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أشاد سفير االحتاد األوربي املعتمد لدى البالد 
الدكتور كريستيان ت��ودور ب��اإلج��راءات التي 
قامت بها الكويت في سبيل مواجهة واحتواء 
جائحة كورونا املستجد )كوفيد19-( واحلد من 

تداعياتها املختلفة.
جاء ذلك في اللقاء الذي جمع وزير الصحة 
الشيخ الدكتور باسل الصباح بالسفير تودور 
أم���س، وف��ق تصريح مل��دي��رة إدارة العالقات 
الصحية الدولية ب���وزارة الصحة الدكتورة 

رحاب الوطيان.
وقالت الوطيان ل� )ك��ون��ا(: إن اللقاء بحث 
التحديات التي تواجه النظم الصحية والتدابير 
واإلج��راءات املتخذة للتصدي واحتواء جائحة 
كورونا وتبادل اخلبرات وبحث آفاق ومجاالت 
التعاون بني اجلانبني لوضع وتنفيذ البرامج 
الصحية وتعزيزالتعاون ف��ي امل��ج��االت ذات 

العالقة بالصحة والرعاية الصحية.
وأض��اف��ت أن وزي��ر الصحة بحث مع سفير 
جمهورية الهند لدى البالد سيبي جورج في وقت 
آخر أمس، الرؤى ووجهات النظر بشأن التصدي 
واحتواء جائحة كورونااملستجد )كوفيد19-( 

وتعزيز مجاالت التعاون بني البلدين.
وأضافت أن السفير جورج تطرق إلى أحدث 
املستجدات بشأن إنتاج واستخدام الطعم الواقي 

من كورونا املستجد في الهند الى جانب بحث 
مجاالت تعزيز العالقات الصحية بني اجلانبني 
وتبادل اخلبرات واالستعانة بالكفاءات والكوادر 
الطبية والصحية واالس��ت��ف��ادة م��ن اخلبرات 

ملجابهة حتدي كورونا املستجد.

املشترك التعاون  آفاق  معه  بحث  الصحة  وزير 

سفير االحتاد األوربي
 يشيد بإجراءات الكويت في 

التصدي لـ »كورونا«

الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس،  تسجيل 
889 ح��ال��ة إص��اب��ة ج��دي��دة بفيروس ك��ورون��ا 
املستجد )ك��وف��ي��د 19( خ��الل ل24 س��اع��ة قبل 
امل��اض��ي��ة، ليرتفع ب��ذل��ك إجمالي ع��دد احل��االت 
املسجلة ف��ي ال��ب��الد إل��ى 119420، ف��ي ح��ني مت 
تسجيل 9 ح��االت وف��اة إث��ر إصابتها باملرض 
ليصبح مجموع ح��االت ال��وف��اة املسجلة حتى 
أمس730 حالة. وق��ال املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند 
ل� )كونا(: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ 126 حالة، ليصبح 
بذلك املجموع الكلي جلميع احل��االت التي ثبتت 
إصابتها مب��رض )كوفيد 19( وم��ازال��ت تتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة 7976 حالة.
وأشار السند إلى أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها خالل ال24 ساعة املاضية بلغ 8045 مسحة 
ليبلغ مجموع الفحوصات 857707 فحوصات. 
وج��دد ال��دع��وة ال��ى املواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحل���رص على تطبيق إستراتيجية التباعد 
البدني، موصياً ب��زي��ارة احلسابات الرسمية 
ل���وزارة الصحة واجل��ه��ات الرسمية في الدولة 
لالطالع على اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من 
شأنه املساهمة في اح��ت��واء انتشار الفيروس. 
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس أيضاً، شفاء 
798 إصابة خالل ال24 ساعة قبل املاضية، ليبلغ 

مجموع عدد حاالت الشفاء 110714 حالة.

وفاة حاالت  و9  »كورونا«  بـ  جديدة  إصابة   889 »الصحة«: 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

دع��ا أم��ني س��ر جمعية  املهندسني الكويتية 
املهندس فهد  العتيبي مجلس الوزراء الى املسارعة 
بدراسة متطلبات سوق العمل وتطوير منظومتنا 
التعليمية والبرامج الدراسية فيها، مشيرا إلى 
ض���رورة تأهيل املواطنني الراغبني بالعمل في 
القطاع اخلاص وتأمني بيئة عمل جاذبة وآمنة لهم . 
وق��ال العتيبي في بيان صحافي: إنه من غير 
املقبول ومع تشديد االج��راءات ومطالبة احلكومة  
الشركات املتعاقدة معها بعدم إنهاء خدمات أي 
موظف كويتي من العاملني في القطاع اخلاص 
استمرار انهاء خدمات  عشرات املهندسني والفنيني 

في مشاريع  عمالقة . 
وزاد العتيبي: إن ضمان املستقبل الوظيفي 
وحتقيق األمان في عقود املشاريع احلكومية  أمر 
بات ضروريا في ظل املستجدات ورغبة احلكومة 
في حتميل القطاع اخلاص مسؤولياته واشراكه في 
التنمية االقتصادية ، مضيفا أننا وفي ظل تفويض 
مجلس ال���وزراء بالكثير من االج���راءات لتعديل 
التركيبة السكانية ال بد من املسارعة إلى  اغالق 
ملف انهاء خدمات املهندسني الكويتيني  في القطاع  
اخلاص.  وأكد العتيبي، أن انهاء خدمات املهندسني 
الكويتيني وبعض املهنيني  حتت ذريعة أن هذه 
التفنيشات بسبب أزمة كورنا غير مبررة ، مضيفا 
أننا و بالتعاون مع اجلهات احلكومية  املعنية 
سنعمل معا على انهاء املوضوع وندعوا اخواننا 
في الشركات والقوى العاملة الى التحقق من نسب 
التكويت املطلوبة في العقود  احلكومية ، مشيرا 
الى أن هذا ماحذرنا منه في وقت سابق يقع اليوم 
ونحن على ثقة ب��أن  تعسف ه��ذه الشركات إزاء 

املهندسني وغيرهم من املهنيني الكويتيني لن مير 
على املعنيني في مختلف اجلهات احلكومية . 

وزاد، إن��ن��ا وف���ي ظ��ل ه���ذه ال��ظ��روف نطالب 
باملسارعة في رف��ع نسب العمالة الكويتية في 
العقود احلكومية وجعلها من ضمن اشتراطات 
العقود واملناقصات ، موضحا أنه وج��ود “ كوتا 
“ في عقود احلكومة ومناقصاتها سيخفف من 
الضغط على بند ال��روات��ب بامليزانية العامة 
وسيساهم في حتقيق التوجهات احلكومية لتعديل 
التركيبة السكانية ، التفا الى عمل مستقبلي لتقدمي 
تشريع  لضمان وجود العمالة الوطنية مع رفع 
نسبها سنويا وجعلها الزامية ف��ي ك��ل العقود 
احلكومية واستبعاد أي شركة التلتزم بالتكويت 

في عقود املشاريع الكويتية. 

كويتيني  مهندسني  خدمات  إنهاء  مقبول  غير  العتيبي: 
عمالقة مشاريع  تنفذ  خاصة  شركات  في  يعملون 

م.  فهد العتيبي 

كثيرة علمية  حقائق  استعرض  العقاب: 

»حماية البيئة« نظمت »املنتدى السنوي لليوم 
الدولي للحد من مخاطر الكوارث«

نظمت اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة، املؤمتر االفتراضي اإللكتروني 
“املنتدى السنوي لليوم الدولي للحد 
م��ن مخاطر الكوارث”، بالتعاون مع 
الشبكة اخلليجية جلمعيات البيئة 
األهلية واألمانة العامة للبيئة والتنمية 
امل��س��ت��دام��ة ب��االحت��اد ال��ع��ام للمنتجني 
ال��ع��رب ومب��ش��ارك��ة الشبكة العربية 
للبيئة والتنمية )رائد( والشبكة العاملية 
ملنظمات املجتمع املدني للحد من الكوارث 
GNDR، ومبشاركة كويتية وعربية 
ودولية جلهات ومنظمات مدنية من خالل 
كوكبة من األكادمييني واخلبراء من ذوي 

االختصاص.
 وأوضحت د. وج��دان العقاب رئيس 
اجلمعية، التي تشغل منصب املستشار 
اإلقليمي العربي ف��ي الشبكة العاملية 
ملنظمات املجتمع املدني للحد من الكوارث 

.GNDR
أن املنتدى ي��أت��ي ف��ي إط���ار مشاركة 
دول العالم في االحتفاء باليوم الدولي 
للحد م��ن م��خ��اط��ر ال���ك���وارث م��ن خ��الل 
تعزيز ونشر التوعية املجتمعية جتاهه، 
مضيفة: “تناول املنتدى على الصعيد 
احمللي مشاركة ك��وادر علمية لقطاعات 
منظمات مجتمع مدني ممثلة في اجلمعية 
الكويتية حل��م��اي��ة البيئة واجلمعية 
اجلغرافية الكويتية، باإلضافة إلى عرض 
اجلانب اإلغاثي املدني ممثال في جمعية 
الهالل األحمر الكويتي فضال عن مشاركة 
اجلهات احلكومية مثل جلنة الدفاع املدني 
واحلرس الوطني، ومن ثم مشاركة مركز 
مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ 
لتمثيل البعد اخلليجي وك��ذل��ك البعد 
العربي ممثال في شبكة رائد والذي ميثل 
الشبكة العاملية GNDR فيها”، وأكدت 
رئيس جمعية البيئة ورئيس املنتدى ان 
“املنتدى يدخل في اطار عمل العديد من 
اجلهات جنبا إلى جنب في إحياء مثل هذا 
اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث 
كما هو وارد في رسالة من مكتب األمم 
املتحدة للحد من مخاطر الكوارث” مشيرة 
إلى أن حملة سنداي 7 عبارة عن 7 غايات 
خ��الل سبع س��ن��وات اعتبارا م��ن 2016 
- 2022 وتهدف ال��ى تسليط االض��واء 
على بعض الغايات والتي في النهاية لها 
تأثير مباشر على جودة التحكم في دعم 
ثقافة احلد من الكوارث عاملياً، متضمناً 
الوقاية من ال��ك��وارث، والتخفيف منها، 
واالس��ت��ع��داد لها، مشيرة إل��ى أن حملة 
سنداي تعتبر مبثابة فرصة للجميع، مبا 
في ذلك احلكومات، واحلكومات احمللية، 
واملجموعات املجتمعية، ومؤسسات 
امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي، وال��ق��ط��اع اخل���اص، 
وامل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة ومنظمات األمم 
امل��ت��ح��دة، ل��دع��م أف��ض��ل مم��ارس��ات على 
املستوى ال��دول��ي، واإلقليمي، واحمللي 
عبر جميع القطاعات، للحد من مخاطر 
الكوارث واخلسائر الناجمة عنها. ومن 
ثم تنظم اجلمعية املنتدى وفقا العتبار 
توسيع قاعدة مشاركة منظمات املجتمع 
املدني في التوعية املجتمعية جنبا إلى 
جنب م��ع اجل��ه��ات احلكومية املختصة 

وتعزيزا ألدوارها املخولة بها.
 وقالت: “نستذكر الغاية الحتفالية 
ه��ذا ال��ع��ام 2020 وه��ي احل��ص��ول على 
عدد اكبر من الدول التي تكون قد جهزت 
استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث، 
وتبقى هذه املهام نصب اعني الدول حول 
ال��ع��ال��م واه��م��ي��ة حوكمتها حتى نصل 
الى قدر من االستعداد لتفادي االض��رار 
الناجمة عن الكوارث وتقليل فقد االرواح 
ال��ت��ي ي���دور ح��ول��ه��ا اط���ار س��ن��داي في 
االس��اس، وصرحت رئيس اجلمعية بان 
املنتدى ركز في عرضه  احمللي على جهود 
بعض جهات الدولة في مجابهة السيول 
الفجائية ، فقد ان العقيد محمد املتروك 
من ادارة الكوارث بلجنة الدفاع املدني 
استعرض استراتيجية التخطيط وادارة 
ال��ك��وارث واالزم���ات باللجنة متضمنة 
محاور “االستعداد واالستجابة والتعافي 
والتخفيف” وخطة االجراءات التنفيذية 
للسيول واالم��ط��ار ال��غ��زي��رة ف��ي شهر 
نوفمبر 2018 بقيادة جلنة الدفاع املدني 
ومرحلة املواجهة واستدعاء اعضاء جلنة 
الدفاع املدني وتفعيل اخلطط  وادخالها 
حيز التنفيذ وتقييم للوضع ال��راه��ن 
وحصر جلميع امل��وارد املتاحة ووضعها 

حتت امرة اللجنة.
فضال عن ع��رض مرئي لفيلم قصير 
وثق جهود احلرس الوطني في التعامل 
مع السيول وتنسيق اجلهود لدعم اجهزة 
ال��دول��ة املختلفة حيث ع��رض��ه العقيد 
مهندس بطي جاسم البطي لبيان دور 
احل��رس الوطني في ادارة ازم��ة امطار 
الكويت. الفتة إلى أن التناول األكادميي 
في املنتدى استعرض حقائق علمية كثيرة 
من خالل مشاركة الدكتور رأفت ميساك 
ومهندس أحمد عثمان من جمعية البيئة، 
مبحاضرة “احلد م��ن مخاطر السيول 
ب��دول��ة الكويت” م��ن خ��الل حمل��ة بيئية 
طوبوغرافية هيدرولوجية مع عرض أشد 
املناطق تعرضا ملخاطر السيول بدولة 
الكويت وم��ق��وم��ات اخل��ط��ط املستدامة 
لتقليل مخاطرها فضال عن عرض مناذج 
من نظم التخفيف من مخاطر السيول 
باالضافة الى جولة ميدانية افتراضية 
ل��وادي االحمدي ومدينة صباح االحمد 
السكنية اث��ن��اء س��ي��ول نوفمبر 2018 
“املناطق امل��ه��ددة بالسيول حضرية 

وصحراوية” فضال عن تصنيف األودية 
“أحواض التصريف ف��ي الكويت على 
اساس درجة خطورتها وعرض املناطق 
األكثر تضررا وتصميم خطة التخفيف 
ومتطلبات إجن��اح خطة التخفيف من 
مخاطر السيول، م��ؤك��دة أن احملاضرة 
ن����ادت ب��ت��ص��م��ي��م وت��ش��غ��ي��ل منظومة 
مراقبة وان��ذار مبكر بدولة الكويت بهذا 
اخلصوص فضال عن تناول دالالت االدارة 
غير املستدامة للسيول الفجائية. فيما 
عرض الدكتور أحمد القصبي  محاضرة 
اجلمعية اجل��غ��راف��ي��ة الكويتية حول 
املالحظات امليدانية ح��ول سيول شهر 
نوفمبر 2018، “حيث ش��ددت اجلمعية 
اجلغرافية من خ��الل عرضها التقدميي 
على اهمية اش���راك ال��دراس��ات العلمية 
اجليولوجية واجليومورفولوجية في 
اتخاذ ال��ق��رار عند تخطيط وبناء املدن 
السكنية احلديثة لتالفي مشاكل اجنراف 
ال��ت��رب��ة وال��غ��رق مب��ي��اه ال��س��ي��ول التي 
تعبر مساراتها الطبيعية في االرض. 
واس��ت��دراك املشكلة و وض��ع االج��راءات 
االحترازية والتخطيط قبل وقوع الكارثة 
الطبيعية، وق��دم عرضا للمخاطر التي 
تواجه امل��دن السكنية املقترحة كمدينة 
جنوب صباح االح��م��د ومدينة املطالع 
السكنية، واق��ت��رح احل��ل��ول التي ميكن 
تبنيها مثل بناء اح��واض جتميع املياه 
وت��ف��ادي ال��س��دود التي لها اث��ار سلبية 
على االنسان والبيئة”، مضيفة ان مدير 
ادارة الكوارث والطوارئ يوسف املعراج 
بجمعية الهالل االحمر الكويتي حتدث عن 
دورها في مواجهة مخاطر السيول التي 
ضربت الكويت عام 2018 وآلية التنسيق 
والتعاون مع جلنة الدفاع املدني ، متناوال 
عرضا جلهود فريق طوارئ الهالل االحمر 
اثنائها ومستعرضا ملا مت بعدها من خالل 
رفع مستوى التأهب للتعامل مع االزمات 
والكوارث املرتبطة بحالة الطقس وتعزيز 
قدرات الفريق وتنميتها وتدريبهم فضال 
عن تنسيق ورشة عمل مع ادارة االرصاد 
اجلوية وصيانة معدات واجهزة االنقاذ 
وتوفير امل��واد االغاثية. وقالت: اما على 
الصعيد اخلليجي فقد استعرضت دالل 
العتيقي رئيس قسم تخفيف املخاطر 
في مركز مجلس التعاون الدارة حاالت 
الطوارئ نبذة تعريفية عن املركز واهدافه 

االقليمية ومهامه، والتي يعتبر سجل 
املخاطر االقليمية في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية من أهم إجنازاته. 
واستعرضت دور املركز في حتديد تلك 
املخاطر وفق الية علمية محددة ، واهمية 
حتديثها كل سنتني الختيار املخاطر التي 
يجب العمل فيها وعمل خطط استعداد 
ومواجهة وتعافي كاملة لها، مما يضع 
دول اخلليج على اهبة االستعداد للتحدي 

ملثل تلك املخاطر.
 وأش���ارت الدكتورة وج��دان العقاب 
إلى أهمية مشاركة الدكتور عماد الدين 
عدلي من القاهرة وال��ذي يشغل منصب 
املنسق العام للشبكة العربية للبيئة 
والتنمية “رائد” لعرض نبذة عنها وعن 
اهدافها وادواره���ا في املنطقة العربية 
وم��دى تعاونها وتكاملها االستراتيجي 
م��ع الشبكة العاملية ملنظمات املجتمع 
املدني للحد من الكوارث GNDR فضال 
عن تناول استراتيجيتها من حيث القيادة 
الفكرية واحل��ش��د والتعبئة والتحفيز 
متناوال مشروعاتها بالتعاون مع شبكة 
رائ��د العربية، مقدما الشكر للجمعية 
الكويتية حلماية البيئة ال��ت��ي فتحت 
الطريق ام��ام جمعيات النفع العام في 
دولة الكويت لالنضمام ملثل هذه املنظمة 
الدولية التي توفر القاعدة املعلوماتية 
لتلك اجلمعيات ملساعدتها في مساندة 
دولها اثناء الكوارث وفق منهجية عاملية 
ال تخرج عن ايطار سنداي في تطبيقه 
وال��ت��وع��ي��ة ف��ي��ه. وواص��ل��ت: “واختتم 
املنتدى محاضراته مبشاركة اليمن من 
خ��الل جمعية “مؤسسة االب��داع للبيئة 
والتنمية املستدامة” حيث تناول دكتور 
ياسر باعزب رئيس اجلمعية اف��رازات 
وتأثيرات الفيضانات على اليمن من حيث 
ارتفاع عدد الضحايا واالضرار املتنوعة 
واملتعددة وخسائر املنازل وتأثر البنية 
التحتية وما ترتب عليه من تغريد االسر 
واخلسائر البشرية واملادية وتأثيراتها 
امل��ت��ع��ددة بيئيا وص��ح��ي��ا واجتماعيا 
ومجتمعيا. ومم���ا ع���رض م��ف��ارق��ة في 
اهمية االستعداد فهنا في الكويت جند 
ان االس��ت��ع��داد جت��اه ذل��ك على اشده”  
مما يعكس اهمية االستعداد والتكامل 
بني اجلهات املعنية احلكومية واملدينة 

والقطاع اخلاص على حد سواء”.
 وختمت الدكتورة وجدان العقاب بأن 
“املنتدى السنوي لليوم الدولي للحد من 
الكوارث” أوصى بالعديد من التوصيات 
التي خرجت بها احملاضرات ولعل أبرزها 
دور اجلهات املعنية للحصول على سقف 
تعاون أعلى، فضال عن االهتمام بالتدريب 
واالجتماعات اخلاصة برفع كفاءة الكوادر 
الوطنية واالسراع في انشاء مركز وطني 
إلدارة األزم��ات ومنتدى وطني ملنظمات 
املجتمع املدني املعنية لتنسيق اجلهود 
فيما بينها، باإلضافة إل��ى تعزيز دور 
اإلع��الم البيئي ووض��ع تعريف واضح 
ملخاطر الكوارث، فضال عن الدعوة إلنشاء 
منظومة إنذار مبكر للسيول، مشيرة إلى 
أنها تناولت دور منظمات ومؤسسات 

املجتمع املدني في إدارة األزمات.

جانب من املنتدى

وزارة  مع  توقع  لإلغاثة«  »الكويتية 
 3 توريد  اتفاقية  اليمينة  التربية 

املدرسي الكتاب  ملطابع  ألوان  فرز  وحدات 

وقعت اجلمعية الكويتية لإلغاثة – مكتب 
اليمن صباح أم��س، اتفاقية مع وزارة التربية 
والتعليم ومطابع الكتاب امل��درس��ي لتوريد 
3 وح���دات ف��رز أل���وان CTP لطباعة الكتاب 
املدرسي. وأثناء مراسيم التوقيع شكر وزير 
التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم مللس 
دولة الكويت على عطاءها السابق واحلالي في 
دعم قطاع التعليم والعملية التعليمية في اليمن.

كما أكد مللس بأنه من خالل هذا الدعم املقدم 
ملطابع الكتاب امل��درس��ي وال���ذي يحتوي على 
أجهزة فرز االلوان احلديثة سنتمكن من طباعة 
الكتاب وب��ج��ودة عالية وأل���وان واض��ح��ة، كما 
أضاف بوجود هذه االجهزة ستتم طباعة الكتاب 

املدرسي وبطريقة أسرع من ذي قبل.
ومن جانبه قال نائب مدير مكتب اجلمعية 
الكويتية لإلغاثة الدكتور ع��ادل باعشن بأن 
مشروع دعم مطابع الكتاب املدرسي سيساهم 
في الدفع بالعملية التعليمية على مستوى البلد 
من خ��الل توفير الكتاب امل��درس��ي، وأض��اف أن 
الدعم يستهدف ثالث مطابع في محافظتي عدن 
وحضرموت مطبعتني في عدن وواحدة في املكال.

وأكد بأن اجلمعية الكويتية لإلغاثة ستعمل 

ف��ي ق��ط��اع التعليم ف��ي املستقبل ال��ق��ري��ب من 
خالل مشاريع البنى التحتية في امل��دارس من 
خ��الل اع��ادة الترميم والتأثيت وبناء فصول 
إضافية وكذلك توفير وتركيب منظومات الطاقة 
الشمسية. وقال وكيل وزارة التربية والتعلم 
لقطاع املشاريع واملدير التنفيذي ملطابع الكتاب 
املدرسي الدكتور محمد باسليم: إن دعم الكويت 
ليس بجديد في قطاع التعليم فهناك العديد 
من امل��دارس التي بنتها دولة الكويت في اليمن 
منذ القرن املاضي العديد من الطالب درسوا في 

مدارس بنتها دولة الكويت.
وأضاف بأن الدعم املقدم ملطابع الكتاب ليس 
بجديد فقد دعمت الكويت مطابع الكتاب مبولدين 
كهربائيني حملافظتي ع��دن وحضرموت متكنا 
من خ��الل ه��ذا الدعم باستمرار طباعة الكتاب 
امل��درس��ي. وأك��د باسليم أن اجلمعية الكويتية 
لإلغاثة انتقلت من مرحلة الطوارى واالغاثة 
العاجلة إل��ى مرحلة البناء والتنمية وكانت 
الكويت هي السباقة في ه��ذه امل��ج��ال. وكانت 
اجلمعية الكويتية لإلغاثة وزع��ت األسبوع 
املاضي أكثر من 6280 حقيبة مدسية في عدد من 

احملافظات اليمنية.

جانب من توقيع االتفاقية

»النجاة  اخليرية«: نسعى لتمكني اإلنسان من احلياة الكرمية
كشف رئيس قطاع البرامج واملشاريع 
بجمعية النجاة اخليريةعبد الله الشهاب، 
ع��ن سعي النجاة للمضي قدما لتحقيق 
رؤي���ة اجلمعية الطامحة نحو مكافحة 
ث��ال��وث اجلهل والفقر وامل���رض م��ن خالل 
إقامة وتنفيذ املشاريع الرائدة التي تعزز 
العيش ال��ك��رمي ل��إلن��س��ان، وك��ذل��ك توفير 
الرعاية الطبية املناسبة وإقامة املخيمات 
العالجية وتوزيع األدوية لألسر الفقيرة، 
الفتا ان مشاريع اجلمعية ممثلة في التعليم 
والتوعية والتنمية ، مبا يحقق التنمية 

املستدامة للمجتمعات الفقيرة حول العالم.
وتابع الشهاب: العمل اخليري بجمعية 
النجاة اخليرية لم يعد يقتصر على استالم 
األموال من احملسنني وإيصالها للمستفيدين 
فقط، بل أصبح لدينا مشروعات تنموية 
مختلفة وأهمها املشاريع الرعاية الصحية 
، مشيراً في الوقت ذاته الى حملة “إبصار 
4” التي طرحتها اجلمعية بداية الشهر 
احلالي وتهدف من خاللها بناء مستشفى 
صباح األحمد بهدف توفير العالج ل����50 
أل��ف شخص م��ن م��رض��ى العيون سنويا 

ف��ي جمهورية تشاد ، إض��اف��ة ال��ى تنفيذ 
املشاريع الطبية املختلفة في مختلف الدول 
واملجتمعات الفقيرة ، وحث الشهاب كافة 
أهل اخلير واملؤسسات بالوقوف الى جانب 
اجلمعية لتحقيق أهدافها االستراتيجية 
املرجوة. وأضاف لدينا كذلك مشاريع مميزة 
مثل  بناء املراكز واملدارس واملعاهد في هذه 
املجتمعات، وبفضل الله ثم تفاعل احملسنني 
قمنا ببناء العديد امل��دارس التعليمية في 
شتى ال��دول، فالنجاة اخليرية تعمل بقوة 
من أجل حتقيق التنمية باملناطق الفقيرة. 

كما أكد الشهاب سعي اجلمعية احلثيث إلى 
متكني اإلن��س��ان من احلياة الكرمية وذلك 
من خالل حمالتها اخليرية املتعددة والتي 
تفاعل معها أهل اخلير داخل وخارج الكويت 
في السابق مثل )أبشروا باخلير وإبصار 
وتخيل وغيرها م��ن احل��م��الت االنسانية 
الناجحة( وذلك من خالل استثمار الطاقات 
املعطلة ووضع األفكار املميزة التي حتول 
األسر من العوز إلى العطاء واإلنتاج، حيث 
لدينا العديد من املشاريع اإلنتاجية والتي 

تختلف حسب طبيعة الدولة.
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