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وزير العدل استقبل وفدًا قضائيًا من تشاد

«النجاة» افتتحت مخبزين في سورية بطاقة 
إنتاجية تصل لـ ١٠٠٠ ربطة خبز في الساعة

استقبل وزير العدل ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس األمة 
د.فالح العزب في مكتبه مبعهد 
الكويت للدراســات القضائية 
والقانونيــة وفدا قضائيا من 
املدرسة الوطنية للقضاة في 

جمهورية تشاد.
وقد ضم الوفد التشــادي 
- الــذي يــزور البــالد خالل 
الفتــرة مــن ١٣ - ١٥ نوفمبر 
اجلاري - كال من املدير العام 
للمدرســة الوطنيــة للقضاة 
املستشار محمد طه عبدالكرمي 
ومساعد املدير العام املستشار 
صالح محمد عمر، إلى جانب 
املدير العام الســابق واملدرس 
في املدرسة الوطنية للقضاة 

أعلن مدير املشاريع اإلغاثية 
بجمعية النجاة اخليرية م.ثامر 
السحيب عن افتتاح اجلمعية 
عدد ٢ مخبز في املناطق اآلمنة 
بالداخل السوري تستفيد منها 
آالف األسر النازحة، والتي جتد 
معاناة شديدة في توفير أبسط 
املواد الغذائية نتيجة األحداث 
الدامية التي تشهدها البالد منذ 

سنوات طويلة.
وقال السحيب: يعتبر هذا 
املشروع واحدا من أهم املشاريع 
احلديثة التــي نفذتها النجاة 
اخليريــة في الفتــرة األخيرة 
كونه يساهم بشكل مباشر في 
توفير وتأمني اخلبز للعوائل 
النازحــة التي ال يتوافر لديها 
املال لشــراء اخلبز باألســعار 
الكبيرة جدا، حيث بلغ سعر 
ربطة اخلبز الواحدة ٤ دوالرات 
في بعض املناطق احملاصرة.

وحول الطاقة اإلنتاجية لهذه 
األفران، بني السحيب ان املخابر 
تعمل بشــكل يومي، حيث مت 
تصنيع هذه املاكينات احلديثة 

املستشــار أحمد داود شاري، 
باإلضافــة إلى مديــر الوثائق 
والبحــوث املستشــار الطيب 

حسن برقو. 

في اجلمهورية التركية الشقيقة 
وبعدهــا مت نقلهــا للداخــل 
السوري عبر شــركاء امليدان 
من اجلمعيات الرسمية املشهرة 
التي نتعاون معها بالدعم وتقوم 
هي بالتنفيــذ، وتبلغ الطاقة 
اإلنتاجية للمخابز ١٠٠٠ ربطة 
خبز في الساعة، ما بدوره يخدم 

وكان مديــر معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية 
املستشار عويد ساري الثومير 
قد استقبل في مكتبه باملعهد 

الوفد التشادي، وذلك بحضور 
نائب مدير املعهد لالتصاالت 
والعالقات والبحوث املستشار 

فهد بوصليب.

آالف األسر السورية يوميا.
وتابع: مت القيام بدراســة 
شــاملة للمشــروع قبل البدء 
في التنفيذ خلصنا من خاللها 
إلى ضرورة املسارعة في تنفيذ 
األفــران كونها تؤمــن اخلبر 
الضروري لألســر ومت إنشاء 
مخبــر مبنطقة إدلــب واآلخر 

على احلدود السورية- التركية 
ويعمل في كل مخبز طاقم عمل 
مميز من أهل اخلبرة يبلغ ١٥ 
فردا. واختتم السحيب بشكر 
أهل اخليــر عامــة ومتبرعي 
الشيخ نبيل العوضي خاصة 
على دعمهم لهذا املشروع الذي 

يعتبر صدقة جارية.

د.فالح العزب مستقبال الوفد التشادي   

مئات األسر تستفيد من مشروع األفران الذي دشنته جمعية النجاة في سورية

«األوقاف» نّظمت حملة «قطرة دم = حياة» 
وسط إقبال كبير من موظفيها على التبرع

أسامة أبوالسعود

نيابــة عن وكيــل الوزارة 
م.فريد عمادي، افتتح الوكيل 
املســاعد لشــؤون التخطيط 
والتطوير وليد العمار حملة 
التبــرع بالــدم التــي أقامتها 
الــوزارة حتت شــعار «قطرة 
دم = حيــاة». وصرح العمار 
بأن هذه احلملة تنظمها اللجنة 
الرياضية واالجتماعية في إطار 
تكريس مفهوم العمل اإلنساني 
والتطوعي وتعزيــز التكامل 
االجتماعي بني الناس وتعزيز 
ثقافة البذل والعطاء بني أفراد 
املجتمــع، الفتا إلى أن التبرع 
بالدم رسالة سامية ال يتوانى 
أحد عن تقدميها وحملة «قطرة 
دم = حياة» تؤكد على مشاركة 
الوزارة في العديد من األنشطة 
كاحلمالت التوعوية وحمالت 

التبرع بالدم.
وأضــاف ان التبرع بالدم 
له العديد مــن الفوائد أبرزها 
حتسني الدورة الدموية وتدفق 
الدم والوقاية من خطر اإلصابة 
بالعديد من األمراض، كما أن 

احلملــة جــاءت لتفعيل مبدأ 
الشــراكة مــع وزارة الصحة 
ممثلة في بنك الدم ومتاشيا مع 
اخلطة االستراتيجية للوزارة.
من جانبه، قال مدير إدارة 
اإلعــالم واملتحــدث الرســمي 
للــوزارة أحمــد القــراوي إن 
حملة التبرع بالدم التي أقامتها 
الوزارة أمس جاءت استكماال 
حلمالت سابقة نظمتها الوزارة 
بالتعاون مع بنــك الدم وهي 

ترجمة فعلية الســتراتيجية 
الوزارة في مجال املســؤولية 
الوعــي  االجتماعيــة ورفــع 
الصحي بأهمية التبرع بالدم.

وأضــاف ان احلملة كانت 
ناجحة بــكل املقاييس، حيث 
القــت إقبــاال كبيرا مــن قبل 
موظفي الوزارة الذين توافدوا 
للمســاهمة بالتبرع في إطار 
الوعي الصحــي بأهمية  رفع 

التبرع بالدم.

وليد العمار وأحمد القراوي وعدد من موظفي «األوقاف» خالل حملة «قطرة دم = حياة»  (ريليش كومار)

العمار: التبرع بالدم 
رسالة سامية 
ال يتوانى أحد 

في تقدميها
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البنك الكويتي للطعام يطلق مبادرة «نحفظها لتدوم»
صرح نائب رئيس مجلس 
إدارة البنــك الكويتي للطعام 
مشــعل األنصاري بأن البنك 
الكويت للطعام شارك في ملتقى 
مبــادرات الشــباب التطوعية 
واإلنســانية ملا لــه من أهمية 
في إبراز ودعم جهود الشباب 
في خدمة قضايا مجتمعاتهم، 
وتقدمي احللول املبتكرة لدعم 
القضايا اإلنســانية باختالف 
تخصصاتها ومجاالت عملها، 
لتكون اجلائــزة فرصة للقاء 
الشباب املهتم بالعمل التطوعي 
واإلنساني مبا مينحهم الفرصة 
لتبــادل أفكارهــم وتطويــر 

مبادراتهم ومشاريعهم.
وأضــاف األنصــاري فــي 
كلمتــه على هامش املشــاركة 
في امللتقى أن احتضان الكويت 
لهذه املبــادرات يأتــي تأكيدا 
الســتمرار نهجها فــي خدمة 
قضايــا اإلنســانية والتطوع 
املختلفة حول العالم باعتبارها 
مركزا للعمل اإلنساني بقيادة 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، مضيفــا أن 
رؤية العمل التي ننطلق منها 
فــي جائزة مبادرات الشــباب 
التطوعية واإلنسانية تنبع من 
عميق إحساسنا بأهمية أن يجد 

الشباب من يحتوي أفكارهم، 
ويدعم إبداعهم، ونســعى من 
خالل اجلائزة على تعميق هذا 
املفهوم في جميع أنحاء الكويت.

وأوضح أن مبادرة «نحفظها 
لتــدوم» التي يطلقهــا البنك 
الكويتي للطعام تعد األولى من 
نوعها على مستوى الكويت تعد 
من ضمن املبادرات اإلنسانية 
التي يطلقها بنك الطعام التي 
يحثنا عليهــا ديننا احلنيف، 
من أجل تعلم فضيلة التراحم 
والتكافل األسري واالجتماعي، 
وكذلك عدم اإلسراف، واحلفاظ 
على ما تبقى من أطعمة ومواد 

غذائيــة زائدة علــى حاجتنا، 
وتقدميها للفقراء واحملتاجني، 
األمر الذي يهــدف إلى تعديل 
الســلوك وأمناط احلياة لدى 
البعض من اإلسراف والهدر إلى 
االعتدال واحلفاظ على النعمة 

التي حبانا اهللا بها.
ويســتقبل البنك الكويتي 
للطعام التبرعــات على مدار 
الساعة عن طريق إرسال رسالة 
نصية باملبلغ ١ أو ٥ أو ١٠ دنانير 
شبكة ZAIN برقم ٩٤١٢٢ وعلى 
شبكة VIVA برقم ٥٠٤٨٧ أو عن 
www. طريق املوقع اإللكتروني

..kuwaitfoodbank.org


