
ن��ف��ذت جمعية ال��ه��ال األح��م��ر 
الكويتي بالتنسيق مع الهال األحمر 
األردن��ي حملة إغاثية ملساعدة أكثر 
م��ن 2000 أس����رة س��وري��ة الجئة 

وعائلة محتاجة في األردن.
وق��ال مشرف احلملة واملسؤول 
في الهال األحمر األردن���ي محمود 
ال��ع��س��ود ل��� )ك��ون��ا( أول أم���س: إن 
احلملة ال��ت��ي تنفذ على مرحلتني 
واب��ت��دأت بشهر رم��ض��ان وتنتهي 

بعد عيد الفطر تشمل توزيع طرود 
من امل��واد الغذائية األساسية على 
املستفيدين. واأض���اف أن احلملة 
تستهدف أكثر من 2000 من األسر 
السورية الاجئة وعدد من العائات 
األردن��ي��ة املتعففة في مختلف املدن 
واحملافظات األردنية. وذكر أنها تأتي 
وس��ط ظ��روف اقتصادية وصحية 
صعبة يعاني منها الاجئون جراء 
تفشي ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد 

- كوفيد 19( وانقطاع بعض معيلي 
وأرب����اب األس���ر ع��ن ال��ع��م��ل وت��أث��ر 
معيشتهم. وأكد حرص الهال االحمر 
الكويتي على استمرار تنفيذ برامجه 
اإلغاثية في األردن جلميع الشرائح 
األقل حظاً، السيما الاجئني، معرًب 
ع��ن اع��ت��زاز ال��ه��ال األح��م��ر األردن��ي 
بالشراكة م��ع نظيره الكويتي في 
م��ي��دان العمل اإلغ��اث��ي واألنشطة 

اإلنسانية.

أع���������رب رئ���ي���س 
مجلس أدارة جمعية 
امل��ن��اب��ر ال��ق��رآن��ي��ة د. 
أح��م��د ال��ب��اط��ن��ي عن 
تقدمي خالص التهنئة 
لصاحب السمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ صباح 
األح���م���د وس��م��و ول��ي 
ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األح��م��د وسمو رئيس 
م��ج��ل��س ال��������وزراء، 
وح���ك���وم���ة ال��ك��وي��ت 
وش��ع��ب��ه��ا وامل��ق��ي��م��ني 
على أرضها مبناسبة 
قرب حلول عيد الفطر 

املبارك.
داع���ي���ا امل���ول���ى عز 

وج��ل أن يعيده على األم��ت��ني العربية 
واإلسامية باخلير واليمن والسام ، وأن 
ت��زول تلك الغمة التي تسببت بها أزمة 

كورونا املستجد )كوفيد- 19(.
وأض��اف الباطني: يسر اجلمعية أن 
تقدم تهنئتها وتقدم شكرها لكل من ساهم 
في دعم مشاريعها القرآنية واملوسمية 
والتي تهدف ال��ى تعليم القرآن الكرمي 

ونشر علومه وقيمه.
وشكر أهل اخلير في الكويت ملا بذلوه 
من جهد ودعم متواصل لتحقيق الريادة 
والتميز جلمعية املنابر القرآنية في خدمة 

القرآن الكرمي وعلومه.
كما عبر الباطني عن سعادته بنجاح 
حمات اجلمعية في شهر رمضان ممثلة 
في تنفيذ مشروع “إفطار الصائم” في 
دولة الكويت وفي سوريا ليستفيد منه 
أكثر من 150 ألف شخص، وحملة “سهام 
اخلير” ال���ذي خ��ص��ص ري��ع��ه لسبعة 
مشاريع “ )رغيف األيتام - شفاعة عيالي 
لكفالة احللقات القرآنية - معلم القرآن - 
طالب علم - وقف آلم - كفالة حافظ يتيم 
- أم الكتاب(، وحملة سقيا امل��اء إلقامة 

اآلب����ار وم���اء السبيل 
في املناطق اآلمنة في 
سوريا، و” حملة ليلة 
27 لكفالة 100 يتيم 
ف��ي س��وري��ا مل���دة ع��ام 
كامل ، وحملة ليلة 29 
رمضان إلطعام 1500 
أس��رة م��ن األرام���ل في 
س����وري����ا مل�����دة ش��ه��ر 
كامل من النازحني في 
املخيمات على احلدود. 
وع���ّب���ر ال��ب��اط��ن��ي 
ع���ن جن����اح “املنابر 
القرآنية” ف��ي شهر 
رم��ض��ان امل���ب���ارك في 
جتاوز آثار تلك األزمة 
ب��ت��ف��ع��ي��ل ح��ل��ق��ات��ه��ا 
ال��ق��رآن��ي��ة للنساء وال���رج���ال والبنني 
والبنات عبر األون الين، باإلضافة إلى 
تفعيل حلقات ال��ص��م واملكفوفني عبر 
األج��ه��زة ال��ذك��ي��ة، واملساهمة الفاعلة 
ف��ي احلملة الوطنية “فزعة للكويت” 
و توزيع السات الغذائية في مناطق 
احلجر الصحي ، وعلى األس��ر املتعففة 
وال��ع��م��ال��ة امل��ت��ض��ررة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ت��وزي��ع الهدية القرآنية والتمور على 
مراكز احلجر الصحي املؤسسي، والقيام 
مبسؤوليتها املجتمعية في التخفيف من 
معاناة األس��ر املتعففة وذوي احلاجة 
في ظل أزمة كورونا، وإلى إظهار معاني 
التكافل والتراحم بني املسلمني، وفتح 
باب الصدقة واكتساب أجر الصائم أمام 

أهل اخلير.
وأض���ا : هنيئاً أله��ل ال��ك��وي��ت ولكل 
من تبرع لتعليم ال��ق��رآن الكرمي ونشر 
علومه، وأسهم في إحياء روح التكافل 
في م��دي يد العون ورس��م البسمة على 
شفاه احملرومني واألي��ت��ام والفقراء من 
أهل القرآن في الداخل واخلارج خال هذا 

الشهر الفضيل.

هنأ مدير عام جلنة 
ال��ت��ع��ري��ف ب��اإلس��ام  
فريد العوضي صاحب 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 
الشيخ صباح األحمد 
وولي عهده واحلكومة 
ال���رش���ي���دة وع���م���وم 
أه���ل ال��ك��وي��ت خاصة 
واألمة اإلسامية عامة 
ب��ح��ل��ول ع��ي��د الفطر 
امل��ب��ارك س��ائ��اً احلق 
جلت قدرته أن يرفع 
ال��ب��اء وال���وب���اء عن 
كويت اخلير وسائر 
ب����اد ال���ع���ال���م، وأن 
يحفظها بحفظه وكل 

من يعيش عليها.
وقال العوضي: بالرغم من االجراءات 
االحترازية التي تتبعها دول��ة الكويت 
ملواجهة ف��ي��روس ك��ورون��ا إال أن جلنة 
التعريف باإلسام قامت بتنفيذ أنشطة 
وفعاليات مميزة خال الشهر الفضيل، 
منها تنفيذ العديد من الشراكات املجتمعية 
م��ع ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال������وزارات وال���دوائ���ر 
احلكومية،  كما أعلن عن إشهار إسام 
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م��ن شتى اجلنسيات 
واجل����ال����ي����ات )ع���ن 
بعد ( داخ���ل الكويت 
، حيث ك��ان شعارنا 
ه��ذا ال��ع��ام “ ال��دع��وة 
مستمرة  مستمرة” 
رغ���م ع���دم ال��ت��واص��ل 
امل��ب��اش��ر ب��ني الداعية 
واملدعو، مستمرة رغم 
أج��واء احلظر الكامل 
وانشغال العالم بهذا 

الوباء وحتدياته.
وتابع: كما قمنا من 
خال طواقمنا الدعوية 
ب��ال��ت��واص��ل ال��ف��ع��ال 
مع ضيوفنا من اجلاليات ال��واف��دة عبر 
شتى وسائل التواصل احلديثة، وأقمنا 
العديد من احملاضرات واألنشطة الدعوية 
واملسابقات القرآنية عند بعد، والتي القت 

تفاعًا مميزاً من الشريحة املستهدفة.
وثّمن العوضي تفاعل أهل اخلير مع 
مشاريع اللجنة وال��ذي يعكس ب��دوره 
حرصهم الشديد على سقي شجرة الدعوة 

حتى تظل وارفة الظال على الدوام.

3 alwasat.com.kwمحليات

232 حالة و10 وفيات جديدة  شفاء 

20464 حالة  19« ترفع اإلجمالي إلى  900 إصابة جديدة بـ »كوفيد  الصحة: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
ال��س��ب��ت تسجيل 900 إص��اب��ة ج��دي��دة 
مبرض )كوفيد - 19( خال ال24 ساعة 
قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احل��االت املسجلة في الباد إلى 20464 
حالة، في حني مت تسجيل 10 حاالت وفاة 
إث��ر اصابتها ب��امل��رض، ليصبح مجموع 
ح��االت ال��وف��اة املسجلة حتى أمس148 

حالة.
وق��ال الناطق الرسمي باسم ال��وزارة 
الدكتور عبدالله السند في بيان ل� )كونا(: 
إن جميع احل���االت السابقة التي ثبتت 
إصابتها ب��امل��رض ه��ي ح���االت مخالطة 
حل���االت ت��أك��دت إصابتها وأخ���رى قيد 
ال��ب��ح��ث ع��ن أس��ب��اب ال��ع��دوى وفحص 

املخالطني لهم.
وأوض���ح السند أن ح���االت االص��اب��ة 
ال900 السابقة تضمنت )164 حالة 
ملواطنني كويتيني( و)264 حالة ملقيمني 
م��ن اجلنسية ال��ه��ن��دي��ة( و)150 حالة 
ملقيمني من اجلنسية املصرية( و)137 
حالة ملقيمني من اجلنسية البنغاديشية( 

وبقية احلاالت من جنسيات أخرى.
وأض����اف أن امل��ص��اب��ني ح��س��ب املناطق 
الصحية جاؤوا بواقع )319 حالة مبنطقة 
الفروانية الصحية( و)301 حالة مبنطقة 
األحمدي الصحية( و)144 حالة مبنطقة 
حولي الصحية( و)83 حالة مبنطقة اجلهراء 
الصحية( و)53 حالة مبنطقة العاصمة 

الصحية(. وعن أعلى املناطق السكنية من 
حيث تسجيل اإلصابة بالفيروس، فقد 
ذكر أنها جاءت على النحو التالي: )منطقة 

الفروانية 100 حالة( و)منطقة جليب 
الشيوخ 78 ح��ال��ة( و)منطقة املهبولة 
68 حالة( و)منطقة املنقف 67 حالة( 

و)منطقة خيطان 67 حالة(.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص آخ���ر امل��س��ت��ج��دات في 
العناية املركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى 

الرعاية الطبية في العناية املركزة 192 
حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع 
احل����االت ال��ت��ي ثبتت إص��اب��ت��ه��ا مب��رض 

)كوفيد 19( وم��ا زال��ت تتلقى الرعاية 
الطبية الازمة 14569 حالة.

وح��ول مراكز احلجر الصحي املؤسسي 
ف��ق��د ب��ل��غ م��ج��م��وع م��ن أن��ه��ى ف��ت��رة احلجر 
الصحي املؤسسي اإللزامي خال ال24 ساعة 
املاضية 412 شخصا وذلك بعد القيام بكافة 
اإلج��راءات الوقائية والتأكد من خلو جميع 
العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة 
ال تقل عن 14 يوما في احلجر الصحي املنزلي 
اإلل��زام��ي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز 

احلجر املؤسسي.
وذك��ر أن ع��دد املسحات التي مت القيام 
ب��ه��ا خ���ال ال24 س��اع��ة امل��اض��ي��ة بلغت 
3195 مسحة، مشيراً إلى أن مجموع عدد 
الفحوصات بلغ أكثر من 154ر268 ألف 

فحص.
وجدد السند الدعوة للمواطنني واملقيمني 
مبداومة األخذ بكافة سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخ��ري��ن واحل���رص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لاطاع على االرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت 
سابق أمس شفاء 232 حالة من املصابني 
مب��رض )كوفيد 19(، ليرتفع بذلك عدد 
احلاالت التي تعافت ومتاثلت للشفاء في 

الباد إلى 5747 حالة.

»الهالل األحمر«: حملة إلغاثة
2000 أسرة سورية الجئة في األردن  

جانب من توزيع املساعدات اإلنسانية

»املنابر القرآنية« تهنئ املسلمني 
بعيد الفطر وتشكر ألهل الكويت 

تفاعلهم مع املشاريع القرآنية

د. أحمد الباطني

أكد إعدادها خطة للعمل في مرحلة مابعد كورونا

العتل: »املهندسني« تضع 
كافة إمكانياتها حتت تصرف 

مؤسساتنا احلكومية والشعبية 
تقدم رئيس جمعية 
امل��ه��ن��دس��ني الكويتية 
املهندس فيصل العتل، 
بالتهاني والتبريكات إلى 
صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد مبناسبة 
عيد الفطر السعيد، داعيا 
املولى عز وج��ل أن ميد 
سموه مبوفور الصحة 
وال��ع��اف��ي��ة وأن يزيح 
الغمة وينهي جائحة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا وأن 
ينعم الوطن مبزيد من 
األم���ن واألم����ان بقيادة 

سموه. 
وق�����ال ال��ع��ت��ل: لقد 

استمعنا وبكل فخر واع��ت��زاز إل��ى كلمة سموه مبناسبة عيد 
الفطر السعيد  مساء أمس األول، ودعوة سموه إلى نهج جديد 
ملواجهة التحدي ورسم كويت املستقبل من خال خطوات فعالة 
تنسجم مع متطلبات املرحلة وتداعياتها، مضيفاً أننا في جمعية 
املهندسني الكويتية واستجابة لدعوه سموه لتغليب املصلحة 
الوطنية وجعلها فوق كل اعتبار، وملشاركة مؤسسات املجتمع 
املدني الفاعلة في هذه املرحلة؛ نضع كافة إمكانياتنا في تصرف 
كل مؤسساتنا احلكومية والشعبية ولن نتوانى عن التعاون 

معها لبناء كويت الغد. 
وزاد رئيس “ املهندسني”: إن حرص سموه وخ��ال فترة 
وجيزة على مخاطبة أبناء الكويت واملقيمني فيها للمرة الثانية 
وبهذه الشفافية الكبيرة يحتم علينا جميعا اإلخ��اص في 
العمل والذود عن مصالح الوطن العامة بكل السبل القانونية 

والدستورية وهذا مانقوم به على الدوام. 
ولفت  إلى أن جمعية املهندسني واستجابة لهذه الدعوة، 
فإنها أع��دت خطة للعمل في مرحلة مابعد ك��ورون��ا ليكون 
املتطوعون واملتطوعات فيها وهي أقدم جمعيات النفع العام 
في الباد معول بناء ومساعدة للحكومة ومجلس االمة على 
حد سواء مع االستمرار بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني 
واملضي بدعم اخوتنا في الصفوف األمامية مبواجهة فيروس 
كورونا املستجد، مجددا التهاني إلى سمو األمير وسمو ولي 
العهد واحلكومة وكل أبناء الكويت واملقيمني على أرضها، وأن 
يعيد املولى عز وجل هذا العيد علينا أعواماً وأعوام ونحن نرفل 
بالهناء والسعادة وموفور الصحة والتقدم لبناء اإلنسانية 

جمعاء.  

677 مهتد  العوضي: إشهار إسالم 
ومهتدية خالل الشهر الفضيل 

فريد العوضي
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تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

»الشؤون«: ال صحة ملا يتردد 
عن إدارة نظام ميكنة الوزارة 

من خارج الكويت
نفت الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية ب��وزارة الشؤون 
االجتماعية الكويتية هناء الهاجري صحة ما يتداول في بعض 
وسائل التواصل االجتماعي عن أن “نظام امليكنة بالوزارة يدار 
من خارج دولة الكويت”، مشددة على أن هذه املعلومات عارية 

من الصحة متاما.
وقالت الهاجري في تصريح صحفي مساء أمس األول: إن 
قواعد البيانات اخلاصة باملستفيدين من املساعدات االجتماعية 
ه��ي ملك ل��ل��وزارة وم��وج��ودة ف��ي مراكزها الرئيسية إلدارة 
الرعاية األسرية وعلى أجهزة اخلوادم اخلاصة بوزارة الشؤون 

االجتماعية في غرف احلاسبات الرئيسية واالحتياطية.
وأضافت أن فريق احلاسب اآللي بالوزارة بقيادة مدير اإلدارة 
هو املشرف العام والقائم على املتابعة الفنية جلميع األنظمة 

اآللية مبا فيها نظام ميكنة الرعاية األسرية.
وأوضحت أن أي نظام آلي بالوزارة يتم إنشاؤه بالتنسيق 
مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات مع وجود فنيني على 
مستوى عال من الكفاءة لاستجابة لكل األعطال واإلن��ذارات 
الفنية واألمنية بسرعة وفعالية وعلى مدار الساعة في جميع 
األوقات سواء من إدارة احلاسب اآللي ذاتها أو من موظفي قسم 

احلاسب اآللي في إدارة الرعاية األسرية من ذوي االختصاص.
ودع��ت وس��ائ��ل اإلع���ام وم��واق��ع التواصل االجتماعي إلى 
حتري الدقة عند نشر األخبار والتأكد من صحتها من مصادرها 
الرئيسية، كما ناشدت كل من ميتلك أي معلومات موثقة ومقرونة 
بالدالئل واملستندات تخص )الشؤون االجتماعية( أن يتقدم بها 
إلى الوزارة كي يتسنى بحثها والتحقق منها واتخاذ اإلجراءات 

القانونية الازمة.

فيصل العتل 

مت في وادي حضرموت باليمن  
توزيع زكاة الفطر لعدد 500 أسرة 
من احملتاجني وامل��رض��ى والفقراء 
بتمويل من جمعية إحياء التراث 
اإلس��ام��ي ب��دول��ة ال��ك��وي��ت، وهي 
ع��ب��ارة ع��ن ك��ي��س  أرز لكل اس��رة  
وتستفيد م��ن��ه��ا 500 أس����رة من 
احملتاجني وامل��رض��ى والفقراء في 
خمس مديريات ب��وادي حضرموت 
هي سيئون وترمي وشبام والقطن 

والسوم.
وقد شكر مدير عام مكتب وزارة 
ال��ش��ئ��ون االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل 
ب��ال��وادي والصحراء الدكتور عبد 
الله باجهام الدور اإلنساني لدولة 

ال��ك��وي��ت وخ��ص��وص��ا م��ا ت��ق��وم به 
جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس��ام��ي 
ب��دول��ة الكويت الشقيقة ملساندة 
الشعب اليمني ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف 

الصعبة التي تعيشها اليمن حاليا
من جانبه أوضح رئيس مؤسسة 
الضمير اخليرية االجتماعية ابوبكر 
الهدار أن مشروع زكاة الفطر الذي 
تشرف على تنفيذه املؤسسة سنويا 
بتوكيل من جمعية إحياء التراث 
بدولة الكويت يأتي ضمن مشاريعها 
اخليرية اإلنسانية لتقدمي العون 
وامل��س��اع��دة للمحتاجني واملرضى 
والفقراء في عدد من مديريات وادي 
حضرموت ، شاكرا السلطة احمللية 

ومكتب الشئون االجتماعية لتسهيل 
اإلجراءات التي متكن من تنفيذ هذه 
املشاريع اخليرية اإلنسانية التي 
تستهدف احل��االت األش��د فقراء في 

املجتمع.
كما قدمت اجلمعية امل��ئ��ات من 
السال في مواقع اخرى الى جانب 
ما تقدمه داخ��ل الكويت ومن خال 
اف����رع اجل��م��ع��ي��ة وب��ش��ك��ل ي��وم��ي، 
فجمعية اح��ي��اء ال��ت��راث االسامي 
تسعى لتقدمي كل مساعدة ما امكنها 
ذلك بتشجيع و إقبال من املتبرعني 
وأه��ل اخلير الذين يحرصون على 
املساهمة  بتفقد إخوانهم ف��ي كل 

مكان والتبرع لهم.

بتمويل من »إحياء التراث اإلسالمي«

500 أسرة من احملتاجني  توزيع زكاة الفطر لـ 
واملرضى والفقراء في »حضرموت« 

 جانب من توزيع زكاة الفطر


