
أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
أول أمس، أسماء الفائزين بجائزة )جابر 

األحمد( للباحثني الشباب لعام 2020.
وقال املدير العام للمؤسسة الدكتور 
خالد الفاضل في بيان صحفي: إنه فازت 
باجلائزة ف��ي مجال العلوم الطبيعية 
والرياضيات الدكتورة انتصار الهتالني 
األستاذ املشارك في قسم الكيمياء بكلية 

العلوم في جامعة الكويت.
وأضاف الفاضل، أنه في مجال العلوم 
الطبية والطبية املساعدة فاز باجلائزة 
مناصفة ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ميثم خاجة 
أستاذ مشارك ورئيس قسم علم األدوية 
والعالجيات في كلية الصيدلة بجامعة 

ال��ك��وي��ت، وال��دك��ت��ورة وضحة ال��ف��وزان 
األستاذ املشارك في قسم علم اجلراثيم 

بكلية الطب في جامعة الكويت.
وذكر أنه في مجال العلوم االجتماعية 
واإلنسانية، فاز باجلائزة الدكتور فيصل 
أبوصليب األستاذ املشارك في قسم العلوم 
السياسية بكلية العلوم االجتماعية في 

جامعة الكويت.
وب���نينّ ال��ف��اض��ل أن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
الظروف الصعبة والتحديات التي رافقت 
جائحة )كوفيد19-( فإن جلان التحكيم 
اخلاصة باجلائزة أجنزت مهامها معربا 
عن الشكر للجهود املخلصة التي بذلتها 

تلك اللجان في جميع مراحل التحكيم.

وأعرب عن متنياته للفائزين بتحقيق 
مزيد من النجاح البحثي ال��ذي يعكس 
الصورة املشرقة لألكادمييني الكويتيني 
في عطائهم املعرفي ودوره��م في إث��راء 
ال��ع��ل��م ف��ي مختلف م��ج��االت��ه.ي��ذك��ر أن 
جائزة )جابر األحمد( للباحثني الشباب 
التي كانت تدعى سابقا جائزة )اإلنتاج 
العلمي( أنشئت عام 1988 حتقيقا ملبادرة 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد »طيب 
الله ث��راه«، بتكرمي العلماء والباحثني 
الشباب م��ن الكويتيني ال��ذي��ن يحملون 
درجة الدكتوراه في مختلف حقول املعرفة 
على زي��ادة متابعتهم ألبحاثهم العلمية 

التي تتوجه إلى خدمة املجتمع.

أطلق فريق البناء البشري التطوعي 
التابع للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
حملة “ثالثتهم خير” بهدف االرتقاء 
باملستوى الثقافي واإلمي��ان��ي ل��ذوي 
اإلعاقة وكبار السن واأليتام، ودعم القيم 
اإلسالمية املجتمعية لدى هذه الفئات، 
ولفت أن��ظ��ار املجتمع لرعايتهم وفق 

رؤية إسالمية متكاملة.
 وق��ال��ت م��ؤس��س م��ن��ظ��وم��ة البناء 
ال���ب���ش���ري وم���س���ت���ش���ار ال��ت��خ��ط��ي��ط 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ل��ل��ف��ري��ق امل��ه��ن��دس��ة 
ع��واط��ف السلمان: إن ف��ك��رة وفلسفة 
حملة “ثالثتهم خير” تتضمن رسالة 
منظومة البناء البشري التي تتمحور 
حول التنمية االجتماعية ورعاية فئات 
الرعاية االجتماعية، ومنهم كبار السن 
وذوي اإلعاقة واأليتام، مؤكدة أن رسالة 
الفريق تستهدف املجتمع بأسره حلثه 
على إدماجهم باملجتمع من خالل توفير 
الرعاية النفسية والتأهيلية والتدريبية 
احلرفية واملهنية إس��ه��ام��اً ف��ي عملية 

التنمية املستدامة.
وأوض��ح��ت أن امل��ش��روع ل��ه أه��داف 
عديدة منها الرعاية اإلميانية والنفسية 
والتربوية لفئات الرعاية االجتماعية 
وت��وف��ي��ر ال��ت��أه��ي��ل ال��ن��وع��ي ال��ف��ع��ال 
لهذه الشرائح، وتوفير سبل العيش 
الكرمي لهم، وتعزيز مفهوم املسؤولية 
االجتماعية، ونشر ثقافة التوعية بأهمية 

العمل التطوعي اإلنساني. 
ولفتت إلى أن املشروع يسعى لنشر 
قيم املسؤولية االجتماعية والتمكني 

املهني وال��ع��دال��ة وامل��س��اواة واالب���داع 
واالبتكار واألم��ان االجتماعي والتكافل 
املجتمعي، واستثمار طاقات الشباب 
وتنمية مهاراتهم، وتوجيه طاقاتهم إلى 

العمل اإليجابي واإلنتاجي. 
 وع��ن اختيار شهر رم��ض��ان موعداً 
الن��ط��الق احلملة التي تستهدف كبار 
السن، واألي��ت��ام، وذوي اإلع��اق��ة، قالت 
السلمان: شهر رمضان هو شهر اخلير 
والعطاء والتكافل، وفيه يكون الناس 
أكثر جوًدا وكرًما، ويشعرون بالفقراء 
ويتلمسون قضاء حوائجهم، لذا أردنا أن 

يكون شهر رمضان انطالقة حلملتنا.
وعن منطلقات احلملة، أوضحت أنها 
تندرج في العمل ضمن رؤي��ة الكويت 
2035م ، وكذلك ضمن توجه الدولة 
نحو تعزيز منظومة األمن االجتماعي، 
باإلضافة إلى املرتكزات التي يؤكد عليها 
الدستور وخاصة الباب الثاني وهي 
املقومات االساسية للمجتمع الكويتي 

وأخيًرا اخلطة اإلمنائية للدولة.

 وبسؤالها عن مدى جتاوب أهل اخلير 
مع احلملة، قالت: نحن أول من حقق 
املثلث الذهبي وه��و حتقيق الشراكات 
احلكومية والقطاع اخل��اص واملجتمع 
امل��دن��ي، فهم لديهم ثقة بنا ويؤمنون 

برسالتنا املجتمعية.
وفيما يخص امل��م��ارس��ات واجلهود 
التي يضطلع بها متطوعو فريق البناء 
البشري خالل احلملة، أضافت السلمان 
أنها تشمل عقد االجتماعات بني أعضاء 
ال��ف��ري��ق، ومتابعة اخل��ط��ة السنوية 
امل��ع��ت��م��دة وب��ش��ك��ل دوري وش��ه��ري، 
ومتابعة العمل مع اإلدارات ذات العالقة 
في الهيئة اخليرية وعقد االجتماعات، 
وب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ة م���ن ال���ش���راك���ات 
وال��ب��روت��وك��والت م��ع اجل��ه��ات املعنية 
سواء الرسمية أو األهلية داخل الكويت، 
وإع��داد التقارير اخلاصة بعمل الفريق 

وتزويد اجلهات املعنية بها إذا لزم .
واستطردت: إن إط��الق هذه احلملة 
حتت مظلة الهيئة اخليرية متثل قيمة 

ك��ب��ي��رة، حيث تتمتع الهيئة بسمعة 
طيبة، ع��الوة على أن إدارت��ه��ا املالية 
محكمة، ونأمل أن نحقق للهيئة الهدف 
الذي تسعى إليه من خالل تقدمي خدمة 

مجتمعية داخل الكويت.
 وبحديثها عن األثر املنشود للحملة، 
قالت: ما نسعى إليه كذلك لفت األنظار 
إل��ى ال��ف��ئ��ات األق���ل ح��ًظ��ا ف��ي املجتمع، 
وم��س��اع��دة ال��دول��ة ف��ي تقدمي الرعاية 

والدعم لفئات الرعاية االجتماعية.
وأرج��ع��ت ال��س��ب��ب ف��ي خصوصية 
العمل م��ع فئات الرعاية االجتماعية  
عن غيرهم من الشرائح، إل��ى الشعور 
باملسؤولية جتاه هذه الفئات، مؤكدة أن 
ازدهار الدول  يقاس مبا مقدار ما تقدمه 

من خدمات لفئات الرعاية االجتماعية.
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ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام، أول أم��س، اجتماعا في 
غ��رف��ة ات��خ��اذ ال��ق��رار مببنى ال���وزارة 
ف��ي منطقة صبحان بحضور الوكالء 
املساعدين والقيادات األمنية املعنية 
لبحث استعدادات ال��وزارة لالنتخابات 
التكميلية في الدائرة اخلامسة املقررة 

إقامتها في 22 مايو اجلاري.

وق��ال��ت اإلدارة ال��ع��ام��ة للعالقات 
واإلع����الم األم��ن��ي ب���ال���وزارة ف��ي بيان 
ص��ح��ف��ي: إن ال��ف��ري��ق ال��ن��ه��ام ن��ق��ل في 
مستهل اللقاء حتيات وزي��ر الداخلية 
الشيخ ثامر العلي للحضور ثم استمع 
للمتطلبات البشرية والفنية اخلاصة 
ب��ت��أم��ني االن��ت��خ��اب��ات وم��ت��اب��ع��ة كل 
اإلج��راءات الوقائية واالحترازية التي 

تنفذها ال��وزارة بالتعاون مع السلطات 
الصحية.

وخ����الل االج��ت��م��اع مت���ت مناقشة 
خطة االنتشار األمني وتأمني العملية 
االنتخابية وصناديق االقتراع واحلفاظ 
على التباعد االجتماعي وحتديد دور 
ك��ل وح���دة أم��ن��ي��ة ف��ي عملية التأمني 
وامل��س��ؤول��ي��ات املنوطة بها مب��ا يظهر 

الصورة الدميقراطية احلقيقية لدولة 
الكويت.

ودعا الفريق النهام القيادات األمنية 
إل���ى م��واص��ل��ة ال��ع��م��ل بنفس العطاء 
املتميز في تأمني االنتخابات البرملانية 
واحل��رص واجلاهزية للتعامل مع أي 
طارئ صحياً أو أمنياً مبا يوفر الطمأنينة 

للناخبني واملرشحني. 

   بعث محافظ العاصمة 
الشيخ ط��الل اخل��ال��د، برقية 
تهنئة لصاحب السمو أمير 
ال��ب��الد امل��ف��دى ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد، وذل��ك مبناسبة حلول 
عيد الفطر امل��ب��ارك، ج��اء فيها 
“يطيب لي أن أرفع ملقام سموكم 
السامي أسمى آي��ات التهاني 
وال��ت��ب��ري��ك��ات ب��ه��ذه املناسبة 
السعيدة”، داعيا “املولى جل 
وع��ال أن يحفظ دول��ة الكويت 
بأمنه وأمانه وأن يدميها واحة 
ل��ألم��ن واألم�����ان حت��ت ق��ي��ادة 
سموه، وسمو ولي عهده األمني 
ال��ش��ي��خ مشعل األح��م��د، وأن 
يكألهما بحفظه ورعايته، وأن 
يعيد سبحانه وتعالى عليهما 

األع��ي��اد وس��م��وه��م��ا ينعمان 
مبوفور الصحة والعافية”.

كما بعث اخل��ال��د، ببرقية 
ت��ه��ن��ئ��ة ل��س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د 
األم��ني الشيخ مشعل األحمد، 
ج���اء ف��ي��ه��ا: “أرفع ملقامكم 
ال��ك��رمي أس��م��ى آي���ات التهاني 
والتبريكات مبناسبة العيد 
السعيد”، داعيا “الله سبحانه 
وتعالى أن يعيد هذه املناسبة 
امل��ب��ارك��ة وأم��ث��ال��ه��ا وس��م��وه 
ينعم بالصحة ومت��ام العافية 
لتستمر مسيرة سموه احلافلة 
باإلجناز والعطاء واحملبة وأن 
يبقى سنداً لصاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، وأن 
يحفظ ال��وط��ن الغالي م��ن كل 
مكروه ويفيء عليه من فيض 

كرمه سبحانه وتعالى”.

وكيل »الداخلية« يبحث استعدادات الوزارة 
لالنتخابات البرملانية التكميلية في »اخلامسة«

الفريق عصام النهام يترأس االجتماع

محافظ »العاصمة« يهنئ القيادة السياسية 
مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك

الشيخ طالل اخلالد

سفارة الكويت في الهند
تنفذ مشروع إفطار صائم

أعلنت سفارة دول��ة الكويت في الهند، أمس، 
تنفيذها مشروع إفطار صائم السنوي بإشراف 
األمانة العامة لألوقاف بتبرع كرمي من أهل اخلير 

في الكويت.  
  وقالت السفارة الكويتية في تصريح ل� )كونا(: 

إنها قامت بالتعاون مع جمعية علماء الهند املركزية 
وغيرها من اجلمعيات اخليرية الهندية بتوزيع 
ح��وال��ي 1660 سلة غذائية حتتوي على م��واد 
متنوعة على عدد كبير من األسر في واليات هندية 

مختلفة.  

»الشؤون«: رفع 
أرباح مساهمي 

اجلمعيات التعاونية 
12 باملئة إلى 

ق����ال����ت وزارة ال����ش����ؤون 
االجتماعية: إن وزي��ر الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
ووزي��ر الكهرباء وامل��اء والطاقة 
امل���ت���ج���ددة، ال��دك��ت��ور مشعان 
العتيبي، أص���در ق���راراً وزاري���اً 
ل��ت��ع��دي��ل ن��س��ب��ة احل���د األق��ص��ى 
ألرب��اح املساهمني في اجلمعيات 
التعاونية لتصبح 12 باملئة بدال 

عن 10 باملئة.
وأوض��ح��ت ال����وزارة ف��ي بيان 
لها أول أم��س، أن ال��ق��رار تضمن 
استبدال البند رق��م 6 م��ن امل��ادة 
رق��م 30 م��ن الالئحة التنفيذية 
ل��ق��ان��ون اجلمعيات التعاونية 
رق��م 118 لسنة 2013 لتصبح 
امل��ادة: “يوزع الباقي كعائد على 
مشتريات األعضاء من اجلمعية 
خالل السنة املالية املنتهية وبحد 

أقصى 12 باملئة عن كل دينار”.
وذك���رت أن ه��ذا ال��ق��رار مينح 
اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ال��ت��ي 
تسمح مالئتها امل��ال��ي��ة فرصة 
توزيع أرب��اح للمساهمني تصل 
إلى 12 باملئة بدال عن 10 باملئة، 
كما كان في السابق ما يسهم في 
زي���ادة التنافس ب��ني اجلمعيات 
التعاونية خلدمة مساهميها عبر 
زي���ادة ارباحها وتوزيعها على 

املساهمني.

توزيع السالل على املستفيدين

مبناسبة حلول عيد الفطر 
السعيد يتقدم مدير ع��ام بيت 
الزكاة باإلنابة الدكتور ماجد 
ال��ع��ازم��ي ن��ي��اب��ًة ع��ن جميع 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي ال��ب��ي��ت بأطيب 
تهانيه إلى صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن���واف األح��م��د،  
وإل���ى ول��ي ع��ه��ده األم���ني سمو 
الشيخ مشعل األحمد، وسمو 
رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ 
صباح اخلالد، شاكراً لسموهم 
رعايتهم الكرمية وتوجيهاتهم 
السديدة التي لها أطيب األثر 
ف��ي دع��م مسيرة بيت ال��زك��اة 
ورسالته اخليرية، كما يتقدم 
بالتهنئة إلى الشعب الكويتي 
وإلى املقيمني على هذه األرض 
ال��ط��ي��ب��ة ع��ل��ى دع��م��ه��م للبيت 
م��ن خ���الل ت��ق��دمي تبرعاتهم 
وزكواتهم مما مكنه من مواصلة 
ع��م��ل��ه ف���ي ت��وص��ي��ل ال���زك���اة 
ملستحقيها وتنفيذ املشاريع 
اخل��ي��ري��ة واإلن��س��ان��ي��ة داخ��ل 
وخارج الكويت واملساهمة في 
دفع مسيرة التنمية والبناء في 

بلدنا العزيز الكويت.
وذكر العازمي أن البيت طرح 
العديد من املشاريع اخليرية 
وال��ق��ن��وات اإلي���رادي���ة لتلبية 
رغبات املتبرعني واملستفيدين 
على السواء، وجاء في مقدمتها 
مشروع املساعدات املالية لألسر 
املستحقة وهو املشروع الرئيس 
لبيت الزكاة، وفيه ي��وزع بيت 

الزكاة معظم إيراداته اخليرية 
نقداً على املستحقني، كما متكن 
بيت الزكاة بحمد الله تعالى 
من توزيع أكثر من 28 ألف سلة 
رمضانية محلياً على األس��ر 
املتعففة واملستحقة عوضاً عن 
م��ش��روع والئ���م إف��ط��ار صائم 
ال��ذي تعذر تنفيذه ه��ذا العام 
اح��ت��رازي��اً تطبيقاً لتعاميم 
وتوجيهات مجلس ال���وزراء 
واجلهات الصحية بهذا الشأن 
� كما نفذ البيت مشروع زكاة 
الفطر محلياً وم��ش��روع والئم 
اإلف��ط��ار اخل��ارج��ي، فضالً عن 
تنفيذ البيت ورعايته للعديد 
م���ن امل���ش���روع���ات اخل��ي��ري��ة 
املوسمية والدائمة األخرى على 

مدار العام.

وفي جانب خدمات املتبرعني 
والتيسير عليهم أشار العازمي 
إل���ى أن ال��ب��ي��ت ي��وف��ر ق��ن��وات 
التحصيل امل��ت��ن��وع��ة لتسلم 
زك����وات وص��دق��ات احملسنني 
ب��ك��ل س��ه��ول��ة وي��س��ر، منوهاً 
ب���أن  امل��راك��ز اإلي��رادي��ة لبيت 
ال��زك��اة واملنتشرة في مناطق 
الكويت بالقرب من اجلمعيات 
التعاونية وبعض املجمعات 
التجارية كانت وال زالت معدنّة 
لتقدمي خدماتها للجمهور خالل 
شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك وط��وال 

العام أيضاً.
وأعرب العازمي عن خالص 
شكره وتقديره لكافة احملسنني 
واملتبرعني ال��ك��رام من األف��راد 
وال���ش���رك���ات واجل��م��ع��ي��ات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ع��ل��ى مساهمتهم 
ودعمهم املتواصل لبيت الزكاة 
بتقدمي زك��وات��ه��م وصدقاتهم 
لدعم مسيرة البيت اخليرية 
وتنفيذ مشاريعه التنموية 
ورعاية آالف األس��ر املستحقة 
داخل الكويت، وتوفير أسباب 
العيش ال��ك��رمي لهم م��ن خالل 
مساعداته النقدية والعينية 
ال سيما خ��الل شهر رمضان 
املبارك. مقدماً تهانيه للجميع 
داعياً الله -تبارك وتعالى- أن 
يعيد ه��ذه املناسبة الكرمية 
على الكويت وأهلها واملسلمني 
عامة باملزيد من اخلير والتقدم 

والسالم.

العازمي: طرحنا العديد من املشاريع اخليرية في رمضان لتلبية رغبات املتبرعني وسد حاجات األسر املستحقة 

»بيت الزكاة« يهنئ الكويت أميرًا وحكومًة 
وشعبًا بحلول عيد الفطر السعيد

د. ماجد العازمي

ع������واط������ف ال����س����ل����م����ان: ازده�������������ار ال�����������دول ي�����ق�����اس مب��ا 
ت��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات ل��ف��ئ��ات ال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة

عبر  ال��ذه��ب��ي  امل��ث��ل��ث  ح��ق��ق  م���ن  أول  ال��ب��ش��ري  ال��ب��ن��اء 
الشراكات احلكومية والقطاع اخلاص واملجتمع املدني

د. وضحة الفوزاند. فيصل بوصليب

العتيبي: باقة من املشروعات اخليرية واإلنسانية طرحتها مناء اخليرية خالل شهر رمضان

»مناء اخليرية« تهنئ بحلول عيد الفطر املبارك 
ت��ق��دم ال��رئ��ي��س التنفيذي 
ل��ن��م��اء اخل���ي���ري���ة بجمعية 
اإلص����الح االج��ت��م��اع��ي، سعد 
العتيبي، بخالص التهنئة إلى 
صاحب السمو األم��ي��ر الشيخ 
ن��واف األحمد، وإل��ى سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
وإل��ى جموع الشعب الكويتي 
واملقيمني على أرض الكويت 
مب��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول ع��ي��د الفطر 
امل��ب��ارك، متمنياً أن يعيد الله 
هذه األيام املباركة على الكويت 
وأهلها باخلير والبركات. وقال 
العتيبي: إن عيد الفطر املبارك 
يأتي تتويجاً لعبادة عظيمة 
جعلها الله عز وجل أحد أركان 
اإلس��الم، فعن أبي عبدالرحمن 

عبدالله ب��ن عمر ب��ن اخلطاب، 
رضي الله عنهما، ق��ال: سمعت 

رس���ول ال��ل��ه ص��ل��ى ال��ل��ه عليه 
وسلم يقول: »بني اإلسالم على 
خمس، شهادة أن ال إله إال الله، 
وأن محمدا رس��ول الله، وإق��ام 
ال��ص��الة، وإي��ت��اء ال��زك��اة، وحج 
البيت، وصوم رمضان« )رواه 

البخاري ومسلم(.
وث��م��ن ال��ع��ت��ي��ب��ي ت��ب��رع��ات 
أه��ل اخلير ال��ذي��ن ساهموا في 
إف��ط��ار ال��ص��ائ��م وغ��ي��ره��ا من 
امل��ش��روع��ات التنموية وسقيا 
املاء ومشروعات الكسب احلالل 
ومشروعات اإلغاثة إلى أهالي 
غزة واليمن وسوريا والقدس 
وغيرها م��ن امل��ش��روع��ات التي 
أطلقتها »مناء اخليرية« في شهر 

رمضان املبارك.

سعد العتيبي


