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وزير «الدفاع» تفقد القوات الكويتية املشاركة في «إعادة األمل»

الشيخ ناصر صباح األحمد في لقطة جماعية مع القوات الكويتية املشاركة في «إعادة األمل»

قام النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد
مساء أمس األول بزيارة القوات الكويتية
امل��ش��ارك��ة ف��ي (إع����ادة األم���ل) باململكة
العربية ال��س��ع��ودي��ة الشقيقة يرافقه
سفير دولة الكويت باململكة علي اخلالد
ورئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق
الركن محمد اخلضر ووفد عسكري رفيع

الشيخ ناصر صباح األحمد مع القوات الكويتية خالل مأدبة اإلفطار

املستوى وذل��ك لتهنئتهم بحلول شهر
رمضان امل��ب��ارك .وقالت وزارة الدفاع
في بيان صحفي أمس األربعاء إنه كان
في استقبال الشيخ ناصر صباح األحمد
حلظة وصوله منطقة خميس مشيط قائد
املنطقة اجلنوبية اللواء الركن عبدالله
القفاري وقائد قاعدة امللك خالد اجلوية
بالقطاع اجلنوبي اللواء الركن عبدالعزيز

القديري وقائد مجموعة الدفاع اجلوي
الرابعة اللواء الركن بندر اجلبل وعدد من
ضباط القوة الكويتية املشاركة .وأضاف
البيان أن��ه أقيمت بهذه املناسبة مأدبة
إفطار على ش��رف النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الدفاع شارك فيها
أبناءه املشاركني في عملية (إعادة األمل).
وذكر أن النائب األول لرئيس مجلس

ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ ناصر
صباح األحمد وجه كلمة للقوات الكويتية
امل��ش��ارك��ة هنأهم خاللها بحلول شهر
رمضان املبارك ،معربا ً عن فخره واعتزازه
برجال اجليش الكويتي البواسل املشاركني
في عملية (إعادة األمل) باململكة العربية
السعودية الشقيقة التي «تربطنا معها
رابطة ال��دم واألخ��وة والتاريخ املشترك

«الهالل األحمر»« :أمانة األوقاف» تتبرع بـ 200
ألف دينار لصالح األسر احملتاجة في الكويت

أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي
أم��س تبرع األم��ان��ة العامة لألوقاف
مببلغ  200ألف دينار (نحو  660الف
دوالر) لصالح األس���ر احمل��ت��اج��ة في
الكويت في املجالني الصحي والتعليمي.
وأرب رئيس مجلس ادارة اجلمعية
ال��دك��ت��ور ه�لال ال��س��اي��ر ف��ي تصريح
صحفي عقب لقائه أم�ين ع��ام األمانة
العامة محمد اجلالهمة عن بالغ شكره
ل��ه��ذا ال��ت��ب��رع السخي لصالح االس��ر
احملتاجة معتبرا ان ذلك ليس غريبا في
دعم جهود اجلمعية.
وق���ال ال��س��اي��ر :إن األم��ان��ة العامة
خصصت  100أل���ف دي��ن��ار للمجال
الصحي و 100ألف للمجال التعليمي،
مؤكدا أن ه��ذا التبرع امتداد للتعاون
الفاعل الذي تعود ثمراته باخلير على
احملتاجني في املجتمع الكويتي.
ولفت إل��ى أن التعاون م��ع األمانة
العامة ق��دمي م��ن خ�لال رع��اي��ة األس��ر
املتعففة وذوي الدخل احملدود واألرامل

واملطلقات إض��اف��ة إل��ى األي��ت��ام دون
سن الـ  18والعمال واملسافرين ابناء
السبيل.
وثمن جهود األمانة العامة لألوقاف
واحملسنني م��ن أب��ن��اء الكويت الذين
اليدخرون جهدا في تقدمي املساعدات
لألسر احملتاجة لتخفيف األعباء عنهم
مؤكدا أهمية التراحم والتكافل اللذين
جبل عليهما أهل الكويت في مساعدة
احملتاجني.
وأك��د استمرار التعاون مع األمانة
ال��ع��ام��ة ف���ي األن��ش��ط��ة وامل��ش��اري��ع
املستقبلية التي تلبي كل احتياجات
املجتمع من خالل االهتمام البالغ الذي
توليه اجلمعية بتوزيع املساعدات
احمللية على االسر املتعففة واحملتاجة
في الكويت التي يبلغ عددها 5000
أسرة الى جانب املساعدات الكبيرة في
اخلارج على مدار العام.
وقال الساير :إن لدى اجلمعية الكثير
من املشاريع واألنشطة لصالح األسر

احملتاجة في الكويت ومنها توفير الغذاء
والتعليم وال��ع�لاج وال���دواء وتوفير
األجهزة الكهربائية ،إضافة الى دعوتهم
مع ابنائهم الى مقر اجلمعية لالحتفال
باملناسبات الوطنية والدينية.ومن
جانبه اش���اد اجل�لاه��م��ة ف��ي تصريح
مماثل باجلهود اإلغاثية واإلنسانية
التي تبذلها اجلمعية ملساعدة احملتاجني
وامل��ت��ض��رري��ن ف��ي ال����دول املنكوبة
وحرصها على ت��ق��دمي ال��ع��ون لالسر
احملتاجه داخل الكويت.
وقال :إن هذا التبرع يعزز الشراكة
القائمة م��ع ال��ه�لال األح��م��ر الكويتي
لالسهام في العمل اإلنساني واخليري
من خالل البرامج اإلنسانية املتنوعة
التي تنظمها اجلمعية.
وأض��اف أن الوقف يقوم بدور بالغ
االه��م��ي��ة ف��ي تدعيم مختلف نواحي
احل��ي��اة م��ؤك��دا ان ال��وق��ف مبفهومه
ال��واس��ع وات��س��اع آف��اق مجاالته يعد
اصدق تعبير واوضح صورة للصدقة

«الزراعة» تشكل فرق عمل ملسح املناطق
املصابة باجلراد ورشها باملبيدات

فرق العمل تتولى مسح املناطق املصابة بآفة اجلراد ورش املبيدات

جولة لالطالع على سير العمل في مكافحة اجلراد

أعلنت الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية تشكيلها
فرق عمل ملسح املناطق املصابة
بآفة اجل���راد ورش املبيدات في
مزارع الوفرة واملنطقة احلدودية
اجلنوبية باملشاركة والتنسيق
مع جهات حكومية عدة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي
أول أم��س إن ف��رق العمل تتولى
مسح املناطق املصابة بآفة اجلراد
ورش املبيدات بالتنسيق مع كل
م��ن وزارات ال��دف��اع والداخلية
وال��ص��ح��ة واحل�����رس ال��وط��ن��ي
واإلدارة العامة لالطفاء والهيئة
العامة للبيئة.وأضافت (الزراعة)
أن��ه��ا كثفت جوالتها ف��ي م��زارع
ال���وف���رة وامل��ن��ط��ق��ة احل���دودي���ة
اجل��ن��وب��ي��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى آخ��ر
ال��ت��ط��ورات ف��ي عملية مكافحة
اجلراد الصحراوي.

وأوضحت أنها استدعت خبيرا
من الهيئة العربية ملكافحة اجلراد
الصحراوي ال��ذي صاحب الفرق
العاملة خالل اجلولة املخصصة
التي قامت بها الهيئة فجر أمس
االث��ن�ين ب��ال��وف��رة ل��وض��ع آلية
للتخلص من اجل��راد املنتشر في
امل����زارع دون ال��ض��رر باإلنتاج
النباتي واحليواني.
وذك�����رت أن ق��ط��اع ال��ث��روة
النباتية في الهيئة يشارك بكامل
طاقمه وكوادره البشرية للمرور
وفحص امل���زارع التي هاجمتها
أسراب اجلراد والتأكد من خلوها
بعد عمليات رش األدوية.وبينت
أن عمليات الرش تتم على فترتني
يوميا صباحا ومساء وال تؤثر
ع��ل��ى اإلن���ت���اج ب��س��ب��ب ال��وع��ي
الزراعي والتوجه لدى املزارعني
خالل السنوات املاضية للزراعات

احملمية التي لم يصبها الضرر
من اجل��راد ول��م يصل إليها رش
املبيدات.
وأثنت هيئة الزراعة على جهود
اجلهات احلكومية وف��رق العمل
املشاركة ملكافحة انتشار اجلراد
الصحراوي في األراضي الزراعية
مبنطقة الوفرة.
وك��ان��ت ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام
لشؤون الثروة النباتية بالهيئة
دالل رجب واألمني التنفيذي لهيئة
مكافحة اجل��راد الصحراوي في
املنطقة الوسطى CRCالتابعة
ملنظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة لألمم
املتحدة (ف���او) الدكتور مأمون
العلوي قاما بجولة اليوم الثالثاء
للوقوف على سير عمل اجلهات
احلكومية املشاركة في مكافحة
اجلراد الصحراوي على الشريط
احلدودي.

التطوعية اجلارية والدائمة.وافاد بأن
املجاالت التي يشملها الوقف متعددة
حيث انها ال تقتصر على تلبية حاجات
دور العبادة والعاملني فيها فقط لكنه
يسعى الى بناء نهضة املجتمع الكويتي
بصورة تشمل كافة املجاالت من التعليم
والصحة والعالقات االسرية.
وأكد أن الرقابة على االموال الوقفية
ف��ي االم��ان��ة تتابعها ادارة الرقابة
والتدقيق كما مت تعيني مكتب خارجي
للتدقيق على جميع أم��وال األمانة من
الناحية الشرعية واإلجرائية اضافة
ال��ى رق��اب��ة دي���وان احملاسبة ورقابة
اخلدمة املدنية.
ودع����ا أه���ل اخل��ي��ر ل��ل��ت��واص��ل مع
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ع��ب��ر م��ش��اري��ع��ه��ا
التنموية واخليرية معنويا وماديا
مؤكدا استعداد كل العاملني باالمانة
لتقدمي العون واملشورة خلدمة الوقف
وال��واق��ف�ين واملستفيدين م��ن خدمات
ومشروعات االمانة العامة.

للبلدين» كما نقل لهم «حتيات وتقدير
وتهنئة صاحب السمو أمير البالد القائد
األع��ل��ى للقوات املسلحة الشيخ صباح
األحمد وسمو ول��ي عهده األم�ين الشيخ
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر املبارك مبناسبة شهر رمضان
املبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات».
ومت��ن��ى ل���رج���ال اجل��ي��ش ال��ك��وي��ت��ي

املشاركني في اململكة العربية السعودية
الشقيقة التوفيق وال��ن��ج��اح ف��ي إمت��ام
مهامهم وأداء واجبهم الوطني مشيدا
بالروح القتالية العالية التي يتمتعون
بها .داعيا الله سبحانه وتعالى أن يدمي
نعمة األم��ن واألم���ان على اململكة ودول
مجلس التعاون اخلليجي واألمة العربية
واإلسالمية.

دعم ًا حلملة الغارمني من الكويتيني والكويتيات في «رمضان»

الشعلة« :أمانة األوقاف» قدمت
 500ألف دينار لرفع الضبط
واإلحضار عن  400حالة
أعلن وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
البلدية فهد الشعلة أن األمانة
العامة لألوقاف قدمت  500ألف
دينار لرفع الضبط واإلحضار
ع��ن  400ح��ال��ة مب��ب��ل��غ 500
أل��ف دي��ن��ار (نحو 6ر 1مليون
دوالر) دعماً حلملة الغارمني
من الكويتيني والكويتيات خالل
شهر رمضان املبارك.
وق���ال الشعلة ف��ي تصريح
صحفي أم��س إن م��ن ب�ين تلك
احل��االت  300إم���رأة ،مبينا أن
العملية مت��ت بالتنسيق مع
جمعية التكافل لرعاية السجناء
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��دراس��ة احل��االت
املستحقة وضمان استكمالها

الوزير فهد الشعلة

للشروط املعدة لالستفاده من
دع��م األم��ان��ة العامة لألوقاف
حلملة التبرع في شهر رمضان.

وأوضح أن شريحة الغارمني
الكويتيني تعد من ضمن الفئات
املستهدفة في خطة عمل األمانة
ال��ع��ام��ة ل�ل�أوق���اف اس��ت��ك��م��اال
ملسيرة قائد اإلنسانية سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الذي
استحق ه��ذا اللقب بكل ج��دارة
واس��ت��ح��ق��اق وب��ال��ت��ع��اون مع
املؤسسات احلكوميه وجمعيات
النفع العام.
وذك��ر أن ه��دف ه��ذه احلملة
امل���ب���ارك���ة ل���م ش��م��ل األس����رة
الكويتية ورف��ع املعاناة عنها
وإنقاذها من التفكك والضياع
انطالقا من حديث الرسول صلى
الله عليه و سلم (األقربون أولى
باملعروف).

تكرمي  33فريق ًا تطوعي ًا شبابي ًا من قبل احتاد املبرات واجلمعيات اخليرية

اخلرافي :العمل اخليري متأصل في املجتمع الكويتي
أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س احت���اد امل��ب��رات
واجلمعيات اخليرية د .عبد احملسن
اخل��راف��ي ف��ي كلمة ألقاها نيابة عن
رئ��ي��س احت���اد امل��ب��رات واجلمعيات
اخليرية العم خالد العيسى الصالح
خالل االحتفال بتكرمي املشاركني في
البرنامج التلفزيوني “أيادي بيضاء”
أن دول���ة ال��ك��وي��ت م��ع��روف��ة بعملها
اخليري من قبل اكتشاف النفط وهي
طبيعة متأصلة في املجتمع الكويتي
ال��ذي ك��ان حافال ب��األوق��اف  ،والزكاة
والوقف كانا من منابع العمل اخليري.
وأشار اخلرافي في ذلك احلفل الذي
أقيم في مقر رابطة األدب��اء الكويتية
إلى أن نصف األوق��اف الكويتية كانت
نسائية وه���ذا دل��ي��ل ع��ل��ى أن امل���رأة
الكويتية التي ك��ان وقتها ال تعمل،
قد ورث��ت هذا العمل اجلليل من أبيها
وأخيها فأوقفت لوجهه الله تعالى ومن
أجل مرضاته.
وأشار اخلرافي إلى أن احتاد املبرات
ال ينافس أنشطة امل��ب��رات ب��ل ينسق
بينها ،ويعمل من أجل حتقيق اخليرية
ولذلك يتبنى االحت��اد اليوم مثل هذا
التكرمي.
وق���ال ف��ي ك��ل��م��ت��ه :نشكر وزي���رة
الشؤون السابقة د .هند الصبيح التي
وافقت على إنشاء هذا االحتاد.
وأضاف :ال يسعنا في هذه املناسبة
الطيبة إال أن نتقدم بالشكر والعرفان
جلميع الفرق التي شاركت في برنامج
“أيادي بيضاء” ع��ل��ى ج��ه��وده��م
املباركة في دعم مسيرة العمل اخليري
والتطوعي في بلد اخلير والعطاء.
من جهته ق��ال معد ومقدم برنامج
أيادي بيضاء د .عصام الفليج أن شباب
الكويت يبثون األم���ل ف��ي ه��ذه األم��ة
ويعملون م��ن أج��ل رض��ا الله ونحن
نفتخر بهم ،وأن جناح برنامج أيادي
بيضاء يؤكد على عراقة العمل اخليري
في دولة الكويت.
وأشار الفليج إلى أن برنامج أيادي
بيضاء ك��ان هدفه إب��راز تلك األعمال
اخليرية واإلنسانية ،وتوجه بالشكر
إلى جميع القائمني عليه واملشاركني
فيه.
وأضاف :وانطالقا من قوله تعالى:
(وال ت��ن��س��وا ال��ف��ض��ل بينكم) فإننا
نتوجه بالشكر اجلزيل لقناة الشباب
وال��ري��اض��ة بتلفزيون دول��ة الكويت
ووزارة اإلعالم على إنتاج هذا البرنامج

العم خالد العيسى مكرما د .نادر القنة بحضور د .عبداحملسن اخلرافي

لقطة جماعية للفرق التطوعية

الذي يدعم الشباب الذين هم عماد األمة
وسر نهضتها.
من جانبه شكر رئيس فريق رواد
األع��م��ال ال��ت��ط��وع��ي ع��ب��د ال��ل��ه تركي
األنبعي احتاد املبرات اخليرية مشيدا
ب��ال��دور ال���ذي ك���ان ي��ق��وم ب��ه آب��اؤن��ا
وأج��دادن��ا ف��ي عمل اخل��ي��ر؛ الفتا إلى
أن م��ن يذهب قبل ص�لاة امل��غ��رب الى
املناطق العمالية في ه��ذه األي��ام يجد
آالف املتطوعني واملتطوعات الذين
ي��ق��وم��ون ب��ت��وزي��ع وج��ب��ات اإلف��ط��ار،
استشعارا منهم ملسؤوليتهم جتاه

وطنهم ويعملون ب��إخ�لاص م��ن أجل
تنفيذ هذه املهمة اإلنسانية.
ب��دوره قال املدير التنفيذي الحتاد
اجلمعيات واملبرات عبد الله احليدر إن
الهدف من هذا احلفل تعزيز العالقة بني
االحتاد واجلمعيات التي انضمت إليه
وهي  ٥٧جمعية وكذلك يسعى االحتاد
ال��ى م��د ج��س��ور ال��ت��ع��اون والتنسيق
وتبادل اخلبرات بني اجلهات اخليرية
مب��ا يحقق مصلحة الكويت والعمل
اخليري.
وق��د تضمن احل��ف��ل ت��ك��رمي العديد

من الشخصيات وال��ف��رق التطوعية؛
كما مت تكرمي أب��رز الشخصيات التي
خدمت اإلعالم الكويتي أمثال :د .نادر
القنة أستاذ املسرح والدراما ،وسامي
العنزي مدير إذاع��ة البرنامج الثاني
سابقا ،والشخصيات التي استضافت
البرنامج في دواوينها مشكورة وهم:
العم عبد العزيز سعود البابطني ،والعم
عبدالعزيز الغنام وب��در العصيمي ؛
إضافة إلى تكرمي إدارة وأعضاء فريق
عمل برنامج “أيادي بيضاء” و33
فريقا تطوعيا كويتيا.

