير املسلمني مبختلف لغاتهم وأديانهم 
من السفراء والشخصيات الدبلوماسية، والعبي 
ك��رة القدم احملترفني واحملكمني واالستشاريني 
واألطباء واملمرضني، وهيئة التدريس باجلامعات 
وق��ائ��دي ال��رح��الت اجل��وي��ة زوار دول��ة الكويت 
واملضيفني واملضيفات في شركات الطيران احمللية 
والعاملية.  وح��ول طبيعة املشروع ق��ال جميل : 
الهدية عبارة صندوق يحتوي على بوم كويتي 
) سفينه ( ، وكتيب صغير عن معالم الكويت. 
وف��الش مم��وري بداخله ترجمة معاني القرآن 
الكرمي بلغة الضيف ) االجنليزية – الفرنسية 
– اإلسبانية – الهندية – الصينية ..ال��خ( والقى 
املشروع أعجاب واستحسان العنزي، الفتا إنه 
سيساهم بشكل أس��اس��ي ف��ي تعريف األخ��ري��ن 
بالدين اإلسالمي احلنيف وبثقافة أه��ل الكويت 

وعاداتهم وتقاليديهم العربية األصيلة.
وختاماً تقدم وف��د جلنة التعريف باإلسالم 
الزائر بشكر العنزي وبوكبر على كرم الضيافة 
وحسن االستقبال والتعاون الالمحدود لنشر 
وتفعيل رس��ال��ة اللجنة، فيما عبر العنزي عن 
سعادته العارمة ب��زي��ارة وف��د جلنة التعريف 
باإلسالم ل��وزارة الصحة مؤكداً إن اللجنة تقوم 
بجهود حثيثة جتاه شريحة مهمة من ضيوف دولة 
الكويت ولديها بصمات رائ��دة في شتى املجاالت 

الدعوية والتعليمية التربوية والتثقيفية.

فريق التعريف باإلسالم خالل زيارتهم وزارة الصحة

د. عبدالله املعتوق خالل تفقده مخيمات النازحني العراقيني شرقي املوصل

م��ع ق��رب ح��ل��ول شهر رم��ض��ان الفضيل 
وج��ري��ا ع��ل��ى ع��ادت��ه��ا ف��ي م��ث��ل ه���ذه األي���ام 
املباركة من كل عام واصلت قاطرة املساعدات 
االن��س��ان��ي��ة الكويتية مسيرتها االغاثية 
للمحتاجني في مختلف أصقاع العالم وذلك 

انطالقا من دور الكويت الرائد في هذا املجال.
 وف��ي ه��ذا اإلط���ار دشنت جمعية الهالل 
األحمر الكويتية حملتها اخليرية الرمضانية 
السنوية لتوزيع السلة الرمضانية على 
150 أسرة محتاجة من املسجلة في كشوفات 

اجلمعية.
 وقالت مديرة إدارة املساعدات احمللية في 
اجلمعية مرمي العدساني في تصريح صحفي 
ب��ه��ذه املناسبة إن اجلمعية تنظم سنويا 
حمالت خيرية لتوزيع ال��س��الل الغذائية 
مبناسبة شهر رمضان املبارك ليعم خيرها 
على األس��ر احملتاجة ف��ي الكويت ف��ي حني 

سيستمر توزيع املساعدات مع دخول الشهر 
الفضيل وطوال أيامه املباركة ليشمل خمسة 

آالف أسرة مسجلة بكشوفات اجلمعية.
وأك���دت ح��رص اجلمعية على مواصلة 
تنفيذ املشاريع اإلنسانية وإدخال املساعدات 
اإلغاثية لتصل إلى كل األسر الفتة إلى سعي 
اجلمعية الدائم في رمضان إلى تعزيز القيم 
السمحة من خالل إتاحة الفرصة للخيرين 
واحملسنني ملساندة إخوانهم في اإلنسانية 
وامل��ش��ارك��ة ف��ي ال��ب��رام��ج الرمضانية التي 

تنفذها اجلمعية.
وتأكيدا على دور الكويت الرائد في مجال 
العمل االنساني أعلن رئيس الهيئة االسالمية 
اخليرية العاملية الدكتور عبدالله املعتوق 
ان��ه سيتم تلبية االحتياجات الضرورية 

والعاجلة للنازحني العراقيني في املخيمات.
 وقال املعتوق في تصريح ل� )كونا( انه 

بعد قيامه بتفقد مخيمات النازحني العراقيني 
شرقي املوصل وتعرفه على االحتياجات 
الضرورية لهم سيفاحت املنظمات اخليرية في 
الكويت لالسراع بإرسال املعونات العاجلة 

للنازحني العراقيني للتخفيف عن معاناتهم.
 واشار إلى أن الهيئة وبالتعاون مع العديد 
من املنظمات اخليرية واملؤسسات احلكومية 
الكويتية س��وف ي��ق��وم��ون مب��د ي��د العون 
وبشكل سريع للتخفيف عن معاناة النازحني 

العراقيني الذين وصف وضعهم باملؤسف.
من جانبه قال املدير العام للهيئة اخليرية 
االسالمية بدر السميط في تصريح مماثل ان 
الهدف من زي��ارة الوفد الى اقليم كردستان 
هو تفقد اوضاع النازحني العراقيني ومعرفة 
النواقص التي ميكن تقدميها من اجل التخفيف 
من معاناتهم حيث م��ازال يقيم أع��داد كبيرة 
منهم في مخيمات مشيرا الى انهم قاموا ايضا 

ميدانيا بتفقد املشاريع املنفذة من قبل الكويت 
للنازحني العراقيني.

وفي طهران قام وفد جمعية الهالل األحمر 
الكويتي بجولة ميدانية في املناطق املتضررة 
من جراء السيول في محافظة )خوزستان( 

االيرانية.
 وقال نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
انور احلساوي لوكالة االنباء الكويتية ان 
الوفد اطلع في اجلولة عن قرب على حجم 
األض���رار التي حلقت بتلك املناطق معلنا 
استعداد اجلمعية للمساهمة في تخفيف اثار 
االضرار عن اهالي االهواز والشعب االيراني 
وذلك من خالل توزيع اخليام و)البطانيات( 

عليهم.
وكانت جمعية الهالل األحمر الكويتي 
قد أرسلت مساعدات انسانية واغاثية إلى 
متضرري السيول في إيران تزن 80 طنا عبر 

جسر جوي أمر به سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد.

وف��ي اليمن حيث أعلنت جمعية الهالل 
األح��م��ر الكويتية ت��دش��ني حملة مكافحة 
الكوليرا مبديرية )جبل حبشي( بالتعاون 

مع شبكة استجابة لالعمال اإلنسانية.
 وقالت األمينة العامة في اجلمعية مها 
البرجس ل� )كونا( إن جهود اجلمعية في دعم 
القطاع الصحي ومواجهة األم��راض املعدية 
في اليمن ساهمت في التخفيف من معاناة 
امل��واط��ن��ني ووض��ع��ت ح��دا الن��ت��ش��ار مرض 

الكوليرا هناك.
 وف��ي أنقرة حيث قامت جمعية النجاة 
اخليرية الكويتية بوضع حجر األساس لبناء 
مدرسة منوذجية سادسة لالجئني السوريني 
مبدينة )شانلي أورفا( جنوب تركيا بحضور 

والي املدينة عبدالله ايرين.

 وق���ال م��دي��ر ادارة التعليم اخل��ارج��ي 
باجلمعية اب��راه��ي��م ال��ب��در ف��ي تصريح 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( ان الطاقة 
االستيعابية للمدرسة تبلغ أكثر من ألف 
طالب وطالبة وسيتم تشييدها بطريقة 

عصرية حديثة.
 وأك��د ح��رص اجلمعية على توفير كافة 
االمكانيات التي جتعل من تلك املدرسة بيئة 
تعليمية هادفة وجاذبة لالرتقاء مبستوى 

عال للطلبة.
من جهة أخرى تستضيف الكويت اليوم 
االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي للجمعيات الوطنية 
باملنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األح��م��ر ف��ي دورت���ه 44 وال��ت��ي ت��ق��ام تت 
شعار )مبادئنا جتمعنا( برعاية الشيخ 
صباح اخلالد ا نائب رئيس ال��وزراء وزير 

اخلارجية.

»النجاة اخليرية« تنظم أنشطة قرآنية ودعوية وثقافية في مركز »املزيني« بألبانيا 
يقوم مركز »املزيني الثقافي« التابع جلمعية 
النجاة اخليرية بألبانيا بنشر وتعليم اللغة 
العربية واللغة االجنليزية وإقامة احملاضرات 
الدينية وتعليم وتنظيم األنشطة الثقافية 
والتربوية للطالبات املقيمات ب��ال��دار، والتي 
يفدن من شتى مناطق بعيدة الستكمال دراستهن 

اجلامعية.
  وفي هذا الصدد قالت رئيسة القطاع النسائي 
بجمعية النجاة اخليرية وض��ح��ة البليس: 
أصبح« مركز املزيني« معلماً ثقافياً ودينياً 
ودعوياً وتربوياً وترفيهياً يشار إلية بالبنان 
ف��ي جمهورية البانيا، وغ��دا قبلة الطالبات 
اجلامعيات ذوات الدخل احملدود الالتي يقدمن 

من أرياف البانيا طلباً للعلم.
   وت��اب��ع��ت: ي��ب��ذل امل��رك��ز اه��ت��م��ام��اً حثيثاً 
بالقرآن ال��ك��رمي وح��ث الطالبات على حفظه 
وحسن تالوته، كما يقيم احملاضرات واألنشطة 
الدينية التي تنمي ثقافة املسلمني وتعزيز  
هويتهم الدينية، حيث أق���ام امل��رك��ز سلسلة 
من احمل��اض��رات منها الصوم وأحكامه ودع��اء 
اإلفطار، ومحاضرات أخرى منها أهمية العلم. 
والتفكر في اسماء الله. وشرح لسورة »الكهف« 
وبيان فضلها. وقصص من إس��الم الصحابة 
رض��وان الله عليهم. ومحاضرة عن الصالة، 

وأخرى حول سورة يوسف.
وأضافت:  يولي املركز اهتماماً خاصاً بتعليم 

اللغة العربية ونشر ثقافتها حيث يقيم الفصول 
الدراسية، ويوزع املناهج املبسطة التي تشرح 
مبادئ تعليم اللغة العربية، وتظى الفصول 
بتفاعل مميز حيث أن امل��ش��ارك��ات يرغنب في 
تعلم اللغة العربية حتى يتقن ق��راءة القرآن 
ال��ك��رمي وللتعرف كذلك على ثقافة وتاريخ 
العرب املشرق. كما نقيم دورات لتعليم اللغة 
االجنليزية، ويحرص املركز على إقامة األنشطة 

الترفيهية والترويحية للطالبات.  
الف���ت���ة أن����ه ت�����زور امل���رك���ز ب���ني ال��ف��ي��ن��ة 
واألخ���رى أم��ه��ات الطالبات املقيمات باملركز  
وذل��ك لالطمئنان عليهن وال��وق��وف على أهم 
احتياجاتهن، وعندما يشاهدن املركز والطريقة 

احلديثة التي مت بنائه عليها واالهتمام الشديد 
بالطالبات والرعاية املميزة التي تقدم لهن، 
يشدن بدور الكويت اإلنساني العاملي، ويدعني 
الله لها باألمن واألمان. يذكر أن النجاة اخليرية 
من أول��ى اجلمعيات الكويتية بل واإلسالمية 
التي لها بصمات إنسانية وطبية وتعليمية 
وثقافية رائدة في جمهورية البانيا، حيث عمدت 
اجلمعية إلى إلقاء احملاضرات واللقاءات الدينية 
والتوعوية وإقامة مسابقات القرآن الكرمي وذلك 
الستعادة الهوية الدينية لهذا الشعب املسلم، 
كما قامت اجلمعية بإنشاء إذاعة القرآن الكرمي، 
واملساهمة كذلك بشكل فعال في بناء وترميم 

جانب من األنشطة الدعوية في مركز املزينيالعديد من املساجد وكفالة األيتام.


