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«التربية» تستعني مبندوبي املناطق التعليمية 
لتخفيف الضغط على «اإلداري» في جتديد اإلقامة

الهاجري: ٦ مؤسسات  «نشر وتوزيع» 
خالفت  قوانني جمع التبرعات الرمضانية

عبدالعزيز الفضلي

فيما يبــدأ وكيل وزارة 
التربيــة د.علــي اليعقوب 
غدا من الســاعة اخلامسة 
الســابعة صباحــا  حتــى 
باستقبال املراجعني تعود 
عجلــة اختبــارات الــدور 
الثانــي لطلبــة الثانويــة 
العامة للــدوران من جديد 
في أسبوعها الثاني، حيث 
يؤدي طلبة القسمني العلمي 
اللغــة  امتحــان  واألدبــي 

االجنليزية بينما يقدم طلبة التعليم الديني 
اختبــار اللغة العربية «املجــاالت األدبية 

والعروض وتاريخ األدب».
وتقام االمتحانات وفق خطة موضوعة 
متكنت وزارة التربية من الوصول بها الى 
بر األمان بالتعاون والتنســيق مع وزارة 
الصحــة واجلهــات ذات الصلــة، حيث مت 
تنفيذها في اطار االحترازات واالشتراطات 
الصحية التي أوصت بها السلطات الطبية 

في البالد.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» ان العاملني في كنترول 
االختبار العلمي واألدبــي يبذلون جهودا 
كبيرة لالنتهاء مــن تصحيح االمتحانات 
ومراجعتها والتدقيق عليها، مشــيرة الى 

أن التربية ستقوم باعتماد 
النتيجة وإعالنها بشــكل 
رسمي يوم السبت املقبل.

الى ذلــك، طلب القطاع 
التربيــة  بــوزارة  االداري 
التعليميــة  مــن املناطــق 
مبندوبيهــم  االســتعانة 
لتخفيــف الضغــط علــى 
العاملني في عملية جتديد 

االقامة ملوظفي الوزارة، 
القطاع  وقالت وكيلــة 
االداري رجاء بوعركي في 
كتاب وجهته لوكيل التعليم 
العام اسامة السلطان وتلقت «األنباء» نسخة 
منه انــه نظرا لتحويل أمــر جتديد إقامة 

موظفي وزارة
التربيــة من غير الكويتيني إلى قســم 
إدارة  التعيــني -  اجلــوازات - مراقبــة 
املوارد البشرية - بقطاع الشؤون اإلدارية 
والتطوير اإلداري، حيث إن هناك كثافة في 

العمل وضغط على
منــدوب اجلوازات بديوان عام الوزارة 
يرجى اإليعاز الى مديــري عموم املناطق 
التعليمية بتزويدنا ببيانات وأسماء مندوبي 
اجلــوازات باملناطق التعليمية، ليتســنى 
لنا إصدار قرارات ندب لهم للعمل بقســم 
اجلوازات بديوان عام الوزارة ضمانا لسرعة 

إجناز العمل وسريانه بصورة ميسرة.

بشرى شعبان

كشفت الوكيلة املساعد 
للتنميــة االجتماعيــة في 
هنــاء  الشــؤون  وزارة 
الهاجري أن إجمالي حصيلة 
املشروع الثامن عشر جلمع 
الذي  التبرعــات اخليرية 
نفذته الوزارة خالل شهر 
رمضــان املاضــي بلغ ٥٥ 
مليونــا و٢٥٨٤٥٥ دينارا 
بزيادة جتاوزت ١٢ مليون 
دينار عن «مشروع رمضان 

٢٠٢٠» الذي بلغ إجمالي حصيلته ٤٣٢١٩٧٦١ 
مليون دينار.

وأوضحت في تصريح صحافي أن فرق 
التفتيــش امليدانية املشــّكلة من الوزارة 
لرصــد وإزالة مخالفات جمــع التبرعات 
خالل رمضان أجرت طوال الشهر الفضيل 
٢٢٥٩ جولــة ميدانية أســفرت عن رصد 
١٨٥ «كشكا» مخالفا جلمع املالبس ومتت 
إزالتها جميعا بالتنســيق مع مســؤولي 

بلدية الكويت ووزارة الداخلية.
وقالت إنه «مت رصد ٢٥٣ إعالنا مخالفا 
لبعض اجلمعيات اخليرية واملبرات غير 
متضمنــة رقم ترخيص املشــروع ومتت 
مخاطبــة تلــك اجلهــات بســرعة تالفي 
مخالفاتهــا وعــدم تكرارهــا مســتقبال». 
وأضافــت أنه «مت أيضــا رصد ١٦٧ إعالنا 
مخالفــا ملطاعم تدعو إلى جمع التبرعات 
بدعوى جتهيز وجبات إفطار صائم، ومتت 
مخاطبة وزارة التجارة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة حيالهم».
وبينت الهاجري أنه مت رصد ٦ مؤسسات 
تعمل في مجال النشر والتوزيع تتواصل 

املواطنــني واملقيمني  مــع 
للتبرع باملخالفة للقوانني 
والقرارات املنظمة للعمل 
اخليري حيث متت مخاطبة 
التجــارة التخــاذ  وزارة 
الــالزم حيالهــا، مشــيرا 
إلــى أنــه مت أيضــا رصد 
١٥ فريقــا تطوعيــا يقوم 
بوضع إعالنات تدعو جلمع 
التبرعات، ومتت مخاطبة 
اإلدارة املعنية في الوزارة 

بهذه الفرق.
وتابعــت أن فــــــــرق 
التفتيش اخلاصة مبراقبة مواقع التواصل 
االجتماعي املختلفة (تويتر، إنســتغرام، 
واتساب، فيسبوك) رصدت إعالنات اجلمع 
املخالفة وغير املرخصة سواء من األفراد أو 
اجلهات رصدت ١٦ جهة تقوم بالدعوة جلمع 
التبرعات ومتت مخاطبة وزارة الداخلية، 
ممثلة في إدارة اجلرائم اإللكترونية التخاذ 
الــالزم حيالهما فضال عن رصد صناديق 
جمع نقدي داخل املساجد باملخالفة لقرار 
مجلس الــوزراء، إضافة إلى أخرى تدعو 
للجمع بدعوى إفطار صائم وبناء مسجد 
ومتت مخاطبة وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية بشأنها».
وأكــدت الهاجري أنه رغــم التداعيات 
املصاحبــة جلائحــة «كورونــا» وحزمة 
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة 
ملنع تفشي العدوى بالڤيروس والتي كان 
أبرزها قــرار منع اجلمع داخل املســاجد 
والســماح بالتبرع (أونالين) وفي املقار 
الرئيسية، فإن إجمالي حصيلة املشروع 
قفــزت أكثر من ١٢ مليــون دينار مقارنة 

مبشروع رمضان ٢٠٢٠.

طلبة الثانوية العامة يقدمون اختبار «اإلجنليزية» غداً والنتائج السبت املقبل

أكثر من ٥٥ مليون دينار حصيلة املشروع في الشهر الفضيل

د. علي اليعقوب

هناء الهاجري

جمعية البيئة تدعو لتحسني البصمة البيئية
دعــت اجلمعيــة الكويتيــة حلماية 
البيئة إلى تعزيز جهود املهتمني بتحقيق 
النمو االقتصادي والتنمية املســتدامة 
في البيئة للتحسني وبشكل عاجل من 
البصمة البيئية من خالل تغيير سلوك 
االستهالك للســلع واملوارد الطبيعية، 
جاء ذلك خالل «ورشــة اخلبراء» التي 
نظمهــا مركز صباح األحمــد للتدريب 
البيئي في اجلمعية افتراضيا بعنوان 
«تقليل الهدر والتخلص من النفايات»، 
بالتعــاون مع املجموعة البحثية لنظم 
البيئة الطبيعية والتكنولوجيا وشركة 
واره لالستشارات البيئية وشركة الرؤية 
لالستشارات واملعهد العلمي للتدريب 

املتقدم والدراسات «معتمد».

وقال منسق الورشة عضو اجلمعية 
نواف املويل: ان ورشــة اخلبراء تخدم 
جميــع املختصني في مجــال النفايات 
الصلبة إلعــداد حلول واقعية وممكنة 
من رأي اخلبراء ومنظمات املجتمع املدني 
وطرحها فــي وثيقة ألصحاب العالقة، 
الفتــا الــى ان «الورشــة تعكس إميان 
اجلمعية بتحقيق الهدف الثاني عشــر 
من أهداف التنمية املستدامة، وذلك من 
خالل مســاعي التركيز على االجراءات 
العاملية واحمللية لتحقيق االنتاج املستدام 
واالستهالك االفضل للموارد والوصول 
إلى افضل ســبل التخلص الســليم من 
النفايــات وتقليل االنبعاثــات امللوثة 

الناجتة عنها».

دشتي: لن نقبل اعتماد جامعات تعبث مبستقبل طب األسنان

املنظمة الدولية لتمكني املرأة وبناء القدرات 
تنظم سلسلة ندوات خاصة بالطفل

حنان عبد املعبود

أكد رئيس جمعية أطباء 
األســنان الكويتية د.محمد 
دشتي ضرورة إعادة النظر 
من قبل وزارة التعليم العالي 
في استمرار اعتماد كلية طب 
األســنان في جامعة رياض 
العلم بدرجة البكالوريوس، 
الفتــا إلى أن هنــاك الكثير 
من املســاوئ التــي يعلمها 
املســؤولون فــي الكويــت 
وشــكوى طلبــة وخريجي 
هذه الكليــة ومطالبة إدارة 
طب األسنان بوزارة الصحة 
وجمعيــة أطبــاء األســنان 
الكويتية بإيقاف اســتمرار 

االعتراف بهذه الكلية.
وقال دشتي في تصريح 
صحفــي «إن هــذه الكليــة 
باتت مبنزلة مجمع جتاري 
جلمــع األمــوال فقــط على 

تهــدف املنظمــة الدولية 
لتمكني املرأة وبناء القدرات إلى 
االهتمام مبواكبة املستجدات 
العربيــة  الســاحة  علــى 
واإلقليمية بهدف تقدمي الدعم 
للمــرأة والطفــل واألســرة. 
وأكــدت مستشــارة املنظمة 
د.ســلوى اجلسار ان تنظيم 
املؤمترات وجلســات احلوار 
أضافــت الكثير في توســيع 
دائــرة املشــاركة وســاهمت 
في إتاحة الفرص لالستماع 
ملختلف األطروحات وتقدمي 
برامــج العمل واحللول التي 
تقــدم للحكومات واملنظمات 
األهلية لإلســهام في تعزيز 
متكــني املرأة وتقــدمي الدعم 

للنهوض مبكانتها.
وقالت اجلسار ان أنشطة 
الشهر اجلاري واألشهر املقبلة 
ســتركز على الطفل العربي 
التــي تواجــه  والتحديــات 
تربيته ورعايته خاصة في 
ظل ظــروف جائحة كورونا 
ومستجدات التعايش مع هذا 

الوباء.
وأوضحــت ان األطفــال 
العديد  وأســرهم يواجهون 
من الصعوبات التي تتطلب 
حلوال ســريعة وناجحة لذا 
حرصت املنظمة على تنظيم 
هذه الفعاليات إلتاحة الفرص 
للمشــاركني من اخلبراء في 

دراسية ملدة ٦ سنوات يتبعها 
إجبــار الطالــب على قضاء 
الســنة التدريبيــة بنفــس 
اجلامعــة وهذا ال يطبق في 

باقي دول العالم».
وأشار إلى أن الهدف هو 
جمع األموال من خالل عمل 
الطالب لــدى الكلية ودفعه 
رسوم التدريب، وهذا يكون 
على حساب مستوى الطب 
فــي الكويــت مــع العلم أن 
الطالب سيقوم بإعادة هذه 
السنة التدريبية في الكويت 
مما يترتب عليه ضياع سنة 
كاملــة مــن عمــره العلمي 

والوظيفي.
مــا  وتســاءل دشــتي: 
املصلحة بني التعليم العالي 
وكلية طب األسنان في جامعة 
رياض العلم؟ وإلى متى تغرد 
كل جهة في الكويت باجتاه 
دون اآلخر، وبعدها نتساءل 

املساوئ، وأهمها أنها تأتي 
على حساب مستوى الطب 

في الكويت.
وتساءل أيضا: هل يجب 
أن نشــهد نفــس األحــداث 
التي شــهدناها في السابق 
مع جامعات في دول أخرى، 
ولم يتم التعامل معها إال بعد 

ما فات األوان؟
وأضاف: لن نقبل العبث 
مبســتقبل املهن الطبية في 
الكويت، خاصة طب األسنان 
بعد املســتوى العالي الذي 
وصلــت له دولتنا احلبيبة 
إقليميــا وعامليــا فــي هــذا 
املجال، مطالبا بتفعيل املادة 
٨٣ مــن قانون مزاولة مهنة 
الطــب، والتي تخول وزارة 
الصحة بتلــك الصالحيات 
بدل التعليــم العالي «فأهل 
مكة أدرى بشــعابها» طاملا 

انه ال حياة ملن تنادي.

العنيــد أثنــاء التدريب على 
النشاطات البدنية

اجلزء الثاني من املؤمتر 
سيكون يوم ١١ أغسطس املقبل 
ويركــز على «عــالج الطفل 
العدوانــي باللعــب وقــراءة 
القصــص». ويشــارك فيــه 
د.صباح عيسوي وحتاضر 
عن القصص ودورها في عالج 

العنف لدى الطفل.
د.منــى جناحــي وتقــدم 
جتربتي فــي العالج باللعب 

لتعديل سلوك األطفال.
د.فاطمة الزعابي وحتاضر 
األنشطة التخيلية واثرها في 

عالج العنف لدى األطفال.
د.وفاء الشامسي وحتاضر 
عن املسرح ودوره في إطفاء 

سلوك العنف لدى األطفال.
نهى الغزالي:

حلــن احلجلــي وتقــدم 
محاضرة عن تعديل ســلوك 
الطفــل العنيف عــن طريق 
التربية اإليجابية. وسيشارك 
باملؤمترات العديد من الكوادر 
مــن العالــم العربــي وأوربا 
مبداخــالت نظرية وجتارب 
شــخصية إلثــراء املواضيع 
وللحــوار مــا بــني النظري 

والعملي في هذا املجال.
وأضافــت د.اجلســار ان 
الدعوة عامة للجميع وسيكون 

عبر تطبيق زووم.

عن صعوبــة التعيني لعدم 
وجود شــواغر أو احتياج، 
إضافة إلى ســوء مســتوى 
املخرجات الــذي يؤدي إلى 
انخفــاض مســتوى جودة 
العمل وباألخص املســتوى 
الطبي في الكويت وضياع 
جهود القطاع الصحي ممثال 
بوزارة الصحة واجلمعيات 
الطبيــة التي دائما تســعى 
للتطوير والرقي مبستوى 

املهنة.
وقــال: إن تلــك الكليــة 
قائمة ومستمرة على الطلبة 
الكويتيني فــي املقام األول، 
 ò٪حيث تفوق نسبتهم ٩٠
من مجموع الطلبة امللتحقني 
بها سواء من الطلبة األجانب 
الســعوديني،  الطلبــة  أو 
ممــا يدفعنا للتســاؤل عن 
االستمرار املميت في الدفاع 
عن تلك الكلية رغم كل تلك 

قليل التركيز خاصة في زمن 
كورونا فقد ارتأت تخصيص 
عدة مؤمترات تستضيف فيها 
متخصصني وخبراء ميدانيني 
من دول عربية وأوروبية عن 
طريق اللعب وقراءة القصص 
واألنشطة البدنية والروحية 
في عــالج مثل هذه احلاالت، 
التركيز مستقبال  كما سيتم 
على األطفال املوهوبني وذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وتتــرأس سلســلة هــذه 
املؤمتــرات د.تغريد احلجلي 
األمني العــام للمنظمة وهي 

كالتالي:
املؤمتــر األول بعنــوان 
«عالج الطفل العنيد باللعب 
وقراءة القصص» يشارك فيه:

منى القطمة وحتاضر عن 
احترام عنــاد الطفل ونتائج 

معاندته.
باميال األعور وحتاضر عن 
االضطراب: أسبابه، مميزاته، 
تشــخيصه وطريقة العالج 

باللعب
غيــاث أبوفــراج ويقــدم 
محاضرة عن حتليل ومنذجة 
الســلوك التفاعلي وقد طور 
النظريــة  غيــاث  األســتاذ 
الســلوكية ألمنــاط الطبائع 
الفعــل  الـــ ٤: «الفعــل رد 

التفضيالت واملكرهات».
فضيلة الشامي وتنقل لنا 
خبرة ١١ سنة في التعامل مع 

الطفل املتوحد.
نسرين النور وتقدم جتربة 
شخصية: عالج وتعليم الطفل 
العنيد عن طريق املوسيقى.

بديع احلجار ويقدم جتربة 
شخصية: التعامل مع الطفل 

اجلسار: األطفال وأسرهم يواجهون صعوبات عديدة تتطلب حلوالً سريعة وناجحة

رئيس جمعية أطباء األسنان د.محمد دشتي

ابتسام القعودد.سلوى اجلسار

حساب مستقبل مهنة طب 
األسنان في الكويت، حيث 
تقوم بقبول أعداد مهولة من 
الطلبة الكويتيني ال تتماشى 
مع احتياجات سوق العمل 
بالكويــت وبنســب تخرج 
إلــى ٧٠٪  متدنيــة تصــل 
وأعداد تصل للمئات، وهذا 
ألن الطالب يقوم بدفع رسوم 

املنطقــة بتقــدمي أطروحات 
عملية وحلول واقعية بدأت 
تأخــذ طريقهــا فــي برامــج 

وخطط بعض احلكومات.
مــن جانبها، قالــت أمني 
عام املنظمة الدولية ومقرها 
د.تغريــد  بريطانيــا  فــي 
احلجلي ان املنظمة الدولية 
تؤمــن بأهمية دور األســرة 
فــي التنشــئة االجتماعيــة 
والنفسية والتربوية للطفل 
والتي تتعاون فيها األســرة 
واملدرسة واملجتمع لبناء جيل 

مستقبلي سليم.
من جانبها، قالت رئيسة 
املنظمة ابتســام القعود انه 
إميانا بأهمية املسؤولية امللقاة 
على عاتق األسرة واملشرفني 
على الطفل والتعامل مع الطفل 
قبول ٥٨٤٦ طالبًا وطالبة في خطة البعثاتالعنيــد والعدوانــي والطفل 

الداخلية للعام الدراسي ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢
أعلن األمني العام لألمانة العامة ملجلس 
اجلامعــات اخلاصــة بالتكليــف م.عمر 
الكندري أسماء الطلبة املقبولني في خطة 
البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي 

للعام (٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢).
حيــث صــرح م.الكندري بــأن وزير 
التعليم العالي د.محمــد الفارس اعتمد 
قبــول ٥٨٤٦ طالبــا وطالبــة فــي خطة 
البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس 
والدبلوم لــوزارة التعليم العالي للعام 
(٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢) للحاصلني على الثانوية 

العامة أو ما يعادلها.
وأشار م.الكندري إلى أهمية مراجعة 
الطلبــة والطالبات املقبولــني في خطة 

البعثات الداخلية، للجامعات والكليات 
التــي مت قبولهــم فيها حســب املواعيد 
املعلنــة لديهــم، الســتكمال إجــراءات 
القبول والتســجيل، وتســليم شــهادة 
الثانوية األصلية، كما أكد على ضرورة 
االلتزام بالئحة البعثات الداخلية لتسهيل 
مسيرتهم الدراسية خالل البعثة، داعيا 
اهللا لهم التوفيــق والنجاح في حياتهم 
األكادميية للمشاركة في دفع عجلة التنمية 

والتطور في بلدنا الغالي الكويت.

اعتمدها وزير التعليم العالي للحاصلني على الثانوية العامة أو ما يعادلها

أسماء الطلبة والطالبات املقبولني على موقع 
www.alanba.com.kw :األنباء» اإللكتروني»

تغريد احلجلي

١٥٥٥ إصابة بـ «كورونا» و١١ وفاة ١٠ منها «غير محّصنة»
أعلن املتحدث باسم وزارة 
الســند  الصحــة د.عبداهللا 
تسجيل ١٥٥٥ إصابة جديدة 
بڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيد ١٩) في الساعات الـ 
٢٤ املاضيــة ليرتفــع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 

في البالد إلى ٣٧٤١٠٤.
وقال السند لوكالة األنباء 
الكويتيــة (كونــا)، إنــه مت 
تسجيل ١١ حالة وفاة ١٠ منها 
غير «محصنة»، ليصبح بذلك 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 
٢١٠٠. وأشــار إلى تســجيل 
١٧٢٨ حالــة شــفاء، ليرتفع 
بذلــك إجمالي عدد املتعافني 
إلى ٣٥٣٩٣٦، مبينا أن نسبة 
مجموع حاالت الشــفاء من 

مجمــوع اإلصابــات بلغــت 
.٪٩٤٫٦١

وذكــر أن عدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام 
العنايــة املركــزة بلــغ ٣٢٦ 
حالة، في حني بلغ املجموع 
الكلي للحــاالت التي ثبتت 
إصابتهــا ومازالــت تتلقــى 
الرعاية الالزمة ١٨٠٦٨ ووصل 
إجمالــي عــدد احلــاالت في 
أجنحة (كوفيد- ١٩) إلى ١١٦٩.

وأفاد بأن عدد املسحات التي 
مت إجراؤها خالل الفترة نفسها 
بلــغ ١٣٧٨٦ ليصبــح مجموع 
الفحوصات ٣١٢٣٦٢٦، مستدركا 
بأن نسبة اإلصابات لعدد هذه 

املسحات بلغت ١١٫٢٨٪.
وفيمــا يتعلــق مبعــدل 

اإلصابــات فــي احملافظات، 
قــال الســند إنهــا بلغت في 
محافظتي األحمدي وحولي 
نســبة ٣٢٪ لــكل منهما ثم 
الفروانية مبعدل  محافظــة 
١٤٪ ومحافظتــي اجلهــراء 
والعاصمة بنســبة ١١٪ لكل 

منهما.
الدعــوة ملداومة  وجــدد 
األخذ بسبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
على التباعد البدني، موصيا 
وزارة  حســابات  بزيــارة 
الصحة واجلهات الرســمية 
فــي الدولــة لالطــالع على 
اإلرشادات والتوصيات وكل 
ما من شأنه اإلسهام باحتواء 

انتشار الڤيروس.

شفاء ١٧٢٨ حالة و٣٢٦ يتلقون الرعاية بالعناية املركزة

«مناء»: توزيع أكثر من ١١ مليون عبوة مياه داخل الكويت
أعلنــت منــاء اخليرية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
عن توزيع أكثر من ١١ مليون 
عبوة مياه في أكثر من ٦٠٠ 
موقــع في الكويــت ضمن 
مصرف تسبيل املياه وذلك 
بالشــراكة االســتراتيجية 
تنفيذا التفاقية التعاون في 
األمانة العامة لألوقاف، وفي 
هذا الصدد قال مدير إدارة 
اجلهــات املانحــة في مناء 
الرخيص  اخليرية مساعد 
إنه يتــم توزيع املياه عبر 
ســيارات مبــردة متحركة 
لتوزيــع املاء البــارد على 
العمالــة في أماكــن العمل 
طوال العام وفي أيام احلر 
الشديد واملقابر واملساجد 
واملـــدارس واجلهـــــــــات 
احلكومية ملواجهة ڤيروس 
كورونــا في ظــل الظروف 

والتركيز على نشر العمل 
اخليري داخل الكويت وفقا 
الحتياجات املجتمع وفتح 
املجال للمجتمع للمشاركة 
والتبرع في أفضل وأعظم 
الصدقات وهي ســقيا املاء 
وتعزيز التراحم والتكافل 
بني عناصر املجتمع تنفيذا 
لشروط الواقفني التي نصت 
الوقفيــة  عليهــا احلجــج 

باألمانة العامة لألوقاف.
وأثنــى الرخيــص على 
الشــراكة االســتراتيجية 
بــني مناء اخليريــة وإدارة 
املصــارف اخلاصــة فــي 
األمانــة العامــة لألوقاف، 
مؤكــدا أن منــاء متضــي 
قدمــا في حتقيــق رؤيتها 
االستراتيجية الرامية نحو 
تفعيل دور الشــراكات مع 
كافة املؤسســات احلكومة 

ومؤسســات  واخلاصــة 
املجتمع املدني نحو تقدمي 
العون واملســاعدة والدعم 
واملعوزيــن  للمحتاجــني 

وامللهوفني.
وأكد الرخيص أن مناء 
اخليرية توفــر ماء نظيفا 
في عبوات مبردة وجاهزة 
للعمــال في حــرارة اجلو 
الشديدة، إذ تقوم سيارات 
متنقلة متخصصة باالنتقال 
إلى أماكن جتمعات العمال 
الذيــن يعملــون فــي هذه 
األجــواء وتزويدهم باملاء 
البارد وخصوصا في الطرق 
واملستشــفيات واألماكــن 

احليوية.
ان  الرخيــص:  وقــال 
مشــروع «مصرف تسبيل 
املياه» يعد نقلة نوعية نظرا 
لألســاليب احلديثــة التي 

بالشراكة اإلستراتيجية مع إدارة املصارف اخلاصة في األمانة العامة لألوقاف

مساعد الرخيص

الصحيــة املســتجدة لهذا 
العام.

وأضــاف الرخيــص أن 
تنفيــذ مصــرف تســبيل 
امليــاه يهــدف إلــى إبــراز 
اجلانب اإلنساني للكويت 
وحتقيــق اجلانب اخليري 

تســتخدمها مناء اخليرية 
في إجناح هذا املشروع من 
خالل السيارات املتنقلة التي 
تقوم بنقل املياه إلى األكثر 
حاجــة، خاصــة شــريحة 
العمــال الذين يعملون في 
مختلــف مناطق البالد في 

اشد درجات احلرارة.
وأضاف الرخيص أن هذا 
املشــروع يأتي انطالقا من 
قوله تعالى: (وجعلنا من 
املاء كل شــيء حي) وقول 
رسوله ژ: «أفضل الصدقة 
سقي املاء»، مبينا أن سقيا 
املاء من خير أنواع اإلحسان، 
وذلك لشدة حاجة الناس إلى 
املاء، وعدم استغنائهم عنه، 
فاإلحسان في بذل املاء ملن 
يحتاج إلى شربه، ومتكينه 
منه فعل عظيم، وله ثواب 

جزيل.


