
ف��ي إط���ار سعيها احلثيث لتخفيف معاناة 
ال��اج��ئ��ن ال��س��وري��ن، ق��ام��ت جمعية النجاة 
اخليرية بتوزيع مساعدات حملة “دفئاً وساماً” 
اإلغاثية العاجلة لاجئن السورين املتواجدين 
باجلمهورية التركية الصديقة حيث استفاد من 

هذه املساعدات والكفاالت أكثر من 2800 شخص.
وق��ال مدير إدارة امل��وارد واحلمات بجمعية 
النجاة اخليرية احملامي  عمر الشقراء: تواصل 
اجلمعية تكثيف جهودها اإلنسانية ملساعدة 
الاجئن السورين في دول اللجوء وخال هذه 
الرحلة مت توزيع مساعدات دفئاً وساماً لعدد 
2185 شخص وذلك بالعديد من مخيمات الاجئن 
في كل من احملافظات التالية ) تل أبيض_ أورفا_ عن 

تاب_ الريحانية(.
وحول طبيعة املساعدات التي مت توزيعها أجاب 
الشقراء : نحرص على توزيع املساعدات التي 
يكون لها اث��راً مباشراً على شريحة املستفيدين، 
وبدورنا خال هذه الرحلة قمنا بتوزيع السال 
الغذائية التي تضم أهم االحتياجات األساسية 
التي تطلبها األسر بجانب توزيع وسائل التدفئة 

التي تناسب الاجئن.
وبننّ الشقراء أنه خال توزيع املساعدات شاهد 
عن كثب حاجة الاجئن الشديدة لدعم ومساندة 
احملسنن وذلك لتخفيف معاناتهم، حيث يعيشون 
بصحراء قاحلة وس��ط أج���واء ش��دي��دة ال��ب��رودة 
ويقيمون في خيام قدمية تفتقر ألبسط مقومات 
احلياة اإلنسانية بجانب حاجتهم الكبيرة للمواد 
الغذائية واألدوي����ة، وأك��د الشقراء أن جائحة 
كورونا ضاعفت معاناة الاجئن خاصة العجائز 

والشيوخ كبار السن.
ومن ناحية أخ��رى أوض��ح مدير إدارة األيتام 
بجمعية النجاة اخليرية عبدالله الرويشد، أن 
اجلمعية تولى ملف كفالة األي��ت��ام السورين 
أهمية خاصة، موضحاً أن النجاة اخليرية تكفل 
األف األيتام في العديد من دول اللجوء السوري 
وحترص على رعايتهم وتوفير كافة سبل احلياة 
الكرمية لهم. ونقوم بزيارتهم بن الفينة واألخرى 

للوقوف عن كثب على أهم احتياجاتهم.
وبننّ الرويشد أنه خال هذه الزيارة اإلنسانية 
ح��رص��ن��ا أ����ن جن��ع��ل ل��أي��ت��ام منها أوف���ر احل��ظ 
والنصيب حيث مت توزيع الكفاالت الشهرية لعدد 
630 يتيماً وأك��د الرويشد أن النجاة اخليرية 
حترص بجانب تقدمي الرعاية املادية لأيتام أن 
تقيم لهم برامج وأنشطة الدعم النفسي والترفيهي 
بجانب اهتمامها احلثيث بتعليم األيتام ورعايتهم 

ليكونوا طاقات فاعلة تساهم في نهضة بلدانهم.

تواصل وزارة اإلع��ام إقامة 
املزيد من احلوارات اخلاصة في 
عمل فريق إستراتيجية وزارة 
اإلع���ام ف��ي دي��وان��ي��ة اإلذاع���ة، 
وال��ت��ي انطلقت خ��ال الفترة 
القليلة املاضية، بدعم من وزير 
اإلع��ام ووزي��ر الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
وال��وك��ي��ل م��ن��ي��رة ال��ه��وي��دي، 
والوكيل املساعد لقطاع اإلعام 
اجلديد محمد بن ناجي، والوكيل 
املساعد لقطاع األخبار سعود 
اخل��ال��دي، وتشهد احل���وارات 
م��ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م��ن األس��م��اء 
اإلعامية، إلى جانب مجموعة 
من الكفاءات الكويتية الشبابية 

بكافة املجاالت املتعددة. 
وقد وجد الفريق إشادة داعمة 
من وزير اإلعام ووزير الدولة 
ل��ش��ؤون الشباب عبدالرحمن 

املطيري. 
وق��ال نايف البشايرة عضو 
فريق التيسير لإلستراتيجية 

اإلع��ام��ي��ة: إن احل���وارات التي 
ش��ه��ده��ا ف��ري��ق إستراتيجية 
وزارة اإلع����ام ك��ان��ت زاخ���رة 
وثرية، وتناولت ع��دة جوانب 
ومواضيع متنوعة تساهم في 
رفع وتطوير القدرات، وحتقيق 
املزيد من التطلعات املستقبلية 

لإلستراتيجية اإلعامية. 
وأش�������اد ال���ب���ش���اي���رة ف��ي 
ه��ذا اجل��ان��ب ف��ي ال���دور الداعم 

واحل���رص على احل��ض��ور شبه 
اليومي م��ن قبل وزي��ر اإلع��ام 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���داح امل��ط��ي��ري، 
ووك��ي��ل وزارة اإلع���ام منيرة 
الهويدي، مؤكداً أن هذا التشجيع 
ال��داع��م س��اه��م ف��ي استقطاب 
العديد من الكفاءات الشبابية 
ضمن فريق عمل إستراتيجية 

وزارة اإلعام.  
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ضمن فعاليات حملة »دفئًا وسالمًا« 

»النجاة اخليرية« توزع مساعدات وكفاالت
2800 الجئ سوري في تركيا لـ 

جانب من توزيع املساعدات

»اإلعالم« تواصل إقامة احلوارات اخلاصة 
في عمل فريق إستراتيجية الوزارة 

نايف البشايرة
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، 
تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس 
ك��ورون��ا املستجد )ك��وف��ي��د 19( في 
الساعات ال� 24 قبل املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي ع��دد احل���االت املسجلة 
في الباد إل��ى 159264، في حن مت 
تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها 
باملرض، ليصبح مجموع حاالت الوفاة 

املسجلة حتى أمس 951.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(: إن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام 
العناية املركزة بلغ 54 حالة، ليصبح 
بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض )كوفيد 19( والزالت 
تتلقى الرعاية الطبية الازمة 5893 

حالة.   
وأض����اف أن ع���دد امل��س��ح��ات التي 
مت اج��راؤه��ا في الساعات ال��� 24 قبل 
املاضية بلغ 10283 مسحة، ليبلغ 

مجموع الفحوصات 1425480.
وجدد الدعوة إلى املواطنن واملقيمن 
ملداومة األخذ بسبل الوقاية كافة وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص على تطبيق 
إستراتيجية التباعد البدني، موصياً 
ب��زي��ارة احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة 
الصحة واجل��ه��ات الرسمية في الدولة 
لاطاع على اإلرشادات والتوصيات وكل 
ما من شأنه اإلسهام في احتواء انتشار 

الفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس 
أيضاً، شفاء 484 إصابة في الساعات 
ال� 24 قبل املاضية ليبلغ، مجموع عدد 

حاالت الشفاء 152420 حالة.
وكان املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحة الكويتية ال��دك��ت��ور عبدالله 

السند، قد أكد أول أمس، أن وضع وباء 
فيروس كورونا )كوفيد 19( في الباد 
“مستقر” وأن أي تهاون في االلتزام 
باإلجراءات االحترازية والوقائية “قد 

يعود بنا إلى الوراء”.
وق���ال السند خ��ال م��ؤمت��ر وزارة 

الصحة الدوري )98( بشأن مستجدات 
الوضع الصحي في الباد إن عدد من 
تنطبق عليهم ش���روط تلقي اللقاح 
املضاد للفيروس يبلغ 000ر775ر2 
شخص في الباد “بعد استثناء من هم 

دون سن ال� 16 وأصحاب املوانع”.
وأع���رب ع��ن األم��ل ف��ي “التمكن من 
تلقي اجلميع اللقاح خال عام كامل” 
مشيرا إلى التنافس العاملي على طلبه 
وعملية توريده التي “تتوقف نسبتها 

على عدد السكان”.
وذكر أن عملية تسلم اللقاحات “تتم 
على دفعات وبشكل دوري” آم��ا في 
“حتسن الكميات املوردة خال األشهر 
املقبلة بغية استيعاب أكبر عدد ممكن 

من الراغبن في تلقي اللقاح”.
ولفت إلى أن “وزارة الصحة توفر 
البيئة املناسبة لتخزين اللقاحات وفق 
الشروط القياسية للجهات املصنعة” 
مؤكدا أنه “حتى اآلن لم يتم تلف أي 

عدد منها ألي سبب من األسباب”.
��ن ال��س��ن��د دور ك����وادر وزارة  وث��منّ
الصحة التي “تعمل في خط الدفاع 
األول م��ؤم��ن��ة ب��رب��ه��ا ب���ارة بقسمها 
مخلصة لوطنها”، مستذكراً “)شهيدة 
الواجب( ب��إذن الله تعالى، الدكتورة 
عائشة ال��ع��وض��ي ال��ت��ي توفيت بعد 
مواجهتها للمرض االث��ن��ن املاضي، 
سائًا املولى عز وج��ل أن “يتغمدها 

بواسع رحمته”.

»الصحة«: وضع الوباء مستقر وأي تهاون قد يعود بنا إلى الوراء

442 إصابة جديدة بـ »كورونا« وتسجيل حالة وفاة واحدة  

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

أعلنت وزارة األشغال العامة الكويتية فرش 
أسفلت مبساحة إجمالية بلغت 99792 متراً 
مربعاً من األسفلت في سبعة مواقع مبختلف 
مناطق الباد وذل��ك خال الفترة من 13 حتى 
19 يناير اجل���اري. وقالت ال���وزارة في بيان 
صحفي أمس: إنها نفذت عمليات فرش األسفلت 
ف��ي سبعة م��واق��ع ه��ي الرميثية والصباحية 
وال��ع��دان واجل��ه��راء القدمية وضاحية صباح 
السالم وضاحية حطن ع��اوة على الشريط 
الساحلي )طريق 209( باستخدام 378 آلية 
وس��ي��ارة ف��رش أسفلت. وأض��اف��ت أن األعمال 
التي مت تنفيذها م��ن قطاع هندسة الصيانة 

ركزت على عمليات فرش األسفلت عاوة على 
االستجابة لعدد من شكاوى املواطنن، حيث مت 
ردم بعض احلفر وعمليات الصيانة والتطوير 
وإصاح بعض املواقع. وأكدت ضرورة التعاون 
مع فرق الطوارئ والصيانة إلجناز مهامها في 
تطوير شبكة الطرق مؤكدة حرصها الكامل 
على االستجابة الفورية لكل شكاوى املواطنن 
واملقيمن على مدار الساعة من خال الباغات 
الهاتفية مباشرة على اخلط الساخن )150( أو 
عبر رقم )واتس آب( اخلاص بطوارئ األشغال 
)93333150( أو عبر التطبيق اإللكتروني 

للوزارة على األجهزة الذكية.

100 كيلومتر  األشغال: فرش نحو 
مربع من األسفلت خالل أسبوع

لقطة أرشفية  لعمليات فرس األسفلت

أك��د رئيس مجلس إدارة جمعية 
ال��ص��ف��ا اخل��ي��ري��ة اإلن��س��ان��ي��ة محمد 
الشايع، أن الدعوة إلى الله عز وجل 
ه��ي مهمة األن��ب��ي��اء وال��رس��ل الذين 
اصطفاهم الله تعالى حلمل رسالته 
وتبليغ دعوته ونشر اخلير ين البشر، 
وبذلك نالت األم��ة اخليرية في قوله 
تعالى: )كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 
وتؤمنون بالله(، مبيناً حرص جمعية 
“الصفا اخليرية” على طرح مشروع 
كفالة الدعاة وأئمة املساجد؛ لضمان 
استمرار ال��دع��وة إل��ى الله باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، واملساهمة في نشر 

هداية اإلسام بن الناس. 
وأوض���ح أن م��ن أب���رز أه���داف هذا 
املشروع العمل على نشر مبادئ الدين 
االس��ام��ي احلنيف في مختلف املدن 
والقرى في جمهورية قيرغيزستان، 

كما يهدف إلى نشر العلوم الشرعية 
م��ن ال��ق��رآن ال��ك��رمي والسنة النبوية 

وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وحت��ف��ي��ظ ال��ق��رآن 
ال��ك��ري��ن ون��ش��ر قيمه ف��ي املجتمع، 

والقيام بواجب الدعوة والتعليم الذي 
به يهتدي املسلم إلى معرفة اخلير من 
الشر، واحلق من الباطل، والهدى من 

الضال. 
ودع����ا ال��ش��اي��ع ع��م��وم احملسنن 
واحملسنات إلى املبادرة في املساهمة 
بكفالة هؤالء الدعاة الذين ينوبون عنا 
جميعاً في الدعوة إلى الله مبتغن بذلك 
وجه الله تعالى، وانطاقا من حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم »من دعا 
إلى هدى كان له من األجر مثل أجور 
من تبعه ال ينقص ذل��ك من أجورهم 
شيئا«، موضحاً أن كفالة الداعية 
قدرها 60 د.ك شهرياً مبا يعادل 720 
د.ك سنوياً، وأن املساهمة متاحة عبر 
 ،alsafakw.com املوقع اإللكتروني
أو ع��ب��ر االت��ص��ال ب��اخل��ط الساخن 
امل��خ��ص��ص الس��ت��ف��س��ارات ال��داع��م��ن 

الكرام وتبرعاتهم.

أش��اد رئيس احت��اد املكاتب 
الهندسية وال��دور االستشارية 
الكويتية، املهندس بدر السلمان، 
بجهود رئيس وأعضاء املجلس 
البلدي واجلهاز التنفيذي ببلدية 
الكويت وحرصهم على دعوة 
رئيس وأع��ض��اء جلنة مزاولة 
املهنة الهندسية لورشة العمل 
اخلاصة بتطوير الئحة اللجنة، 
مضيفاً أن مناقشة الائحة يهدف 
ال��ى االرت��ق��اء بأنظمة م��زاول��ة 
املهنة وزي���ادة م��ج��االت العمل 
للتخصصات الهندسية ذات 
العاقة بعملية البناء والتشييد 
م��ن غ��ي��ر تخصصي ال��ع��م��ارة 

واملدني. 
وأوضح السلمان، أن ورشة 
العمل اخلاصة مبزاولة املهنة 
رك��زت على اتاحة املجال لفتح 
وت��أس��ي��س مكاتب تخصصية 
خلريجي  الهندسة الكهربائية 
وامليكانيكية والتخصصات 
األخرى من اجلامعات املعترف 
بها من التعليم العالي، مضيفا 
أن املجال سيكون مفتوحا لكافة 
التخصصات الهندسية ذات 
العاقة ب��االن��ش��اءات والبناء 
والتي تعتمدها جلنة املزاولة 
وستفتح الباب الن��خ��راط عدد 
كبير من املهندسن  الذين تنطبق 

عليهم ش���روط م��زاول��ة املهنة 
لفتح مكاتب تخصصية مبجال 

تخصصهم. 
وأش���ار إل��ى التأكيد على أن 
وج���ود ممثلن اث��ن��ن جلمعية 
امل��ه��ن��دس��ن وم��ث��ل��ه��م��ا الحت���اد 
امل��ك��ات��ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وال����دور 
االستشارية الكويتية في جلنة 
مزاولة املهنة له أبلغ األث��ر في 
االرت���ق���اء باملهنة الهندسية، 
الفتاً إل��ى أن االحت��اد هواجلهة 
الوحيدة املعنية مبزاولة املهنة 
للمكاتب  الهندسية وال���دور 
االستشارية احمللية واألجنبية 
وذل��ك حسب نظامه األساسي 

وال��ل��وائ��ح ال��داخ��ل��ي��ة لاحتاد 
املشهرة واملعتمدة من قبل وزارة 
ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل 

وهيئه القوى العاملة.
وأض���اف السلمان، إننا في 
االحت��اد نتوجه أيضا بالشكر 
لرئيس وأعضاء جلنة مزاولة 
املهنة باملجلس البلدي حلرصهم 
على ات��اح��ه ال��ف��رص��ة ألعضاء 
اللجنة حلضور  ورش��ه العمل 
التي دع��ا إليها رئيس املجلس 
البلدي  مشكورا ملناقشة بنود 
وم����واد الئ��ح��ة م��زاول��ة املهنة 
احملالة إلى املجلس البلدي  من 
اجلهاز التنفيذي ببلدية الكويت، 
مشيرا ال��ى أن ه��ذه التعديات 
املقترحة اح��ت��وت على إضافة 
ال��ش��رك��ات املهنية الهندسية 
واملكاتب الهندسية التخصصية 
وف��رض التأمن وك��ذل��ك قائمة 
باجلزاءات الهادفة الى االرتقاء 

باملهنة الهندسية.  
وزاد السلمان: إننا نتوجه 
ب��ال��ش��ك��ر اخل����اص أي��ض��ا إل��ى 
وزيرة الدولة للشؤون البلدية 
وزيرة األشغال العامة الدكتورة 
رنا الفارس ومدير عام البلدية 
املهندس أحمد املنفوحي على 
جهودهم لدعم االحتاد واالرتقاء 

باملهنة الهندسية.  

الشايع: نسعى لضمان استمرار الدعوة إلى الله باحلكمة واملوعظة احلسنة 

»الصفا اخليرية« تطرح مشروع كفالة الدعاة وأئمة املساجد 

محمد الشايع و خلفه مجموعة من الدعاة وأئمة املساجد

أشاد بتعاون رئيس املجلس البلدي واجلهاز التنفيذي 

السلمان: تطوير لوائح مزاولة املهنة 
الهندسية لتشمل كافة التخصصات 

ذات العالقة بالبناء والتشييد

م. بدر السلمان 

عمر الشقراء مع مجموعة من أبناء الاجئنجانب من إحدى الورش التدريبية


