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أش�����ادت وك��ي��ل وزارة ال��ش��ؤون 
االجتماعية باإلنابة الوكيل املساعد 
للتنمية االجتماعية ه��ن��اء الهاجري 
ف��ي جمعية ملتقى ال��ك��وي��ت اخليري 
ومت��ي��ز م��ش��اري��ع��ه��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
مرحبة بالتعاون والشراكة بني الوزارة 

واجلمعية.
جاء حديث الهاجري خالل الزيارة 
ال��ت��ي ق��ام��ت بها بصحبة م��دي��ر إدارة 
اجلمعيات األهلية ب���وزارة ال��ش��ؤون 
م��ن��ي��ره ال��ك��ن��دري ل��الط��الع ع��ل��ى أه��م 
أنشطة ومشاريع جمعية ملتقى الكويت 
اخليري، بحضور رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية موسى محمد اجلمعة و رئيس 
مجلس أمناء مركز مسار د. خالد الياقوت 
و رئيس فريق عطاء امل���رأة الكويتية 
اإلنساني التطوعي ليلى عبدالله ثنيان 
ال��غ��امن أم ط��الل وعضو مجلس أمناء 
م��رك��ز “مسار”  ومستشار اجلمعية 
ورئيس مجلس مركز مسار الدكتور 
ن��وري بشير النصيب و عضو مجلس 
اإلدارة  ورئ��ي��س م��رك��ز ف��ن��ار د. خالد 
الشطي وعضو مجلس اإلدارة  ورئيس 
مركز منار د.فاطمة الدويسان وعضو 
مجلس اإلدارة معالي الفالح  وأمني سر 
مجلس ادارة اجلمعية جمال النامي 
وعدد من أعضاء مجلس إدارة اجلمعية 

ورؤوساء مراكزها املنبثقة عنها.
وأضافت الهاجري أن جمعية ملتقى 
الكويت اخليري تضم كوكبة فريدة من 
أصحاب الشأن اإلنساني والتطوعي، 
وجميعهم مشهود لهم بالنزاهة في هذا 
املجال، مؤكدة على متيز اجلمعية من 
ناحية شمولها وأنشطتها لكافة األطياف 

وشرائح املجتمع.
وش���ددت ال��ه��اج��ري على أن وزارة 
الشؤون حت��رص على دع��م اجلمعيات 
اخل��ي��ري��ة واأله��ل��ي��ة بكل م��ا لديها من 
إمكانيات، خاصة وأن القانون مينع 
ت��ق��دمي ال��دع��م امل����ادي، ل��ك��ن دع��م��ه��ا قد 
يكون في أشكال أخرى كالدعم اخلدمي 
وال��ق��وان��ني وت��وف��ي��ر م��ك��ان ألنشطتها 
واستضافة فعاليتها وحث اجلمعيات 
التعاونية على دعم جمعيات النفع العام 
واملجتمع امل��دن��ي، ألن ه��ذه اجلمعيات 
ومنها ملتقى الكويت اخليري هدفها 
تقدمي خدمة باسم الكويت من دافع حبها 

للبلد.
ورح��ب��ت ال��ه��اج��ري ب��ال��ش��راك��ة مع 
جمعية ملتقى الكويت اخليري ودعت 
إل��ى عمل ب��روت��وك��ول مشترك للعمل 
املشترك نحو تشجيع وتطوير العمل 
ال��ك��وي��ت��ي اخل���ي���ري االن��س��ان��ي وف��ق 
تخصص واهداف اجلمعية نحو حتقيق 
رؤية الكويت اجلديدة 2035، مما لديها 
من خبرات وط��اق��ات خاصة في مجال 
التوثيق والتدريب ودعم قيم وتشجيع 
ال��ع��م��ل وال��ع��ام��ل��ني ودع���م ال��ق��رار في 
القطاع اخليري االنساني من مؤسسات 

وجمعيات وفرق وافراد تطوعية
ولفتت إلى أن ال��وزارة رخصت 180 
فريقا تطوعيا منهم 78 فريقا نشطا 
ونأمل أن ينشط اجلميع، و أن يتأهل من 
يعمل في العمل اخليري اإلنساني كأحد 
متطلبات اعتماد ممارسته للعمل وميكن 
جلمعية ملتقى الكويت اخليري تقدمي 
مثل ه��ذه اخلدمة التأهيلية بالتعاون 
والتنسيق م��ع اجل��ه��ات املعنية حتى 
نحقق املستوى املنشود لبلدنا الكويت 
احلبيبة التي متيزت وعرفت في أياديها 

البيضاء اإلنسانية.
وأش����ارت ال��ه��اج��ري إل���ى إمكانية 

االس��ت��ف��ادة م��ن ج��ه��ود جمعية ملتقى 
الكويت اخل��ي��ري ف��ي م��ج��ال التدريب 
وفي مراكز تنمية املجتمع التي نطمح 
إل���ى زي����ادة ن��ش��اط��ه��ا م��ن خ���الل م��لء 
ف��راغ الشباب واألطفال وتنمية الوالء 
واالنتماء لهذا الوطن، الذي سيبقى بينما 

نحن جميعا راحلون.
وطالبت القائمني على جميعة امللتقى 
بضرورة املشاركة في مسودة قانون 
العمل اخل��ي��ري والتطوعي مب��ا لديها 
م��ن مشاريع بقوانني هدفها شفافية 
ووض���وح العمل اخل��ي��ري والتطوعي 
خ��اص��ة وأن اجلمعية لديها مشروع 
قانون لتنظيم العمل اخليري والتطوعي 
وآخ��ر في مجال احلوكمة، حتى ميكن 
ضمها لقانون العمل اخليري اجلديد 
الذي يتم إعداده حاليا في وزارة الشؤون 
لتقدميه إلى مجلس األمة الشهر املقبل، ال 
سيما وأن��ه يضم م��واد تتعلق لتدريب 

العاملني فيه وتطوير مهاراتهم.
وأب��دت الهاجري سعادتها في ما مت 
عرضه مل��ش��روع حيوي تامل جمعية 
امللتقى ان يحضى على مباركة سمو 
أمير البالد قائد العمل اإلنساني وهو 
عبارة عن مجمع أطلق عليه اسم مجمع 
صباح األحمد للعمل الكويتي اإلنساني 
وملخص اسمه  بيت اخلير  الذي يحتوي 
على ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات للعاملني 

واجل��ه��ات اخليرية االنسانية وال��ذي 
مت جتهيز مخططاته الهندسية االولية 
وتسجيل فكرة املشروع لصالح جمعية 

ملتقى الكويت اخليري
من جانبها أكدت مدير إدارة اجلمعيات 
األهلية في وزارة الشؤون االجتماعية 
منيرة الكندري أن الوزارة حترص دوما 
على متابعة أنشطة وأعمال اجلميعات 
األهلية ومعاونتها في عملها، مشيرة 
إلى أن وزير الشؤون منذ أن كان وكيال 
للوزارة  والوكيلة احلالية يحثونا دوما 
على ذل��ك ونحن ال نتواني ع��ن خدمة 

اجلميع.
وأك��دت الكندري أن جمعية ملتقى 
الكويت اخليري منذ أن تأسست في عام 
2012 ككيان تطوعي وإشهارها في عام  
2015 وهي لها بصمة متميزة والقائمني 
عليها معروفني بنزاهتهم والتزامهم 
بتطبيق ال��ق��ان��ون، مرحبة بالتعاون 
املشترك في أي مجال من املجاالت التي 

هدفها خدمة الشأن العام.
وب��دوره أعرب رئيس جمعية ملتقى 
الكويت اخل��ي��ري موسى اجلمعة عن 
ترحيبه بزيارة وكيل وزارة الشؤون 
للجمعية هناء الهاجري التي حرصت ان 
تتم هذه الزيارة، وقال إن العمل اخليري 
الكويتي االنساني متشعب وواس��ع، 
ووصلت سمعته الطيبة إلى شتى بقاع 

األرض وهو خير سفير عن الكويت في 
أي مكان بالعالم.

وأضاف أن لدينا إرث طيب في مجال 
العمل اإلنساني يحتاج منا أن نحافظ 
عليه وننميته ليتواكب م��ع تطورات 
العصر احلديث حتى نصل للعاملية، 
وه��ذا ال يتم إال من خ��الل نقل اخلبرات 
والعمل وف��ق أس��س سليمة تساهم في 

تطويره وعمله املؤسسي السليم.
وم��ن جانبه ق��ال أم��ني سر اجلمعية 
املدير العام جمال النامي إن اجلمعية 
شعارها هذا العام “منكم ولكم”، حتى 
تكون يدها مم��دوة للجميع ومستعدة 
لتقدمي كل ما في وسعها من أجل تنشيط 
وتشجيع العمل التطوعي واخليري 

وتنمية قدرات ومهارات املنخرطني فيه.
وأض��اف أن اجلمعية تعمل منذ عام 
2014 على عمل مسودة قانون لتنظيم 
العمل اخليري والتطوعي يتناول جميع 
جوانب هذا القطاع بالتفاصيل ونسعد 
بضم ما يناسب منه إلى قانون العمل 

اخليري الذي يتم جتهيزه حاليا.
وبني أن مسودة القانون عكف على 
إعدادها فريق برآسة د. خالد الياقوت 
أس��ت��اذ ال��ق��ان��ون رئ��ي��س مجلس امناء 
مركز الكويت لتطوير العمل االنساني “ 
مسار “ والعديد من اخلبراء وشارك مع 
الفريق د. انس التورة الرئيس السابق 
للجنة املكلفة في إعداد مشروع القانون 
ال��ذي شكلتها وزي��رة الشئون السابقة 
هند الصبيح، وقد بني لنا الدكتور التوره 
ان ما قدمه ملشروع القانون بصورته 
النهائية من قبله في األعوام السابقة أن 
مقترحه تضمن العديد من األفكار التي 
قدمها ملتقى الكويت اخليري ان ذاك في 

عام 2014.
ولفت النامي إل��ى أن الوكيلة هناء 
الهاجري طلبت منا في اجلمعية ان نقدم 
مقترح القانون خ��الل األ���ي��ام القادمة 
موضحا أن بعض بنود مقترح القانون 
هو تاسيس ملحقيات للعمل الكويتي 
االن��س��ان��ي تتبع وزارة ال��ش��ئ��ون في 
السفارات الكويتية املعنية في العمل 
اخليري االنساني على غ��رار ملحقات 
الصحية وال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ع��د اختيارها 
م��ن األمم املتحدة م��رك��زا عامليا للعمل 
اإلنساني ومنح سمو األمير حفظه الله 

ورعاه لقب قائد العمل اإلنساني.

وف���ي خ��ت��ام ال���زي���ارة ق���دم رئيس 
اجلمعية موسى اجلمعة وأم��ني السر 
ج��م��ال ال��ن��ام��ي ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة باسم 

جمعية ملتقى الكويت اخليري  لوكيل 
وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية باإلنابة 
الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية 

هناء الهاجري ومت اصطحابها في جولة 
داخل أروقة مقر اجلمعية للتعرف على 

أنشطتها ومشاريعها.

وكيل »التنمية االجتماعية« أشادت بأنشطة جمعية ملتقى الكويت اخليري ومشاريعها االستراتيجية

الهاجري: »الشؤون« حترص على دعم اجلمعيات اخليرية واألهلية

الهاجري والكندري و رئيس وأعضاء جمعية ملتقى الكويت اخليري

الفيلكاوي: املسابقة تعيد إحياء الكثير من أكالتنا الشعبية

منافسة نسائية الفتة بتحضير طبق »مرق باميا« بالقرية التراثية

أف��ادت اللجنة املنظمة لفعاليات قرية صباح 
األحمد التراثية في تصريح صحفي ان مسابقة 
الطبخ التراثي التي أقيمت يوم أمس األول حظيت 
مبشاركات واسعة من الطاهيات النساء الكويتيات 
وع��دة جنسيات أخ��رى، وس��ط حضورا جماهيرا 

الفتا.
وفي هذا اإلط��ار ثمنت املشرفة على املسابقة نوال 
الفيلكاوي دور القائمني على القرية التراثية باحلرص 
على إظهار هذه املسابقة بأجمل صورة بإحياء الكثير 
من الطبخات الشعبية الكويتية واخلليجية والعربية، 
والتي تأتي ضمن امل��وروث التراثي العريق، مشيدة 
بجهود جلنة التحكيم املكونة من الرئيس الشيف 

عبدالرزاق السيد وأعضاءها باسل املجلهم وعبدالفتاح 
الصاوي وعبدالله الكندري.

وأض��اف��ت إن املنافسة ب��ني الطاهيات النساء 
أتسمت ب���روح احل��م��اس وال��ن��دي��ة ح��ول حتضير 
طبق “مرق باميا”، والتي خلت من مشاركة الطهاة 
الرجال، الفتة إلى أن املتسابقات من أعمار مختلفة، 
وأستعرضن خبراتهن في الطبخ التراثي، وأظهرن 

مستوى متميز من احلرفية.
وأشارت الفيلكاوي إلى أن املسابقة أسفرت عن 
فوز باسمة العنزي باملركز األول، وجاءت في املركز 
الثاني عهود حسني، وحصلت وفاء الدوسري على 

املركز الثالث، وفي اخلتام مت توزيع اجلوائز.

نوال الفيلكاوي

جامعة الكويت توزع شهادات التخرج 
على الطلبة املقيمني بصورة غير 

2019-2018 قانونية للفصل األول 
أعلنت جامعة الكويت االنتهاء من عملية توزيع 
ش��ه��ادات التخرج على الطلبة من املقيمني بصورة 
غير قانونية للفصل الدراسي األول 2019-2018 
بالتعاون مع اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 

بصورة غير قانونية.
وقالت مديرة إدارة شؤون اخلريجني في اجلامعة 
فاطمة العميري ل� )كونا( أمس السبت إن عدد خريجي 
الفصل الدراسي األول من هؤالء الطلبة بلغ 98 منهم 
70 من اإلن��اث و28 من ال��ذك��ور في مختلف كليات 

اجلامعة.وأشادت العميري مبستوى التعاون القائم 
والتنسيق املستمر بني اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية وبني اجلامعة وانتداب 
اجلهاز موظفني ليكونوا موجودين في اجلامعة خالل 
فترة توزيع الشهادات بغية تقدمي املساعدة وتسهيل 
اإلج��راءات. وأش��ارت إلى أن اجلهاز املركزي سبق له 
انتداب موظفني ليكونوا موجودين في فترة تسجيل 
قبول طلبة املقيمني بصورة غير قانونية وسيقوم بذلك 

مستقبال.

منذ  متميزة  بصمة  لها  اجلمعية  الكندري: 
تطوعي  ككيان   2012 ع��ام  في  تأسيسها 

اجل������م������ع������ة: ال�����ع�����م�����ل اخل�������ي�������ري ال����ك����وي����ت����ي 
اإلن����������������س����������������ان����������������ي م���������ت���������ش���������ع���������ب وواس�����������������������ع

النامي: ندرس مقترح قانون العمل اخليري 
املعنية للجهات  قريبًا  وسنقدمه  اإلنساني 
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كلية التربية تنظم مؤمتر الكويت الدولي 
األول في اإلدارة والتخطيط مارس املقبل

ينظم قسم اإلدارة والتخطيط التربوي في كلية 
التربية بجامعة الكويت مؤمتر الكويت الدولي األول 
في اإلدارة والتخطيط التربوي وذلك خالل الفترة من 

18-19 مارس 2019 في فندق سيمفوني الكويت. 
ويهدف املؤمتر إلى التعرف على آخر مستجدات 
البحث العلمي والتطبيقات امليدانية في مجال اإلدارة 
والتخطيط التربوي، وتوفير منصة اللتقاء الباحثني 

فيما بينهم لتبادل اخلبرات واألفكار.
وي��س��ت��ه��دف امل��ؤمت��ر أع��ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س 
باجلامعات، الباحثون املهتمون مبجال اإلدارة 
والتخطيط ال��ت��رب��وي، طلبة ال���دراس���ات العليا، 
واملمارسون في امليدان، وتشجع هيئة املؤمتر تقدمي 
األبحاث املشتركة بني مختلف الفئات سالفة الذكر، 

تطبيقا ملبدأ التمكني والتعلم التنظيمي، وستكون 
اللغتان العربية واالجنليزية هما لغتا املؤمتر

وسيتناول املؤمتر العديد من احمل��اور الرئيسية 
وس��ت��ن��درج حتتها م��وض��وع��ات تفصيلية وه��ي 
التخطيط التربوي والتخطيط امل��درس��ي، اإلدارة 
التربوية واإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية، 
اقتصاديات التعليم، اإلش��راف التربوي، التعليم 
العالي واخل��دم��ات الطالبية، السلوك التنظيمي 
في املؤسسات التعليمية، االت��ص��ال التنظيمي في 
املؤسسات التعليمية، تطبيقات مبادئ إدارة األعمال 
في املؤسسات التعليمية، القانون التربوي، دور 
اإلدارة والتخطيط ال��ت��رب��وي ف��ي م��ي��دان التربية 

اخلاصة، إدارة أعمال املؤسسات التعليمية. الفائزة األولى باسمة العنزي

قرية صباح األحمد التراثية

اجلمعة يقدم هدية تذكارية للهاجري

النامي يقدم شرحاً ملخطط مشروع مجمع صباح األحمد للعمل الكويتي اإلنساني 

جانب من احلوار بشأن التعاون بني اجلمعية ووزارة الشؤون


