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انتصار سالم العلي :مشاركة الكويت في «اليوم العاملي لتنظيف البيئة» تعزز مكانتها الدولية

حملة «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها» تنطلق السبت املقبل في «اجلهراء» و«األحمدي»
أع��ل��ن��ت رئ��ي��س��ة م��ب��ادرة النوير
الشيخة انتصار س��ال��م العلي عن
ت��ن��ظ��ي��م ح��م��ل��ة “الكويت نظيفة
بسواعد أبنائها” تزامنا مع “اليوم
العاملي لتنظيف البيئة” وذل��ك يوم
السبت املقبل ،في محافظتي اجلهراء
واألحمدي.
وق���ال���ت ال��ش��ي��خ��ة ان��ت��ص��ار في
تصريح لها :إن مشاركة الكويت في
اليوم العاملي لتنظيف البيئة تعد
األول���ى م��ن نوعها ،م��ؤك��دة أن هذه
املشاركة ستعزز من مكانة الكويت
على اخل��ارط��ة ال��دول��ي��ة ف��ي مجال
االهتمام بالبيئة.
ولفتت إلى أن هذه احلملة العاملية
شارك فيها العام املاضي  20.1مليون
شخص من  180دول��ة عبر العالم،
مشيرة إلى أنها أكبر حملة لتنظيف
البيئة يشهدها العالم.
وأشادت بتجاوب مؤسسات الدولة
مع هذه احلملة التي سيشارك فيها
العديد من الوزراء ووكالء الوزارات
وقيادات من جهات مختلفة وعدد من
املنظمات الدولية و ممثلي السفارات
املعتمدة لدى البالد ،موضحة أن عدد
املشاركني في احلملة وص��ل إل��ى ما
يزيد عن  2000مشارك ومن املتوقع
وصوله إلى  3000آالف مشارك يوم
السبت املقبل .
وأض��اف��ت :من خ�لال ه��ذه احلملة
“نطمح للتغيير م��ن أج���ل كويت
نظيفة وجميلة ..فالكويت تستحق
منا الكثير” ،موضحة أن الهدف من
تبنيها لهذه احلملة هو تعزيز ثقافة
االه��ت��م��ام بالبيئة وتنظيفها لدى
املجتمع الكويتي مبشاركة العديد
من أطياف املجتمع مبختلف أعمارهم

الشيخة انتصار سالم العلي خالل اللقاء التوعوي مع ممثلي الهيئات واملؤسسات املشاركة في احلملة

واهتماماتهم ،الفتة ال��ى ان��ه يسمح
ملشاركة ملن تفوق أعمارهم  15سنة
في هذه احلملة.
وع��ب��رت ع��ن س��ع��ادت��ه��ا بتظافر
جهود اجلميع للمشاركة في هذا اليوم
العاملي ،مثمنة جهود جميع املشاركني
واملتطوعني الذين ب��ادروا بتسجيل
أسماءهم للمشاركة في احلملة عبر
موقعها االلكتروني ،وشكرت جميع
ال��وزارات وقياداتها التي أعلنت عن
مشاركتها ف��ي احلملة ،كما شكرت
البنوك وجميع مؤسسات القطاع
اخل���اص امل��ش��ارك��ة والشخصيات
العامة التي ابدت اهتماما بالغا بهذه

احلملة .وعلى صعيد متصل ،وفي لقاء
توعوي التقت الشيخة انتصار سالم
العلي مبمثلي الهيئات واملؤسسات
امل��ش��ارك��ة ف��ي احلملة ،حيث قدمت
عرضاً عن احلملة باللغتني العربية
واإلجنليزية استعرضت فيه املناطق
التي ستشملها حملة التنظيف وهي
مقسمة إل��ى س��ت م��واق��ع ف��ي منطقة
اخل��وي��س��ات مب��ح��اف��ظ��ة اجل��ه��راء،
وكذلك كل من منطقة خيران و الوفرة
مبحافظة األح��م��دي حيث أش��ارت
إلى اإلرش��ادات الواجب اتباعها وما
ستوفره شركة النوير غير الربحية
بالتعاون مع اجلهات املشاركة من

جانب من احلضور

وس��ائ��ل نقل جماعية تتواجد عبر
جميع احملافظات ،باإلضافة إلى توفير
الوسائل الوقائية املفروضة من وزارة
الصحة للحماية من فيروس كورونا،
مؤكدة على املشاركني ضرورة التقيد
بتعليمات وزارة الصحة خصوصا
فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي وعدم
التجمع.
وع��ن اختيار منطقة اخلويسات
في اجلهراء ،قالت الشيخة انتصار:
إنها منطقة مسطحة كبيرة وخالية
من املخاطر ،ومت اختيارها بعد زيارة
العديد من امل��واق��ع األخ���رى ،كما أن
اخ��ت��ي��ار منطقة خ��ي��ران مبحافظة

األح��م��دي باعتبارها وج��ه��ة هامة
للمواطنني خصوصا في هذه االيام
التي نعيشها بسبب تفشي فيروس
ك��ورن��ا وع���دم ق���درة الكثيرين على
السفر خارج البالد.
اما بخصوص احملطات األساسية
مبوقع التنظيف قالت الشيخة انتصار
مت جتهيزه بعدد س��ت محطات هي
محطة التسجيل و يحصل املشاركون
فيه على سترات و QRکود ،ومحطة
السالمة بها الفتات إرشادية حلماية
املشاركني من أي مخاطر ،ومحطة
املعدات بها جميع األدوات والعتاد
لتجهيز املشاركني ومحطة اإلسعاف

ال��ت��ي ت��وف��ره��ا وزارة ال��ص��ح��ة بها
االس��ت��ع��دادات ال�لازم��ة واإلج���راءات
الصحية االحترازية ضد أي حادث،
ومحطة امل��ي��اه وبها ح��اوي��ات مياه
بالستيكية قابلة إلع���ادة التدوير
للحفاظ على ترطيب امل��ش��ارك�ين،
ومحطة القمامة التي تستقبل اكياس
القمامة اململوءة وذلك لقياسها فيما
بعد وجمع البيانات.
كما يتواجد فريق التنسيق لتسهيل
احلدث من بدايته الى نهايته لضمان
جناح الفعالية.
ودعت الشيخة انتصار املشاركني
إلى ضرورة اتباع تعليمات السالمة

املتواجدة على اللوحات االرشادية
ومنها عدم محاولة إزالة احليوانات
اجل��ري��ح��ة أو امل��ي��ت��ة أواخل���ش���ب
أوال��ع��ظ��ام ،وع��دم ملس األش��ي��اء غير
املعروفة وعدم رفع أي صخور ألنها
قد تكون م��أوى للحيوانات البرية
أو ال��زواح��ف ،وع��دم وض��ع األي��دي
ف��ي اجل��ح��ور أو ال��ذه��اب بعيدا عن
املجموعة ،باإلضافة إلى ضرورة عدم
االقتراب من أي نوع من احليوانات،
وااللتزام بلبس األقنعة الواقية وعدم
إزالتها ،مؤكدة في ختام تصريحها
أن احلملة حريصة على احلفاظ على
سالمة اجلميع.

الشايع :ميثل إضافة نوعية للمشروعات اخليرية الكويتية في «قيرغيزيا»

شفاء  718حالة و  84في «العناية املركزة»

«الصفا اخليرية» تطلق مشروع مستشفى عالج
السرطان لألطفال وفق أحدث األساليب العالجية

الصحة 829 :إصابة جديدة بـ «كورونا» و 5حاالت وفاة

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية
ال��ص��ف��ا اخل��ي��ري��ة اإلن��س��ان��ي��ة محمد
ال��ش��اي��ع ،ع��ن إط�ل�اق أك��ب��ر وأح���دث
مستشفى لعالج مرضى السرطان في
جمهورية قيرغيزيا ،وه��و مشروع
خيري كبير يستهدف تقدمي اخلدمات
العالجية ملرضى السرطان من األطفال
بقيمة مليون و ٣٧٩ألف د.ك.
وق��ال الشايع :إن الصفا اخليرية
جنحت ف��ي حتقيق وتنفيذ ع��دد من
املشروعات التنموية خالل مسيرتها
اإلنسانية في جمهورية قيرغيزيا،
وأبرز تلك املشروعات ( 3قرى لألرامل
واأليتام ،و 5دور لأليتام ،ومستشفى
ومدرستان ،باإلضافة إل��ى مشاريع
كبرى حتت التنفيذ).
واعتبر الشايع أن هذا املشروع ميثل
إضافة نوعية للمشروعات اخليرية
الكويتية في جمهورية قيرغيزيا ،في
ظل معاناة األطفال هناك؛ حيث يفقد
 40%من أبنائنا حياتهم؛ نتيجة عدم
ت��وف��ر مستشفى متخصص لعالج
سرطان األطفال.

محمد الشايع

وع���ن امل��ش��روع ق���ال ال��ش��اي��ع أن��ه
يقع في مدينة بيشكك ،وهي عاصمة
جمهورية “قيرغيزيا” ،ويبلغ عدد
سكانها حوالي مليون ونصف نسمة
تقريبا ،وسيقوم على إدارة املشروع
نخبة من االستشاريني واألطباء ذوي
الكفاءة املهنية املتميزة؛ حيث يخدم
األط��ف��ال املصابني مب��رض السرطان
مبختلف أنواعه ،وفق أحدث األساليب
العالجية وأكثرها فعالية  ،ب��دءا ً من

«الرحمة العاملية» تطلق مشروع
«مجمع القدس الوقفي»
أطلقت جمعية الرحمة العاملية مشروع «مجمع القدس الوقفي»،
الذي يهدف إلى دعم صمود أهلنا في القدس واملسجد األقصى املبارك،
حيث التحديات اخلطيرة التي تتعرض لها املدينة املقدسة واملسجد
األقصى املبارك ،أولى القبلتني وثالث املساجد التي تشد إليها الرحال،
تلك التحديات التي تهدف إلى طمس الهوية العربية اإلسالمية للمدينة
املقدسة .وقال رئيس مكتب فلسطني في جمعية الرحمة العاملية د.وليد
العنجري  :إن املشروع وقف دائم بإذن الله تعالى يصرف من ريعه
السنوي على املجاالت التعليمية والصحية واالجتماعية في منطقة
القدس  ،ورعاية األيتام واألسر املتعففة واألرامل  ،ومتويل املشروعات
اإلنسانية ألهلنا املقدسيني ،ودع��م ترميم البيوت في البلدة القدمية
املجاورة للمسجد األقصى املبارك.

تتمات

األمم املتحدة
وذكر أمثلة عن اعتداءات النظام ضد املدنيني ،مشيرا ً إلى أن قوات
النظام ارتكبت جرائم من قبيل التعذيب واالغتصاب والقتل.
ولفت إل��ى أن جرائم مثل االختفاء القسري والقتل والتعذيب
والعنف اجلنسي واملوت أثناء االحتجاز أصبحت “سياسة دولة”
لنظام األسد ،مؤكدا ً وجود أدلة معقولة الرتكابه أعماال ترقى جلرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
ومن جانب آخر ،تطرق التقرير إلى املأساة اإلنسانية في مخيم
الهول الذي يسيطر عليه تنظيم “ي ب ك  /بي كا كا” اإلرهابي في
محافظة احلسكة شمال شرقي سورية.
وأفاد بأن ما يقرب من  35ألف طفل دون سن الـ  12داخل املخيم،
م��ح��روم��ون م��ن حقوقهم القانونية ويقبعون ف��ي ظ��روف “غير
إنسانية” .وأشار إلى تقلص آمال السوريني في املستقبل ،مع تردي
األوضاع االقتصادية وتفشي وباء كورونا.
وأكد أن األح��وال املعيشية في البالد “مأساوية” ،وحذر من أن
الوضع يزداد سوءا ً.
ونوه التقرير إلى أن جميع األط��راف املتقاتلة في البالد ارتكبت
جرائم ح��رب وج��رائ��م ضد اإلنسانية ،وذك��ر أن اجليش الوطني
السوري رمبا يكون متورطا أيضا في جرائم حرب محتملة.
ويستند تقرير اللجنة إل��ى مقابالت مع  538شخصاً وص��ورا ً
ملتقطة من األقمار الصناعية وأدلة أخرى.

حديثي ال���والدة وحتى عمر الثامنة
عشرة،ويستوعب عالج عدد 6000
مريض سنويا ً.
مبينا ً أن املستشفى سيقام مبساحة
 4212متر مربع ،مقسمة على خمس
ط��واب��ق ،وسيكون األول م��ن نوعه
ف��ي جمهورية قيرغيزيا م��ن حيث
البناء والتجهيز واألجهزة احلديثة
املستخدمة فيه؛ حيث أن اجلمهورية
القيرغيزية تفتقر ملثل هذا املستشفى؛
وهم بأمس احلاجة إليه؛ نظرا الزدياد
عدد حاالت اإلصابة والوفيات بسبب
عدم تلقي الرعاية الطبية.
ودع���ا ال��ش��اي��ع ع��م��وم احملسنني
واحملسنات إل��ى املساهمة بدعم هذا
امل��ش��روع ال��رائ��د؛ انطالقاً من قولته
تعالى« :وم��ن أحياها فكأمنا أحيل
الناس جميعاً»؛ مبيناً أن اجلمعية
مستمرة في تلقي مساهمات أصحاب
األي�����ادي ال��ب��ي��ض��اء؛ حل�ين اك��ت��م��ال
امل��ش��روع ،وم��ت��واج��دون ح��ال��ي��ا ً في
ق��ي��رغ��ي��زي��ا ل��وض��ع ح��ج��ر األس���اس
للمشروع.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،أمس
الثالثاء ،تسجيل  829إصابة جديدة مبرض
كورونا املستجد (كوفيد )19 -خالل الـ24
ساعة قبل املاضية ،ليرتفع بذلك إجمالي عدد
احلاالت املسجلة في البالد إلى  96301حالة،
في حني مت تسجيل  5ح��االت وف��اة ،ليصبح
مجموع ح��االت ال��وف��اة املسجلة حتى أمس
 568حالة.
وقال ال��وزارة في بيان صحفي :إن من بني
احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت
مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد
البحث عن مصدر العدوى وفحص املخالطني
لها.
وبيّنت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في
أقسام العناية املركزة بلغ  84حالة ،ليصبح
بذلك املجموع الكلي جلميع احل��االت التي
ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد )19 -وما زالت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  9514حالة.
وأشارت إلى أن عدد املسحات التي مت القيام
بها خالل ال 24ساعة قبل املاضية بلغ 4534
مسحة ،ليبلغ مجموع الفحوصات 684204
فحصا ً.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس ،شفاء
 718إصابة خالل ال 24ساعة قبل املاضية،
ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء من مرض
(كوفيد 86219 )19 -حالة.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

«النجاة اخليرية» تضع حجر األساس
لبناء مجمع تعليمي لالجئني في تركيا
قامت جمعية النجاة اخليرية الكويتية،
أمس ،بوضع حجر األساس لبناء مجمع
الدكتور (عبدالعزيز احلسن) التعليمي
لالجئني السوريني مبدينة (شانلي أورفا)
جنوب تركيا بحضور والي املدينة.
وق��ال مدير إدارة التعليم اخلارجي
باجلمعية إب��راه��ي��م ال��ب��در ف��ي تصريح
هاتفي ل��ـ (ك��ون��ا) :إن للمجمع سيتم
تشييده بطريقة عصرية حديثة وستبلغ
طاقته االستيعابية ثالثة آالف طالب
بجميع امل��راح��ل االبتدائية واملتوسط
والثانوية .وأضاف أن املجمع التعليمي
يضم اخلدمات كافة التي يحتاجها الطلبة،
باإلضافة إلى قاعات لتعليم الكمبيوتر
وأماكن إلقامة الصالة وصاالت لألنشطة
التربوية والرياضية.
وأوض������ح أن ب���ن���اء ه����ذا ال��ص��رح
التعليمي اخليري ،ال��ذي يعد األول من
ن��وع��ه لالجئني بتركيا يحمل رسالة
شكر وعرفان ألحد أبناء الكويت البررة
الدكتور عبدالعزيز احلسن ملا قدمه من
أعمال انسانية وخيرية للبشرية .وفي
إطار جهود اجلمعية في متابعة أنشطتها
بتركيا أوضح البدر أن الفريق الكويتي
قام أيضاً بتوزيع مساعدات غذائية على
 300أسرة سورية الجئة بتركيا وزيارة
عوائل أخرى.
وأضاف أن برنامج الفريق شمل أيضاً
إق��ام��ة أنشطة ترفيهية وب��رام��ج الدعم
النفسي لأليتام وت��وزي��ع  100حقيبة
مدرسية على الطلبة السوريني الالجئني
وكذلك توزيع  100كوبون لكسوة األيتام،
م��ؤك��دا ً ح��رص اجلمعية على استمرار
تقدمي الكفاالت آلالف األيتام.

وضع حجر األساس ملجمع الدكتور «عبدالعزيز احلسن» التعليمي

توزيع احلقائب املدرسية على الطلبة السورييني في تركيا

جمعية األسر املتعففة
تولي اهتمامها لألسر املتعففة
من أصحاب املديونيات
قالت الدكتورة سهام الفريح
عضو مجلس اإلدارة باجلمعية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل�لأس��ر املتعففة
ب��أن اجلمعية تولي اهتماما
متزايدا بحاالت األسر الغارمة
وامل��ت��ع��ث��رة م��ال��ي��ا وتسعى
بشكل حثيث في التخفيف من
معاناتهم وحل مشاكلهم .
وأوض���ح���ت ال��ف��ري��ح ب��أن
اجل��م��ع��ي��ة ت��س��ع��ى م��ن خ�لال
تبنيها ملثل ه��ذه احل��االت إلى
أن تفتح املجال أمام هذه األسر
ملمارسة معيشتها دون خوف
الضبط واإلح��ض��ار املترتب
عليهم نتيجة تراكم الديون
وم��ن أج��ل إع��ط��اء ه��ذه األس��ر
الفرصة مرة أخ��رى للنهوض
وممارسة احلياة .
وأض���اف���ت ب���أن اجلمعية
تتابع هذه األسر بشكل حثيث
ودقيق وحتــاول أن توفر لها
االحتياجات األس��اس��ي��ة ملدة
طويلة تصل في بعض األحيان
لسنة وتزيد من أج��ل إضفاء
الراحة النفسية عليها وتعزيز
األمان املعيشي عندها.
وبينت بأن اجلمعية تولي
اهتماما كبيرا للحاالت الكويتية
ع��ل��ى وج���ه اخل���ص���وص وال
تغفل احلاالت احلرجة لألسر
األخ���رى (م��ن فئة ال��واف��دي��ن
واملقيمني) وخصوصا احلاالت
النسائية وذوي االحتياجات
اخلاصة من أجل السعي لفك
مديونياتها وت��وف��ي��ر أس��اب
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املعيشة املريحة الالزمة لهم
واحلياة الكرمية .
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ذك����رت م��رمي
م��ح��م��د امل��ن��ي��ع رئ��ي��س جلنة
العمل التطوعي بأن اجلمعية
قامت بفك مديونية اكثر من
تسعة ح��االت مديونية خالل
هذا الشهر ونقلتهم من حياة
ال��دي��ن إل��ى احل��ي��اة املستقرة
البعيدة عـن تهديدات الضبط
واإلح���ض���ار وص���وال للهدوء
والسكينة واألمان األسري .
ونوهت بأن اجلمعية قامت
بتوفير السكن املالئم لهم ودفع
اإليجارات املترتبة عليهم كما
وف���رت لهم امل��اج��ل��ة ال�لازم��ة
بأنواعها املختلفة سواء كانت
م����وادا مت��وي��ن��ي��ة غ��ذائ��ي��ة أو
استهالكية أخرى .

