
وزعت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
بجمعية اإلصللاح االجتماعي بالتعاون 
مع بلدية الكويت فرع محافظة الفروانية 
الكسوة الشتوية على 252 عللامللًا من 
عمال النظافة وذلك بحضور مدير إدارة 
تنمية املللوارد اخليرية في منللاء للزكاة 
والتنمية املجتمعية مساعد الرخيص 
ومدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق ومدير إدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية بالوكالة بفرع بلدية 

احملافظة سعد اخلرينج.
وقال مدير ادارة تنمية املوارد اخليرية 
فللي منللاء للزكاة والتنمية املجتمعية 
مساعد الرخيص: إن “مناء” تهدف من 
هذا املشروع إلى تخفيف معاناة العمالة، 
مبيناً أن هذا املشروع يعد نوعاً من أنواع 
التكافل والتراحم االجتماعي بني املسلمني، 
مستشهداً بقول الرسول الكرمي صلى الله 

عليه وسلم في حديثه الشريف: »مثل 
املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى« 

)رواه البخاري ومسلم(.
وبني الرخيص أن هذا املشروع يأتي 
تقديراً لهذه الفئة نظراً ملا يقومون به من 
أعمال حتتم عليهم طبيعتها التواجد في 
الشوارع بأجواء مناخية قاسية شديدة 
الللبللرودة في فصل الشتاء، وهللو ما دفع 
مناء للزكاة والتنمية املجتمعية بالتعاون 
مللع بلدية الكويت إلللى تللوزيللع املابس 
الشتوية عليهم خال عملهم في ظروف 
جوية متقلبة والتي تكونت من خمس 
قطع وهى شال وكفوف وساعات قطنية 
وجللوارب وكبوس مبيناً أن العمال بدا 
عليهم السعادة وهم يتسلمون الكسوة 

الشتوية.

وأشللار الرخيص إلى أن هذا املشروع 
تللهللدف إلللى إيللصللال رسللالللة مللفللادهللا أن 
اجلميع قادر على املساهمة ولو بكسوة 
عامل، حيث إن مقدرة هؤالء العمال على 
شراء مثل هذه الكسوة قد تكون معدومة 
أو ليست في متناول أيديهم، وكذلك ال 
يسعنا في هذا املقام إال أن نتقدم بالشكر 
اجلزيل لكل من ساهم في هللذا املشروع 
من أصحاب األيللادي البيضاء في دولتنا 

احلبيبة الكويت.
وأوضلللح الللرخلليللص أن منللاء للزكاة 
والتنمية املجتمعية لديها العديد من 
املشروعات اخليرية التي تخدم العمالة 
الوافدة، ومنها مشروع سقيا املاء املتنقل 
الذي كان يعد مشروعاً نوعياً من خال 
توصيل املياه إلللى العمالة الللوافللدة في 
أماكن تواجدها عبر سيارات مخصصة 

لنقل املياه.
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أكللد وزيلللر الصحة الشيخ 
الدكتور باسل الصباح أمس 
األحلللد حلللرص اللللللوزارة على 
زيلللادة عللدد املللراكللز الصحية 
وبشكل مستمر لضمان تقدمي 
خدمات صحية للمواطنني دون 

انتظار طويل.
وقللال الدكتور الصباح في 
تللصللريللح للللللصللحللافلليللني على 
هامش افتتاح مركز شمال غرب 
الصليبخات الصحي إنه سيتم 
»فللي القريب العاجل« افتتاح 
عللدة مراكز للرعاية الصحية 
االوللليللة منها مللركللز الللرحللاب 

والقرين.
وأفاد بأن هذا املركز اجلديد 
مشيد على مساحة 3075 مترا 
مربعا ويحمل الللرقللم 26 في 
منطقة الللعللاصللمللة الصحية 
ويلللضلللم جللملليللع اللللعللليلللادات 
التخصصية من عيادات الطب 
العام والسكر ورعاية الطفولة 
والتطعيمات واالسنان اضافة 

الى قسم االشعة والصيدلية. 
وأوضللح أن الللوزارة تتطلع 
دائما للتوسع باملراكز الصحية 
لللذا افتتح خللال بضعة اشهر 
عدة مراكز في املنطقة اجلنوبية 

واآلن في املنطقة الشمالية وفقا 
خلطة الوزارة لتطوير وافتتاح 
املراكز الصحية لتقدمي الرعاية 
للمواطنني بشكل اسهل وباقل 

قدر من االزدحام.
واعتبر أن املللراكللز الصحية 

هي اخلط االول للدفاع والوقاية 
من االمللراض والتوسع في تلك 
البرامج هو توسع عاملي ومطلب 
مللن منظمة الصحية العاملية 
مبينا أن اخلطة اجلديدة التي 
»نسعى اليها« هي افتتاح مركز 

للطوارىء في املنطقة الشمالية 
أسلللوة مبللركللز صللبللاح األحللمللد 
للللللطللوارىء لتغطية الللطللرق 

السريعة وموسم البر.  
وملللن جهتها قللالللت رئيسة 
مركز شمال غرب الصليبخات 

الصحي الدكتورة أمل الفضلي 
في تصريح مماثل ان املركز يقدم 
خدماته لسكان املنطقة الذين 
يصل عددهم حاليا نحو 4300 

نسمة.
وأضللللافللللت الللفللضلللللي أن 

املللركللز يتضمن علليللادات عامة 
وتخصصية كالسكر واالسنان 
وتللطللعلليللم االطلللفلللال التابعة 
للصحة الوقائية. مشيرة إلى 
أن فترة عمل املركز ستكون من 
الساعة السابعة صباحا حتى 

12 ليا باستثناء عطلة نهاية 
األسبوع.

وأكلللدت حللرص املللركللز على 
االهتمام بجميع فئات املجتمع 
وال سيما األطللفللال منهم من 
خال تطعيمهم ورعايتهم في 

عيادة الطفل السليم والفحص 
اللللللللدوري فللضللا علللن عللمللوم 
املللراجللعللني وبخاصة الرعيل 
االول وذللللك بللتللدشللني علليللادة 
خللاصللة بكبار الللسللن ملتابعة 

أحوالهم الصحية.

افتتح مركز شمال غرب الصليبخات الصحي 

باسل الصباح:  زيادة املراكز الصحية لتقدمي خدمات أفضل للمواطنني

وزير الصحة يتفقد عيادة األسنان في املركزالشيخ الدكتور باسل الصباح يفتتح مركز شمال الصليبيخات الصحي

الغامن: الكويت مستمرة في دعم »إيفاد« 
لتحفيز القطاع اخلاص في التنمية الريفية

أكد نائب محافظ الكويت لدى الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( أمس األحد 
استمرار الكويت فللي دعللم مهمة الصندوق 
ومبادراته اجلديدة لتحفيز ومساعدة دور 
القطاع اخلاص في التنمية الذي يتماشى مع 

دورها الرائد في العمل التنموي واإلنساني.
وذكللر ممثل الكويت في مجلس محافظي 
الللصللنللدوق ونللائللب املللديللر الللعللام للصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية مروان 
الغامن لل )كللونللا( غللداة مشاركته في أعمال 
الللللدورة 42 ملجلس محافظي )إيلللفلللاد( أن 
املجلس الذي أقر التجديد احلادي عشر ملوارد 
الصندوق استحدث صندوقا مبتكرا لتشجيع 

القطاع اخلاص الريفي في الدول النامية.
وأشللار إلللى أن الظروف الدولية احلالية 
الناجمة عن “سياسات ضيقة” لبعض الدول 
التي تربط مساهماتها التنموية بأجنداتها 
اخلللاصللة باإلضافة الللى شللح امللللوارد املالية 
املتاحة ألقيا بظالهما على أعللمللال املؤمتر 
السنوي ملجلس احملافظني هللذا الللعللام ومن 
ثم على قللدرة الصندوق على القيام باملهمة 

الفريدة املنوطة به.
وأوضح الغامن أن الكويت رغم ذلك فإنها 
بجانب مجموعة اللللدول املللصللدرة للبترول 
)أوبلللك( داخللل الصندوق ملتزمة مبواصلة 
دعم الوكالة الدولية التنموية ودورهللا الذي 
ال غنى عنه الى أقصى حد ممكن مشيرا إلى أن 
مساهمات الكويت في متويل مللوارد )إيفاد( 

جتاوزت 200 مليون دوالر حتى اآلن.
وأعرب ممثل الكويت في مجلس احملافظني 
عللن تفاؤله رغللم اآلثلللار السلبية للتحوالت 
السياسية احمليطة بللادراك اجلميع في نهاية 
املطاف بأهمية الصندوق ودوره احليوي 
واسللتللمللرار املجتمع الللدولللي فللي دعللم مهمته 
الكبيرة في تنمية القطاع الزراعي واملناطق 

الريفية األوسع في العالم الضرورية لبلوغ 
أهداف أجندة 2030 للتنمية املستدامة.

وقللال: إن شراكة الكويت مع )إيللفللاد( من 
خللال الللصللنللدوق الكويتي بوصفه اللللذراع 
التنموية لسياسة الكويت اخلارجية “شراكة 
خاصة” كللون الكويت من طليعة املبادرين 
إلنللشللاء )إيللفللاد( كما تعد احللدى الشراكات 
املللتللعللددة والللتللعللاون الللوثلليللق مللع مختلف 
املللؤسللسللات املللاللليللة التنموية كالصندوق 

األفريقي والبنك الدولي وغيرهما.
وأوضح أن متدد شبكة شراكات الكويت مع 
املؤسسات املعنية بالتنمية الدولية واالقليمية 
والللوطللنلليللة “يأتي فللي وقللت التفت العالم 
للمنطقة العربية وبدأ التعامل معها بجدية 
وعلى قللدم املللسللاواة والندية في مواجهات 
تضاعف االحتياجات وقلة املللوارد املتاحة ما 

يستلزم تضافر جهود كافة األطراف”.
وفلللي هلللذا الللصللدد ذكلللر الللغللامن أن أبللرز 
التحديات األساسية التي تواجهها املنطقة 
العربية تتمثل في األمن الغذائي الذي يأتي 
عبر توفر األمللن املائي نظرا ملعاناة املنطقة 
والشرق األوسط شحا كبيرا في املوارد املائية 
مشيرا الللى جتربة عربية أوروبلليللة حالية 
للقيام بدراسة مع الوكالة السويسرية لتقييم 

وتقومي سياسات ادارة املياه.
وفللي سياق متصل نللوه بإعان ايفاد أول 
أمس السبت مع االحتاد األوروبي ومجموعة 
إفريقيا والكاريبي والللهللادئ ولكسمبورغ 
والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا 
انللشللاء )الللصللنللدوق الللرأسللمللالللي لألعمال 
الزراعية( نهجا مبتكرا الجتذاب رؤوس أموال 
لتلبية احتياجات املناطق الريفية في البلدان 
النامية لتمويل أعمال رواد األعمال الريفيني 
الزراعي وخلق وظائف لفقراء الريف السيما 

الشباب.
ويللهللدف الللصللنللدوق الرأسمالي لألعمال 
الزراعية إلى تعبئة 200 مليون يورو )نحو 
226 مليون دوالر( على مدى السنوات العشر 
القادمة اشتملت على التزامات أولية مببلغ 
45 مليون يورو )نحو 51 مليون دوالر( من 
االحتللاد األوروبلللي ومجموعة دول أفريقيا 
والكاريبي واحمليط الهادئ و5 مايني يورو 
)نحو 7ر5 مليون دوالر( من لكسمبورغ و5ر4 
مليون يورو )نحو خمسة مايني دوالر( من 

التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا.
ومثل ملللروان الللغللامن الكويت فللي أعمال 
مجلس محافظي الصندوق الللذي ميثل أعلى 
سلطات اتخاذ القرار في )الصندوق( على 
رأس وفد ضم املدير التنفيذي للكويت لدى 
الللصللنللدوق يللوسللف الللبللدر ومللسللاعللد املللديللر 

االقليمي للدول العربية نصف النصف.

مروان الغامن

»إحياء التراث« و»أمانة األوقاف« توقعان اتفاقية مصرف 
العشيات لتقدمي الطعام للمحتاجني داخل الكويت

في إطللار تعاونها الواسع مع وزارة 
األوقاف والشئون اإلسامية، وخصوصاً 
األمانة العامة لألوقاف وقعت جمعية 
إحياء التراث اإلسامي واألمانة العامة 
لللألوقللاف اتفاقية بشأن تنفيذ مصرف 
الللعللشلليللات لللتللقللدمي الللطللعللام مللن مأكل 
ومشرب إلى احملتاجني من فقراء املسلمني 

ومساكينهم طوال العام داخل الكويت.
وقد مثل جمعية إحياء التراث اإلسامي 
في توقيع االتفاقية أمني السر وليد محمد 
الربيعة، فيما مثل األمانة العامة لألوقاف 
نائب األمللني العام للمصارف الوقفية 

منصور خالد الصقعبي.
وحضر االجتماع والتوقيع كل من: 
نواف الصانع – مدير التنسيق واملتابعة 
باجلمعية، وعبدالرحمن الصانع – مدير 

إدارة املصارف اخلاصة باألمانة.
وفي تصريح له أشاد أمني سر جمعية 
إحياء التراث اإلسامي - وليد الربيعة-  
بللدور األمانة العامة لألوقاف في دعم 
بعض املللشللاريللع واألنللشللطللة اخليرية 
واإلنسانية التي تقوم بها اجلمعية، الفتاً 
إلى أمله باستمرار التعاون بني اجلهتني 
فللي الكثير مللن األنللشللطللة واملللشللاريللع 
املستقبلية التي من شأنها أن تلبي كل 

احتياجات املجتمع.
مشيراً إلللى الللدور الكبير الللذي تقوم 
به اجلمعية من خال خبرتها الطويلة 
فللي تنفيذ مثل هللذه املشاريع اخليرية 
التي تعود بالفائدة على املتبرع أوالً في 
األجر واملثوبة، وعلى احملتاج ثانياً في 
سللد حاجته، إذ حتللرص اجلمعية على 

املساهمة الفاعلة فللي تنمية املجتمع 
وتلبية احتياجاته في مختلف املجاالت 

اخليرية والدعوية.
وأوضلللح الربيعة بأنه ومنذ نشأة 
األمانة العامة وهي تشارك في اجلهود 
املجتمعية لتلبية االحتياجات االجتماعية 
والتنموية التي يفرزها الواقع مع مراعاة 
حتقيق الترابط بني املشروعات الوقفية 

واملللشللروعللات األخلللرى الللتللي تللقللوم بها 
األجللهللزة احلكومية وجمعيات النفع 

العام .
وأكلللد الللربلليللعللة أن تللوقلليللع اتفاقية 
مصرف العشيات داخللل الكويت ليس 
إال امللتللداداً لهذا التعاون الفاعل الللذي 
تعود ثمراته باخلير على احملتاجني في 
املجتمع الكويتي، مشيراً إلى أن اجلمعية 

لديها اخلبرة في مجال العمل اخليري 
اإلنساني في مجال اإلطعام.

وأوضح أن االتفاقية نصت على قيام 
اجلمعية بتنفيذ تقدمي الطعام من مأكل 
ومشرب الى احملتاجني من فقراء املسلمني 
ومساكينهم طللوال العام داخللل الكويت 
مللن مصرف العشيات بللاألمللانللة العام 

لألوقاف.

جانب من توقيع االتفاقية
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 »N 1« السكنية« توزع الدفعة اخلامسة«
من قسائم »جنوب صباح األحمد«

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الكويتية أنها ستوزع الدفعة اخلامسة من 
الضاحية )إن 1( مللن القسائم احلكومية 
في مشروع جنوب مدينة )صباح األحمد( 
متضمنة 259 قسيمة مبساحة 400 متر مربع 

ألصحاب الطلبات حتى 13 نوفمبر 2016.
ودعللت املؤسسة فللي بيان صحفي أمس 
املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في 
املنطقة املذكورة إلى مراجعتها الثاثاء املقبل 
الساعة 9 صباحا مصطحبني معهم البطاقة 
املللدنلليللة وقلللرار التخصيص لتسلم بطاقة 

القرعة.
وذكرت أن بطاقات االحتياط ستوزع يوم 
األربعاء املقبل في حني ستجري القرعة يوم 

اخلميس املقبل مبينة أن من يتخلف عن تسلم 
بطاقة القرعة اخلاصة به خال األيام احملددة 
سيتم استبعاد اسمه وإدخال االسم الذي يليه 

في التخصيص.
ودعللت املؤسسة املواطنني املخصص لهم 
قسائم حكومية فللي املنطقة املللذكللورة ولم 
ترد أسماؤهم في الكشف إلى مراجعتها يوم 
األربللعللاء املقبل الساعة التاسعة صباحا 
مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة 

املدنية للدخول ضمن قائمة االحتياط.
ويتضمن املشروع 25 ألف قسيمة مبساحة 
400 متر مربع لكل منها بتخطيط يحاكي 
نظام )الفريج( الكويتي وفتحت املؤسسة باب 

التخصيص فيه منتصف شهر يوليو املاضي.

 313 بلدية »حولي« أصدرت 
معاملة هندسية في يناير املاضي

كشفت إدارة العاقات العامة ببلدية الكويت 
عن حتقيق العديد من اإلجنازات إلدارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي 
خال شهر يناير املاضي ، مشيرة الى إنه قد مت 

اصدار 313 معاملة .
وأوضلللح مللديللر إدارة التدقيق و املتابعة 
الهندسية م.مبارك العجمي بأن اإلدارة قامت 
بإصدار 109 شهادة اوصللاف الكترونية ، 54 
معاملة انهاء اشللراف الكتروني ، 85 معاملة 
للمحات ،  7 معاملة إيصال تيار كهربائي ، 13 
معامات  ايصال تيار كهربائي الكتروني  ، 18 

معاملة انهاء اشللراف ، 12 معامات ترخيص 
وجتديد )احلضانات ، معاهد ، فرع البنك ، الى 
جانب طلب عدد 9 معامات اليصال الهاتف ، 
معاملتني  شهادة ملن يهمه االمر ، معاملتني تعهد 

اشراف ، معاملتني  اخاء إداري .
ودعللت إدارة العاقات العامة اجلمهور في 
حللال وجللود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم 
التردد باالتصال على اخلط الساخن 139 او 
التواصل عبر حساب البلدية مبواقع التواصل 
االجتماعي @ وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

kuwmun. حيالها على الفور

»مناء« وزعت كسوة الشتاء
252 عامل نظافة على 

توزيع  كسوة الشتاء على عمال النظافةمساعد الرخيص


