
مبناسبة حلول العام الدراسي 
اجلديد أهدت إدارة اإلعالم الديني في 
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
إنتاجها املرئي املتميز » بسم الله » 
للقنوات الفضائية، وذل��ك مساهمة 
منها ف��ي تعزيز املنظومة القيمية 
واألخالقية والسلوكية لدى األطفال 
وبخاصة في ظل انتشار البرامج 

والكليبات غير الهادفة.
 وأوض����ح م��دي��ر إدارة اإلع���الم 
الديني واملشرف العام على املشروع 
القيمي لتعزيز العبادات » نفائس » 
ص��الح أب��ا اخليل في بيان صحافي 
أن ذل��ك ي��ت��واف��ق م��ع استراتيجيه 
ال���وزارة الرامية إل��ى تهيئة املناخ 
ال��ق��ي��م��ي،  وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
الهوية اإلسالمية ودع��م النواحي 
السلوكية والتثقيفية، مشيرا إلى أن 
اإلصدار يحمل على كاهله سلسة من 
التوجيهات واإلرش��ادات التي حتث 

أبنائنا الصغار على االلتزام بآداب 
اإلس��الم وبعض القيم والسلوكيات 
احلياتية اجلميلة مثل » البسملة« 
وذلك بعدة لهجات وطريقة مشوقة 
وجذابة، الفتا إلى أن الكليب يتمتع 
بإخراج فني رائ��ع، وبعذوبة ورقي 

في الكلمات قلما تتوفران في كثير من 
األعمال الفنية األخرى.

معربا ع��ن شكره لفريق العمل 
- طالل العنزي » إخراج »، منصور 

الواوان » شاعر وكاتب«، حمد املانع 
»أحل��ان »، ع��ادل عطا الله »إش��راف 
فني »، سلمان اخلليفان »تنسيق 

عام ». 
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مشهد من الكليب 

حرصا على مبدأ الشراكة املجتمعية

الصقعبي: »أمانة األوقاف« تنفذ 
مشاريع بـ800 ألف دينار 

جمعية إجناز الكويتية تشارك في مؤمتر
»تيد إكس« الشويخ للتواصل مع الشباب 

بالشراكة م��ع جمعية إجن��از 
الكويتية، انعقد مؤمتر »تيد إكس«  
وذلك مبركز الشيخ جابر األحمد 
ال��ث��ق��اف��ي. حت��دث خ��الل املؤمتر 
ممثلو جمعية إجن��از الكويتية 
م��وج��ه��ن رس��ال��ت��ه��م إل���ى مئات 
الشباب امل��ش��ارك��ن، ومسلطن 
الضوء على أهداف جمعية إجناز، 
وه��و متكن الشباب وتسليحهم 
ب���امل���ه���ارات ال���الزم���ة لتحقيق 
طموحاتهم وبالتالي اقتصاد أكثر 
ازده���ارا. وق��د ج��اء شعار مؤمتر 
“تيد إكس« الشويخ لهذا العام 
الذي يحمل عنوان “أفكار تستحق 
االنتشار” ليتماشى مع أه��داف 

اجلمعية.  
وف��ي إط���ار ذل���ك، استضافت 
جمعية إجناز الكويتية اجتماعات 
“عقول األبطال”، حيث متكن 
املشاركن املهتمن بالتواصل مع 
ممثلي إجناز للحديث عن عدد من 
القضايا املتعلقة باملهارات واملهن 
اخلاصة بالشباب. وقد شارك في 

ه��ذه االجتماعات  د. سمر باقر، 
والسيد/عبد الوهاب الزنكوي 

إل��ى ج��ان��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي 
للجمعية السيدة/ ليلى املطيري، 

الذين حتدثوا أمام احلضور حول 
التسويق للجيل Z من الشباب، 

وك��ي��ف��ي��ة م��خ��اط��ب��ة اجل��م��ه��ور، 
ومزاولة املهن داخ��ل املؤسسات 

غير الربحية.
 وأع���رب���ت ال���س���ي���دة/ ليلى 
امل��ط��ي��ري، ال��رئ��ي��س التنفيذي 
جلمعية إجن���از الكويتية، عن 
س��ع��ادت��ه��ا ل��ت��ج��اوب احل��ض��ور 
خالل هذه الفعالية قائلًة: “كان 
م��ن املبهج رؤي��ة االهتمام ال��ذي 
أب��داه اجلمهور ب��زي��ارة جناحنا 
ف��ي امل��ؤمت��ر. إننا نحرص دائماً 
على التواصل مع من يشاركوننا 
أه��داف إجن��از، وتبني املبادرات 
ال��ت��ي تثمر ع��ن مت��ك��ن الشباب 
الكويتي وصقل مواهبهم وتعزيز 
قدراتهم وقيادتهم نحو مستقبل 
أف��ض��ل. مضيفًة: “إن فعاليات 
مثل مؤمتر “تيد إكس” الشويخ 
تعد مبثابة منصة مثالية تتيح 
لنا فرصة التواصل مع الشباب 
وت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ل��ع��ب دور 
حيوي في بناء مستقبل التعليم 

واالقتصاد الكويتي.”

جانب من املؤمتر
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  نفذت األمانة العامة لألوقاف ع��ددا من 
املشاريع عبر مصارفها بقيمة اجمالية تقدر 
ب800 الف دينار )نحو 6ر2 مليون دوالر 
أم��ري��ك��ي( حرصا منها على مبدأ الشراكة 
املجتمعية في تنفيذ مشاريعها مع األجهزة 

احلكومية واألهلية وجمعيات النفع العام.
 وقال نائب األمن العام للمصارف الوقفية 
ب��االم��ان��ة منصور الصقعبي ف��ي تصريح 
صحفي أمس الثالثاء أن االمانة قدمت الدعم 
املالي ملشروعي االضاحي واحل��ج من خالل 
إدارة امل��ص��ارف اخل��اص��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 
اجلهات اخليرية الكويتية الرسمية واألهلية 
تنفيذا ل��ش��روط ال��واق��ف��ن ف��ي ص��رف ريع 
أوقافهم وفق املقاصد الشرعية واملصارف 
احملددة من قبلهم ملساعدة احملتاجن من فئات 

املجتمع املختلفة.
 وأض��اف أن األمانة قدمت مبلغ 397 ألف 
دينار )نحو 3ر1 مليون دوالر( لدعم مصرف 
األضاحي بواسطة بيت الزكاة وجمعية إحياء 
التراث وجمعية اإلصالح االجتماعي وجمعية 

ص��ن��دوق إع��ان��ة امل��رض��ى ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزارة اخلارجية وبعض 

اجلهات اخلارجية بواسطة بيت الزكاة.
 وذك��ر أن األم��ان��ة قدمت مبلغ 410 ألف 
دينار )نحو 35ر1 مليون دوالر( عبر بيت 
الزكاة مببلغ 200 الف دينار )نحو 662 الف 
دوالر( ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
مببلغ 200 الف دينار )نحو 662 الف دوالر( 
مخصصة لدعم ح��ج املقيمن ب��ص��ورة غير 
قانونية ف��ي ال��ب��الد ومبلغ 10 االف دينار 
)نحو 33 الف دوالر( بواسطة الهيئة اخليرية 

اإلسالمية العاملية.
 وأشاد الصقعبي بتعاون اجلهات اخليرية 
الكويتية الرسمية واألهلية في تنفيذ هذه 
امل��ص��ارف على أكمل وج��ه داع��ي��ا احملسنن 
ل��ل��ت��واص��ل م��ع األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ألوق��اف 
واملشاركة في تقدمي أوقافهم ومساهماتهم 
اخليرية في مشاريعها التي تدار وينفق من 
ريعها وف��ق ش��روط الواقفن مبا ال يخالف 

الشريعة االسالمية.

اإلعالم الديني تهدي »بسم الله« للفضائيات العربية 

أبا اخليل: الكليب اجلديد يساهم في غرس 
القيم بطريقة مشوقة وجذابة

صالح أبا اخليل 

منصور الصقعبي 

إدارة اخلدمات الصحية لكبار السن تنظم 
ورشة عمل عن الوقاية من حوادث السقوط

ريا�ض عواد 

تنظم ادارة اخلدمات الصحية 
ل��ك��ب��ار ال��س��ن ورش����ة ع��م��ل عن 
الوقاية من ح��وادث السقوط بن 
كبار السن وذلك خالل الفترة من 
24-25 سبتمبر اجلاري في فندق 
رادي��س��ون بلو وذل��ك ضمن اطار 
فعاليات حملة ادارة اخل��دم��ات 
الصحية لكبار السن والتي تستمر 

على مدى ثالثة اشهر.
وص��رح وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشئون الفنية بان ورشة 
العمل تهدف الى القاء الضوء على 
ح��وادث السقوط بن كبار السن 
باعتبارها مشكلة صحية هامة 
وتعتبر اح��د االس��ب��اب الرئيسية 
للوفاة بن كبار السن والتوعية 
بعوامل اخل��ط��ورة ذات العالقة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى وض���ع وحت��دي��ث 
السياسات وبروتوكوالت العمل 
للوقاية من ح��وادث السقوط بن 
كبار السن واضاف الوكيل املساعد 
للشئون الفنية بان ورشة العمل 
ستستضيف استشارين وخبراء 
من منظمة الصحة العاملية وجامعة 
باريس ومن اجلمعية التونسية 
للشيخوخة باإلضافة الى جامعة 
الكويت واطباء واستشارين من 
وزارة الصحة حيث سيتم عرض 
احدث املمارسات والبروتوكوالت 
وت��ب��ادل اخل��ب��رات ب��ن اخل��ب��راء 
واالس��ت��ش��اري��ن واحل��ض��ور من 
ادارة اخل��دم��ات الصحية لكبار 
السن ومجالس االق��س��ام الطبية 
التخصصية واالدارة املركزية 
للرعاية الصحية االولية وادارة 

ال��ص��ح��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وادارة 
خدمات العالج الطبيعي وقسم 
العالج بالعمل مبستشفى الطب 
الطبيعي وال��ت��أه��ي��ل كما سيتم 
مناقشة واط��الق برنامج الوقاية 
من السقوط بن كبار السن بدولة 
الكويت الذي اعدته مؤخرا اللجنة 
املختصة بوضع وحتديث ومتابعة 
ب��روت��وك��والت وسياسات العمل 
في عيادات كبار السن  واوضحت 
د. ابتسام ابراهيم الهويدي مدير 
ادارة اخل��دم��ات الصحية لكبار 
السن ان احلملة الوطنية إلدارة 
اخلدمات الصحية لكبار السن التي 
تتزامن مع االحتفال باليوم العاملي 
للوقاية من ح��وادث السقوط بن 
كبار السن امل��واف��ق 23 سبتمبر 
م��ن ك��ل ع��ام وق��د رأت االدارة ان 
يستمر تنفيذ احلملة الوطنية 
طوال الشهور الثالثة من سبتمبر 
حتى نوفمبر 2017 ويتضمن 
برنامج احلملة الوطنية اقامة 

ي���وم ت��وع��وي مجتمعي مبجمع 
االفنيوز والتوعية بأهمية الوقاية 
من حوادث السقوط بن كبار السن 
وتوزيع كتيبات وم��واد اعالمية 
وتعزيز الشراكة بن وزارة الصحة 
وال����وزارات واجل��ه��ات احلكومية 
وغير احلكومية وجمعيات النفع 
العام واملجتمع املدني مبا يعود 
بالنفع وامل���ردود االيجابي على 

صحة وجودة احلياة لكبار السن.
كما اضافت مدير ادارة اخلدمات 
الصحية لكبار السن فان الفئات 
املستهدفة باحلملة هي كبار السن 
والقائمن على رعايتهم والفرق 
الطبية والتمريضية والقائمن 
على تقدمي الرعاية الصحية لكبار 
السن س��واء باملرافق الصحية او 
بدور الرعاية او باملنازل واعربت 
د ابتسام ابراهيم الهويدي عن 
تطلعها ب��ان يكون حلملة ادارة 
اخل��دم��ات الصحية لكبار السن 
م��ردودا ايجابيا ملموسا لوقاية 
كبار السن من ح��وادث السقوط 
ومب��ا قد يترتب عليها من وفيات 
وإصابات بن كبار السن مؤكدة 
اع��ت��زام االدارة اس��ت��ط��الع اراء 
املستفيدين من احلملة واالستفادة 
منها لتحديث سياسات وبرامج 
الرعاية الصحية املتكاملة لكبار 
السن ضمن برنامج عمل ال��وزارة 
واخل��ط��ة االمن��ائ��ي��ة للدولة ومبا 
يساهم ف��ي التقدم نحو حتقيق 
االهداف والغايات العاملية للتنمية 
املستدامة ذات العالقة بصحة 
ورف��اه��ي��ة وج���ودة احل��ي��اة لكبار 

السن.

د. وليد خالد الفالح

10 آالف طالب يخوضون االختبارات  الطويل: 
النهائية حللقات ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي

أك��د مدير إدارة ش��ؤون ال��ق��رآن الكرمي في وزارة 
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة أح��م��د الطويل بدء 
االختبارات النهائية لطلبة حلقات ومراكز حتفيظ 
القرآن الكرمي التابعة ل��إدارة من جميع احملافظات 
ل��ل��دورة الصيفية 2017/71 ، والتي يشارك فيها 
حوالي 10 آالف طالب من الطلبة املنتسبن حللقات 
ومراكز التحفيظ البالغ عددها 36 مركزاً موزعة على 
محافظات الكويت الست، وتخدم مختلف شرائح 

املجتمع.
وقال الطويل في تصريح صحافي: إن االختبارات 
تقام في مسجد الدولة الكبير في الفترة من 28-17 
سبتمبر اجلاري وذلك من الساعة 4 عصراً حتى 7:30 
مساء، ع��دا طلبة حلقات مركز ضاحية علي صباح 
السالم )أم الهيمان( حيث مت اختبارهم يوم األربعاء 
امل��اض��ي ف��ي مسجد الضاحية، وذل��ك تخفيفاً عنهم 

للعناء، نظراً لبعد املنطقة عن مسجد الدولة الكبير.
وحول آلية االختبارات وشروطها أوضح الطويل: 
أن الطالب ملزم باحلزب أو األح���زاب التي حفظها 
خالل الدورة، حفظاً وجتويداً، باإلضافة إلى املراجعة 
لألحزاب السابقة وكذلك بإحضار بطاقة االختبار 
اخلاصة به واحلضور في اليوم احملدد له، مشيراً إلى 
أن اإلدارة خصصت لكل محافظة يوماً يتم اختبار 
طلبتها ف��ي��ه، وذل���ك ح��رص��اً على التنظيم وجتنباً 
للفوضى، مضيفاً: انه ال يحق للطالب أي تعديل على 
األحزاب املسجلة أثناء انعقاد االختبارات، وبالنسبة 
لطلبة مركز العوضي وم��راك��ز الشاطبي وحفص 
والقارئ الصغير فيتم اختبار طلبة كل مركز منها في 

اليوم املخصص للمحافظة التابع لها.
وأشار إلى أن االختبارات تتم وفق نظام آلي حديث 
ومتطور وم��وح��د جلميع الطلبة املختبرين، حيث 
يتم طرح أسئلة االختبار وحساب الدرجات آليا عن 
طريق احلاسب اآللي، كما يتم اصدار شهادة للطالب 
املختبر ف��ور اجتيازه لالختبار، وذل��ك بإشراف 32 
جلنة حتكيم، مت اختيار أعضائها بعناية من املشايخ 
واحملفظن املختصن وأصحاب اخلبرة، عالوة على 
جل��ان اإلع���داد والتنظيم واللجنة اإلداري���ة واملالية 

واإلعالمية وجلنة البرامج وجلنة العالقات العامة.
وذكر الطويل: أن إدارة شؤون القرآن الكرمي حترص 
في كل دورة على التطوير وتقدمي اجلديد، سعياً منها 
إلى تقدمي خدمة أفضل للطلبة وأولياء األم��ور، مثل 

التسجيل الصوتي للطلبة املختبرين وذلك لالستفادة 
منها فيما بعد للتقييم ومعاجلة أي قصور قد يحصل 
ولتكون مرجعاً عند االعتراض على النتيجة من قبل 
أي طالب، والكتشاف امل��واه��ب القرآنية وتنميتها، 
مشيراً إلى أن جلنة العالقات العامة في االختبارات 
تضع صندوقاً خاصاً بالشكاوى واالقتراحات ليتم 
دراستها فيما بعد ولتالفي السلبيات، وتنفيذ ما ميكن 
من االقتراحات اإليجابية، فضالً عن انشاء حسابات 
جديدة على مختلف وسائل التواصل االجتماعي وذلك 

حرصاً على استمرارية التواصل مع اجلمهور الكرمي.
وعن األنشطة املصاحبة لالختبارات قال الطويل: 
ان اإلدارة تنظم األنشطة والفعاليات املصاحبة 
لالختبارات مثل: استضافة شخصيات ب��ارزة من 
العلماء واه��ل ال��ق��رآن، واستثمار الطلبة اخلريجن 
اخلامتن وتكرميهم باإلضافة إلى إقامة مسابقة ثقافية 
للمتميزين من الطلبة املشاركن باالختبارات، وتقدمي 
مكافآت مالية مخصصة للناجحن تصرف لهم فور 
انتهائهم من االختبار وتسلّمهم شهاداتهم، وذلك بهدف 
تشجيع طلبتنا على االستمرار في حلقاتهم وحفظهم 
لكتاب الله تعالى ومتيزهم فيه واستقطاب أكبر عدد 
ممكن من غير املنتسبن لالنتساب إلى حلقات القرآن 

الكرمي.

10 مخيمات ملكافحة العمى في بنغالديش »النجاة اخليرية« تقيم 

أك��د عمر الثويني مدير تنمية امل��وارد 
والتسويق بجمعية النجاة اخليرية - أن 
اجلمعية تقيم حاليا عدد 10 مخيمات طبية 
ملكافحة العمى في دولة بنغالديش مبناطق 
متفرقة منها، لعالج ألف من املرضى الفقراء 
واحملتاجن وغير القادرين وذوي الدخل 
احملدود، مؤكدا ان هذه املخيمات ثمرة حملة 
أبصار التي طرحتها اجلمعية يوم وقفة 

عرفات املاضي.
وق��ال الثويني في تصريح صحافي : 
إن املخيمات الطبية تقام على مدى اسبوع 
بتكلفة 40 دينار للمريض الواحد، مبشاركة 
فريق من االطباء في تخصصات متعددة، 
حيث يتم فحص املرضى وص��رف العالج 

لهم باملجان، وبعد اج��راء العمليات يتم 
حتويلهم للمستشفيات الستكمال العالج، 
حيث يتم ع��الج 100 مريض ف��ي املخيم 
الواحد، الفتا إلى أن هذه املخيمات تنظم 
بشكل دوري لتشمل عالج جميع املرضى 
الفقراء واملساكن غير القادرين على حتمل 

نفقة العالج. 
وأوض��ح الثويني إن هذا املشروع يعد 
نوعا من أنواع التكافل االجتماعي الذي حث 

عليه ديننا اإلسالمي احلنيف مصداقا لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث 
الشريف الذي يقول فيه :) مثل املؤمنن في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد 
ال��واح��د، إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر األعضاء بالسهر واحلمى(. 
وشكر الثويني أه��ل اخلير وأصحاب 
األي��ادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة 
من أهل اخلير في الكويت، داعيا الى التبرع 

لهذا املشروع هاتفيا أوع��ن طريق املوقع 
االلكتروني باجلمعية، مشيرا إلى أن جناح 
هذا املشروع اإلنساني يتوقف باألساس 
على مساهماتهم ف��ي حملة اب��ص��ار من 
تبرعاتهم وصدقاتهم، ونحن جنتهد على 
قدر ما يقدمه لنا أهل اخلير من خيراتهم 
ألجل التخفيف عن كاهل املرضى الفقراء 
آالم وأوج��اع امل��رض واملساهمة في رسم 

االبتسامة على وجوههم. 

فريق طبي خالل إحدى العمليات

 عمر الثويني

لتقدمي النصائح الدوائية واإلجابة عن االستفسارات العالجية وإرشاد الطلبة 

23 اجلاري في »األفنيوز« هادي: احتفالية اليوم العاملي للصيادلة 
تقيم اجلمعية الصيدلية الكويتية فعالية 
خ��اص��ة اح��ت��ف��اال مبناسبة ال��ي��وم العاملي 
للصيادلة، وذلك يوم السبت املقبل املوافق 23 
سبتمبر في مجمع األفنيوز. وبهذه املناسبة 
ذكر أمن عام اجلمعية الصيدلية الكويتية 
الصيدلي علي ه��ادي أن هذه الفعالية تقام 
احتفاال باليوم الذي اعتمده االحتاد الدولي 
الدوائي يوما عامليا للصيادلة، مؤكدا إلى أن 
االحتفال بيوم الصيدلي العاملي يؤكد املكانة 
اخلاصة التي يشغلها قطاع الصيدلة في 

منظومة العمل الطبي.
وأش��ار ه��ادي إلى أن الفعالية تهدف الى 
اظهار دور الصيدلي الفاعل واحليوي في 
حتسن الرعاية الصحية، وتوعية املجتمع 

بإسهامات الصيدلة في اكتشاف العالجات 
املناسبة وتطوير فاعلية األدوي���ة ودور 
الصيدلي ف��ي رس��م السياسات العالجية 
وضمان االستخدام االم��ن والفاعل للدواء، 
باإلضافة إلى دوره العلمي والعملي والعاملي 
في تعزيز الصحة وترشيد استخدام الدواء 
وتقليص املشاكل املصاحبة الستخدامه 
وحتقيق الغاية املرجوة من العالج الدوائي 
بجانب السيطرة على تكاليف العالج بالدواء، 
إلى جانب دوره احملوري في توعية ومتكن 
امل��رض��ى وأف���راد املجتمع ح��ول االستخدام 

الرشيد واآلمن لألدوية.
ولفت إلى تغير الدور التقليدي للصيدلي 
املتمثل في صرف الوصفة الدوائية والتركيز 

على الدواء بشكل جوهري حيث أصبح دوره 
يركز على سالمة وصحة امل��ري��ض وعلى 
نتائج العالج ال��دوائ��ي من خ��الل منظومة 

الرعاية الصيدالنية وإدارة الدواء.
وأك��د ه��ادي أن وزارة الصحة والهيئات 
الصحية على مستوى الدولة تبذل جهودا 
متميزة في االرتقاء بهذا القطاع وتطويره 
ورفع مستوى أدائه مبا يتوافق مع املعايير 
الدولية في هذا املجال، مشيرا إلى أن مشاركة 
نخبة من الصيادلة املتخصصن في الفعالية 
لتقدمي النصائح ال��دوائ��ي��ة واالج��اب��ة عن 
االستفسارات العالجية، وتقدمي االرشادات 
مل��ن يرغب ب��دراس��ة ه��ذا العلم احل��ي��وي من 

 علي هاديالطلبة.

أحمد الطويل


