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وزير «الداخلية» يشكل جلنة حتقيق حول
واقعة تسلل أشخاص إلى املياه اإلقليمية
أمر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بتشكيل جلنة
حتقيق للنظر في واقعة التسلل التي جرت من جهة
البحر مبنطقة شاليهات ميناء عبدالله والوقوف على
حيثيات القضية وكيفية دخولهم للمياه اإلقليمية.
وذكرت ال��وزارة الداخلية في بيان صحفي لإلدارة
العامة للعالقات واإلع�لام األمني أم��س ،أن ع��ددا ً من
املواطنني بالتعاون م��ع األج��ه��زة األمنية املختصة
متكنوا من إلقاء القبض على  10أشخاص من إحدى
اجلنسيات ح��اول��وا التسلل من جهة البحر مبنطقة
شاليهات ميناء عبدالله.
وأشادت الوزارة باملواطنني الذين قاموا بالتعاون
مع رجال األمن في القبض على املتسللني ،حيث رسخوا
مبدأ أن (كل مواطن خفير) على أمن الوطن وأن املنظومة
األمنية املتكاملة التتحقق إال بتعاون وتضافر املواطنني
مع املؤسسة األمنية.
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ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام
األمني بوزارة الداخلية أنه في إطار سياسة
املؤسسة األمنية الرامية إلى ترسيخ مفهوم
الوفاء ومكافأة املجد ليكون حافزا ً على بذل
املزيد من اجلهد والعطاء ،قام وكيل الوزارة
املساعد لشؤون اخل��دم��ات املساندة اللواء
خالد عبدالله الديني بتكرمي املهندس فارس
فيصل العنزي من مرتبات اإلدارة العامة
لإلنشاءات والصيانة مبناسبة نهاية خدمته
باإلدارة.
وأك��د اللواء الديني أن ه��ذا التكرمي يأتي
تأكيدا ً على أن التمييز واإلخالص محل تقدير
للقيادات األمنية ف��ي ال����وزارة .وق��د حضر
التكرمي مدير عام اإلدارة العامة لإلنشاءات
والصيانة اللواء عبدالله راش��د الهاجري،
ومساعده املهندس ماهر صالح العامر وعدد
من مدراء اإلدارات.

جانب من التكرمي

«الصحة» 378 :إصابة جديدة بـ «كورونا»
وشفاء  464حالة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

«النجاة اخليرية» :سداد إيجار  576أسرة
متعففة في  2020داخل الكويت

محمد اخلالدي

الثبوتية ،ونعطي األولوية لألسر
األكثر حاجة.
وأكد أن إدارة املساعدات بجمعية
النجاة اخليرية قامت بإعداد خطة

مميزة لعام  2021تهدف من خاللها
إل���ى تكثيف وم��ض��اع��ف��ة جهودها
اإلنسانية داخ���ل ال��ك��وي��ت ،خاصة
أن أزم��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا أدت إلى
تضرر الكثير من األسر وفقدها ملصدر
دخلها .ووجه اخلالدي الدعوة للقطاع
اخل���اص ،وال��ش��رك��ات واملؤسسات
ال��ت��ج��اري��ة ل��دع��م م��ش��اري��ع جمعية
ال��ن��ج��اة اخل��اص��ة مب��س��اع��دة األس��ر
احملتاجة وذل��ك في إط��ار املسئولية
املجتمعية لهذه املؤسسات.
ووج����ه اخل���ال���دي ال��ش��ك��ر إل��ى
احملسنني واخليرين ،ودع��اه��م إلى
مواصلة دعمهم وعطائهم مذكرا ً بقول
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«الهداية اخليرية» تنفذ مشروع
كسوة بالتعاون مع أمانة األوقاف

توزيع الكوبونات

أعلن رئيس جمعية الهداية اخليرية أن اجلمعية
ق��ام��ت م��ؤخ��را ً ،وب��ال��ت��ع��اون م��ع األم��ان��ة العامة
لألوقاف بتنفيذ مشروع كسوة الشتاء على األسر
املتعففة ،وقد استفاد من املشروع  1800شخص،
وق��د مت توزيع الكسوة عليهم في مركز النصر
الرياضي.
وأضاف بن دليل أن هذا املشروع يأتي بالتعاون
م��ع األم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف حتقيقًا للشراكة
املجتمعية مع مؤسسات ال��دول��ة ،ودعمًا للعمل
اخليري داخل الكويت ،وتخفيفًا من معاناة عديد
من األسر الفقيرة التي تعاني من ظروف اقتصادية
صعبة وإلدخ���ال البهجة وال��س��رور ف��ي نفوس
أطفالهم .
وبي أن هذا املشروع يعد نوعً ا من أنواع التكافل
نّ

الصالح :الكشف املبكر لسرطان الرأس والرقبة
والغدة الدرقية يخفض نسب اإلصابة
أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة للتوعية
مبرض السرطان (كان) الدكتور
خالد الصالح ،أهمية الكشف
املبكر لسرطان ال��رأس والرقبة
والغدة الدرقية ،مبيناً أن عمل
الفحوصات الالزمة هو مطلب
مهم خلفض نسب اإلصابة بهذه
السرطانات.
وق��ال الصالح ف��ي تصريح
صحفي أم��س :إن إط�لاق حملة
ال��ت��وع��ي��ة ب��س��رط��ان ال����رأس
والرقبة وسرطان الغدة الدرقية
املستمرة ط��وال الشهر اجلاري
يهدف إلى تسليط الضوء على
أهمية الكشف املبكر ،حيث أن
سرطان الرأس والرقبة والغدة
الدرقية تعتبر من السرطانات
التي حتقق نسب شفاء عالية
في حالة االكتشاف املبكر ،وهو
م��ا ت��ق��وم ب��ه (ك����ان) م��ن خ�لال

د .خالد الصالح

حملة (االكتشاف املبكر وحتدي
كورونا).
وأوض���ح أن��ه حتقيقاً لهدف
نشر ثقافة التوعية م��ن هذه

السرطانات تقوم (ك��ان) بهذه
احلمالت التي توجهها للفئات
امل��س��ت��ه��دف��ة ب��غ��رض إي��ص��ال
املعلومة الصحيحة بطريقة
علمية مبسطة والتركيز على
معرفة عوامل املخاطرة لإلصابة
مبثل هذه السرطانات وجتنبها
والتعرف على األعراض األولية
التي تكون جرس اإلن��ذار األول
لعمل الفحوصات الالزمة والبدء
ف��ي ال��ع�لاج ف��ي ح��ال اكتشاف
املرض.
ولفت إل��ى أن��ه مت تنفيذ عدد
من األنشطة ضمن احلملة بدأت
بإقامة دورت�ين ألطباء األسنان
لتدريبهم على اكتشاف العالمات
األولية لسرطان الرأس والرقبة
مم��ا ي���ؤدي ل��س��رع��ة اكتشاف
ال��ورم والتشخيص املبكر الذي
يحقق للمريض سرعة العالج
ورفع نسب الشفاء.

العجمي :مستمرون في توزيع بطانيات وكسوة الشتاء

بتكلفة بلغت  346ألف دينار

أع��ل��ن م��دي��ر إدارة امل��س��اع��دات
بجمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة محمد
اخلالدي عن تنفيذ اجلمعية لعدد من
املشاريع اخليرية لألسر املتعففة
واحمل��ت��اج��ة داخ���ل ال��ك��وي��ت خ�لال
ع���ام  2020ت��ن��وع��ت م��ا ب�ين س��داد
إيجارات ،ومساعدات مالية ،ورسوم
دراس��ي��ة .وفيما يتعلق مبشروع
سداد اإليجارات أوضح اخلالدي أن
اجلمعية قامت بسداد إيجار 576
أس���رة خ�لال ال��ع��ام امل��اض��ي ضمن
حملة “أبشروا باخلير” وبتكلفة
بلغت  346,106د.ك .مشيرا ً إلى أن
دفع اإليجار يكون بشيك باسم مالك
العقار .وح��ول آلية اختيار األس��ر
املستحقة قال اخلالدي :نقوم بدراسة
احل��االت املتقدمة لنا دراس��ة وافية،
والتأكد من كافة املستندات واألوراق
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«الداخلية» تكرم املهندس فارس العنزي في نهاية خدمته

ال وفيات لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس ،تسجيل  378إصابة
جديدة بفيروس كورونا املستجد (كوفيد )19 -في الساعات
الـ  24قبل املاضية ،ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة
في البالد إلى  157777حالة ،فيما لم تسجل أي حالة وفاة،
ليستقر مجموع حاالت الوفاة املسجلة عند  947حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة الدكتور عبدالله
السند لـ (كونا) :إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام
العناية املركزة بلغ  54حالة ،ليصبح بذلك املجموع الكلي
للحاالت التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زال��ت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة  5688حالة.
وأض��اف السند أن ع��دد املسحات التي مت إج��راؤه��ا في
الساعات الـ  24املاضية بلغ  8251مسحة ،ليبلغ مجموع
الفحوصات  1397545فحصا ً.
وجدد الدعوة الى املواطنني واملقيمني ملداومة األخذ بسبل
ال��وق��اي��ة كافة وجتنب مخالطة اآلخ��ري��ن واحل���رص على
تطبيق إستراتيجية التباعد البدني ،موصيا ً بزيارة حسابات
الوزارة الرسمية واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع على
اإلرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه اإلسهام في احتواء
انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس أيضاً ،شفاء 464
إصابة في الساعات الـ  24قبل املاضية ،ليبلغ مجموع عدد
حاالت الشفاء  151142حالة.
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والتراحم االجتماعي بني املسلمني ،مستشهدًا بقول
الرسول صلى الله عليه وسلم( :مثل املؤمنني في
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد،
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء
بالسهر واحلمى).
وأشاد بن دليل بجهود األمانة العامة لألوقاف
وتفاعلها امللموس واملستمر ،وكذلك تقدم بالشكر
للمحسنني وأص��ح��اب األي���ادي البيضاء الذين
يتفاعلون مع أنشطة ومشاريع وأعمال اجلمعية،
م��ؤك��دا أن��ه ل��وال فضل الله أوال ،ث��م مساهماتهم
وتبرعاتهم ملا حققت اجلمعية تلك اإلجنازات التي
وصلت إليها ،فأهل الكويت جبلوا على فعل اخلير
وأياديهم البيضاء امتدت بالعطاء إلى احملتاجني
في الداخل واخلارج.

«التعريف باإلسالم» تكرم عمال
النظافة تقدير ًا لدورهم املشرف

العجمي يتوسط املهتدين اجلدد أثناء توزيع البطانيات
شيك بقيمة اإليجار

«إحياء التراث» تنظم
سلسلة دروس أسبوعية
عبر البث املباشر
تنظم جمعية إحياء التراث اإلسالمي من خالل اللجان
التابعة لها سلسلة من الدروس واللقاءات واحملاضرات في
العقيدة والسيرة والعبادات عبر البث املباشر ،ومن ذلك
تنظيم فرع كيفان التابع لها درساً في في شرح ( كتاب صفة
ص�لاة النبي من التكبير ال��ى التسليم كأنك تراها ) يلقيها
الشيخ فهد يعقوب املضاحكة كل ي��وم اثنني الساعة ()7
مساء على حساب االنستغرام  .كذلك تنظيم درس في شرح
مختصر ( الوسائل املفيدة للحياة السعيدة ) يلقيه الشيخ
نواف السالم كل يوم ثالثاء بعد صالة املغرب مباشرة عبر
االنستغرام  @d3wa_omaryaويشرف عليه فرع اجلمعية
في العمرية  .باإلضافة لدروس في تفسير سورة ( إبراهيم )،
والتي سيلقيها الشيخ أحمد الرمح كل يوم أربعاء بعد صالة
املغرب ،ويشرف على هذا النشاط فرع اجلمعية في الرميثية
وسلوى ،والذي سيقام على حساب االنستغرام turathkw
حتت شعار (تنوير القلوب بكالم علاّ م الغيوب) .
ومن الدروس التي ستقيمها اجلمعية أيضاً درس بعنوان:
(رحلة اإلنسان الى ال��دار األخ��رة – املؤمن والكافر) يلقيها
الشيخ عبدالرحمن الباهلي كل يوم خميس في متام الساعة
(30ر )7مساء  .ويشرف عليه فرع اجلمعية في محافظة
اجلهراء ،وذلك عبر حساب االنستغرام . torathjahraa
ويأتي تنظيم هذه مثل هذه األنشطة انطالقاً من اهتمام
اجلمعية الكبير بالنشاط العلمي والثقافي الذي هو نشاط
ال��دع��وة والتربية والتوجيه واإلرش���اد ،وإب���راز التعاليم
اإلسالمية الشرعية الصحيحة بأفضل ص��ورة ،والدعوة
إليها باحلكمة واملوعظة احلسنة ،والتحذير من البدع والفنت
والتطرف والغلو،

تكرمي عمال النظافة

أك���د م��دي��ر ف���رع محافظة
األح����م����دي ال���ت���اب���ع للجنة
التعريف ب��اإلس�لام ،احملامي
منيف العجمي أن أهل الكويت
ي��ق��درون ك��ل م��ن يعمل بجد
واج��ت��ه��اد وأم��ان��ة وإخ�ل�اص
من أجل تقدم ورفعة ونهضة
الكويت من ضيوفها اجلاليات
الوافدة ويعتبرونهم شركاء
التنمية.
وتابع العجمي :نقوم حاليا ً
بتوزيع البطانيات وكسوة
الشتاء لضيوف الكويت من
شريحة عمال النظافة وغيرهم
م��ن ال��ف��ئ��ات ضعيفة ال��دخ��ل
م��ن العمالة األسيوية وذل��ك
مبنطقة محافظة االح��م��دي و

باملزارع واجلواخير بالوفرة
وال��ش��ال��ي��ه��ات وغ��ي��ره��ا من
املناطق األخ��رى ،وذل��ك ضمن
فعاليات مشروع “ شكرا ً لكم”
وأع��رب العجمي عن شكره
اجلزيل للدور الكبير واملشرف
ال��ذي يقوم به عمال النظافة
والذي هو محل تقدير واحترام
م���ن أه����ل ال��ك��وي��ت ج��م��ي��ع�ا ً
وضيوفها ،موضحا أن هؤالء
البسطاء يعملون في أوق��ات
متأخرة من الليل ويتعرضون
ملوجات البرد الشديدة ،لذلك
م���ن ب���اب رد اجل��م��ي��ل ن��ق��وم
بتوزيع خيرات أه��ل الكويت
عليهم لتكون رسالة تعكس
تقديرنا ل��ل��دور ال��ه��ام ال��ذي

وبي العجمي أن
يقومون به .نّ
جلنة التعريف تقيم العديد من
األنشطة والفعاليات الثقافية
وال��ت��رف��ي��ه��ي��ة وال��ت��روي��ح��ي��ة
للجاليات ال��واف��دة مسلمني
وغير املسلمني منهم وذلك قبل
جائحة كورونا ،حيث نهدف
من خالل هذه األنشطة ادخال
ال��س��ع��ادة وال���س���رور عليهم
وتعريف غير املسلمني منهم
بالدين اإلسالمي احلنيف.
وتقدم العجمي بشكر داعمي
جل��ن��ة ال��ت��ع��ري��ف ب��اإلس�لام،
س��ائ�لاً امل��ول��ى ج��ل وع�ل�ا أن
يحفظ الكويت وأهلها من كل
س���وء ،وأن يجعلها دار أمن
وإميان.

