
وزع��ت جمعية إحياء التراث اإلسالمي أكثر 
من 15 أل��ف وجبة غذائية في أماكن جتمعات 
العمالة، وذلك على مدى خمسة أيام وحتى يوم 
أم��س األول وه��ي بداية وانطالقة جيدة  لبدء 
تنفيذ مشروع توزيع الوجبات على أماكن جتمع 

العمالة.
وأف���اد تقرير ل��ف��رع جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلسالمي في منطقة اجلهراء  أن املشروع قد بدأ 
بداية موفقه وسيستمر إن شاء الله حتى انتفاء 
احل��اج��ة لهذه ال��وج��ب��ات، وق��د مت التوزيع في 

مناطق جليب الشيوخ والفروانية وخيطان.
 وأض���اف تقرير اجلمعية: رأي��ن��ا احلاجة 
الكبيرة لعدد كبير من العمالة املنقطعة واألسر 
احملتاجة وخصوصا للمواد الغذائية واخلبز في 
ظل ظروف صعبة من حيث االنقطاع عن العمل 
وعدم وجود مصدر دخل ثابت وكذلك األجواء 

الصيفية احلارة.
وقد طرحت جمعية إحياء التراث اإلٍسالمي 
ف��ي وق��ت س��اب��ق  حملة ل��� )ت��وزي��ع الوجبات 
على العمال احملتاجني(  ضمن ع��دة مشاريع 

حتت شعار  صدقة السر لسد حاجة الفقراء 
واحملتاجني في داخ��ل وخ��ارج الكويت ومنها 
م��س��اع��دة األس���ر احمل��ت��اج��ة ث��م إط��ع��ام الطعام 
وسقيا املاء، ويأتي طرح هذه املشاريع استجابة 
لعدد من التقارير واملناشدات وطلب كثير من 
املتبرعني وقد حققت من خاللها اجلمعية الكثير 
م��ن االجن���ازات داخ��ل الكويت وخارجها لبت 

الكثير من حاجات الفقراء واحملتاجني.
وقد سبق وحتت شعار )صدقة السر( تنفيذ 
مشروع رغيف اخلبز للمحتاجني ومت من خالله 
توفير كميات كبيرة من اخلبز جت��اوزت ربع 
مليون خبزه في داخل الكويت وال شك أن آالف 
األسر التي تأثرت وتضررت من أزمة كورونا ال 
تزال بحاجة للمساعدة وخصوصا في مناطق 
احلجر الصحي احل��اج��ة فيها كبيرة لتوفير 
امل��واد الغذائية الرئيسية. وق��د دع��ت اجلمعية 
إلى االستمرار بتلك الفزعة اخليرية الكويتية 
التي تنادى إليها  أهل اخلير في الكويت ملساعدة 
احملتاجني واملتضررين من الظروف التي طرأت 

علينا بسبب جائحة كورونا.
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خالل حلقة نقاشية نظمتها جمعية اإلعالميني الكويتية عبر منصة »زووم« 

مختصون في اإلعالم يحذرون من خطورة الشائعات 

 37715 685 إصابة ترفع حاالت الشفاء إلى  تعافي 

745 إصابة جديدة »الصحة«: 
19« و4 حاالت وفاة بـ »كوفيد 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
األربعاء تسجيل 745 إصابة جديدة مبرض 
ك��ورون��ا املستجد )كوفيد 19( خ��الل ال24 
ساعة قبل املاضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد إلى 46940 حالة، 
فيما مت تسجيل 4 حاالت وفاة إثر اصابتهم 
ب��امل��رض ليصبح م��ج��م��وع ح���االت ال��وف��اة 

املسجلة حتى أمس 358 حالة.
وق���ال املتحدث الرسمي ب��اس��م ال���وزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(: إن من بني 
احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت 
مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن مصدر العدوى وفحص املخالطني 

لها.
وأوضح السند أن حاالت االصابة ال745 
السابقة تضمنت 434 حالة ملواطنني كويتيني 
بنسبة بلغت 28ر58 في املئة و311 حالة 

لغير الكويتيني بنسبة 75ر41 في املئة.
وأض����اف أن امل��ص��اب��ني ح��س��ب املناطق 
الصحية ج��اءوا بواقع )182 حالة مبنطقة 
ال��ف��روان��ي��ة ال��ص��ح��ي��ة( و)176 مبنطقة 

اجلهراءالصحية( و)169 مبنطقة االحمدي 
الصحية( و)120 مبنطقة العاصمة الصحية( 

و)98 مبنطقة حولي الصحية(.
وع��ن أع��ل��ى امل��ن��اط��ق السكنية م��ن حيث 
تسجيل اإلصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت 
بواقع )41 حالة مبنطقة تيماء( و)36 حالة 
مبنطقة ال��ف��روان��ي��ة( و)30 ح��ال��ة مبنطقة 
صباح السالم( و)27 حالة مبنطقة جليب 
الشيوخ( و)27 حالة مبنطقة الصليبية 

السكنية( و)21 حالة مبنطقة جابر العلي(.
وفيما يخص آخر املستجدات في العناية 
املركزة لفت إل��ى أن ع��دد من يتلقى الرعاية 
الطبية في العناية املركزة بلغ 139 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض )كوفيد 19( وما 
زال��ت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 8867 

حالة.
وعن مراكز احلجر الصحي املؤسسي فقد 
بلغ مجموع من أنهى فترة احلجر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل ال24 ساعة املاضية 
49 شخصا بعد القيام بكل اإلجراءات الوقائية 

والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس 
على أن يستكملوا مدة ال تقل عن 14 يوما في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي اعتبارا من 

تاريخ مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وبني السند أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها خ��الل ال24 ساعة املاضية بلغ 4150 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 

أكثر من 391037 ألف فحص.
وج���دد دع���وة امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني إل��ى 
م��داوم��ة األخ���ذ بكل سبل ال��وق��اي��ة وجتنب 
مخالطة اآلخ��ري��ن واحل���رص على تطبيق 
إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في 
وق��ت سابق أم��س بلوغ ع��دد ح��االت الشفاء 
من م��رض )كوفيد 19( 37715 حالة بعد 
تعافي 685 إصابة خالل الساعات ال24 قبل 

تطورات مرض فيروس كورونا أمساملاضية.

15 ألف  وجبة  »إحياء التراث« وزعت 
غذائية في أماكن جتمعات العمالة

جانب من توزيع الوجبات الغذائية
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أك��د مختصون في املجال اإلعالمي 
أمس األربعاء أهمية ال��دور امللقى على 
عاتق احلكومات ووسائل اإلعالم وكذلك 
األفراد في التصدي للمعلومات املغلوطة 
وحماية أم��ن املجتمعات وخاصة في 

أوقات األزمات.
وحذر هؤالء املختصون في مداخالت 
خ��الل حلقة نقاشية تفاعلية بعنوان 
)ال��ت��ص��دي للمعلومات املغلوطة في 
اإلعالم(، التي نظمتها جمعية اإلعالميني 
الكويتية عبر منصة )زووم( من خطورة 
ال��ش��ائ��ع��ات باعتبارها ب���ذرة للفتنة 

وتزييفا للواقع وقلبا للحقائق.
واعتبروا أن مهمة رج��ال الصحافة 
واإلع���الم ل��م تعد مقتصرة على إع��الم 
ال��ن��اس مب��ا يجري ب��ل عليهم التحقق 
قبل ذلك من مصداقية اخلبر قبل نشره 
والتحلي باملسؤولية املهنية واألخالقية 
وال س��ي��م��ا ع��ب��ر وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 

االجتماعي.صص
وف���ي ال��ب��داي��ة ق��ال��ت أس���ت���اذة علم 
االت��ص��ال احل��دي��ث واإلع����الم بجامعة 
الكويت الدكتورة بشاير الصانع: إنه 
مع االنتشار الواسع لوسائل التواصل 
االجتماعي وما تشهده من تدفق غزير 
للمعلومات ب��ات ل��زام��ا على اجلميع 
االعتماد بشكل رئيسي على املصادر 

الرئيسية املوثوقة.
وأض���اف���ت ال��ص��ان��ع أن ت��ع��اط��ي 

احل��ك��وم��ات بشكل شفاف م��ع وسائل 
اإلع��الم من شأنه التصدي للمعلومات 
املزيفة وم��ن ثم طمأنة أف��راد املجتمع 
الذين تقع على عاتقهم مسؤولية جتنب 
إعادة نشرها وتداولها حلماية أوطانهم.

وأك����دت ض����رورة ت��أه��ي��ل ال��ك��وادر 
اإلعالمية للتعامل الصحيح مع السيل 
امل��ت��دف��ق م��ن امل��ع��ل��وم��ات عبر وسائل 
التواصل وتفعيل أدوات ضبط اجلودة 
وفحص احلقائق من أجل وأد الشائعات 
قبل انتشارها الفتة إلى ضرورة تضمني 
م���ادة )ال��وع��ي اإلع��الم��ي( ف��ي املناهج 

الدراسية.
ومن جانبه قال رئيس احتاد اإلعالم 
اإللكتروني الكويتي فيصل الصواغ: 
إن��ه ف��ي ض��وء تعاطي قطاع كبير من 
امل��ج��ت��م��ع��ات م���ع وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي التي باتت مصدرا لألخبار 
ومع الزخم الكبير للمعلومات املتداولة 
عبرها يتعني على مسؤولي وسائل 
اإلع����الم واجل��م��ه��ور التحلي باحلس 
الوطني والشعور باملسؤولية خاصة 

في أوقات األزمات.
وأشار الصواغ إلى ضرورة االرتكان 
لوسائل اإلعالم الرسمية واملوثوقة مثل 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( من أجل 

احلصول على معلومة دقيقة.
وأكد أهمية التعاون اإلعالمي املشترك 
ما بني املؤسسات احلكومية ومنظمات 

املجتمع املدني في محاربة املعلومات 
املغلوطة والشائعات التي تعد »أخطر 
مدمر للدول« مبينا أن »حماية املجتمعات 

من الشائعات تصون األوطان«.
من جهتها قالت املؤلفة واخلبيرة 
اإلعالمية األمريكية مارغريت سوليفان: 
إن وسائل اإلع��الم »الرصينة« تسهم 
بشكل كبير في التوعية ووأد الشائعات 
ومن ثم حماية املجتمعات من االنزالق 

إلى فخ املعلومات املغلوطة وتبعاتها.
ودعت سوليفان إلى تنمية وتطوير 
ق����درات ال���ك���وادر اإلع��الم��ي��ة وصقل 
مهاراتها ف��ي سبيل كشف املعلومات 
املزيفة وفلترة األخبار املتداولة حماية 

ألفراد املجتمع ومن ثم زيادة وعيهم.
وأك����دت ض����رورة ع��م��ل احل��ك��وم��ات 
على طرح املعلومات أمام اجلمهور بكل 
شفافية مبا يسهم في محاربة الشائعات 
فضال عن أهمية تكاتف أجهزة الدولة 
وإدارات��ه��ا اإلعالمية من أج��ل التصدي 

للمعلومات املغلوطة.
ونوهت بتوجه الشركات القائمة على 
تشغيل منصات التواصل االجتماعي في 
تغيير سياساتها بشأن التعاطي مع 
األخبار املغلوطة واملعلومات املضللة 
ومنع رواجها مؤكدة أهمية اضطالع 
أف��راد املجتمع مبسؤولياتهم حملاربة 

الشائعات ومنع تضخيمها.
من ناحيته ق��ال الكاتب والصحفي 

الكويتي أحمد الفهد في مداخلته: إن 
»الشائعات أكثر خطرا على املجتمعات 
م��ن األوب��ئ��ة« داع��ي��ا إل��ى التصدي لها 
ووأده��ا قبل انتشارها لصون السالم 

واالستقرار املجتمعي.
وأك���د الفهد أهمية تنظيم اجلهات 
احلكومية ملؤمترات ولقاءات صحفية 
دورية من أجل توفير املعلومات والرد 
على استفسارات وسائل اإلعالم بشكل 
دق��ي��ق وم��ن ث��م إيصالها إل��ى املتلقي 
بشكل مبسط. ولفت إلى ضرورة إطالق 
ح��س��اب��ات رس��م��ي��ة ملختلف اجل��ه��ات 
احلكومية عبر جميع منصات التواصل 
االجتماعي من أجل الوصول إلى أكبر 
شريحة من اجلمهور مبا يسهم في تقدمي 
املعلومة الصحيحة ومحاربة الشائعات 

قبل انتشارها.
وب��دوره حذر نائب رئيس التحرير 
لشؤون النشرة اإلجنليزية في وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( بدر الشرهان 
من خطورة الشائعات على األوض��اع 
األمنية في املجتمعات باعتبارها تزرع 

الفتنة وتزيف الواقع وتقلب احلقائق.
وقال الشرهان: إن على اجلميع التأكد 
من املعلومة قبل إع��ادة نشرها، الفتاً 
إلى أهمية تكثيف احلمالت التوعوية 
بأهمية االستخدام الصحيح لوسائل 
التواصل االجتماعي وعدم حتويلها إلى 

معول هدم.

الكندري: مستمرون في مساعدة األيتام ورعايتهم خالل أزمة »كورونا« 

»زكاة العثمان« تكفل أكثر من
3 آالف يتيم حول العالم 

أك��د مدير جلنة زك��اة العثمان التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية أحمد باقر الكندري 
أن اللجنة تقوم بتنفيذ عدة مشاريع خيرية 
أهمها ) مشروع رفقاء النبي صلي الله عليه 
وسلم لكفالة األيتام ( وه��و من أه��م وأب��رز 
املشاريع اخليرية التي تقوم بها اللجنة 
داخل الكويت وخارجها ، حيث يعد مشروع 
استراتيجي ملساعدة احملتاجني من األسر 
التي فقدت عائلها، مؤكدا أننا في ظل أزمة 
جائحة كورونا مستمرين في مساعدة أيتامنا 
في كل مكان حتى تنتهي ب��إذن الله تعالى، 
مبساندة ودع��م أهل اخلير في الكويت لهذا 

املشروع . 
وأضاف الكندري في تصريح صحفي: يعد 
هذا املشروع من أولويات اللجنة في مجال 
الرعاية االجتماعية واإلنسانية الهتمامه 
بشريحة مهمة في املجتمع وهم » األطفال 
األيتام« حيث يوفر لهم هذا املشروع مختلف 
أن��واع الرعاية التي حتفظ لهم حياتهم في 
إطار تربوي صحيح ضمن البيئة املناسبة 
حتت إشراف متخصصني في مختلف جوانب 
التربية مع إعطاء األولوية الستمرار تدفق 
املساعدات ملختلف األيتام، وذلك للمساهمة 
في تنشئتهم تنشئة سليمة وسد احتياجاتهم 

وتقدمي أوجه الرعاية والدعم لهم.
ولفت إلى إن اللجنة تكفل أكثر من 3 آالف 
يتيم داخ��ل الكويت وخارجها في عدة دول 
أهمها أيتام الالجئني السوريني، وااليتام في 
مصر ولبنان واليمن وكوسوفا وغيرها من 
ال��دول العربية واإلسالمية األخ��رى مشيرا 
الى ان قيمة الكفالة خارج الكويت 15 دينار 
وميكن للمحسنني التبرع بالتواصل مع 

اللجنة هاتفياً، أو زيارة أفرع اللجنة مبنطقة 
حولي أو الروضة .

ودعا الكندري أهل اخلير إلى دعم مشروع 
كفالة األيتام واملساهمة فيه بأموال الزكاة 
والصدقات، مؤكدا أن أبواب اللجنة مفتوحة 
لكل من أراد التبرع لدعم املشروع ألجل إدخال 
السرور والفرحة على هؤالء األيتام، حيث أن 
كفالة اليتيم تربيه وحتميه، وتعوضه جزء 
من حنان أبيه، مؤكدا أنه لوال فضل الله أوال 
ثم مساهمات أه��ل اخلير ودعمهم املستمر 
ألعمال وأنشطة ومشاريع اللجنة ملا حققت 

اإلجنازات التي وصلت إليها .

“زكاة العثمان” السوريني أيتام 

»حقوق اإلنسان«: توّلي املرأة 
للقضاء يتماشى مع نصوص 

الدستور واملصلحة العامة 
عبرت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان عن بالغ سعادتها 
لتعيني 8 نساء كويتيات في منصب قاضيات، وللحراك 
النسوي في الكويت ال��ه��ادف إلش��راك امل��رأة في كل مفاصل 
الدولة بال متييز بينها وبني الرجل، وهو حراك ال تقوده النساء 
فحسب، بل املجتمع املدني كذلك، فاجلمعية تقوم بتنفيذ 
مشروع بالتعاون مع م��ب��ادرة الشراكة الشرق األوسطية 
يهدف لتعزيز امل��س��اواة بني اجلنسني في املجتمع الكويتي 
واملساهمة في حصول املرأة على كافة حقوقها »تكامل« ومن 
ضمن أنشطته إصدار دراسة حتليلية حقوق املرأة في الكويت 
في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

.”CEDAW«
وكانت الدراسة قد توصلت إلى نتيجة أن توّلي املرأة للقضاء 
ال عالقة له باشتراط الذكورة فقها وقانونا وهو ما يتماشى مع 
نصوص الدستور واملصلحة العامة وتطورات طبيعة النظام 
العام الكويتي، وتغّير ظروف املجتمع الذي أصبح يتفهم في 
أغلبيته عمل املرأة في جميع املجاالت، فوصول املرأة الكويتية 
إلى الوزارة، وعملها في إدارة الفتوى والتشريع بنسبة 42% 

قرينة قانونية إلمكانية توليها القضاء.
فيما أوصت بتفعيل التجربة التي خطاها املُشّرع الكويتي 
في تولي املرأة الكويتية وظائف في النيابة العامة بعد انقضاء 
مدة اخلدمة املطلوبة في النيابة العامة احملددة بست سنوات 
مبا يساعد األجيال القادمة من الكويتيات في تولي منصب 

القضاء.
وميكن للنساء أن يشاركن بفعالية في أي منصب يقمن 
بتوليه، فمن خالل موقع املرأة كوكيلة للنائب العام فقد باشرن 
أعمال التحقيق واجلنايات واالنتقال إلى مسارح اجلرمية 
والواقعة ومعاينة اجلثث وإج���راء التحقيق في القضايا، 
وأشرفن على العملية االنتخابية واملجالس البلدية وقمن 
بعملية الفرز وهذا النجاح الذي حتققه اليوم سُيعطي دافعاً 

للجهات املسؤولة أن تزيد من مشاركة النساء عموماً.
وترى اجلمعية أنه من املهم إنشاء مجلس وطني للمرأة يضم 
املهتمات بشؤون املرأة بحيث يؤخذ برأي املجلس قبل املوافقة 
على أي اقتراح بقانون أو مشروع قانون أو أي مشروع لقرار 

تنظيمي يتعلق أمر ميس حقوق أو واجبات املرأة الكويتية.
النائب العام الكويتي، عنّي أول أمس، 8 نساء كويتيات في 
منصب قاضيات، كسابقة تاريخية في البالد أن يتم تعيني 
قاضيات ألول مرة في هذا املنصب الذي ظل حكراً على الرجال، 

قبل أن يصبح اليوم ُمتاح أيضاً للنساء.

مجموعة من األيتام في ألبانيا

أحمد باقر الكندري


