
قدمت وال زال��ت وستظل زكاة 
سلوى التابعة جلمعية النجاة 
اخل��ي��ري��ةدع��م��اً ك��ب��ي��راً للقضية 
اإلنسانية ال��س��وري��ة، وذل��ك من 
خالل املساعدات اإلغاثية املتمثلة 
ف��ي اإلي����واء وال��ع��الج والكساء 
والتعليم وتوفير ف��رص العمل 

للطاقات الشبابية املعطلة.
ون��اش��د رئ��ي��س زك���اة سلوى 
الشيخ ب��در العقيل أه��ل اخلير 
واحمل��س��ن��ن دع���م حملة “ دف��ئ��اً 
بتنفيذ  وسالماً”واخلاصة 
مشاريع اإلغاثة الشتوية لالجئن 
السورين، الفتا أنه يعيش آالف 
البشر بدول اللجوء في مخيمات ال 
تصلح للحياة األدمية الكرمية، إذ 
ال يتوفر بها أي نوع من اخلدمات 

التي تليق باإلنسان.
وق��ال: متيزنا في زكاة سلوى 
ب��امل��ب��ادرة وال��س��رع��ة ف��ي إغاثة 
امل��ل��ه��وف��ن وجن����دة امل��ع��وزي��ن، 
وبدورنا نسارع في تقدمي اإلغاثة 

الشتوية لالجئن وال��ت��ي تضم 
م��واد غذائية وبطانيات الشتاء 
وشتى وسائل التدفئة واملساعدات 
ال��ن��ق��دي��ة وغ��ي��ره��ا م���ن امل����واد 
اإلغاثية الضرورية، والتي يكون 

الالجئون في أشداالحتياج إليها. 
وننفذ هذه األعمال بالتنسيق مع 
وزارت���ي ال��ش��ؤون واخلارجية، 
ونحرص على توثيق املساعدات 
م��ع احمل��اف��ظ��ة ال��ش��دي��دة لكرامة 

األسر املستفيدة.
وت��اب��ع ال��ع��ق��ي��ل: ي��ع��د موسم 
الشتاء أشد مواسم العام قسوة 
على الالجئن، حيث يتعرضون 
خالله لكثير من املتاعب خاصة 
كبار السن واملرضى واألطفال، 
وبدورنا ال ننتظر حدوث” كارثة 
إنسانية “ وبعدها نطلق احلمالت 
اخليرية لنجدة الالجئن، فمثال 
احتياجات موسم الشتاء التي 
يحتاجها ال��الج��ئ��ون معلومة 
ل��ل��ج��م��ي��ع، ودورن������ا ال��ش��رع��ي 
واإلن��س��ان��ي واألخ���الق���ي يحتم 
علينا امل��س��ارع��ة ف��ي تقدمي هذه 
املساعدات، ليكون موسم الشتاء 
بإذن الله تعالى برداً وسالماً على 

الالجئن.  

 بقلوب مؤمنة بقضاء الله 
وقدره، وببالغ احلزن واألسى، 
ن��ع��ت أس���رة الهيئة اخليرية 
اإلس���الم���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة عضو 
جمعيتها ال��ع��ام��ة وأح���د كبار 
متبرعيها ال��ع��م  ن��اص��ر محمد 
الساير الذي وافته املنية عن عمر 
يناهز التسعن عاماً، مستذكرة 
إسهاماته السخية وعطاءاته 
ال��ك��رمي��ة ف���ي دع����م م��ش��اري��ع 
العمل اخليري، بل واجنازاته 
االقتصادية النوعية في نهضة 

البالد. 
 وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
اإلس��الم��ي��ة العاملية ف��ي بيان 
ص��ح��اف��ي إن س���اح���ة ال��ع��م��ل 
اخليري فقدت برحيل هذه القامة 
الكبيرة في العمل االقتصادي 
والتجاري أحد أصحاب األيادي 
البيضاء الداعمن ملشاريع خدمة 
الفقراء وعالج املرضى وكفالة 

األي��ت��ام ورع��اي��ة طلبة العلم 
وإغ��اث��ة املنكوبن ف��ي مختلف 

أنحاء العالم.
 وأضافت إن الراحل كان قيمة 

كبيرة، خلف وراءه إرثاً خيرياً 
واقتصادياً ووطنياً رائداً جديراً 
بالتقدير واالح���ت���ذاء، وجسد 
مسيرة زاخرة بالعطاء والبذل 
والنجاح والعمل ال���دؤوب في 
العديد من امليادين، وحتمل على 
مدى حياته املديدة مسؤوليات 

وطنية كبيرة. 
وأس�����رة ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
اإلس��الم��ي��ة العاملية إذ تتقدم  
بأحر وخالص التعازي وصادق 
آي����ات امل���واس���اة إل���ى أس��رت��ه 
الكرمية وك��ل ذوي��ه ومحبيه، 
تدعو الله سبحانه وتعالى أن 
يتغمد ال��راح��ل بواسع رحمته 
ورض��وان��ه، وأن يسكنه فسيح 
جناته مع النبّين والصّديقن 
وَحُسَن أولئك رفيقاً، وأن يلهم 
أه��ل��ه و ذوي����ه ج��م��ي��ل الصبر 
وعظيم ال��س��ل��وان، إّن���ه سميٌع 

مجيب الدعاء.

احتفلت راب��ط��ة املهندسن الطبين في 
اجلمعية مب��رور سبعة أع��وام على إطالق 
م��ب��ادرة ال��ص��ح��ة اآلم��ن��ة ف��ي ح��ف��ل خ��اص 
تقيمه باملناسبة مبقر اجلمعية مساء أمس 
األول، وذل���ك ب��ح��ض��وررئ��ي��س اجلمعية 
املهندس فيصل دويح العتل و  وكيل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون الرقابة الدوائية 
والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر، 
ورئ��ي��س اجلمعية الطبية ال��دك��ت��ور أحمد 
ثويني العنزي وع��دد م��ن أع��ض��اء مجلس 
اإلدارة ورئيس رابطة املهندسن الطبين 
امل��ه��ن��دس ع��ل��ي ش��ه��اب وع���دد م��ن أع��ض��اء 

الرابطة. 
وق��د أش��اد وكيل وزارة الصحة البدر 
ب��ه��ذه امل��ب��ادرة التطوعية ، موضحا أن 
ال���وزارة قامت بدعمها م��ن خ��الل فريق” 
التيقظ و سالمة املستلزمات واألج��ه��زة 

الطبية” ، الفتا الى أن ال��وزارة لديها نحو 
30 ألف جهاز وأننا لن نتوان في اتخاذ كافة 
اج��راءات التأكد من متابعة أداء وتشغيل 

هذه األجهزة. 
وأعرب البدر عن األمل في أن يكون هناك 
جهاز رقابي خاص لتنظيم سالمة األجهزة 
، مؤكدا أننا نقوم بهذا ال��دور وأن املبادرة 
دع��م��ت ه��ذا ال���دور وأن األج��ه��زة تخضع 
ألفضل املمارسات في احلفاظ عليها والتأكد 
من تشعيلها وسالمتها ، متمنيا للمبادرة 
امل��زي��د م��ن التوفيق وان��ن��ا سنتعاون مع 
القائمن عليها وتعزيز دوره��م في خدمة 

الصحة . 
وب��دوره أعلن رئيس جمعية املهندسن 
الكويتية املهندس فيصل دوي���ح العتل 
باملناسبة دع��م اجلمعية ماديا ومعنويا 
الطالق تطبيق خاص للمبادرة على أجهزة 

الهواتف احملمولة لتلقي االس��ت��داع��اءات 
على أي جهاز ، مشيدا بجهود الرابطة في 
التعاون مع اجلهات العاملية والوكاالت 

املمثلة لألجهزة الطبية في الكويت . 
وأضاف العتل : أننا لن نتوان في دعم كل 
املباردات الهادفة الى املساهمة في االرتقاء 
بدولة الكويت مبختلف املجاالت ، الفتا الى 
أن دور املهندس الكويتي يتعدى ح��دود 
البناء والتشييد والتخطيط ليصل الى إدارة 
وتوجيه وصيانة امل��ع��دات الطبية وه��ذه 
املبادرة تعكس الوعي الكبير الذي يتميز به 
زمالءنا في رابطة املهندسن الطبين فلهم 

جزيل الشكر على هذه املبادرة .
وزاد، أن جمعية  املهندسن ماضية في 
دعم كافة املشاريع املقدمة من كافة الروابط 
وف��رق العمل ، لتشكل كافة اجلوانب التي 
تلبي احتياجات الدولة واملجتمع لتحقيق 
التنمية التي ننشدها باطار “ كويت 2035 

 . «
  وفي كلمته باحلفل قال رئيس رابطة 
املهندسن الطبين املهندس علي شهاب أكد 
فيها دعم اجلمعية املطلق جلهود الرابطة 

، موضحا أن “الصحة اآلمنة” تهدف الى 
تسخير امكانيات املهندسن الكويتين  
للمساهمة ف��ي تطوير مستوى الرعاية 
الصحية في البالد  بالتعاون مع وزارة 

الصحة و باقي قطاعات الدولة . 
وأضاف شهاب، أن املبادرة تعكس سعي 
املهندس الكويتي املستمر لدعم مواكبة  
اخلدمات الصحية في البالد دول العالم 
املتقدم للوصول الى أفضل معايير السالمة 
للمريض و حتقيق الألهداف املرجوة نحو 
أجهزة طبية آمنة.، الفتا الى أنه سيكون 
هناك تعاون مع اجلمعية الطبية لتبادل 
اخل��ب��رات و امل��ب��ادرات لالرتقاء مبستوى 
الرعاية الصحية و مواكبة التكنولوجيا 

الطبية العاملية. 
وأوض���ح رئيس ال��راب��ط��ة، أن امل��ب��ادرة 
انطلقت من اجلمعية و كانت باكورة العمل 
هو إنشاء وزارة الصحة لفريق عمل التيقظ 
و سالمة املستلزمات واألج��ه��زة الطبية 
ب��رئ��اس��ة وك��ي��ل وزارة الصحة املساعد 
ل��ش��ؤون الرقابة ال��دوائ��ي��ة والتجهيزات 
الطبية الدكتور عبدالله البدر، و عضوية 

ممثلن لعدد من ادارات  وزارة الصحة  ، 
مشيرا ال��ى أن ه��ذا الفريق ق��ام مبتابعة 
البالغات للحوادث العارضة للألجهزة 
الطبية مما ساهم في زي��ادة الوعي بعمل 
األج��ه��زة الطبية و تقييم ك��ف��اءة عملها 

ونتائجها التشخيصية والعالجية.
وأش����ار ش��ه��اب ال���ى وج���ود ن��ح��و أكثر 
م��ن ع��ش��رة آالف مصنع لألجهزة الطبية 
حول العالم تنتج نحو  مليون نوع وحجم 
للألجهزة و املستلزمات الطبية ، وه��ذا 
وفقا ألحصائيات مؤسسة “ أيكري “ غير 

الربحية.
ولفت الشهاب ال��ى ال��دور الكبير الذي 
قام به املهندسون الطبيون في هذه املبادرة   
ومساهماتهم في  ايجاد احللول الهندسية 
ل��ل��ألم��راض و ال��الح��ت��ي��اج��ات الطبية 
التشخيصية و العالجية و متابعتهم 
ملعايير السالمة و أدارة التكنولوجيا 
الطبية من أختيار و تشغيل و عمل و أصالح 
هذه األجهزة و املعدات، الفتا الى مشاركة 
الرابطة مع منظمة FDA   التي تعد أشهر 
منظمة متلك بيانات و متابعة البالغات 

للحوادث العارضة لألجهزة الطبية. 
وبدروهما قدم عضوا الرابطة املهندس 
عبد ال��رس��ول امل��وس��وي واملهندس حسن 
ال��ص��اي��غ ع��رض��ا ع��ن آل��ي��ة ع��م��ل ال��راب��ط��ة 
وتطبيقها لالستداعات التي تتلقاها ومتابعة 
األجهزة ، موضحن أن الرابطة وعلى مدى 
3 سنوات تلقت نحو 600 استدعاء قامت 
خاللها باجراء املطلوب والتأكد من سالمة 

األجهزة التي متت االستدعاءات عليها . 
وق��دم عضو ال��راب��ط��ة املهندس حسن 
الصايغ آلية لتطوير أداء العمل في متابعة 
سالمة أداء األج��ه��زة الطبية ، الفتا الى 
أن ه��ذه اآلل��ي��ة قابلة للتنفيذ وأن عملية 
استقاللها حتتاج ال��ى ت��ع��اون تشريعي 
وقانوني وتطوير مستمر لتدريب وتأهيل 

الكوادر البشرية . 
وم��ن ثم ق��ام رئيس اجلمعية املهندس 
فيصل دويح العتل و وكيل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون الرقابة الدوائية واألغذية  
الدكتور عبدالله البدر ورئيس الرابطة 
بتكرمي فريق امل��ب��ادرة ال��ذي ب��ذل جهودا 

مميزة منذ اطالقها قبل 7 سنوات. 

خالل حفل خاص في مقر جمعية املهندسني 

رابطة املهندسني  الطبيني احتفلت مبرور سبعة أعوام على مبادرة الصحة اآلمنة

تكرمي د. رمي العسعوسي
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تكرمي د. رمي العيسىالعتل والبدر يكرمان علي شهاب

ال�����������ب�����������در: ف��������ري��������ق ال������ت������ي������ق������ظ ي������ت������اب������ع س�����الم�����ة 
امل����������س����������ت����������ل����������زم����������ات واألج�������������������ه�������������������زة ال������ط������ب������ي������ة 

ال�������������ع�������������ت�������������ل: ن��������������دع��������������م إط���������������������������الق ت������ط������ب������ي������ق 
خ�������������اص مل������ت������اب������ع������ة اس�����������ت�����������دع�����������اءات األج��������ه��������زة 

ال��������ش��������ه��������اب: رف�����������ع ال��������وع��������ي ل�����ت�����ط�����وي�����ر آل������ي������ات 
ال�������ت�������أك�������د م���������ن س��������الم��������ة األج�����������ه�����������زة ال����ط����ب����ي����ة 

اس��������ت��������دع��������اء   600 ت������ل������ق������ي������ن������ا  ال�����������ص�����������اي�����������غ: 
ال����ت����ط����وع����ي ال�����ع�����م�����ل  م��������ن  س��������ن��������وات   3 خ����������الل 

العقيل: احلملة تخفف معاناة األالف األطفال والشيوخ واملرضى

»زكاة سلوى« تناشد اخليرين دعم 
حملة »دفئًا وسالمًا« الشتوية لالجئني

بدر العقيل

ساحة العمل اخليري تفقد أحد أصحاب األيادي البيضاء 

»الهيئة اخليرية« تنعى الساير: 
صاحب إسهامات خيرية سخية

ناصر محمد الساير

Friday 15th November 2019 - 13 th yearاجلمعة 18 من ربيع األول 1441 ه�/ 15 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة 

لقطة جماعية للمكرمن مع بعض احلضورجانب من احلضور

تقيم جلنة الدعوة واإلرش��اد 
وال��ش��ؤون العلمية مبحافظة 
مبارك الكبير التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي محاضرة 
عامة بعنوان : ) فضل الدعوة إلى 
الله (، والتي سيلقيها الشيخ/ د. 
بسام الشطي، وذل��ك بعد صالة 
العشاء من يوم السبت املوافق 
2019/11/16م. في ديوانية 
)أب��و طالب( الكائنة في العدان 

– ق )2( – ش )76( – م )15( .
وق��د دع��ت اجلمعية حلضور 
مثل هذه ال��دروس واحملاضرات 
وغيرها م��ن األنشطة األخ��رى 
التي يتم تنظيمها لالستفادة 

مما يطرح من خاللها من مواد 
شرعية .

واجلدير بالذكر أن إدارة بناء 
املساجد واملشاريع اإلسالمية 
في محافظة مبارك الكبير تهتم 
بنشر الوعي الديني في املجتمع 
، وترسيخ العقيدة اإلسالمية في 
قلوب أبنائه ، وربط جيل الشباب 
ب��ال��ق��رآن ال��ك��رمي ، حيث نظمت 
العديد م��ن األنشطة الثقافية 
والدعوية خ��الل الفترة القليلة 
السابقة كان آخرها ) مجلس في 
سماع كتاب اعتقاد اإلم��ام أسد 
بن موسى ( ، باإلضافة إلقامة 
دروس في تعليم اللغة العربية 

وت���الوة ال��ق��رآن ال��ك��رمي للنساء 
من جميع اجلنسيات ، وذلك من 
خ��الل مركز ال��ه��داي��ة للتعريف 

باإلسالم التابع لها .
وب��اإلض��اف��ة مل��ا ت��ق��وم ب��ه من 
أن��ش��ط��ة ث��ق��اف��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
وتوعية ، فإنها اهتمت باملشاريع 
اإلغاثية والدعوية لكافة دول 
العالم ، وكذلك إقامة املشاريع 
اإلس��الم��ي��ة كاملساجد واآلب���ار 
وامل��راك��ز اإلسالمية ، ومالجيء 
األي��ت��ام بالتعاون م��ع اللجان 
القارية التابعة للجمعية، كذلك 
اس��ت��ق��ب��ال ال��زك��اة وتوصيلها 

ملستحقيها .

»إحياء التراث اإلسالمي« تنظم غدًا محاضرة 
»فضل الدعوة إلى الله« في »مبارك الكبير«

»الرحمة العاملية« تنعى 
ناصر محمد الساير

ال��������ي��������اس��������ني: ي��������رح��������ل أص���������ح���������اب ال����ه����م����م 
ع��������������ن دن�����������ي�����������ان�����������ا وت���������ب���������ق���������ى آث������������اره������������م 
وس�������ي�������رت�������ه�������م احل�������س�������ن�������ة ب�����������ني ال�������ن�������اس

اخل����ي����ر  رج�������������ال  م��������ن  ك����������ان  ال�����ع�����ق�����ي�����ل�����ي:    
ال�����������ذي�����������ن س���������اه���������م���������وا ب������ع������ط������ائ������ه������م ف����ي 
دع�����������م رس���������ال���������ة ال�������ك�������وي�������ت اإلن�����س�����ان�����ي�����ة 

ال��ش��ام��ري:  ع��رف��ت��ه  م��ع��ط��اًء ب��ال ح���دود ال 
ي��ب��خ��ل ب���ش���يء م����ن م���ال���ه ل��ل��ع��م��ل اخل���ي���ري

نعت جمعية الرحمة العاملية وفاة احملسن الكرمي 
ناصر محمد الساير والذي وافته املنية يوم أمس 13 
نوفمبر. وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية د. جاسم 
مهلهل الياسن : نتقدم من آل الساير الكرام بخالص 
العزاء وص��ادق املواساة في وف��اة املغفور له بإذن 
الله ناصر محمد الساير ونسأل الله أن يتقبله في 
الصاحلن وأن يثقل موازينه  مبا قدمه من خير وعمل 

صالح ..
وأض��اف:  يرحل أصحاب الهمم عن دنيانا وتبقى 
أثارهم ، ونتائج أعمالهم وجهودهم ومشروعاتهم 
وسيرتهم احلسنة ب��ن ال��ن��اس ، وال��راح��ل آث��اره 
ومشاريعه اخليرية باقية وصدقة جارية في ميزانه 

بإذن الله .
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
واألم��ن العام يحيى العقيلي: عزاؤنا آلل الساير 
الكرام في وف��اة املغفور له ب��إذن الله ناصر محمد 
الساير  ، وك��ان يرحمه الله  من رج��ال اخلير الذين  
ساهموا  بعطائهم في دعم  رسالة الكويت اإلنسانية 
،  وكان من كبار الداعمن ملشاريع اخلير في جمعية 
الرحمة العاملية من م��دارس ومستشفيات ومراكز 
تعليمية.. وغيرها من املشروعات التي رسمت معالم 

التنمية وبناء اإلنسان في أنحاء مختلفة من العالم .
وأضاف:  نسأل الله له الرحمة واملغفرة وأن يتقبل 
املولى عز وجل عمله ويجعل ما قدم لدينه ووطنه 
في ميزان أعماله ويلهم آل الساير ال��ك��رام الصبر 

والسلوان .
وق��ال األم��ن املساعد لشؤون القطاعات بجمعية 
الرحمة العاملية فهد محمد الشامري:  عرفته  يرحمه 
الله  معطاء بال حدود ال يبخل بشيء من ماله للعمل 
اخليري ودعم مشاريع رعاية األيتام واألسر املتعففة 
واحملتاجن في أنحاء مختلفة من العالم ، وعزاؤنا أن 
آل الساير الكرام مستمرون على دربه في العطاء .. 

مواد غذائية لالجئن السورين في تركيانسأل الله أن يتقبله في الصاحلن .


