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فادية السعد :اتفاق على تبادل التعاون املشترك فيما يخص تقدم املرأة ومتكينها

رئيسة مبرة السعد تسلم السفيرة التركية درع التميز
من مبادرة «ابتكار» لفائزتني تركيتني
سلمت رئيسة مبرة السعد
للمعرفة والبحث العلمي رئيسة
االحت���اد الكويتي للجمعيات
النسائية الشيخة فادية سعد
العبدالله ،السفيرة التركية
ل��دى الكويت عائشة كويتاك
درع التميز من مبادرة (ابتكار)
التابعة لشبكة الشرق األوسط
للمخترعات واملبتكرات ،نيابة
ع��ن فائزتني تركيتني بجائزة
امل��ب��ادرة ،هما الدكتورة أردال
ك��اراج��ول وامل��خ��رج��ة التركية
العاملية إيلم كافتان.
ج��اء ذل��ك وف��ق بيان صحفي
صادر عن املبرة أمس اخلميس،
خ�لال زي��ارة السفيرة كويتاك
ملقر امل��ب��رة ب��دع��وة م��ن رئيسة
م��ج��ل��س اإلدارة ،وب��ح��ض��ور
رئ��ي��س��ة ج���ائ���زة (اب���ت���ك���ار)
التابعة لشبكة لشرق األوسط
للمخترعات واملبتكرات الشيخة
نبيلة سلمان احل��م��ود ،بحث
ال��ط��رف��ان خاللها سبل تعزيز
التعاون املشترك وفتح قنوات
للتواصل لألنشطة النسائية في
الكويت وتركيا.
وقالت الشيخة فادية السعد:
إن زي����ارة ال��س��ف��ي��رة كويتاك
ل�لاحت��اد الكويتي ليست فقط

م��ن أج��ل تسلم ج��وائ��ز التفوق
مببادرة ابتكار التابعة لشبكة
ال��ش��رق األوس���ط للمخترعات
واملبتكرات نيابة عن الفائزتني
التركيتني ،بل أيضا لبحث سبل
دع��م ال��ت��ع��اون ب�ين النساء في
الكويت وتركيا خصوصا أن
اجلهود الداعمة واملساندة للمرأة
ف��ي ال��ب��ل��دي��ن ت��ؤم��ن ب��ض��رورة
مساندة امل��رأة وإع�لاء مكانتها
مجتمعيا.
واستعرضت الشيخة فادية
ال��س��ع��د وال��س��ف��ي��رة التركية
أه���داف ج��ائ��زة (اب��ت��ك��ار) التي
تعد منصة ال��ن��س��اء املبدعات
واملبتكرات على مستوى العالم
العربي مبا أتاحته من أنشطة
مختلفة بشتى املجاالت العلمية
والبحثية وباعتبارها فكرة
داعمة لقدرات املرأة وتشجيعها
وجعلها صاحبة ق��رار ولديها
القدرة على وضع اخلطط.
واتفق الطرفان على تبادل
التعاون املشترك فيما يخص
ت���ق���دم امل�����رأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا مبا
يتوافق مع خطة األمم املتحدة
للتنمية املستدامة  2035من
أج��ل وص��ول امل���رأة إل��ى مراكز
صنع القرار ،خصوصا أن املرأة

الشيخة فادية سعد العبدالله تسلم درع التميز السفيرة التركية

التركية حتتل مكانة تاريخية.
م��ن ناحيتها ه��ن��أت السفيرة
ال��ت��رك��ي��ة م���ب���ادرة (اب��ت��ك��ار)
بتفوقها ومت��ي��زه��ا وجناحها
على مستوى ال��ش��رق األوس��ط
معربة ع��ن سعادتها مبتانة

جانب من اللقاء

ال��ع�لاق��ات الكويتية التركية.
ومتنت كويتاك استمرار أنشطة
مبادرة ابتكار التابعة لشبكة
ال��ش��رق األوس���ط للمخترعات
واملبتكرات والداعمة للنساء في
شتى املجاالت إلظهار قدراتهن،

مشيدة ب��دع��م الشيخة فادية
للمبدعات واملبتكرات من النساء
في شتى املجاالت.
وكانت مبرة السعد للمعرفة
والبحث العلمي الكويتية قد
وق��ع��ت ال��ع��ام امل��اض��ي مذكرة

ت��ف��اه��م م��ع ال��ش��ب��ك��ة العاملية
للمخترعات واملبتكرات لتبادل
اخل���ب���رات وإي���ج���اد ال��ف��رص
للمخترعات لتطوير مشاريعهن
وتسويقها عامليا وإطالق شبكة
ال���ش���رق األوس�����ط ل�لاخ��ت��راع

حتت مظلة املبرة بالتعاون مع
االحت���اد الكويتي للجمعيات
النسائية لدعم مختلف املشاريع
في الشرق األوسط.
وتعتبر (اب��ت��ك��ار) م��ب��ادرة
تعليمية وتدريبية غير ربحية

ت��ع��م��ل ب��ش��ك��ل ت��ض��ام��ن��ي على
حتقيق ال��ع��دي��د م��ن االه���داف
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة من
خ�لال صقل م��ه��ارات الطالبات
ليصبحن ع��ن��ص��را ف��اع�لا في
املجتمع.

استمرار التسجيل في ندوة تقام غد ًا عبر «زووم»

الشايع :الشراكة اإلستراتيجية مع «أمانة األوقاف» أثمرت مشاريع ًا كبرى محلي ًا ودولي ًا

«املهندسني» :توعية املواطنني بأساليب البناء
تتزامن مع التوزيعات اإلسكانية املقبلة

«الصفا اخليرية» تفتتح قرية األرامل
واأليتام في «قيرغيزستان»

م .فيصل العتل

م .راشد العنزي

د .بدر الطويل

أكد مركز خدمة املواطن بجمعية
امل��ه��ن��دس�ين ال��ك��وي��ت��ي��ة اس��ت��م��رار
التسجيل ف��ي ال��ن��دوة العلمية
ال��ت��وع��وي��ة املجانية “إرشادات
فنية لبناء م��ن��زل العمر” ،التي
ينظمها املركز بالتعاون مع شركة
احللول املستدامة لالستشارات
وال��ت��دري��ب ف��ي الساعة السابعة
مساء ي��وم غد السبت عبر تقنية
زوم ،وأن امل��ج��ال مفتوح لكافة
املواطنني واملتخصصني للمشاركة
ف��ي ه��ذه ال��ن��دوة .وأوض���ح عضو
املركز املهندس فيصل العتل ،أن
ه��ذه ال��ن��دوة ت��ه��دف إل��ى مواكبة
املستجدات التي تشهدها الساحة
احمللية  ،مما يتطلب إعالم املواطنني
وتوعيتهم مب��س��ت��ج��دات عملية
البناء ومتطلباتها للحد من أية
خسائر مالية وأض���رار إنشائية
وتعاقدية قد تقع على املواطنني
لعدم معرفتهم بأسس ومتطلبات
عمليات بناء منازلهم وتعاقداتها.

وأض���اف أن ه��ذه ال��ن��دوة جهد
ي��ق��دم��ه ال���زم�ل�اء رئ��ي��س امل��رك��ز
املهندس راش��د العنزي وأعضاء
امل���رك���ز ،ح��ي��ث س��ي��ح��اض��ر فيها
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ع��ن��زي ك�لا من؛
الدكتور ناصر الزمانان  ،املهندس
حسني ميرزا  ،املهندس بليه املسفر
 ،وينسقها املهندس سالم احلبيط،
مضيفا أن احملاضرين سيتناولون
مجموعة األمور التي تشغل وتهم
املواطنني الراغبني ببناء بيوتهم أو
املقبلني على بنائه في ظل الظروف
االستثنائية جلائحة كورونا.
و من جهته ق��ال رئيس املركز
وسكرتير عام اجلمعية املهندس
راش���د ال��ع��ن��زي :إن م��رك��ز خدمة
امل��واط��ن ف��ي جمعية املهندسني
يعمل ع��ل��ى اس��ت��م��رار خدماتها
عبر االن��ت��رن��ت ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف
الصحية القاهرة مشيرا إل��ى أن
ندوة السبت املقبل وكما هو معلن
ستتناول أربعة محاور رئيسية

األول ارش����ادات ف��ي امت���ام عقود
البناء وجتنب األخطاء في اإلنشاء
وال��ث��ان��ي ارش������ادات ف��ي أع��م��ال
التمديدات والتركيبات الكهربائية،
الثالث ارشادات في أعمال التكييف
خ�لال مراحل البناء وأخ��ي��را دور
املكتب الهندسي في اجن��اح بناء
بيت العمر  ،ويقدمها أعضاء مركز
خ��دم��ة امل��واط��ن وه��م كوكبة من
اخلبرات الهندسية الكويتية.
وب������دوره ق����ال رئ��ي��س جلنة
ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة باجلمعية
الدكتور بدر الطويل :أنه وفي ظل
املستجدات التي يشهدها العالم
مبجال تقنيات الطاقة املتجددة
وم���ع اع��ل�ان امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة
للرعاية السكنية عزمها البدء
ف��ي ت��وزي��ع قسائم امل��ط�لاع ملسنا
حاجة ضرورية لتوعية املواطنني
بالتقنيات احلديثة التي ترفع من
كفاءة الطاقة وتساهم في احلد من
استهالك الكهرباء واملاء،

طالب احلكومة بتأجيل أقساط القروض الزراعية املستحقة على املزارعني لـ  6أشهر إضافية

الدماك :املزارع الكويتي تعرض لضغط كبير منذ
انتشار «كورونا» بسبب نقص العمالة الزراعية
 طالب رئيس االحتاد الكويتي
ل��ل��م��زارع�ين ع��ب��دال��ل��ه ال��دم��اك،
احلكومة بتأجيل أقساط القروض
الزراعية ملدة سته أشهر إضافية،
وق��ال :إن��ه نظرا للضغط الكبير
وللمعاناة الشديدة التي يتعرض
لها امل��زارع الكويتي منذ انتشار
ال��وب��اء بسبب النقص احل��اد في
العمالة الزراعية وزيادة رواتبها
ب��ش��ك��ل ج��ن��ون��ي م���ع اس��ت��ح��ال��ة
استقدام عمالة جديدة من خارج
ال��ب�لاد ف��ي ظ��ل اي��ق��اف إص���دار
تصاريح العمل وع��دم السماح
ألك��ث��ر م��ن  34دول���ة باستقبال
عمالتها بالكويت بسبب اجلائحة،
كل ذلك عالوة على ارتفاع اسعار
ال���ب���ذور واالس���م���دة وامل���ع���دات
املستخدمة ،وهذا جزء بسيط مما
يتعرض له امل��زارع الكويتي في
ظل رغبته لزيادة االنتاج وتوفير
اضعاف ما كان ينتجه في الفترات

عبدالله الدماك

السابقة من أجل تأمني احتياجات
ال��س��وق احمل��ل��ي��ة م��ن املنتجات
الزراعية.
وق�����ال رئ���ي���س االحت������اد في
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي :إن جميع

املزارعني الكويتيني يقفون صف
واح����د خ��ل��ف ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت
الرشيدة وأن الكويت تستحق منا
أكثر من ذلك وأن املزارع الكويتي
أث��ب��ت خ��ل�ال األزم�����ة احل��ال��ي��ة
قدرته على توفير ما يحتاج له
ال��س��وق م��ن منتجات زراع��ي��ة ،
ولذلك يحتاج امل���زارع الكويتي
امل��زي��د م��ن التشجيع واملساعدة
من احلكومة و الشعور مبعاناته
بسبب نقص العمالة وارت��ف��اع
اسعار امل��واد األولية في البلدان
املصدرة لها ،وأن املزارع الكويتي
في أشد احلاجه للدعم احلكومي
بقرار تأجيل األقساط املستحقة
لبنك ال��ك��وي��ت الصناعي أس��وة
مب��ا مت ب��امل��ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة علما ب��أن معظمها
م��ش��اري��ع استهالكية بالدرجة
األول��ى وليست إنتاجية كما هو
احلال باملزارع الكويتية .

افتتحت جمعية الصفا اخليرية
اإلن��س��ان��ي��ة ق��ري��ة األرام����ل واألي��ت��ام
مبساحة إجمالية  2هكتار في جمهورية
قيرغيزستان ،وتتألف القرية من 150
بيت ،مت تخصيصها لألرامل واأليتام
والفقراء مبعدل بيت لكل أس��رة تبلغ
مساحته  53متر مربع بتمويل من
األمانة لألوقاف ،وذلك بحضور محافظ
محافظة ت��ش��وي م��ي��اروف ميربيك،
ورئيس احلي عالم الدين ساكرايوف
م��ارس ،ونائب وزي��ر العمل والتنمية
االجتماعية أدييف قانيبيك،ووفد دولة
الكويت املكون من رئيس مجلس إدارة
جمعية الصفا اخليرية محمد الشايع
واملدير العام للجمعية محمد الرشيدي.
وأع������رب رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة
جمعية الصفا اخل��ي��ري��ة اإلنسانية
محمد الشايع في كلمته التي ألقاها
خالل حفل االفتتاح ،عن خالص الشكر
والتقدير لألمانة العامة لألوقاف في
دول��ة الكويت على دوره��ا الكبير في
دعم املشاريع الكبرى في الدول األكثر
احتياجاً ف��ي ال��ع��ال��م ،ب��اإلض��اف��ة إلى
دوره��ا ال��رائ��د داخ��ل الكويت ،مشيدا ً
بالشراكة االستراتيجية بني “الصفا
اخليرية” و”أمانة األوقاف” ،التي
أثمرت مشاريعاً كبرى على الصعيد
احمللي والدولي.
وأضاف الشايع :هذا املشروع املؤلف
من  150بيت لألرامل واملساكني يأتي
انطالقا من قوله تعالى ﴿وَ َت��عَ ��اوَ ُن��وا
عَ لَى ا ْل ِب ِّر وَ ال َّت ْقوَى وَ لاَ تَعَ اوَ نُوا عَ لَى
الإْ ِ ْث ِم وَالْعُ ْدوَانِ ﴾ ،وقول النبي صلى الله

عليه وسلم“ :املؤمن للمؤمن كالبنيان
يشد بعضه بعضا” ،مبينا أن هذا
املشروع يعد نوعاً من أن��واع التكافل
االجتماعي بني املسلمني ،ويأتي إميانا
من جمعية “الصفا اخليرية” بأهمية
ط��رح املشاريع التنموية التي حتقق
أه��داف التنمية املستدامة في العمل
اخليري الكويتي ،وتفعيل رؤية كويت
جديدة . 2035
وأكد ا أن “الصفا اخليرية” أخذت
على عاتقها أهمية إجناز هذا املشروع
التنموي الرائد في وقته احملدد ،رغم
الصعوبات التي واجهتها اجلهات
اخليرية في ظل جائحة كورونا ،التي
أثرت على العالم بأسره ،وأشاد بدرو
مكتب الصفا اخليري واإلنساني الذي
ب��ذل ج��ه��ودا حثيثة لضمان إجن��از
هذا املشروع وغيره من املشاريع في
أوقاتها احمل���ددة ،مبيناً أن ه��ذه هي
القرية النموذجية السابعة التي
تفتتحها “الصفا اخليرية” بفضل
الله ثم بدعم املؤسسات احلكومية
وأص��ح��اب األي���ادي البيضاء في بلد
اخلير والعطاء.
ودع����ا ال��ش��اي��ع ع��م��وم احملسنني
واحملسنات إلى املساهمة بدعم مشاريع
اجلمعية ،ال��ت��ي حت��رص م��ن خاللها
على تلبية احتياجات الفقراء واألرامل
واملساكني .مبيناً أن املساهمة متاحة
عبر املوقع اإللكتروني alsafakw.
 ،comأو عبر االتصال باخلط الساخن
املخصص الستفسارات الداعمني الكرام
وتبرعاتهم.

محمد الشايع خالل افتتاح القرية

قرية األرامل واأليتام في قيرغيزستان

«النجاة اخليرية» أقامت دورة للتربية
السمعية قدمها الصويلح
ق��ال رئ��ي��س قسم احل��ل��ق��ات ب���إدارة
شؤون القرآن الكرمي والسنة النبوية
بجمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة “ ورتل”
الشيخ عمر الكندري :أقمنا دورة مميزة
في التربية السمعية لرفع كفاءة معلمي
ومعلمات اإلدارة وذلك من خالل مواقع
التواصل االجتماعي وقدم الدورة الشيخ
جزاع الصويلح ،وحظيت بتفاعل مميز
من املشاركني.
وأوض�����ح ال��ك��ن��دري أن ال��ت��رب��ي��ة
السمعية عبارة عن دورة يُشرَح فيها
الشيخ أ ُسس عامة لكيفية تذوق القرآن
ال��ك��رمي ،وتهتم اي��ض��ا بقياس ج��ودة
ت�لاوة املقرئني .فالتَّع ُّب ُد لل ِه عَّ��ز وجلَّ
�ض� ِل ال��عِ ��ب��اداتِ ،
ب �تِ�لا َو ِة ال � ُق��رآنِ من أف� َ
�اص� ًة إذا ك��ان ب َت َد ُّب ٍر وخُ ��ش��وعِ وفي
خ� َّ
هذا احلديثِ يُخ ِب ُر النَّبي صل الله عليه
وسلم عن ذلك؛ حيثُ قال“ :إنَّ مِن أحسَ نِ
أفض ِل
ص��و ًت��ا بالقُرآنِ ” ،أيَ :
�اس َ
ال � َّن� ِ
األصواتِ تِال َو ًة لل ُقرْآنِ “الذي إذا َسمِعتَه
ْ
َي��ق� َرأ ُ ،رَأي��تَ أ َّن��ه يَخْ شى اللهَ” ،أي :أنَّ
الصوتِ بالقُرآنِ أنْ
ني َّ
تس ِ
امل َطْ لوبَ من حَ ْ
تُنتِجَ قِرا َءتُه خَ ش َي َة اللهِ ،فمَن رأيتُم فيه

عمر الكندري

إحدى احملاضرات قبل انتشار «كورونا»

الصوتَ بالقُرآنِ .
اخلش َيةَ ،فقد حسَّ ن َّ
وبي الكندري أن للدورة عدة أهداف
نّ
تسعى لتحقيقها منها حسن االستماع
للقرآن الكرمي ،وكيفية اختيار القارئ
واالرت��ق��اء بالذوق السمعي والتعرّف
على تنوع ال��ت�لاوات القرآنية وتدبّر
آي��ات��ه و فهم معانيه ومعرفة أهميّة
أحكام التجويد التعرّف على مدى تأثير

الصوت .مضيفا :شملت ال��دورة عدة
محاور منها العرب قبل ن��زول القرآن
وك��ي��ف تلقّى ال��ع��رب ال��ق��رآن وتطور
اإلنسان السمعي كتطوره في التربية
واألخ��ل�اق وم��ا ه��و أث��ر ال��ص��وت على
املستمع والصوت واملقامات وأثرها على
معاني القرآن .وأثر التجويد في إبراز
معاني القرآن والتغنّي بالقرآن وسر

متيز كبار القرّاء.
م���ؤك���داً أن “النجاة اخليرية”،
تضع تطوير العاملني بها ضمن أهم
أولوياتها ،وفي هذا السياق أقامت إدارة
القرآن الكرمي والسنة النبوية العديد
من ال��دورات وورش العمل منذ نشأتها
لتطوير وت��دري��ب العاملني بها ورفع
كفاءاتهم.

