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أكد أن »دلتا« يجتاح 100 دولة ويتسبب في إنهيار منظومات صحية

الجاراهلل: استحواذ دول على اللقاحات خارج 
التنسيق األممي ساهم في تفشي التحورات

الفارس: 90% نسبة اإلشغال السريري ألجنحة كوفيد في »األميري«
و50% في »العناية«.. وزيادة ملحوظة بين صغار السن والحوامل

أكد رئيس اللجنة االستشارية لمواجهة »كورونا« د.خالد الجارالله أن تحور »دلتا« 
يجتاح 100 دولة ويتسبب في إنهيار منظومات صحية.

»تويتر« إن شح إمدادات شركات اللقاحات  وقال الجارالله في تغريدة على حسابه بـ
وإســتــحــواذ بــعــض الــــدول لــهــا خـــارج التنسيق األمــمــي ســاهــم فــي تفشي الــتــحــورات 

وتداعيات »كوفيد«.
وأوضح أن التجاذب السياسي واإلنقسام المجتمعي يقوض جهود المكافحة.

لــإجــراءات الوقائية وتسريع  الــجــارالــلــه على ضـــرورة إخــصــاع بــؤر التفشي  وشـــدد 
التطعيم.

من ناحية اخرى أظهرت االحصائيات الحديثة ارتفاعا قياسيا في معدالت اإلصابة 
ودخــــول وحــــدات الــعــنــايــة الــمــركــزة بــالــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة، الســيــمــا بــيــن فــئــة غير 
السريري في مستشفى األميري على سبيل  المطعمين، حيث بلغت نسبة اإلشغال 
المثال، %90 في أجنحة كوفيد، و%50 في وحدة العناية المركزة وأغلبهم من غير 

المطعمين.
الرحمن  د. عبد  المركزة بمستشفى األميري  التخدير والعناية  وكشف رئيس قسم 
األمــيــري وجميع  الــمــركــزة بالمستشفى  للعناية  فــتــح وحـــدات جــديــدة  الــفــارس عــن 
مستشفيات الكويت خالل األسابيع القليلة الماضية الستيعاب الزيادة المتسارعة 

في عدد االصابات.
المركزة في مستشفى األميري والعمل جاري  للعناية  إلى تشغيل وحدتين  وأشار 
على تجهيز وحدة ثالثة لالستعانة بها في حال استمرار الزيادة في حاالت الدخول 
إلـــى الــمــســتــشــفــى، الفــتــا إلـــى تــســجــيــل زيــــادة مــلــحــوظــة بــيــن الــفــئــات صــغــيــرة الــســن، 

والنساء الحوامل خالل هذه الموجة بخالف الموجة السابقة.
وأشار إلى أن أغلبهم من فئة غير المطعمين.

وأكد الفارس أن واحد من كل 10 مرضى في أجنحة مستشفى األميري حاصل على 
جرعة واحدة، أو مكتمل التحصين، في حين أن %90 من المرضى غير محصنين.

النائب محمد عبيد الراجحي :
 شكرًا للشعب الكويتي العظيم

وكيل التربية يستقبل 50 مراجعًا اليوم 
وسط اجراءات احترازية مشددة

»الهالل األحمر الكويتية«: دعم صحي 
عاجل لتونس في مواجهة تفشي كورونا

أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتية اليوم مساهمتها في »توفير االحتياجات الصحية والطبية 
)كــورونــا( وتسجيل  فــيــروس  إثــر تفشي  التي تعاني أوضــاعــا صحية صعبة  فــي تونس  لألشقاء 

أرقام إصابات قياسية«.
الكويتية »التضامن  األنــبــاء  لــوكــالــة  الــســايــر  الــدكــتــور هــالل  الجمعية  إدارة  رئــيــس مجلس  وأكـــد 
الكويتي مع األشقاء في تونس في مختلف األزمات والمحن وفي هذا الظرف العصيب«، الفتا إلى 

أن )الهالل األحمر( الكويتية لن تتوانى في دعم الشعب التونسي الشقيق«.
للوقوف على  الدكتور عبداللطيف شابو  التونسي  الهالل األحمر  إنه »تم االتصال برئيس  وقــال 
أعــرب شابو  الوضع الصحي والوبائي هناك، وقد  العاجلة واالطــالع على  االحتياجات الصحية 
عن بالغ شكره للكويت وللجمعية على المساهمة والوقوف إلى جانب الشعب التونسي في هذا 

الظرف«.
وشدد الساير على »حرص الكويت على مد يد العون لتونس ومساعدتها في التصدي للجائحة 
وعلى وقوف الهالل األحمر الكويتي إلى جانب األشقاء في تونس في السعي الدؤوب للحفاظ على 

الصحة العامة وسط الظروف الصعبة التي تمر بها بالدهم حاليا«.
وقال إن العالقات األخوية التي تربط البلدين الشقيقين تشكل أساس هذا التعاون »الذي سيمكننا 

من دعم العاملين في الخطوط األمامية في تونس على مكافحة هذا الوباء«.

أعلن النائب محمد عبيد الراجحي العثور على ابنه عبيد البالغ من 
 وقال   الراجحي في تغريدة له :  

ً
العمر 13 عاما

 شكرا شكرا
 للشعب الكويتي العظيم على هذه الفزعه الغير مستغربه

 لكل من اتصل وساهم في البحث معنا
ً
 شكرا

 شكرا لوزير الداخلية
 الفريق عصام النهام

ً
 شكرا

 شكرا لألخ فراج الزعبي
 شكرالألخ صالح الدعاس

 شكرا لجميع ضباط وافراد الداخلية
 اللهم احفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه

كتبت رنا سالم

الثاني االستثنائي  الــدور  الثاني عشر اختبارات  فيما يختتم طالب 
اليوم األحد  ، يواصلون اختباراتهم  الــجــاري  الخميس من االســبــوع 
لــالســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بــمــادة الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة للقسمين 
العلمي واألدبي واللغة العربية »المجاالت األدبية والعروض وتاريخ 
األدب » ، وتــوقــعــت مــصــادر تــربــويــة مــطــلــعــة اعــــالن الــنــتــائــج السبت 

المقبل .
 
ً
اليعقوب 50 مراجعا التربية د.علي  ، يستقبل وكيل وزارة  إلــى ذلــك 

 
ً
صــبــاح الــيــوم األحـــد مــن الــســاعــة الــخــامــســة وحــتــى الــســابــعــة صباحا
 ، وسيتم االستقبال 

ً
والذين قاموا بالحجز عبر منصة »متى« مسبقا

 
ً
ات احترازية مشددة وفق توصيات وزارة الصحة تجنبا وسط اجراء

إلصابة المراجعين بكوفيد 19 .
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الكويت ترسم البسمة والفرحة على وجوه 
املحتاجني مع قرب حلول عيد األضحى

مـــع قـــرب حــلــول عــيــد األضـــحـــى الــمــبــارك حــيــث تتجلى 
جميع مــعــانــي اإلنــســانــيــة فــي أســمــى صــورهــا تتبارى 
الــمــؤســســات والــهــيــئــات الــخــيــريــة الكويتية فــي إيــصــال 
الــــمــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة إلــــــى مــســتــحــقــيــهــا لــتــمــتــزج 
الــكــريــم للجميع السيما  الــعــيــش  بــتــوفــيــر  االحـــتـــفـــاالت 
الفئات المحتاجة التي هي محط اهتمام المسؤولين 

عن النشاط اإلنساني في دولة الكويت.
وحــــرصــــا مــنــهــا عـــلـــى مـــالمـــســـة الـــحـــاجـــات اإلنــســانــيــة 
واالستجابة الفاعلة معها واصلت قاطرة المساعدات 
اإلنسانية الكويتية مسيرتها انطالقا من دور الكويت 
الرائد في هذا المجال الذي رسمته لها قيادتها الرشيدة 
الــوقــوف إلــى كــل محتاج أينما كــان دون  والمتمثل فــي 

تمييز.
وفــي هــذا اإلطـــار وفــي ظــل مــا يعيشه العالم مــن ظــروف 
اســتــثــنــائــيــة بــمــواجــهــة فـــيـــروس )كـــورونـــا الــمــســتــجــد – 
كوفيد 19( ومتحوراته والــذي يتطلب تكاتف الجميع 
أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي توزيع كوبونات 

عــــــــــيــــــــــد األضــــــــــحــــــــــى 
الــــمــــبــــارك لــمــصــلــحــة 
2500 أسرة محتاجة 
داخـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــبـــــــــــالد 
والــــمــــســــجــــلــــيــــن فـــي 

كشوفات الجمعية.
وتــــــأكــــــيــــــدا عـــــلـــــى أن 
عـــــطـــــاء الـــــكـــــويـــــت لــم 
يتوقف عن مساعدة 
الــمــحــتــاجــيــن ســــواء 
داخــلــهــا أو خارجها 
قـــالـــت مــــديــــرة إدارة 
المساعدات المحلية 
فـــي الــجــمــعــيــة مــريــم 
الـــعـــدســـانـــي لــوكــالــة 

األنــــبــــاء الــكــويــتــيــة )كــــونــــا( إن تـــوزيـــع كـــوبـــونـــات عيد 
إلـــى مشاريع  األضــحــى عــلــى األســـر المحتاجة يــضــاف 
الــهــالل األحــمــر الكويتي المتواصلة فــي تقديم  جمعية 

مساعدات متعددة األوجه لهذه األسر.
إلــى رسم  وأوضــحــت العدساني أن هــذه الحملة تهدف 
البسمة والــفــرحــة على وجـــوه األطــفــال والــنــســاء وكبار 
الـــســـن مـــؤكـــدة حــــرص الــجــمــعــيــة عــلــى مـــســـانـــدة األســـر 
المتعففة والــتــخــفــيــف عــنــهــم مــع قـــرب حــلــول األضــحــى 
المبارك بما يسهم في إرساء روح البهجة على الجميع.
الــتــي تقدمها الجمعية لألسر  الــمــســاعــدات  وبــيــنــت أن 
الـــمـــحـــتـــاجـــة داخــــــل الـــكـــويـــت تــشــمــل األرامــــــــل واأليــــتــــام 
والــمــطــلــقــات وذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة والــمــرضــى 

وكبار السن ومحدودي الدخل.
وانـــطـــالقـــا مــــن حــقــيــقــة أن “الــــمــــاء هــــو أســــــاس الــحــيــاة 
الــكــويــت عــبــر مؤسساتها  عــلــى األرض” واصــلــت دولـــة 
الــدؤوبــة في توفير الماء  وهيئاتها الخيرية جهودها 

عبر مشاريع نوعية تنفذها في عدد من الدول.
اللواء  وفــي هــذا السياق افتتح محافظ )لحج( اليمنية 
)الـــوهـــط( بمديرية  أحــمــد تــركــي مــشــروع مــيــاه منطقة 
)تـــبـــن( الـــــذي تــســتــفــيــد مــنــه أكـــثـــر مـــن 2500 أســـــرة في 
الــمــنــطــقــة ومــحــيــطــهــا بــتــمــويــل مـــن الــجــمــعــيــة الكويتية 
لالغاثة ضمن حملة )الكويت بجانبكم( المستمرة منذ 

سبع سنوات.
وأعــــــرب الــمــحــافــظ تـــركـــي فـــي تــصــريــح صــحــفــي خــالل 
افتتاح المشروع عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة 
وشعبا على دعمهم السخي للشعب اليمني في مختلف 

المجاالت.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الجمعية الكويتية لالغاثة 
فـــي دعــــم مــحــافــظــة )لـــحـــج( وبــقــيــة الــمــنــاطــق الــيــمــنــيــة 
بــالــمــشــاريــع الــحــيــويــة والــمــســتــدامــة الــتــي تسهم بشكل 

فاعل في تخفيف معاناة المواطنين.
ومــــن جــانــبــه قــــال مــديــر )مــؤســســة اســتــجــابــة لــألعــمــال 
اإلنـــســـانـــيـــة فــــي عــــــدن( الـــمـــنـــفـــذة لـــلـــمـــشـــروع الــمــهــنــدس 
عــــــــــبــــــــــدالــــــــــرحــــــــــمــــــــــن 
الـــــــــــقـــــــــــاســـــــــــمـــــــــــي أن 
المشروع يتكون من 
حـــفـــر بـــئـــر ارتــــوازيــــة 
بــــعــــمــــق 150 مــــتــــرا 
وتــــنــــفــــيــــذ األعــــــمــــــال 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وربــــط 
خــط الــضــخ وتــوريــد 
الـــــمـــــضـــــخـــــة وبــــــنــــــاء 
غـــــرفـــــة خـــــاصـــــة بــهــا 
الـــــى أن هـــذا  مـــشـــيـــرا 
الـــمـــشـــروع سيخفف 
عـــلـــى أبــــنــــاء مــنــطــقــة 
)الــوهــط( ومحيطها 
مشقة الحصول على 
المياه. بدوره ذكر نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية 
لالغاثة في اليمن الدكتور عادل باعشن ان هذا المشروع 
الــكــبــيــر ســـيـــخـــدم شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن أبــــنــــاء مــحــافــظــة 
)لحج( ويضع نهاية لمعاناة سكان المنطقة مع أزمة 
المياه مشيرا الى أهمية مثل هذه المشاريع التنموية 
والتي تسهم في رفــع معاناة اليمنيين بتوفير المياه 

باعتبارها أهم مقومات الحياة.
ولــفــت إلـــى أن هـــذا الــمــشــروع يــأتــي ضــمــن جــهــود دولــة 
الكويت في إغاثة الشعب اليمني في كافة المحافظات 
المحررة والتي تتمثل في االسهام بإعادة تأهيل البنى 

التحتية وتوفير الخدمات األساسية.
وســعــيــا لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الــمــرضــى وانــتــظــارهــم 
الــعــالج شــهــدت محافظة  أوقــاتــا طويلة للحصول على 
مأرب اليمنية وضع حجر اساس لمشروع مركز صحي 
تحت اشراف جمعية الهالل االحمر الكويتي هو الثالث 

من نوعه من المشاريع الخدمية في اليمن.

مخالفون إقامة ويعيشون على مساعدات الجيران وأهالي المنطقة

معاناة حراس مدارس الفروانية مستمرة منذ عام ونصف بال رواتب !
النجار لـ »بوبيان نيوز« : ال نستطيع الرد على مكالمات أسرنا خوفًا من طلبهم للمال وال نملك ثمن لحم األضحية !

ضابطات األمن حصلن على رواتبهن ولكننا لم نحصل على دينار واحد
كتبت رنا سالم

جــــوع ، حـــرمـــان ، غـــربـــة وقـــلـــق مـــع غـــيـــاب االســـتـــقـــرار األســــري 
والنفسي جميعها مشاعر ال إنسانية عاشها 660 حارسًا في 
مدارس الفروانية منذ ما يقارب العام ونصف وهم بال رواتب 
، مخالفون لقانون اإلقامة ، وفي حالة انتظار دائم للمساعدات 
الخيرية من قبل مديري ومعلمي المدارس والجيران وأهالي 
الخير حتى عجز هؤالء عن مساعدتهم أيضًا ، وبينما قرر 615 
حارسًا منهم الرحيل لبالده دون حصوله على دينار واحد من 
راتبه الشهري ، ظل 45 حارسًا في مدارسهم يمارسون أعمالهم 
الطبيعية اليومية ويحرسون أثاث وأجهزة المدارس التي تقدر 
إلــى أذهانهم ولــو للحظة أن  بماليين الدنانير دون أن يتبادر 
يستحلوها أو يسرقوها ، وبرغم الحاجة فإنهم لم يستطيعوا 
خيانة مهنتهم التي تتطلب امتالك صاحبها للمبادئ واألمانة 
فــي المقام األول !ومــن هنا تــواصــل الــحــارس أحمد النجار مع 
“بوبيان نيوز” لينقل معاناة يعيشها هو وزمالئه منذ أكثر 
من عامًا ونصف وهم يتلقوا المساعدات العينية من الجيران 
واألهالي في المنطقة حتى يستطيعون الحصول على الطعام 
، ولكنهم  فـــي عــمــلــهــم  والـــشـــراب و مـــا يمكنهم مـــن االســـتـــمـــرار 
الــصــرف عــلــى أســرهــم وتوفير  الــوقــت ال يستطيعون  فــي ذات 

احتياجاتهم ما جعلهم يشعرون بالعجز .

 ثمن األضحية
أنــه ال يستطيع استقبال مكالمات هاتفية من  الــنــجــار  قــال   و 
 ، أســرتــه خــوفــًا مــن طلبهم للمال مــن أجــل شـــراء احتياجاتهم 
فــي الــوقــت الــذي ال يمتلك هــو ثمن اشــتــراك االنــتــرنــت الشهري 
لالطمئنان عليهم والتواصل معهم ، مشيرًا إلى أنه مع اقتراب 
عيد األضحى المبارك ال يستطيع هو أو زمالئه ارســال المال 

ألسرهم من أجل شراء المالبس والطعام و “لحم األضحية “ !

 انتظار املساعدات
وأضاف النجار تواصلنا مع كافة الجهات المعنية من وزارت 

التربية والشؤون والمالية ولجنة المناقصات المركزية، كما 
تواصلنا مــع العديد مــن الجهات اإلعــالمــيــة فــي محاولة لحل 
أزمتنا ولكن دون جدوى ، وكأننا نحدث أنفسنا، مشيرًا إلى أن 
رواتبهم قد انقطعت تمامًا منذ حبس صاحب شركة الحراسة 
ولكن يفترض أن يكون هناك حاًل ، فال يعقل أن يعيش انسان 
الــمــدة بانتظار المساعدات وهــو على رأس عمله بال  كــل هــذه 

راتب !

 تعويض النقص
وتابع أن وزارة التربية عوضت النقص في أعداد الحراس الذين 
تــركــوا الــبــالد خـــالل الــمــدة الــمــاضــيــة عــبــر االســتــعــانــة بمنفذي 
لــلــرجــوع إلى  الــخــدمــة ، مستدركًا بــالــقــول نحن على اســتــعــداد 

الــتــي عملنا بها طيلة 15 شهرًا  ديــارنــا ولكننا نــريــد رواتــبــنــا 
مضوا .

زيارات منتظمة
وأوضــح أن مراسل وزارة التربية يقوم بزيارة حــراس مــدارس 
الــفــروانــيــة شــهــريــًا بــمــواعــيــد مــنــتــظــمــة لــكــتــابــة تــقــريــر مفصل 
يــوضــح فــيــه الــتــزام الــحــارس بــالــمــواعــيــد واالنــضــبــاط ونظافة 
هــنــدامــه والــتــأكــد مــن عــدم وجـــود أي تلفيات فــي الــمــدرســة مع 
حصوله على امضاء حــارس المدرسة على هذا التقرير ، دون 
إلــى المسؤولين  الــحــراس  أن يلتفت لنقل حالة وحاجة هــؤالء 
بعد أن أصبحوا ينتظرون المعونات من اآلخرين وتجرحهم 

ذلة السؤال !

مخالفون لإقامة
وأضاف حصلنا على تمديدات شهرية من قبل وزارة الشؤون 
لحين تحويل اإلقــامــة ولكننا أصبحنا اآلن مخالفون لقانون 
اإلقامة فعليًا ، وكل يوم يمر علينا يحسب عليه غرامة دينارين 
فــي الــوقــت الــذي ال نتلقى فيه رواتـــب ، الفــتــًا إلــى أن ضابطات 
األمــن الالتي عانين من نفس األزمــة قد حصلن على رواتبهن 
منذ 3 أشهر إال أننا لــم نحصل على ديــنــار واحــد مــن رواتبنا 
اتــخــاذ القرار  حتى اآلن وال نعلم مصيرنا وال نستطيع حتى 
بــالــعــودة إلـــى بـــالدنـــا أو الــبــقــاء مـــدة أطــــول عــلــى هـــذا الــوضــع 

العصيب  .

 أزمة نقص
ودعـــا الــنــجــار قــيــاديــي وزارة الــتــربــيــة والــهــيــئــة الــعــامــة للقوى 
الــعــامــلــة إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي أزمــتــهــم الســيــمــا مــع بـــدء وزارة 
الــتــربــيــة فــي اتــخــاذ خــطــوات بــشــأن خطتها لــالســتــعــداد للعام 
الــدراســي المقبل مــشــيــرًا إلــى أن الــــوزارة ســتــواجــه أزمـــة نقص 
حــتــمــيــة فـــي أعـــــداد حـــــراس مـــــدارس الـــفـــروانـــيـــة إن لـــم تستطع 
معالجة هـــذا الــمــلــف ســريــعــًا ومــحــاســبــة الــمــســؤول عــن ضياع 

رواتبهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

كتب  عايد العرفج :

الــقــدرة اإلنتاجية  الــحــرمــي إن  الــشــؤون النفطية كــامــل  قـــال خبير 
 في أحسن 

ً
للكويت من النفط لم تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميا

 وفــق اتــفــاق اوبــك تصل 
ً
 إلــى ان حصة الــبــالد حاليا

ً
األحـــوال، الفــتــا

لـ2.2 مليون برميل.
»بوبيان نيوز« أن الحديث عن إنتاج  واضاف في تصريح خاص لـ

3 ماليين برميل، ال يعكس الواقع الحالي.
وفيما يتعلق باتفاق دول أوبك بلس، أكد الحرمي إن االتفاق ساري 
 إلى أن انتاج كل دولة كما تشاء سيخلق حالة من 

ً
المفعول، مشيرا

.
ً
الفوضى في السوق النفطية، ومن ثم تتأثر األسعار سلبا

وارتفعت أسعار النفط في تــداوالت أمس بواقع 2.4 دوالر، ليبلغ 
 للبرميل في تــداوالت 

ً
 للبرميل، مقابل 71.90 دوالرا

ً
74.30 دوالرا

 لـــالســـعـــار الــمــعــلــنــة مـــن مــؤســســة الــبــتــرول 
ً
الـــيـــوم الـــســـابـــق، وفـــقـــا

الكويتية.
وارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعامالت امس الجمعة، لكنها 
سجلت خــســائــر أســبــوعــيــة مــع اســتــمــرار حــالــة عـــدم اليقين بشأن 

المعروض العالمي من الخام.
وســجــل الــخــام خسائر هــذا األســبــوع جـــراء فشل مجموعة »أوبــك 
بلس« في التوصل التفاق بشأن مستويات اإلنتاج بداية من شهر 

أغسطس المقبل، ما يثير حالة من القلق بشأن المعروض.
وأظهرت بيانات شركة »بيكرهيوز« أن عدد منصات التنقيب عن 
النفط ارتفع منصتين ليصل إلى 378 منصة في األسبوع المنتهي 

في التاسع من يوليو الجاري.
وســجــل ســعــر الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام بــرنــت الــقــيــاســي تسليم شهر 
سبتمبر ارتفاًعا 1.9% أو 1.43 دوالر ليسجل 75.55 دوالر للبرميل 
عند التسوية، لكنه تراجع 0.8% في إجمالي تعامالت هذا األسبوع.

كــمــا ارتــفــع ســعــر خـــام نايمكس األمــريــكــي تسليم شــهــر أغسطس 
بنحو 2.2% أو 1.62 دوالر ليصل إلى 74.56 دوالر للبرميل، لكنه 

ا بنحو 0.8% هذا األسبوع.
ً
سجل هبوط

الحرمي لـ »بوبيان نيوز«: القدرة اإلنتاجية للكويت من النفط
 
ً
ال تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميا

• جانب من اعتصام حراس األمن أمام وزارة التربية أغسطس الماضي	



3 جريدة إلكترونية كويتية
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ر  حّولت رواتب املشمولني بالرعاية ومساعدات املستحقني
ّ

حمد البرجس:  القص
إلى حساباتهم قبل العيد

أعـــلـــن مـــديـــر عـــــام الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــــشــــؤون الــقــصــر 
باإلنابة المهندس حمد البرجس عــن االنتهاء من 
تحويل مساعدات عيد االضحى لألسر المستحقة 
مـــن الــمــشــمــولــيــن بـــرعـــايـــة الــهــيــئــة وفــــق الــضــوابــط 

والشروط.
وأوضـــــح الــبــرجــس ان الــهــيــئــة قــامــت أيــضــا بــإيــداع 
رواتــــــــب الـــمـــشـــمـــولـــيـــن بـــالـــرعـــايـــة فــــي حــســابــاتــهــم 
الـــمـــصـــرفـــيـــة خــــــالل االســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي قـــبـــل عــيــد 
االضـــــحـــــى، مــــؤكــــدا حـــــرص الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى مــســاعــدة 

المشمولين بالرعاية على تلبية كافة احتياجاتهم 
المتنوعة قبل إجــازة العيد. وأشــار البرجس الى أن 
الهيئة نظمت يوما ترفيهيا مفتوحا ألبنائها من 
الــقــصــر والــمــشــمــولــيــن بــرعــايــتــهــا فــي مـــول 360، مع 
االلـــتـــزام الــكــامــل بمعايير االشــتــراطــات االحــتــرازيــة 
والصحية، بهدف اكتشاف مواهب االطفال والنشء 
وصقلها وتأهيلهم الكــتــشــاف طاقاتهم باإلضافة 
الى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم وابراز ابداعاتهم.

وأكــــد الــبــرجــس حــــرص الــهــيــئــة عــلــى تــقــديــم افــضــل 

الخدمات للقصر المشمولين برعايتها سعيا من 
الهيئة لتحقيق الجوانب الترفيهية واالجتماعية 
ألبنائها القصر وتوفير كل سبل الرعاية المنشودة 
لتعزيز فرص التواصل االجتماعي والتربوي معهم.

وكـــشـــف الــبــرجــس عـــن اضـــافـــة خـــدمـــات الــكــتــرونــيــة 
جــــــديــــــدة تـــتـــعـــلـــق بــــمــــعــــامــــالت الــــــصــــــرف الــــمــــالــــي 
لـــلـــمـــشـــمـــولـــيـــن بــــالــــرعــــايــــة، مـــــؤكـــــدا عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
الــهــيــئــة لــبــرامــج تــعــزيــز الــتــواصــل االلــكــتــرونــي عبر 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل تــنــفــيــذ الــمــعــامــالت عبر 

الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي الـــخـــاص بــالــهــيــئــة والـــــرد على 
االســتــفــســارات عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

وخدمة »الواتساب«.
وتقدم البرجس بأطيب التهاني والتبريكات لمقام 
سمو أمير البالد وسمو ولــي عهده األمين ولكافة 
العاملين بالهيئة والقائمين عليها والمشمولين 
بــرعــايــتــهــا بــمــنــاســبــة قـــــرب حـــلـــول عـــيـــد االضـــحـــى 
المباركK داعيا الله عز وجل بزوال هذه الغمة ورفع 

الوباء وأن يحفظ وطننا الكويت من كل مكروه.

ديوان المحاسبة يصدر تقريرا عن اسهاماته خالل 19 عاما بمجال حماية 
البيئة والتغير المناخي تماشيا مع توجيهات منظمة »اإلنتوساي« الدولية

جمعية البيئة تدعو لتحسين البصمة البيئية بشكل عاجل

 »الهيئة الخيرية« تطلق موسم ذي الحجة لدعم الفقراء والمنكوبين

أصدر ديوان المحاسبة تقريرا عن إسهاماته خالل ال19 عاما 
الماضية في مجال حماية البيئة والتغير المناخي تماشيا 
الــدولــيــة لألجهزة العليا  مــع إرشــــادات وتوجيهات المنظمة 

للرقابة )اإلنتوساي(.
وقال الديوان في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه اإلرشادات 
والتوجيهات من )اإلنتوساي( تحث على تفعيل الدور البيئي 
الــهــدف ال13 من  الــرقــابــيــة والمساهمة فــي تحقيق  لــألجــهــزة 

أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتصدي لتغير المناخ.
الــتــي تــوصــل إليها  وأضـــاف أن التقرير تضمن أهــم النتائج 
الديوان بمجال البيئة البرية والبحرية والهوائية خالل الفترة 
بــيــن عــامــي 2002 و2020 مــن واقـــع أعــمــال الــتــدقــيــق الــتــي قــام 
بها واالجتماع مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة 

بالشأن البيئي.
ولــفــت إلـــى أبــــرز الــجــهــات ذات الــصــلــة بــالــشــأن الــبــيــئــي منها 
الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية لبحث الموضوعات المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ 
الــطــاقــة المتجددة ومكافحة التصحر وجــودة  المتمثلة فــي 

الهواء الجوي واألمن الغذائي.
أنـــه يمكن للمواطنين والمهتمين  الــمــحــاســبــة  وذكـــر ديــــوان 
بــالــشــأن البيئي االطــــالع عــلــى الــتــقــريــر عــبــر مــوقــعــه الرسمي 
عبر الدخول على مركز المعلومات بصفحة اإلنتاج الفكري 

والمهني العام.
وبين أن فريق البيئة والتنمية المستدامة في إدارة الرقابة 

على األداء بالديوان تعتزم تنفيذ مهمة رقابية متخصصة 
في موضوع )تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات المعنية في 
التعامل مع آثار تغير المناخ بدولة الكويت( المتوقع صدوره 

خالل عام 2021.
وأكد أهمية ملف التغير المناخي باعتباره أحد الموضوعات 
عالية المخاطر خالل السنوات األخيرة وفقا لتقرير المخاطر 
الــعــالــمــيــة الـــصـــادر عــن الــبــنــك الـــدولـــي لــعــام 2019 لــمــا لــه من 
آثــار سلبية كبيرة على حياة واستقرار الفرد وبحكم موقع 
الــمــنــاخــيــة وطبيعتها  الــجــغــرافــي وظـــروفـــهـــا  الــكــويــت  دولــــة 

الجيولوجية فإنها تتعرض للعديد من التحديات البيئية.
واستعرض جملة من تلك التحديات كارتفاع معدالت درجات 
الــــحــــرارة وارتــــفــــاع نــســب الــغــبــار الــعــالــق وزيــــــادة الــعــواصــف 

الرملية وقلة األمــطــار الموسمية ومحدودية مصادر المياه 
وانــحــســار الــغــطــاء الــنــبــاتــي مــشــيــرا إلـــى أن هـــذه الــتــحــديــات 
تفاقمت كثيرا مع بداية القرن العشرين نتيجة تغير المناخ 

العالمي.
وقال ديوان المحاسبة إن دولة الكويت مدركة ألهمية ظاهرة 
تغير الــمــنــاخ إذ انــضــمــت التــفــاقــيــة األمـــم الــمــتــحــدة اإلطــاريــة 
الــمــنــاخ مــنــذ عـــام 1995 وحــتــى عـــام 2015 فــي اتفاقية  لتغير 

باريس لتغير المناخ.
وأشار إلى أن هذه االتفاقية تهدف الى التخفيف من تركيزات 
الــجــوي عند مستوى يحول دون  الــغــالف  غـــازات الدفيئة فــي 
تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي والتكيف 

مع التأثيرات الضارة عنها. )ا

دعــت الجمعية الكويتية لحماية 
البيئة لتعزيز جــهــود المهتمين 
بـــتـــحـــقـــيـــق الــــنــــمــــو االقـــــتـــــصـــــادي 
الــمــســتــدامــة فــي البيئة  والتنمية 
للتحسين وبشكل عاجل للبصمة 
الــبــيــئــيــة مــن خـــالل تغيير سلوك 
االســـــتـــــهـــــالك لـــلـــســـلـــع والــــــمــــــوارد 

الطبيعية.
جــاء ذلــك خــالل »ورشـــة الــخــبــراء« 
نـــظـــمـــهـــا مـــــركـــــز صـــــبـــــاح األحــــمــــد 
لــلــتــدريــب الــبــيــئــي فـــي الــجــمــعــيــة 
افتراضيا بعنوان »تقليل الهدر 
والـــــتـــــخـــــلـــــص مـــــــن الـــــنـــــفـــــايـــــات«، 
ــــــتــــــعــــــاون مــــــــع الــــمــــجــــمــــوعــــة  بــــــال
البحثية لنظم البيئة الطبيعية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وشـــــركـــــة وارة 
لـــالســـتـــشـــارات الــبــيــئــيــة وشـــركـــة 

الــــرؤيــــة لـــالســـتـــشـــارات والــمــعــهــد 
الــــعــــلــــمــــي لـــــلـــــتـــــدريـــــب الــــمــــتــــقــــدم 

والدراسات »معتمد«.
وقــــــــــال مــــنــــســــق الـــــــورشـــــــة عــضــو 
الجمعية نــواف المويل ان ورشة 
الخبراء تخدم جميع المختصين 
في مجال النفايات الصلبة إلعداد 
حــلــول واقــعــيــة ومــمــكــنــة مـــن رأي 
الــــخــــبــــراء ومـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع 
الــــمــــدنــــي وطــــرحــــهــــا فـــــي وثـــيـــقـــة 
ألصـــحـــاب الـــعـــالقـــة، الفــتــا الــــى ان 
»الــورشــة تعكس إيمان الجمعية 
بتحقيق الهدف الثاني عشر من 
أهــداف التنمية المستدامة، وذلك 
مـــن خـــالل مــســاعــي الــتــركــيــز على 
االجــــــــراءات الــعــالــمــيــة والــمــحــلــيــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق االنـــــــتـــــــاج الــــمــــســــتــــدام 

واالســــتــــهــــالك االفــــضــــل لـــلـــمـــوارد 
والـــــــــوصـــــــــول الـــــــــى افــــــضــــــل ســـبـــل 
الــتــخــلــص الــســلــيــم مـــن الــنــفــايــات 
وتـــقـــلـــيـــل االنــــبــــعــــاثــــات الـــمـــلـــوثـــة 

الناتجة عنها«.
وأوضح المويل ان الورشة شارك 
تــقــنــيــة زوم 32 خــبــيــرا  بــهــا عــبــر 
وأكــــاديــــمــــيــــا خـــلـــيـــجـــيـــا وعـــربـــيـــا 
يــمــثــلــون بــاحــثــيــن وأكــاديــمــيــيــن 
وأعــضــاء مــن منظمات المجتمع 
الـــــمـــــدنـــــي قــــــدمــــــوا وبـــــعـــــد حــلــقــة 
بـــحـــث وعــــصــــف ذهــــنــــي الـــحـــلـــول 
والتوصيات، مبينا ان »الدكتورة 
ســــمــــيــــة يـــــوســـــف الـــمـــتـــخـــصـــصـــة 
فــــــي هــــنــــدســــة الــــبــــيــــئــــة بـــجـــامـــعـــة 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي فــــي الــبــحــريــن 
شــاركــت بــصــيــاغــة الــحــلــول للحد 

مـــــــن االفــــــــــــــــراط فـــــــي االســـــتـــــهـــــالك 
واالســـتـــهـــالك الــمــســتــدام والــطــرق 
الــســلــيــمــة لــلــتــخــلــص مــــن فــائــض 
األطــــعــــمــــة والــــنــــفــــايــــات الــصــلــبــة 
األخــــــــــــرى بـــــأنـــــواعـــــهـــــا، ونــــوهــــت 
عــلــى كــمــيــة الــهــدر الــمــوجــودة في 
الـــبـــحـــريـــن وقــــالــــت انــــهــــا وصــلــت 
الــى 50 فــي المئة مــن الــهــدر العام 
مــن الــطــعــام«، وكما أكــدت على ان 
»دول مجلس التعاون الخليجي 
مـــن اعـــلـــى االقـــالـــيـــم نــســبــة وجـــود 
مــخــلــفــات طـــعـــام، وهـــنـــاك تــجــارب 
عــديــدة نــاجــحــة يــجــب االســتــفــادة 
منها لتحويل مخلفات المالبس 
إلــى مواد  واألطعمة والبالستيك 
أولـــيـــة لــصــنــاعــات أخــــرى كــمــا في 

السويد وألمانيا«.

مـــع حــلــول األيـــــام الــعــشــر األول مـــن شهر 
الـــخـــيـــريـــة  الـــهـــيـــئـــة  الــــحــــجــــة، تـــكـــثـــف  ذي 
اإلســالمــيــة العالمية، وفــرقــهــا التطوعية 
جـــهـــودهـــا لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات فــــي الــمــقــر 
الــرئــيــس والـــفـــروع بــالــمــحــافــظــات، وعــبــر 
الـــــمـــــوقـــــع اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــــذكــــيــــة، فـــــي ســــيــــاق حـــمـــلـــة مــــوســــم ذي 
الـــحـــجـــة لــــعــــام 1442هـــــــــــ الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
تحت شعار “خير يجمعنا”، مصحوبة 
بــــُحــــزمــــة مـــــن الــــمــــشــــروعــــات الــمــوســمــيــة 
واإلغاثية والتنموية الهادفة إلــى تلبية 
االحـــتـــيـــاجـــات األســـاســـيـــة ألكـــثـــر الــفــئــات 

حاجة وفقًرا في العديد من دول العالم.
وقــــال الــمــديــر الـــعـــام لــلــهــيــئــة الــخــيــريــة م. 
بـــدر الصميط بــهــذه المناسبة إن حملة 
جــــمــــع الــــتــــبــــرعــــات خـــــــالل هـــــــذا الـــمـــوســـم 
إلــى تسويق مــشــاريــع “أضحيتك  تــهــدف 
أمنيتهم” وكسوة العيد وعيدية األضحى 
وكـــفـــالـــة األيــــتــــام، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بــرامــج 
إيوائية للمهّجرين السوريين ومسلمي 
الـــروهـــيـــنـــغـــيـــا والــــنــــازحــــيــــن الــيــمــنــيــيــن، 
وأخـــــــــــرى غـــــذائـــــيـــــة وصــــحــــيــــة وســـكـــنـــيـــة 
وتعليمية لدعم الوضع اإلنساني في غزة 
 عـــن مــشــاريــع حــفــر آبـــار 

ً
والـــقـــدس، فــضــال

ارتـــوازيـــة فــي ســوريــا وغــانــا وفلسطين، 
وإجراء عمليات جراحية لضعاف البصر 

فــي أنــدونــيــســيــا، وتـــوزيـــع ســـالل غــذائــيــة 
فــــي الـــيـــمـــن، وإنـــــشـــــاء مــخــبــز لــلــنــازحــيــن 

السوريين في إدلب.
وأضاف إن الهيئة تحرص في هذا اإلطار 
ــا 

ً
عــلــى طــــرح مـــشـــروعـــات نــوعــيــة انــطــالق

من خطتها االستراتيجية 2020- 2024م 
الــتــي تــركــز عــلــى بــنــاء اإلنــســان وتمكينه 
اقتصادًيا وتعليمًيا، إلى جانب سعيها 
الــــــــــــــدؤوب مــــــن أجــــــــل تـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة 
المهّجرين عبر تدشين مشاريع إيوائية 
الــمــرافــق والــخــدمــات بــمــا يكفل  متكاملة 
ــا عن 

ً
لهم حــيــاة كريمة ومــســتــقــرة، عــوض

المخيمات العشوائية.

مشروع األضاحي
وحـــــــول مــــشــــروع األضـــــاحـــــي كــــأحــــد أهـــم 
المشاريع الموسمية، أوضـــح أن الهيئة 
تستعد إلنـــفـــاذه فــي 28 دولــــة مــن الـــدول 
الـــتـــي تــعــانــي شــعــوبــهــا فـــقـــًرا مـــدقـــًعـــا، أو 
الــنــزاعــات  تــداعــيــات إنسانية ناجمة عــن 
والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة كــالــيــمــن وســـوريـــا 
وفلسطين والـــعـــراق والــصــومــال وغــيــره؛ 
ا أن اعــتــمــادات الهيئة المخصصة 

ً
كاشف

لهذا المشروع تــجــاوزت النصف مليون 
دينار.

وذكـــــــر الـــصـــمـــيـــط أن أســــعــــار األضــــاحــــي 

تــــبــــدأ مــــن 12 ديــــــنــــــاًرا لـــســـهـــم الـــبـــقـــر فــي 
إلــى 105 دنانير للخروف  الهند، وتصل 
لــلــمــاعــز في  الـــكـــويـــت، و188 ديــــنــــاًرا  فـــي 
ــا إلــى أن األســعــار تتفاوت 

ً
فلسطين، الفــت

من دولة إلى أخرى حسب نوع األضحية 
وموطنها وحجمها ووزنها.

وفــي إطـــار اســتــدامــة الــعــطــاء، نــوه إلــى أن 

ا 
ً

الهيئة طرحت خــالل هــذا الموسم أيض
وقــفــيــة األضــاحــي الــتــي تــبــدأ قيمتها من 
300 ديــــنــــار تـــحـــت شـــعـــار “عــــطــــاء مـــــرة.. 
ــا أن الــهــيــئــة 

ً
وصــــدقــــة مـــســـتـــمـــرة”، مــبــيــن

استعدت هــذا العام للتضحية عن 4095 
ــــا مـــن ريــــع وقــفــيــاتــهــم، وهــــم جميع 

ً
واقــــف

الواقفين لديها.

وتعظيًما للفائدة، تحرص الهيئة على 
إنفاذ مشروع ذبح األضاحي في الخارج 
بـــعـــد الـــتـــأكـــد مــــن صــحــتــهــا وســالمــتــهــا 
ا  بـــدًء ومطابقتها للشريعة اإلســالمــيــة، 
الـــذبـــح والــســلــخ، ومــــــروًرا بالتعليب  مـــن 
 إلـــى تــوريــدهــا إلــى 

ً
والــتــجــمــيــد، ووصــــوال

فــي لبنان  داخــــل فلسطين ومــخــيــمــاتــهــا 
ا أساسًيا إلطعام 

ً
واألردن؛ لتكون مخزون

المرضى بالمستشفيات واألسر الفقيرة 
والمنكوبة.

وتطرق الصميط إلى بعض المشروعات 
النوعية التي تطرحها الهيئة خالل هذا 
الـــمـــوســـم، ومــنــهــا الــمــرحــلــة الــثــالــثــة من 
قــريــة “كـــويـــت الــخــيــر” فـــي مــديــنــة مـــأرب 
ــا وعـــــــدًدا من 

ً
الــيــمــنــيــة، وتـــضـــم 250 بــيــت

الــمــســاجــد واآلبـــــــار والـــــمـــــدارس، بتكلفة 
400 دينار للبيت الــواحــد. وأشــار إلــى أن 
الهيئة تخطط إلنشاء قرية سكنية أخرى 
لــلــنــازحــيــن بــمــديــنــة الـــحـــديـــدة الــيــمــنــيــة، 
ا ومسجد ومــدرســة 

ً
وتــتــألــف مــن 50 بيت

ومــركــز صــحــي مــن أجـــل تخفيف معاناة 
األسر التي دمرت منازلها جراء النزاعات.
إلــى مضي الهيئة قدًما  وألــمــح الصميط 
الــرابــعــة والنهائية  فــي تدشين المرحلة 
لمدينة صباح األحمد الخيرية في شمال 
ــا، بتكلفة 

ً
ســـوريـــا، وتــتــكــون مــن 450 بــيــت

333 للبيت الواحد، إلى جانب مخبز آلي 
لدعم النازحين.

كما أشار إلى اعتزام الهيئة إقامة مشروع 
ســكــنــي لــمــســلــمــي الــروهــيــنــغــيــا مـــن 100 
بيت إليواء األسر التي تعيش في العراء، 

بتكلفة 350 د.ك للبيت الواحد.
واخـــــتـــــتـــــم تــــصــــريــــحــــه بــــالــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
اســـتـــمـــرار الــهــيــئــة فـــي دعــــم حــمــلــة “فــزعــة 
لـــألقـــصـــى” الـــتـــي تــضــم مـــشـــاريـــع تــأهــيــل 
وترميم البيوت المهدمة من أثر العدوان 
بقطاع غــزة، وإيــجــارات المنازل، وتزويد 
بـــاألدويـــة، والمستهلكات  المستشفيات 
الــــطــــبــــيــــة، وإجــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات جـــراحـــيـــة 
لــلــمــصــابــيــن، وكـــفـــالـــة األســــــر الــمــتــعــفــفــة، 
وتــــرمــــيــــم بــــيــــوت الـــمـــقـــدســـيـــيـــن، وكـــفـــالـــة 
ابــنــائــهــم الــطــلــبــة، مــشــيــًرا إلـــى أن الهيئة 
خــصــصــت أكــثــر مــن ثــالثــة مــاليــيــن دوالر 
لدعم مشاريع وبرامج إنسانية متنوعة 
فـــــي غـــــــزة والـــــــقـــــــدس، يـــــجـــــرى تــنــفــيــذهــا 
بــالــشــراكــة مــع مــؤســســات دولــيــة وأخـــرى 

فلسطينية.
يشار إلى أن الهيئة تستقبل التبرعات في 
مقرها الرئيس و18 فرًعا بالمحافظات، 
وعــبــر موقعها اإللــكــتــرونــي IIco.org، أو 
IIco.org/ الــمــنــدوب لــطــلــب  أبــشــر  خــدمــة 

Abshr ، أو الخط الساخن 1808300.

حدث في مثل هذا اليوم

أمير الكويت الشيخ عبداهلل السالم الصباح يصدر قانونا بعدم جواز مغادرة 
الكويتي البالد والعودة إليها إال إذا كان يحمل جواز سفر

– أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا في شأن جوازات 
السفر بعد موافقة المجلس التأسيسي عليه وتقضي مــادتــه األولـــى بعدم 

جواز مغادرة الكويتي البالد والعودة إليها إال إذا كان يحمل جواز سفر.
2002 – النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح يحصل على وسام االستحقاق من الدرجة األولى من 

مجلس النواب والشيوخ في كولومبيا.
2006 – أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما 
بتشكيل الوزارة ال23 في تاريخ الكويت برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد 
األحمد الصباح وضمت 15 وزيرا بينهم عضو واحد من مجلس األمة وامرأة 
واحـــدة وضــمــت الــــوزارة ثــالثــة نـــواب لرئيس مجلس الـــــوزراء. وقــد استمرت 

الوزارة في تأدية أعمالها حتى تاريخ 4 مارس 2007.
2011 – الالعب الكويتي محمد العازمي يحرز ميدالية ذهبية ثانية بسباق 

800 متر للرجال في بطولة ألعاب القوى اآلسيوية ال19 المقامة في اليابان.
قـــرارا بتقديم معونة عاجلة لمصر بقيمة 4  الـــوزراء يعتمد  2013 – مجلس 
الــمــصــري وذلــك  الــتــي يتعرض لها الشعب  مــلــيــارات دوالر بسبب األوضــــاع 

بتوجيهات من أمير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح.
2013 – انطالق منافسة بطولة العالم المصغرة لكرة قدم الصاالت في الكويت 

بمشاركة 16 ناديا من مختلف قارات العالم.
2013 – وزارة االوقـــاف والــشــؤون االســالمــيــة تعلن ترشيح الهيئة العالمية 
لتحفيظ الـــقـــرآن الــكــريــم الــتــابــعــة لــرابــطــة الــعــالــم االســـالمـــي )جـــائـــزة الكويت 
الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تالوته( لتكون أفضل مسابقة 

قرآنية هذا العام.
2014 – الرامي الكويتي عبدالله الطريقي الرشيدي يحصد الميدالية الذهبية 

في مسابقة )سكيت( ضمن بطولة كأس العالم للرماية في الصين.

2018 – الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية تفوز بجائزة اإلبداع في 
تطبيق نظم المعلومات الجغرافية ضمن مؤتمر مستخدمي نظم المعلومات 

الجغرافية المقام في الواليات المتحدة األمريكية.
الــخــاص فــي نظم المعلومات  2018 – بلدية الكويت تفوز بجائزة )اإلنــجــاز 
الجغرافية( في مؤتمر مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية المقام في سان 
دييغو بالواليات المتحدة األمريكية تقديرا لدورها المهم في تحسين بيئة 

األعمال في الكويت.
الوفيات: 1967 – وفــاة بــدر محمد الساير عن عمر ناهز 65 عاما وكــان أحد 
أبرز رجال األعمال الكويتيين أسس مع أخيه ناصر في عام 1959 احدى أكبر 
الــتــي تتاجر فــي أعــمــال متعددة كــان أهمها  الــشــركــات التجارية فــي الكويت 
تجارة السيارات وتم انتخابه في عام 1951 عضوا في مجلس دائرة الصحة 

العامة .
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االحد غرة ذي الحجة 1442هـ
11 يوليو 2021م

أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية صباح 
يوم الجمعة أولى رحالتها التجارية المجدولة 
إلــى مدينة جنيف فــي ســويــســرا، والــتــي سيتم 
تشغيلها بواقع رحلتان في االسبوع من الكويت 
أيــام االثنين والجمعة وذلــك  إلــى جنيف خــالل 
 من 9  يوليو 2021، حيث شهدت الرحلة 

ً
اعتبارا

االولى الى جنيف مرونة ويسر وانسيابية في 
انهاء اجراءات السفر للمسافرين الكرام وتلبية 
طلباتهم على أكمل وجه والذين أثنوا بدورهم 
الــجــويــة الكويتية في  الــخــطــوط  انــضــبــاط  على 
مواعيد اقالع رحالتها ووصولها باالضافة إلى 
خدمة موظفيها لهم منذ دخولهم إلى بوابات 
مبنى الركاب رقم 4 ومرورهم على منطقة الوزن 
وحــتــى وصــولــهــم إلـــى بــوابــة الــصــعــود وتقديم 
أفضل خدمة لهم على متن طائراتها كما أبدوا 
ارتياحهم من اختيار طائرات الخطوط الجوية 
 لوجهتهم بعد ايقاف التشغيل 

ً
الكويتية ناقال

لبعض وجهاتهم المفضلة.
وقـــالـــت الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة فـــي بــيــان 

صحافي أن ذلك يأتي في إطار منح المسافرين 
الــجــويــة الكويتية  الــخــطــوط  على متن طــائــرات 
خيارات أوسع وتلبية الحتياجاتهم في السفر 
وتــوفــيــر وتــقــديــم خــدمــة أفــضــل لــهــم مـــن خــالل 
اطـــالق وجــهــات جــديــدة ومتنوعة كما تواصل 
 
ً
 إعـــــــادة افـــتـــتـــاح خــطــوطــهــا مـــجـــددا

ً
تـــدريـــجـــيـــا

 مع قرار مجلس الوزراء الموقر واللجنة 
ً
تماشيا

الـــوزاريـــة لـــطـــوارئ كـــورونـــا بــالــســمــاح بتسيير 
رحالت مباشرة إلى 12 دولة.

الــجــويــة الكويتية بيانها  الــخــطــوط  واختتمت 
بــالــتــأكــيــد عــلــى ســعــيــهــا الــــــدؤوب والــمــتــواصــل 
لــخــدمــة عــمــالئــهــا الــــكــــرام وتـــوفـــيـــر كـــافـــة سبل 
أثــنــاء سفرهم على متن طائراتها  الــراحــة لهم 
اضافة إلى تقديم خدماتها لمسافريها االعزاء 
بشكل متكامل وتــذلــيــل كــافــة العقبات امامهم 
 بــدخــول 

ً
بـــدايـــة مـــن حــجــز تـــذاكـــر الــســفــر مــــــرورا

مــبــنــى الـــركـــاب رقــــم 4 وانـــهـــاء اجـــــــراءات الــســفــر 
وصــواًل إلى الصعود على الطائرة لالستمتاع 
بــســفــر مـــريـــح وآمـــــــن، مــتــقــدمــة بـــجـــزيـــل الــشــكــر 
لــلــجــهــود الــحــثــيــثــة لــــــــإدارة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
الــــمــــدنــــي ولـــتـــعـــاونـــهـــم الـــمـــلـــمـــوس فـــــي خـــدمـــة 
قطاع النقل الجوي التجاري في دولــة الكويت 
وتقديم كافة التسهيالت وتذليل العقبات أمام 
شــركــات الــطــيــران الــتــجــاريــة، مثمنة فــي الــوقــت 
ذاتــــه جــمــيــع الــجــهــود الــمــلــمــوســة مــن قــبــل كافة 
الــجــهــات الحكومية العاملة فــي مــطــار الكويت 
الدولي وبذلها قصارى جهودها لخدمة الوطن 

والمواطنين.

كشف عضو مجلس االدارة في اتحاد مكاتب السياحة والسفر ورئيس 
اللجنة االعالمية لالتحاد حسين السليطين، أن هناك إقباال متزايدا 
على السفر عبر مطار الكويت بشكل أسبوعي، خاصة مع عطلة عيد 
األضحى المبارك، والتي سكون كبيرة هذا العام ممتدة لـ 9 أيام، حيث 
يجدها العديد من المواطنين والمقيمين فرصة للسفر في ظل عدم 
استطاعتهم السفر لفترات طويلة في الفترات الماضية بسبب انتشار 
جائحة ڤيروس كورونا، متوقعا أن يصل عدد المسافرين خالل عطلة 

األضحى المقبلة إلى أكثر من 100 ألف مسافر من الكويت.
، أن الوجهات التي يوجد عليها إقبال كبير من  وأضــاف السليطين 
المواطنين خالل عطلة األضحى لهذا العام، ما زالت كما هي، فتركيا 

ما زالــت تتصدر المشهد وتشهد االقبال األعلى من قبل المواطنين، 
إضـــافـــة إلــــى الـــوجـــهـــات األخــــــرى كــالــمــالــديــڤ وجـــورجـــيـــا والــبــوســنــة 

وأذربيجان.
ولــفــت إلـــى أنـــه فــي الــوقــت الــحــالــي تشهد لــنــدن اقــبــاال كــبــيــرا مــن قبل 
المواطنين، وذلــك ألســبــاب عــديــدة أهمها سهولة اســتــخــراج تأشيرة 
الــســفــر مـــقـــارنـــة بـــــدول أوروبــــيــــة أخـــــرى والـــتـــي تــتــطــلــب حــجــز مــوعــد 
الستخراج الڤيزا، حيث تتيح السفارة البريطانية استخراج التأشيرة 

عبر الموقع االلكتروني الخاص بها.
وأوضـــــح الــســلــيــطــيــن أن االقـــبـــال الــكــثــيــف عــلــى لــنــدن شــهــد اســتــجــابــة 
سريعة من قبل الخطوط الجوية الكويتية بزيادة عدد رحالت الطيران 

المتجهة إلــى لندن من رحلة واحــدة أسبوعيا إلــى 3 رحــالت مغادرة 
إلى مطار هيثرو في لندن، اضافة إلى توافر رحلة عبر شركة طيران 
الــجــزيــرة ورحــلــة عــبــر الــخــطــوط الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة، وذلـــك لتحقيق 
بعض التوازن بين العرض والطلب في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير 

على السفر إلى لندن من قبل المواطنين.
وأشار إلى أن زيادة عدد المسافرين عبر مطار الكويت إلى 5000 آالف 
مسافر يوميا، عــالوة على زيــادة عدد الرحالت، سيسهم في انتعاش 
الــحــركــة فــي مــطــار الــكــويــت الــدولــي وتخفيض أســعــار الــتــذاكــر بشكل 
كبير، ما سينعش سوق السياحة والسفر في الكويت ويعود بالنفع 

على الجميع

 بواقع رحلتين باالسبوع أيام االثنين والجمعة

»الكويتية« تطلق أولى رحالتها إلى جنيف السويسرية

ًمكاتب السياحة والسفر« : أكثر من 100 ألف مسافر خالل عطلة 
العيد.. وتركيا ولندن األكثر طلبا

دشتي: الكلية باتت مجمع تجاري لجمع 
األموال على حساب مستقبل المهنة

»األسنان« تطالب »التعليم العالي« إلعادة النظر 
في استمرار اعتماد جامعة »رياض العلم«

علي الحسينان: » اإلغاثة اإلنسانية« 
تستعد لمشروع األضاحي لألسر الفقيرة

أكـــــد رئـــيـــس جــمــعــيــة اطــــبــــاء االســـنـــان 
الكويتية د. محمد دشتي على ضرورة 

اعادة النظر من قبل 
وزارة التعليم العالي إستمرار إعتماد 
كــلــيــة طــــب األســــنــــان بــجــامــعــة ريــــاض 
العلم بــدرجــة الــبــكــالــريــوس، الفــتــا الى 
الــكــثــيــر مــــن الـــمـــســـاوئ الـــتـــي يــعــلــمــهــا 
المسؤولين بالكويت و شكوى طلبة 
و خريجي هــذة الكلية ومطالبة ادارة 
طب االسنان بوزارة الصحة و جمعية 
اطـــــبـــــاء االســـــنـــــان الـــكـــويـــتـــيـــة بـــإيـــقـــاف 

استمرار االعتراف بها
وقـــال دشــتــي فــي تــصــريــح لـــه« ان هــذه 
الــكــلــيــة بـــاتـــت بــمــثــابــة مــجــمــع تــجــاري 
لـــجـــمـــع األمـــــــــــــوال فــــقــــط عــــلــــى حـــســـاب 
مستقبل مهنة طب االسنان بالكويت، 

حــيــث تــقــوم بــقــبــول اعــــداد مــهــولــة مــن الــطــلــبــة الكويتيين 
التتماشى مع احتياجات سوق العمل بالكويت و بنسب 
تخرج متدنية تصل الى70% و أعداد تصل للمئات ، وهذا 
الن الــطــالــب يــقــوم بــدفــع رســــوم دراســـيـــة لــمــدة 6 ســنــوات 
يتبعها اجبار الطالب على قضاء السنة التدريبية بنفس 

الجامعة وهذا ال يطبق بباقي دول العالم
واشـــــار الـــى ان الـــهـــدف هـــو جــمــع األمــــــوال مـــن خـــالل عمل 
الــطــالــب لــدى الكلية ودفــعــه لــرســوم الــتــدريــب وهـــذا يكون 
عــلــى حـــســـاب مــســتــوى الـــطـــب فـــي الـــكـــويـــت مـــع الــعــلــم أن 
الطالب سيقوم بإعادة هذة السنة التدريبية في الكويت 
مما يترتب علية ضــيــاع سنة كاملة مــن عــمــره العلمي و 

الوظيفي .
وتساءل دشتي ما المصلحة بين التعليم العالي و كلية 

طـــب األســــنــــان بـــالـــريـــاض؟ والـــــى متى 
تغرد كل جهة في الكويت بإتجاه دون 
االخــــر و بــعــدهــا نــتــســاءل عــن صعوبة 
التعيين لعدم وجود شواغر او حاجة، 
اضــافــة الـــى ســـوء مــســتــوى المخرجات 
الــــــذي يــــــؤدي إلـــــى انـــخـــفـــاض مــســتــوى 
جـــــودة الــعــمــل و بـــاألخـــص الــمــســتــوى 
الـــطـــبـــي فــــي الـــكـــويـــت وضــــيــــاع جــهــود 
القطاع الصحي ممثله بــوزارة الصحة 
 تسعى 

ً
و الجمعيات الطبية التي دائما

للتطوير و الرقي بمستوى المهنة.
وقـــال«ان الكلية قائمة و مستمرة على 
الــطــلــبــة الــكــويــتــيــيــن فــقــط حــيــث تــفــوق 
الـــكـــويـــتـــيـــيـــن 90% مــن  الـــطـــلـــبـــة  نـــســـبـــة 
مجموع الطلبة الملتحقين بها ســواء 
االجــانــب او السعوديين ، مما يدفعنا 
للتساؤل عن اإلستمرار المميت في الدفاع عن تلك الكلية 
رغـــم كــل تــلــك الــمــســاوئ واهــمــهــا انــهــا تــأتــي عــلــى حساب 

مسوى الطب في الكويت 
وهـــل يــجــب ان نشهد نــفــس االحـــــداث الــتــي شــهــدنــاهــا في 
السابق مع جامعات في دول أخرى و لم يتم التعامل معها 

اال بعد ما فات االوان؟
واضـــــاف« لــن نــقــبــل الــعــبــث بمستقبل الــمــهــن الــطــبــيــة في 
الــكــويــت و خــاصــة طـــب األســـنـــان بــعــد الــمــســتــوى الــعــالــي 
 في هذا 

ً
 و عالميا

ً
الذي وصلت له دولتنا الحبيبة اقليميا

المجال ونطالب بتفعيل المادة 83 من قانون مزاولة مهنة 
الــطــب و الــتــي تــخــول لـــــوزارة الــصــحــة بــتــلــك الــصــالحــيــات 
بدل التعليم العالي )فأهل مكة ادرى بشعابها( طالما انه 

الحياة لمن تنادي

اكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة »جــمــعــيــة 
اإلغـــاثـــة اإلنــســانــيــة« عــلــي الحسينان 
ان الجمعية اطلقت مشروع االضاحي 
لهذا العام تحت شعار “اعظم شعيرة” 
، مشيرا الي ان هذا المشروع يعد من 
اهـــم وأبــــرز الــمــشــاريــع الــخــيــريــة التي 
تنفذها الجمعية موسميا تزامنا مع 
عــيــد األضـــحـــى الـــمـــبـــارك، حــيــث تـــوزع 
االضاحي داخــل وخــارج الكويت على 
االســـر والعمالة الفقيرة والمحتاجة 

والمساكين.
وأشار الحسينان الي ان إجماع علماء 
الــمــســلــمــيــن عـــلـــى أن األضـــــاحـــــي مــن 
الصدقات التي يقصد أهلها حصول 
األجر بالصدقة لتوزيعها على الفقراء 
والمستضعفين وإدخــال الفرحة على 

نفوسهم في يوم العيد وإسعاد أنفسهم بأكل اللحوم يوم 
العيد ، الفتا الي أن توزيع األضاحي على فقراء المسلمين 

فيه تفريج عليهم وتأليفا لهم وتوسعة عليهم.
ولفت الي انه بفضل الله كان لهذا المشروع األثر الطيب 

فــي نفوس المسلمين هــنــاك، حتى إن 
الـــنـــاس فـــي بــعــض الـــــدول أصــبــح اســم 
الكويت عندهم علما على المساعدات 
الخارجية، مشيرا الي ان هذا المشروع 
أصـــبـــح يــكــتــســب أهــمــيــة بــســبــب كــونــه 
أصبح مشروعا إغاثيا مهما، وليس 
مـــجـــرد مـــشـــروعـــا مــوســمــيــا، حــيــث إن 
الــدول  الــعــديــد مــن  المسلمين اآلن فــي 
اإلسالمية الفقيرة أصبحوا ينتظرون 
مــثــل هــــذا الـــمـــشـــروع الـــــذي يـــوفـــر لهم 

إغاثة غذائية هم بأمس الحاجة لها.
وثــمــن الــحــســيــنــان الــتــفــاعــل الــدائــم من 
أهــــــل الـــخـــيـــر مـــــع أنـــشـــطـــة ومـــشـــاريـــع 
وأعــــمــــال الــجــمــعــيــة فـــلـــوال فـــضـــل الــلــه 
تــعــالــى ثــم مــســاهــمــات أهـــل الــخــيــر لما 
حـــقـــقـــت الـــجـــمـــعـــيـــة اإلنـــــــجـــــــازات الـــتـــي 
وصـــلـــت إلـــيـــهـــا، داعـــيـــا أهــــل الــخــيــر وأصــــحــــاب األيـــــادي 
الــبــيــضــاء وذوي الــقــلــوب الــرحــيــمــة مـــن الــمــحــســنــيــن في 
الكويت سواء من المواطنين أو المقيمين المساهمة في 

المشروع.
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مؤشر األحمال الكهربائية 
في الكويت يسجل رقمًا 

قياسيًا جديدًا
 
ً
ســجــل مـــؤشـــر األحــــمــــال الــكــهــربــائــيــة الـــيـــوم رقــمــا
، إذ وصــــل عــنــد الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 

ً
 جــــديــــدا

ً
قــيــاســيــا

 بذلك أقصى 
ً
 15110، متجاوزا

ً
وأربعين دقيقة ظهرا

حــمــل ســجــل فـــي 6 يــونــيــو الــمــاضــى، وهـــو 15070 
ميغاواط .

وأرجعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء 
زيادة األحمال إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، 
الـــتـــي ســجــلــت الــــيــــوم 47 درجــــــة مـــئـــويـــة، مــتــوقــعــة 
أن يــســتــمــر الـــوضـــع إلـــى مـــا بــعــد مــنــتــصــف الشهر 

الجاري.

البلدية: األنقاض املرمية 
خارج »املردم« قديمة 

وجاري العمل على رفعها
 عـــلـــى مــقــطــع الـــفـــيـــديـــو الــــمــــتــــداول عــــن وجــــود 

ً
ردا

ســيــارات لــشــركــات النظافة تــرمــي األنــقــاض خــارج 
المردم، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الـــطـــرق بـــاألحـــمـــدي بــــأن ســــيــــارات الــبــلــديــة تــرمــي 
الــمــردم حــســب العقد  المخلفات والــنــفــايــات داخـــل 
وأجهزة التتبع الموجودة في االدارة وأما تصوير 
صاحب الفيديو لسيارة البلدية فكانت خارجة من 
موقع ردم النفايات بعد إنزالها حمولة المخلفات 

داخل المردم.
ونوهت البلدية أن االنقاض الموجودة فى الفيديو 
، وأنها 

ً
هي خارج حدود المردم وأغلبها قديمة جدا

تعمل على معالجتها تدريجيا وفــي نفس الوقت 
ترصد أي مخالفين لتفريغ حمولتهم من النسافات 
والـــشـــركـــات فـــي هــــذا الـــمـــوقـــع وتــتــخــذ االجـــــــراءات 

القانونية حيالها في حينه.

لدعم األسر املتعففة 
في جميع مناطق 

الكويت.. بنك الطعام 
يطلق مشروع “مصرف 

األضاحي”
أعلن البنك الكويتي للطعام واإلغاثة عن اطالق 
مــشــروع مــصــرف األضــاحــي 2021 بــالــتــعــاون مع 
األمـــانـــة الــعــامــة لـــألوقـــاف بــمــنــاســبــة قـــرب حــلــول 
عـــيـــد األضــــحــــى الـــمـــبـــارك وذلــــــك ضـــمـــن بــرامــجــه 
إلــى توزيع األضــاحــي على  الخيرية التي تهدف 
الــقــادريــن  الــمــحــتــاجــيــن واألســــر المتعففة وغــيــر 
إلدخال البهجة والسعادة على نفوسهم في يوم 

العيد
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة والــــمــــديــــر  وقــــــــال 
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الـــطـــعـــام مــشــعــل األنــــصــــاري ان 
مــشــروع األضــاحــي هــذا الــعــام يعد فــرصــة جيدة 
إلدخــــــال الــــســــرور عــلــى قـــلـــوب االرامـــــــل وااليـــتـــام 
ومساعدة االســر المتعففة، وهــو مــا يمثل نوعا 
مــن أشــكــال الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي بــيــن المسلمين 
في المجتمع الكويتي، وذلك من أجل مشاطرتهم 
الــمــبــارك، حيث يقوم البنك  فرحة عيد األضــحــى 

بالتركيز على األسر المتعففة داخل الكويت 
وأضــــــاف ان الــبــنــك يـــحـــرص عــلــى إجــــــراء عملية 
تــوزيــع األضـــاحـــي بــطــريــقــة احــتــرافــيــة فــي أجـــواء 
رائــــعــــة يـــســـودهـــا الــــفــــرح والـــــســـــرور، مـــعـــربـــا عــن 
ســعــادتــه هــــذا الـــعـــام لــمــســاهــمــة األمـــانـــة الــعــامــة 
لألوقاف في المشروع ، وهو ما يساهم في رسم 
البسمة على أوجه الفقراء والمساكين، حيث يعد 
مـــشـــروع مــصــرف األضـــاحـــي أحـــد نـــمـــاذج العمل 
الـــذي سيستفيد مــنــه اآلالف مــن األســر  الــخــيــري 
المتعففة داخـــل الــكــويــت فــي مــثــل هـــذه الــظــروف 

التي تعيشها البالد.
وأضــاف أن  عملية ذبح االضاحي ستكون ثاني 
ايــام عيد االضــحــى المبارك بعد صــالة العصر ، 
وسيتم توزيع االضــاحــي بمقرالبنك فى منطقة 
الصليبية ، مبينا أن المشروع سينفذه الفريق 
التطوعي المدرب لدى بنك الطعام وفقا لقاعدة 
الـــبـــيـــانـــات الـــمـــوجـــودة لـــديـــه، مـــع الـــحـــرص على 

تطبيق االشتراطات الصحية
ويمتلك بنك الطعام فريق متكامل إلدارة العمل 
الــخــيــري واســتــقــبــال الــمــتــعــفــفــيــن لــلــتــعــرف على 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن خـــــالل الـــمـــوقـــع االلـــكـــتـــرونـــي 
تــلــبــيــة جميع  www.kuwaitfoodbank.g بــهــدف 

متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية .

»الشؤون«: حصيلة تبرعات رمضان 55.2 مليون دينار

أكد رئيس االتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي 
الــغــذائــيــة فهد األربــــش، أن قطاع  والتجهيزات 
الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي بــالــكــويــت يــعــانــي مـــن 3 
عــوامــل رئيسية تؤثر بالسلب على أدائـــه منذ 
بــدايــة جــائــحــة ڤــيــروس كــورونــا وحــتــى يومنا 
هــــذا، مــوضــحــا أن الــقــطــاع بـــات يــعــانــي حاليا 
مــــن نـــقـــص شـــديـــد فــــي الـــعـــمـــالـــة الــمــتــخــصــصــة 
والــمــؤهــلــة، وتــأخــر تطعيم شريحة كبيرة من 
لــدى المطاعم والمقاهي،  الــمــوجــودة  العمالة 
الــمــفــروض على المجمعات  واســتــمــرار الحظر 

التجارية والذي يبدأ من الساعة الثامنة مساء 
كل يوم.

وأضـــاف األربـــش فــي تصريح خــاص أن اتحاد 
الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي خــاطــب مــجــلــس الـــــوزراء 
الــــجــــهــــات ذات  الـــصـــحـــة وعـــــــــددا مـــــن  ووزارة 
العالقة بالدولة أكثر من مرة لتخفيف القيود 
الــمــفــروضــة عــلــى الــقــطــاع الــتــجــاري بــالــكــويــت، 
خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تعرضت 
لـــه االنــشــطــة الــتــجــاريــة بــالــبــالد نــتــيــجــة لــهــذه 
القيود، مشددا على ضــرورة االلتفات للقطاع 

التجاري والعمل على مساعدته في هذه األزمة.
ومــضــى األربـــــش يـــقـــول، ان االتـــحـــاد قـــام كــذلــك 
الــعــامــة لــإســراع في  بمخاطبة وزارة الصحة 
تطعيم العمالة في المطاعم والمقاهي، حيث 
تم بالفعل تطعيم عمالة المطاعم الكبيرة التي 
يزيد عــدد العاملين فيها على 100 عــامــل، في 
حــيــن أن الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي الــصــغــيــرة الــتــي 
تقل عدد عمالتها عن هذا الرقم ما زالت تعاني 
من تأخر مواعيد التطعيم، ما يؤثر سلبا على 

عملها وعمالتها.

أعلنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير عن توقيع 
اتفاقية رعــايــة السجناء المفرج عنهم بــدعــم كــريــم مــن األمــانــة 
الــعــامــة لــألوقــاف، مشيرة إلــى أنــه ووفــقــا للضوابط والــشــروط 
المنصوص عليها في االتفاقية تقوم »تنمية الخيرية« بتقديم 
 ألوضاعهم 

ً
الرعاية والعناية للمفرج عنهم تهيئة لهم وترتيبا

للعودة الكريمة إلى المجتمع.
وثمن نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام ناصر العجمي 

وقــــوف األمـــانـــة الــعــامــة لـــألوقـــاف إلـــى جــانــب مــشــاريــع »تنمية 
الخيرية«، مبينا أن »االتفاقية تعزز من عملنا في مجال خدمة 
األســــر الــفــقــيــرة والــمــتــعــفــفــة وتــواصــلــنــا مــع الــمــحــتــاجــيــن داخــل 
الـــكـــويـــت«. وبــيــن الــعــجــمــي أن االتــفــاقــيــة تــرتــكــز عــلــى مــســاعــدة 
السجناء المفرج عنهم وتأهيلهم ودعم أسرهم أيضا، إذ »نعمل 
عــلــى رفـــع الــمــعــانــاة عـــن فــئــة وشــريــحــة فـــى الــمــجــتــمــع ال يمكن 
إغفالها«، الفتا إلى ضرورة المبادرة إلى مد يد العون للسجناء 

الـــمـــفـــرج عــنــهــم، مـــن خــــالل تــوفــيــر الـــدعـــم الــــمــــادى والــمــعــنــوى 
والقضاء على الشعور السلبي الذي قد يعانونه نتيجة النظرة 
الــمــجــتــمــعــيــة لـــهـــم. وأوضــــــح الــعــجــمــي أن االتـــفـــاقـــيـــة تــتــمــاشــى 
والجهود التي تبذلها األجهزة الحكومية في ترسيخ استقرار 
الــعــودة الالئقة والنافعة للمجتمع، فتوفير  هــذا الفئة وأهمية 
الــمــســاعــدة بــأشــكــالــهــا الــمــتــنــوعــة، بــمــا يــعــزز ويــضــمــن تحقق 

النتائج المتوقعة من قضاء فترة المحكومية.

فهد األربش : قطاع المطاعم يعاني نقص العمالة..
 يزيد الخسائر

ً
واستمرار إغالق المجمعات في الثامنة مساء

»تنمية الخيرية« تعتني بالسجناء المفرج عنهم

الــمــســاعــدة للتنمية  الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة  كــشــفــت وكــيــلــة وزارة 
االجتماعية، هناء الهاجري، أن إجمالي حصيلة المشروع الثامن 
الــــوزارة خــالل شهر  الـــذي نفذته  الــتــبــرعــات الخيرية  عشر لجمع 
 بــزيــادة تــجــاوزت 12 

ً
رمــضــان الــمــاضــي بلغت 55258455 ديــنــارا

الـــذي بلغت إجمالي  مليون ديــنــار عــن »مــشــروع رمــضــان 2020« 
.
ً
حصيلته 43219761 دينارا

وأوضـــحـــت الـــهـــاجـــري فـــي تــصــريــح صــحــافــي أن فــــرق الــتــفــتــيــش 
الــمــيــدانــيــة الــمــشــكــلــة مـــن الــــــوزارة لــرصــد وإزالــــــة مــخــالــفــات جمع 
التبرعات خالل رمضان أجرت طوال الشهر الفضيل 2259 جولة 
 لجمع المالبس 

ً
« مخالفا

ً
ميدانية أســفــرت عــن رصــد 185 »كشكا

وتم إزالة جميعها بالتنسيق مع مسؤولي بلدية الكويت ووزارة 
الداخلية.

 لبعض الجمعيات الخيرية 
ً
 مخالفا

ً
وقالت إنه »تم رصد 253 إعالنا

والمبرات غير متضمنة رقم ترخيص المشروع وتم مخاطبة تلك 
.»

ً
الجهات بسرعة تالفي مخالفاتها وعدم تكرارها مستقبال

 لمطاعم تدعو إلى 
ً
 مخالفا

ً
 رصد 167 إعالنا

ً
وأضافت أنه »تم أيضا

جمع التبرعات بدعوى تجهيز وجبات افطار صائم وتم مخاطبة 
وزارة التجارة التخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيالهم«.

وبّينت أته تم رصد 6 مؤسسات تعمل في مجال النشر والتوزيع 
تتواصل مع المواطنين والمقيمين للتبرع بالمخالفة للقوانين 
الــخــيــري حــيــث تــمــت مخاطبة وزارة  والـــقـــرارات المنظمة للعمل 
 رصد 15 

ً
 إلى أنه تم أيضا

ً
التجارة التخاذ الــالزم حيالها، مشيرا

فريق تطوعي يقوم بوضع إعالنات تدعو لجمع التبرعات، وتمت 
مخاطبة اإلدارة المعنية في الوزارة بهذه الفرق.

وتــابــعــت أن فــــرق الــتــفــتــيــش الـــخـــاص بــمــراقــبــة مـــواقـــع الــتــواصــل 
الــجــمــع المخالفة وغــيــر المرخصة  االجــتــمــاعــي ورصـــد إعــالنــات 

سواء من األفراد أو الجهات، رصدت رصد 16 جهة تقوم بالدعوة 
لجمع التبرعات وتمت مخاطبة وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة 
 عــن رصــد 

ً
الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة التــخــاذ الــــالزم حــيــالــهــمــا فــضــال

لــقــرار مجلس  نــقــدي داخـــل المساجد بالمخالفة  صــنــاديــق جمع 
الــــــوزراء، إضــافــة إلـــى أخـــرى تــدعــو للجمع بــدعــوى إفــطــار صائم 
وبناء مسجد وتمت مخاطبة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

في شأنها.
وأكــدت الهاجري أنه رغم التداعيات المصاحبة لجائحة كورونا 
وحزمة االجـــراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي 
الـــعـــدوى بــالــفــيــروس والــتــي كـــان أبـــرزهـــا قـــرار مــنــع الــجــمــع داخــل 
المساجد والسماح بالتبرع »أونالين« وفي المقار الرئيسية، فإن 
إلــى أكــثــر مــن 12 مليون دينار  الــمــشــروع قــفــزت  إجمالي حصيلة 

مقارنة بمشروع رمضان 2020.


