
ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف ال��ت��ي تعيشها 
الكويت جراء أزمة كورونا وما تقدمه 
املؤسسات واجلمعيات اخليرية من 
مساهمات لدعم جهود الدولة ضد هذا 
الوباء ، دعا مدير عام زكاة العثمان 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية أحمد 
باقر الكندري أه��ل اخلير وأصحاب 
األي����ادي ال��ب��ي��ض��اء وذوي القلوب 
الرحيمة واحملسنني في الكويت من 
امل��واط��ن��ني واملقيمني إل��ى املساهمة 
والتبرع في مشروع “ الله يبرد عليك 
“ مؤكدا أن  زك��اة العثمان حريصة 
على تقدمي الدعم والعون واملساندة 
للفقراء وذوي ال��ع��وز واحل��اج��ات 
م��ن األس��ر الفقيرة التي تعيش في 
الكويت، مشيراً إلى أنهم يستهدفون  
تخفيف  أعباء احلياة وإزالة املعاناة 
التي تعيش فيها العوائل املستفيدة، 
وذل��ك م��ن ب��اب التكافل االجتماعي 
بني املسلمني وال��ذي حث عليه ديننا 

اإلسالمي احلنيف.
ول��ف��ت ال���ك���ن���دري ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحافي إلى أن  زكاة العثمان طرحت 
مشروع “ الله يبرد عليك “ في شهر 
رمضان لهذا العام ومازالت تواصل 
العمل عليه ، موضحا أن  املشروع 
س��اع��د ال��ع��ام امل��اض��ي 150 أس���رة ، 
ونستهدف ه��ذا العام مساعدة 300 
أسرة من األسر الفقيرة التي حتتاج 
لهذه األجهزة التي ال غنى عنها في كل 

بيت في هذا الصيف احلار.

م��ب��ي��ن��اً أن����ه مي��ك��ن أله����ل اخل��ي��ر 
التبرع للتواصل مع زك��اة العثمان 
عبر االتصال هاتفياً، أو عبر منصات 
التواصل االجتماعي بالنجاة ) @

.) alnajatorg
م��ؤك��دا أن���ه ب��ف��ض��ل ال��ل��ه تعالى 
وتبرعاتهم  تسعى اللجنة لتنفذ 
املشاريع اخليرية الرائدة التي تصب 
ف��ي ب���اب ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي بني 
املسلمني، مستشهدا بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم :” مثل املؤمنني 
ف��ي ت��واده��م وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر 

واحلمى”

انطالقاً من دور وزارة الدفاع الدائم في 
تقدمي كافة أشكال الدعم واملساندة للجهود 
احلكومية الرامية إل��ى مكافحة جائحة 
 COVID-19( فيروس كورونا املستجد
(، قامت ق��وة ال��واج��ب  “سند” باجليش 
الكويتي منذ صدور األمر بتشكيلها بدور 
متميز وعمل دؤوب متواصل من خالل 
مشاركتها في تطبيق العديد من القرارات 
التي اتخذها مجلس ال��وزراء فيما يتعلق 
باإلجراءات االحترازية واألمنية الواجب 
تنفيذها في مثل الظروف الصحية الطارئة 

التي متر بها البالد والعالم أجمع.
وأف��اد  آمر قوة الواجب “ سند “ اللواء 
الركن وليد السردي بأنه تفعياًل لدور 
اجليش الكويتي في دعم املجتمع املدني 
ووزارات ومؤسسات الدولة املختلفة، 
وامل��س��اه��م��ة ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع األزم���ات 
وإدارت��ه��ا وتسخير كافة م��وارد اجليش 
وإمكانياته خلدمة مختلف اجلهود التي 
ت��ه��دف إل���ى م��واج��ه��ة األزم����ة الصحية 
الراهنة، التي استنفرت ملواجهتها مختلف 
اجلهات الرسمية في ال��ب��الد، بناًء على 
توجيهات نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي��ر الدفاع الشيخ أحمد املنصور، و 
مبتابعة رئيس األرك��ان العامة للجيش 
ونائب رئيس األرك���ان العامة للجيش، 
حيث مت تشكيل  قوة الواجب “سند” و 
بالتنسيق مع اللجنة العليا للدفاع املدني 
ب��ه��دف توحيد ج��ه��ود اجل��ه��ات األمنية 
وحتقيق الفائدة املرجوة منها في مثل هذه 

الظروف الصحية الطارئة.
بدوره أوضح مدير عمليات قوة الواجب 
“سند” العميد الركن محمد تركي املطيري 
بأنه وفور صدور توجيهات آمر القوة ، مت 
البدء بإصدار التعليمات املتعلقة بوضع 
اخلطط ملساندة  األجهزة األمنية بالبالد، 
باإلضافة إلى جميع وزارات ومؤسسات 
الدولة الرسمية ، وبالتنسيق مع عمليات 
وزارة الداخلية ووزارة الصحة، حيث 
مت تكليف ق��وة ال��واج��ب “سند” مبهمة 
حماية مستودعات املخزون اإلستراتيجي 
للغذاء والدواء، وتأمني احملاجر الصحية 
واملستشفيات امليدانية باإلضافة إلى 
تطبيق قرار فرض حظر الشامل و أيضا 
تنفيذ قرارات العزل التام لبعض املناطق، 
وذلك بالتنسيق الدائم والعمل املتواصل 
مع مختلف اجلهات املشاركة بقوة واجب 
“سند” م��ن مختلف وح����دات اجليش 
الكويتي، والتي أسهمت بدورها في جناح 

املهمة التي كلفت بها القوة.
وق���د ب���نينّ العميد ال��رك��ن ع���ادل غ��امن 
الرجيب آم��ر قيادة الشرطة العسكرية 
التابعة لقوة واج��ب “سند”، مت تكليف 
الشرطة العسكرية بتأمني وعزل منطقة 
الفروانية والقيام بعمليات التأمني ملداخل 

وم��خ��ارج املنطقة والتأكد من تصاريح 
الدخول و اخل��روج للمصرح لهم، وذلك 
بالتنسيق الدائم واملتواصل مع وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة، وتعتبر منطقة الفروانية  

ضمن ح��دود مسؤولية ق��ي��ادة الشرطة 
العسكرية. من جانبه بني مساعد آمر كلية 
علي الصباح العسكرية العميد الركن 
خالد شجاع العتيبي ب��أن الكلية وبعد 

ص��دور األم��ر بانضمامها لقوة الواجب 
“سند” مت تكليفها بالعديد من املهام والتي 
متثلت بتوفير احلماية الكاملة لبعض 
املواقع احليوية واإلستراتيجية في منطقة 

الشويخ الصناعية.
وفيما يتعلق باملهام والواجبات التي 
ق��ام بتنفيذها ل��واء صالح احملمد اآلل��ي 
/94 التابع لقوة الواجب “سند” حتدث 

مساعد آم��ر ال��ل��واء العقيد ال��رك��ن خالد 
أحمد اخليري، موضحاً بأن اللواء قد قام 
بعمليات التأمني للعديد من املناطق جنوب 
البالد ضمن قطاع املسؤولية املكلف بها، 
وبالتحديد في مدينتي األحمدي وصباح 
األح��م��د السكنية ع��ن ط��ري��ق السيطرة 
على مداخل ومخارج املنطقتني وتسيير 
الدوريات الداخلية للتأكد من تطبيق قرار 
حظر الشامل الذي أصدره مجلس الوزراء، 
وذل��ك بالتنسيق ال��دائ��م واملتواصل مع 

وزارة الداخلية.
كما أضاف العقيد الركن خالد اخليري 
بأن التعليمات صدرت بقيام لواء صالح 
احملمد بتأمني حراسة مستودعات مخزون 
الغذاء اإلستراتيجية في العديد من املناطق 
بالبالد ، باإلضافة إل��ى تأمني احلماية 
للمحجر الصحي التابع للشركة الكويتية 

للصناعات البترولية املتكاملة )كيبك(.
وتأتي املهام التي تقوم بتنفيذها قوة 
ال��واج��ب “سند” ضمن سلسلة جهود 
اجليش الكويتي بكافة قطاعاته ، استكماالً 
ودع��م��اً منه ملختلف امل��ه��ام وال��واج��ب��ات 
التي تقوم بتنفيذها وزارات ومؤسسات 
ال��دول��ة الرسمية في مثل ه��ذه الظروف 
الصحية الطارئة، التي تتطلب تضافر 
كافة اجلهود لتحقيق الهدف املنشود وهو 
حماية وس��الم��ة اجلميع وتطبيق كافة 
ال��ق��رارات واإلج���راءات االحترازية التي 

يصدرها مجلس الوزراء.  

شاركت في تطبيق العديد من قرارات مجلس الوزراء 

قوة الواجب »سند«.. عمل متواصل لدعم اجلهود احلكومية في مواجهة »كورونا«
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اللواء الركن وليد السردي

300 أسرة داخل الكويت  الكندري: نستهدف مساعدة 

»زكاة العثمان« تواصل طرح 
مشروع » الله يبرد عليك« 

أحمد باقر الكندري
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يواصل مشروع أبشروا _ باخلير التابع 
جلمعية النجاة اخليرية تكثيف جهوده 
اإلنسانية ال��رائ��دة التي يقوم بها داخ��ل 
الكويت، خاصة خالل أزمة فيروس كورونا 
، حيث زاد عدد  مستفيدي املساعدات التي 

قدمها املشروع أكثر من 3100 مستفيد.
وق��ال مدير م��ش��روع أب��ش��روا _ باخلير 
محمد اخلالدي: تنوعت مساعداتنا ما بني 
سداد إيجارات ملدة 3 شهور عن األسر التي 
تعيش بالكويت، حيث بلغ عدد املستفيدين 
من هذا املشروع 1026 شخص من العوائل 
ذات الدخل احملدود وأسر األيتام واألرامل 
وغ��ي��ره��ا م��ن احل���االت اإلنسانية والتي 
تعاني من ع��دم س��داد اإلي��ج��ارات ، ومتت 
املساعدة بعد  التأكد م��ن حاجة األس��رة 
الشديدة للدعم ،وذل��ك بعد االط��الع على 

األوراق الرسمية املوثقة.
وح��ول آلية إي��ص��ال امل��س��اع��دات أج��اب 
اخلالدي: نقوم بإصدار “شيك” باسم مالك 
العقار، ونقوم بتوثق سندات االستالم في 
أرشيف املشروع . ونحرص خالل زياراتنا 
وتوثيقنا للحاالت املستفيدة  امل��راع��اة 
الشديدة خلصوصية وكرامة هذه األسر 

والعوائل وعدم عرض الصور واألسماء.
أض��اف: قدمنا أيضا  مساعدات غذائية 
متثلت في “ كوبونات مشتريات” بلغ عدد 
املستفيدين منها 410 شخص، ومن خالل 
ه��ذا ال��ك��وب��ون يذهب املستفيد لألسواق 
املركزية التي تتعاقد معها اجلمعية ويتم 
صرف الكوبون بصورة راقية حتفظ كرامة 
املستفيد، وكذلك يشتري األغ��راض التي 
تناسب عاداته وتقاليده. وتابع اخلالدي: 
قدمنا مساعدات مالية شهرية ومقطوعة 

استفاد منها قرابة 1700 شخص من شتى 
اجلنسيات واجل��ال��ي��ات، وتتفاوت قيمة 
املساعدات تبعاً لعدد أف��راد األس��رة ومدى 

حاجتها للمساعدة.
مستشهداً بحديث النبي صل الله عليه 
وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:” من فرج 
عن أخيه املؤمن كربة من كرب الدنيا فرج 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن 
ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا 
واآلخرة، والله تعالى في عون العبد ما كان 

العبد في عون أخيه”
و ناشد اخلالدي أهل اخلير دعم مشروع 
أب��ش��روا_ باخلير وال���ذي ميثل واح���داً من 
أهم مشاريع النجاة اخليرية ال��ذي تنفذه 
داخ��ل الكويت. مؤكداً أن اللجنة حترص 
على إيصال خيرات احملسنني للمستحقني 

وتصرفها داخل الكويت.

3100 مستفيد من  »أبشروا باخلير«: 
مساعداتنا منذ بداية أزمة »كورونا«

محمد اخلالدي

أعلنت من��اء للزكاة والتنمية املجتمعية 
بجمعية اإلص��الح االجتماعي عن استمرارها 
مشروع “برد عليهم” ال��ذي يسعى القائمون 
عليه إل��ى توفير م��ا حتتاجه األس��ر املتعففة 
وم��ح��دودو الدخل وبعض األس��ر التي تأثرت 
باإلجراءات احلكومية االحترازية في مواجهة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا م��ن ب���رادات م��اء وث��الج��ات 
ومكيفات والتي تعمل من��اء للزكاة والتنمية 
املجتمعية على توفيرها للمحتاجني داخل دولة 

الكويت.
وقال مدير إدارة تنمية املوارد اخليرية مساعد 
الرخيص: هذه املشروعات تعمل على مساعدة 
األسر املتعففة داخل الكويت والتي يثقل كاهلها 
أعباء احلياة من خالل توفير احلاجات الرئيسية 
التي ال يستغنى عنها أي بيت أو أي أسرة مثل 

املكيفات والثالجات والبرادات
وكشف الرخيص عن إجن��ازات مناء في هذا 
امل��ش��روع خ��الل ع��ام 2019 حيث ق��ال أن مناء 
قامت بتوزيع 179 وحدة تكييف و19 براد و9 
مكيفات و33 ثالجة خالل عام 2019م مشيراَ 
إلى أن مناء حترص على زيارة األسر املستفيدة 
من املشروع والتأكد من حاجتها ميدانيا مبيناً 
أن امل��ش��روع يهدف إل��ى التخفيف من درج��ات 
احل��رارة العالية على األسر املتعففة من خالل 
توفير ثالجات أو مكيفات أو برادات مياه حسب 

احتياج.
وأشار إلى أن مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
من خالل هذا املشروع تستهدف تزويد األس��ر 
الفقيرة واملتعففة داخ��ل دول��ة الكويت مبا 
حتتاجه من ه��ذه األج��ه��زة، مشيرا إل��ى أن تلك 
املشروعات تترجم الشعور النبيل ألهل اخلير 
جتاه اآلخرين من خالل توفير وسائل متعددة 
ملواجهة ح��رارة الصيف، خصوصا وأن أهل 

الكويت يدركون قيمة هذه األجهزة في ظل احلر 
الشديد.

وأضاف أن هذا املشروع يعتبر من املشروعات 
الهامة والتي تستهدف باألساس األسر األكثر 
حاجة داخ��ل دول��ة الكويت؛ حيث مت تشكيل 
فريق عمل لتوزيع ه��ذه األج��ه��زة على األس��ر 
األكثر حاجة في الكويت مشيراً إل��ى أن تلك 
املشروعات اإلنسانية تأتي انسجاما مع طبيعة 
املجتمع الكويتي الذي متيز عبر تاريخه الطويل 
قدميا وحديثا بقيم التكافل والتعاون والتواصل 

والتضامن.
ودع��ا الرخيص أهل اخلير في كويت اخلير 
إل��ى ب��ذل امل��زي��د م��ن أج��ل دع��م األس��ر املتعففة 
والوقوف بجوار إخوانهم املتضررين، مؤكداً أنَّ 

احلاجة ماسة ملزيد من املساعدات.

»مناء« تطلق »بّرد عليهم« لتوفير األجهزة 
الكهربائية لألسر املتعففة املتأثرة بـ »كورونا«

مساعد الرخيص

العقيد الركن خالد أحمد اخليريالعميد الركن خالد شجاع العتيبيالعميد الركن محمد تركي املطيري العميد الركن عادل غامن الرجيب

التأكد من التصاريح

“الفروانية” نقطة أمنية في 

“األحمدي” نقطة أمنية تابعة للواء صالح احملمد في 


