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ضمن اجلهود احلثيثة التي تقوم بها دولة الكويت

جمعية »بلد اخلير« تطلق رحلتها اإلغاثية 
لصالح الالجئني السوريني في األردن

نظمت جمعية بلد اخلير رحلتها 
اإلغاثية لصالح الالجئني السوريني 
ف��ي األردن. وأك���د رئ��ي��س مجلس 
إدارة جمعية بلد اخل��ي��ر الشيخ 
سعد ال��راج��ح��ي أن ه��ذه امل��ب��ادرة 
اإلن��س��ان��ي��ة ت��أت��ي ض��م��ن اجل��ه��ود 
اإلغاثية احلثيثة التي تقوم بها 
دولة الكويت وهي أيضاً ضمن دور 
جمعية بلد اخلير اإلنساني في دعم 
املنكوبني واملشردين وبني الراجحي 
حجم املعاناه التي يعانيها األشقاء 
ال��الج��ئ��ني ال��س��وري��ني ودع����ا إل��ى 
ضرورة مد يد العون لهم ملا يعانيه 
االش��ق��اء ال��س��وري��ون م��ن ظ��روف 
صعبة وأل��ي��م��ة ال��ت��ي مي���رون بها 
طيلة الثمان سنوات حيث مت تقدمي 
املساعدات العينية والنقدية ألسر 
الالجئني والتي كان غالبيتهم من 
األرامل واأليتام واملرضى واملعاقني 
، وف��ي اخل��ت��ام ق��ال الراجحي اننا 
نسأل الله تعالى ان يكشف عنهم 
كربتهم وان يفرج عنهم ويجمع 

حملة إلغاثة السورينيشملهم.
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أكدوا أن العثمان والعاملني باملكتب قدموا جميع التسهيالت والتوجيهات التربوية

أولياء أمور الطلبة الكويتيني اجلدد بجامعات 
أيرلندا يشيدون برئيس املكتب الثقافي 

تقدم أولياء أمور الطلبة الكويتيون اجلدد املبتعثني للدراسة في 
جامعات أيرلندا بالشكر إلى رئيس املكتب الثقافي الكويتي االستاذ 
الدكتور عبدالرحمن خالد العثمان والعاملني معه ، على جميع 
التسهيالت وتقدمي التوجيهات التربوية البناء الطلبة والطالبات ، 
مما ترك األثر الطيب لتجاوز العوائق التي يتعرض لها الدارسون في 

أيامهم األولى.
وعبر الطلبة الكويتيون عن سعادتهم للتقارب والتجاوب السريع 
مابني أعضاء املكتب الثقافي الكويتي والطلبة وهذا يرجع للسياسة 
التي وضعها الدكتور العثمان بحسن التعامل مع القضايا التي قد 
يواجهها املبتعثون للدراسة في اخلارج ، وما يتمتع به رئيس املكتب 
من خبره اكتسبها في التعامل املباشر مع الطلبة منذ تولى مسئولياته 
املتعددة في احلقل التعليمي اثناء عمله في كليات الهيئة العامة 

د. عبدالرحمن خالد العثمانللتعليم التطبيقي.

ملتقى جلنة طلبة الدراسات العليا يسّلط الضوء على مساهمات 
وإجنازات طلبة الكويت في البحث العلمي باخلارج

حتت رعاية مبرة صباح السالم 
الصباح وبحضور رئيس مجلس 
أمنائها الشيخ ال��دك��ت��ور محمد 
ص��ب��اح السالم ال��ص��ب��اح، أقامت 
جلنة طلبة ال��دراس��ات العليا في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة األمريكية عرضاً 
مسجالً لفيلم وثائقي حول املؤمتر 
األول لطلبة الدراسات العليا في 
جامعة هارفارد األمريكية، والذي 
خلص مساهمات وإجن��ازات طلبة 
ال��ك��وي��ت ف��ي البحث العلمي في 
اخلارج، بهدف تأمني الدعم املادي 
والفكري إلنشاء دراسة جتريبية 

خللق “حاضنة بحث علمي”. 
وتضّمن برنامج امللتقى الذي 
أقيم في مركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي كلمة للشيخ صباح محمد 
ال��ص��ب��اح، ومت ع���رض الفيديو 
املسجل، وك��ان اخل��ت��ام م��ع كلمة 
ألقتها رئيسة جلنة طلبة الدراسات 

العليا د. هند القادري. 
وق����د ح��ض��ر امل��ل��ت��ق��ى ك��ب��ار 
املسؤولني في القطاع احلكومي 
واخل��اص مبن فيهم مجموعة من 
أعضاء املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د. يوسف اإلبراهيم، عبد 
العزيز اإلبراهيم، د. محمد العبد 
اجل��ادر، وفاطمة البدر، والباحث 
العلمي في دائ��رة تقنيات البناء 
والطاقة في معهد الكويت لألبحاث 

العلمية د. يحيى الهدبان. 
وقد حضر من القطاع املصرفي 

ك��ل م��ن نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك ال��ك��وي��ت الوطني 
ورئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة شركة 
الوطني لالستثمار شيخة البحر، 
ورئ���ي���س م��ج��ل��س اإلدارة بنك 
برقان ماجد العجيل. إل��ى جانب 
حضور رئيس اجلمعية الكويتية 
للتخطيط االستراتيجي د. منال 
احلساوي، ومديرة مشروع كفو د. 
فاطمة املوسوي، ورئيس مجلس 
اإلدارة شركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية، فيصل املطوع 
وال��ع��دي��د م��ن املهتمني بالبحث 
العلمي ونخبة من الشخصيات 

د. هند القادري الشيخ صباح محمد الصباحالقيادية ورجال األعمال.

لقطة جماعية للجنة طلبة الدراسات العليا في االحتاد الوطني لطلبة الكويت

الشطي: »املنابر القرآنية« تلبي حاجة 
أكثر من ربع مليون شخص في الكويت 

أك��د د. محمد الشطي - نائب 
رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية 
املنابر القرآنية أن مشروع )أم 
الكتاب( لتصحيح ق��راءة سورة 
ال��ف��احت��ة؛ اس��ت��ط��اع أن يحقق 
بفضل الله جناحا باهرا في دولة 
الكويت على يد معلمني متقنني 
في معظم أنحاء دول��ة الكويت، 
وذل���ك م��ن خ��الل إق��ام��ة مجالس 
وحلقات لتصحيح تالوة سورة 
الفاحتة ف��ي املساجد واألم��اك��ن 
العامة كاملستشفيات واألسواق 
واملؤسسات اإلصالحية ودور 

الرعاية وغيرها..
وأوض����ح ال��ش��ط��ي أن أهمية 
املشروع تنبع من فضل )سورة 
الفاحتة( ومنزلتها؛ إذ تعّد ركنا 
من أركان الصالة ال تصح إال بها، 
وهي رغم قصرها أفضل وأعظم 
سورة في القرآن الكرمي كما َقاَل 
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
: )َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما أُْنِزَلْت ِفي 
يِل َواَل ِفي  ال��تَّ��ْوَراِة َواَل ِفي اإْلجِْنِ

ُبوِر َواَل ِفي اْلُفْرَقاِن ِمْثلَُها(! الزَّ
وأك���د د.ال��ش��ط��ي أن جمعية 
املنابر القرآنية حترص من خالل 
ه��ذا امل��ش��روع على تعليم تالوة 
الفاحتة بالصورة الصحيحة في 
كل مكان؛ فكم من مسلم يلحن في 
قراءتها وكم من جاهل بأحكامها..

وأض��اف: يكفي أن نعلم أن ما 
يقرب من 300 ألف فرد في دولة 
الكويت ينتظرون املبادرة لتعلم 
وتصحيح قراءة سورة الفاحتة 
التي تعد مفتاح صحة الصالة 

والركن األعظم فيها.
وع��ن إجن���ازات امل��ش��روع بنّي 
الشطي أنه بلغ عدد املستفيدين 
م��ن امل��ش��روع أك��ث��ر م��ن 16000 

شخص، ومن عدة فئات عمرية .
وع���ن ال��ش��ري��ح��ة املستهدفة 
أوضح الشطي أن املشروع يشمل 
الناشئة وال��ش��ب��اب والفتيات 
والنساء ، وك��ب��ار ال��س��ّن، وغير 
الناطقني باللغة العربية،  وذوي 

االحتياجات اخلاصة، ونزالء دور 
الرعاية االجتماعية واملؤسسات 

اإلصالحية.
وأك���د ال��ش��ط��ي أن التزكيات 
لهذا املشروع قد توالت من قبل 
العديد من الشخصيات واملشايخ 
والعلماء وم��ن ذل��ك على سبيل 
امل��ث��ال وص���ف فضيلة الشيخ 
العالمة د. أحمد بن أحمد شرشال 
للمشروع بأنه أم مشاريع جمعية 
املنابر القرآنية؛ ألنه يعلم الناس 

أفضل سور القرآن الكرمي”.
ك��م��ا ت��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة امل��ن��اب��ر 
القرآنية ال��ع��دي��د م��ن خطابات 
وشهادات الشكر لتنفيذ املشروع 
ف���ي ال���ك���وي���ت م���ن ق��ب��ل كلية 
الدراسات العليا بجامعة الكويت، 
ورئيس مركز االستقامة بالسجن 
املركزي التابع ل��وزارة األوق��اف 
وال��ش��ئ��ون اإلس��الم��ي��ة، وم��راك��ز 
الشباب وال��ري��اض��ة، وم��دارس 
وزارة التربية، وكثير من اجلهات 

الرسمية واألهلية.
ودع���ا الشطي احملسنني إلى 
التبرع لهذا املشروع بقوله: )أم 
ال��ك��ت��اب( .. بوابتك إل��ى اخلير 
واألج��ر لتعليم أعظم س��ورة في 
القرآن فال يسبقك أحد إلى تعليم 
الناس الفاحتة واكسب ثوابها 

كلما تليت .

د. محمد الشطي

»الصحة« تطلق برنامجًا لنشر الوعي 
حول سرطان الثدي 

ريا�ض عواد

أعلنت رئيس البرنامج الوطني 
للكشف املبكر عن أم��راض الثدي 
ب��دول��ة ال��ك��وي��ت و رئ��ي��س قسم 
األشعة في املستشفى األميري د. 
هناء اخل��واري عن إطالق برنامج 
ال��ث��دي ممثال ع��ن وزارة الصحة 
حلملة وطنية لنشر الوعي حول 
س��رط��ان ال��ث��دي مبناسبة الشهر 
العاملي لسرطان الثدي. و كجزء 
م��ن ه��ذه احلملة يعلن البرنامج 
ع��ن اق��ام��ة س��ب��اق “ماراثون  “ 
KNMSP 2018حتت رع��اي��ة 
وزي���ر الصحة الشيخ الدكتور 
ب��اس��ل ال��ص��ب��اح حت��ت ش��ع��ار  “ 
ارك��ض لهدف نبيل   “ و ذل��ك في 
حديقة الشهيد يوم السبت املقبل 
في مت��ام الساعة 7:00 صباحا. 
والهدف من هذا املاراثون هو نشر 
الوعي حول اهمية  الكشف املبكر 

عن سرطان الثدي.
و قد بلغ عدد املشاكني املسجلني 
بالسباق  500 متسابق من النساء 
و الرجال و االطفال. و سوف يتم 
تقدمي ميداليات تذكارية جلميع 
املتسابقني كما س��وف يتم تقدمي 
دروع تذكارية و هدايا للحاصلني 
على ال��ث��الث م��راك��ز األول����ى  من 
السيدات و الثالث مراكز األول��ى 

من الرجال.
و تتقدم ال��دك��ت��ورة اخل���واري 
بالشكر للجهات الراعية للمراثون 
و هم شركة روش لألدوية،   شركة 
السلطان املتحدة الطبية، شركة 
التقدم التكنولوجي، شركة تقدم 
اخلليج و حديقة الشهيد شاكرة  

دعمهم للبرنامج.
   وبينت اخلواري ان البرنامج 
ال��وط��ن��ي ه��و ب��رن��ام��ج مخصص 
إلك��ت��ش��اف أم����راض ال��ث��دي على 
مستوى الدولة ضمن فئة عمرية 

م��ح��ددة .   وأك���دت ان ال��ه��دف من 
ال��ب��رن��ام��ج ه��و خ��ف��ض م��ع��دالت 
اإلع��ت��الل وال��وف��ي��ات م��ن سرطان 
ال���ث���دي وزي�����ادة ال��ت��رك��ي��ز على 
الرعاية الصحية األولية باملجتمع 
واستراتيجية الصحة الوطنية 
الشاملة للكشف ع��ن السرطان 
مبينة استناد البرنامج بالدليل 
العلمي ال��دول��ي على ان املسح 
باستخدام التصوير االشعاعي 
للثدي اثبتت فعاليتها باحلد من 
ال��وف��ي��ات الناجمة ع��ن سرطان 
الثدي. و اجلدير بالذكر ان��ه منذ 
انطالق البرنامج في ع��ام 2014 
مت فحص 17،606 سيدة كويتية 
بأشعة )امل��ام��وج��رام( املخصصة 
للسيدات البالغات من العمر 40 
الى 69 عاما مبينة ان عدد النساء 
الالتي مت اكتشاف سرطان الثدي  

لديهن بلغ 210  سيدة.
 و أك��دت اخل���واري أن م��ن أهم 
التوصيات الصادرة عن البرنامج 
الوطني هي حث السيدات احملددة 
أعمارهن على إجراء فحص أشعة 
امل��ام��وج��رام بشكل سنوي الفتة 
ال��ى ان البرنامج خ��الل السنوات 
القليلة املقبلة سينتهي من مهمة 
املسح واكتشاف احل��االت املبكرة 

لسرطان الثدي قبل استفحاله.

د. هناء اخلواري

البنك الكويتي للطعام: 
مشاريعنا خير دليل على حتقيق 

الريادة في العمل اخليري
   

أكد البنك الكويتي للطعام واإلغاثة ان إجنازات البنك من 
أعمال وأنشطة ومشاريع إنسانية وخيرية داخل وخارج 
الكويت تعد خير دليل وشاهد على حتقيق ال��ري��ادة بني 
املؤسسات واللجان اخليرية في جميع انحاء العالم.   وقال 
املدير العام للبنك سالم احلمر في تصريح صحفي مبناسبة 
اليوم العاملي للغذاء والذي صادف أول أمس الثالثاء إن بنك 
الطعام شارك العالم احتفاالته بيوم الغذاء من خالل نشر 
ثقافة حفظ هذه النعمة وتقدمي احللول املناسبة إليقاف 
هدر الطعام إضافة الى توزيع نشرات توعوية عبر مواقع 

التواصل االجتماعي اخلاصة مبجال الغذاء.  
 وأض��اف احلمر أن هذا اليوم يهدف إلى تعميق الوعي 
العام مبعاناة اجلوع ونقص األغذية في العالم وتشجيع 
املجتمعات في مختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير 
ملكافحة اجلوع مؤكدا أن البنك من خالل حمالته ومشروعاته 
اخليرية يساهم في توفير كل ما يلزم أصحاب العوز واالسر 

احملتاجة من مستلزمات غذائية رئيسية. 
  وأوضح أن مشروع السالل الغذائية الذي ينفرد به بنك 
الطعام حظي بنجاح واس��ع لتغطيته آالف احملتاجني في 
مختلف محافظات الكويت ويعد من ضمن اهم املشاريع التي 
يعول عليها البنك في توفير كل ما يلزم االسر احملتاجة على 

مدار العام. 
  وأك��د أن البنك لن يتوانى عن تقدمي الدعم والعون 
وامل��س��اع��دة ألص��ح��اب ال��ع��وز واحل���اج���ات واحمل��ت��اج��ني 
واملنكوبني في شتى انحاء العالم مشيرا إلى أن اليوم العاملي 
للغذاء يعد فرصة حقيقية للتخفيف من معاناة احملتاجني 

واستذكار العطاءات التي تعزز العمل االنساني.  
 وش���دد على أهمية تنمية ال��وع��ي ب��ال��دور االنساني 
للعاملني في هذا احلقل الفتا إلى أن الكويت حكومة وشعبا 
تتميز بوجهها االنساني التنموي الداعم لضحايا النكبات 

والكوارث والصراعات في العالم.  
 وقال: إن “تاريخ الكويت عريق في العمل اإلنساني على 
مستوى املؤسسات الرسمية والشعبية وال أدل على ذلك من 
حصول سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد على لقب قائد 
العمل االنساني واختيار الكويت مركزا للعمل االنساني 
الدولي”. وبني أن عطاءات الكويت االنسانية كبيرة وأياديها 
اخليرة في بناء اإلنسان والتنمية ودع��م البحث العلمي 
واالستثمار البشري واملساعدات اإلغاثية وصلت الى العديد 

من املجتمعات البشرية.  
 وأع��رب احلمر عن فخره باملواقف االنسانية النبيلة 
لصاحب السمو أمير البالد ودع��م سموه احلثيث جلهود 
املنظمات اإلنسانية الدولية والوكاالت األممية املتخصصة 

في هذا الشأن.  
 ويحتفل العالم في 16 أكتوبر من كل عام باليوم العاملي 
للغذاء وهو يوم أعلنته منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 
التابعة ملنظمة لألمم املتحدة حيث حتتفل به على نطاق 
واسع العديد من املنظمات األخرى املعنية باألمن الغذائي 
مبا في ذلك برنامج األغذية العاملي والهيئات واجلمعيات 

اخليرية في شتى أنحاء العالم.

النجار: إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب 
واملعاونة لها في القطاع احلكومي  إلكترونيًا 

ريا�ض عواد 

أعلنت الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية األهلية بوزارة 
الصحة د.فاطمة النجار عن تطبيق نظام التسجيل اإللكتروني 
“رسميا” لطلب تراخيص مزاولة مهنة الطب واملهن املعاونة لها في 

القطاع احلكومي.
ودع��ت د.ال��ن��ج��ار جميع االط��ب��اء واملمرضني والعاملني باملهن 
املعاونة ملهنة الطب في القطاع احلكومي من الراغبني في اصدار 
ترخيص م��زاول��ة املهنة التسجيل في النظام االلكتروني الدارة 
التراخيص الصحية لتقدمي طلب الترخيص عبر املوقع االلكتروني. 

www.moh.gov.kw
وش��ددت د.النجار على انه لن يتم استقبال اي طلبات الصدار 
تراخيص مزاولة املهنة في القطاع احلكومي عبر البريد اليدوي، 
مؤكدة على ان قطاع اخل��دم��ات االهلية يشهد نقلة نوعية، وذلك 

د.فاطمة النجارللتسهيل على املراجعني.

2017 18 لعام  »ديوان احملاسبة« يقيم الندوة األولى للفائزين في املراكز األولى مبسابقة البحوث الـ 
من منطلق تأهيل وتشجيع الكوادر 
ال��ب��ش��ري��ة ف��ي دي����وان احمل��اس��ب��ة على 
البحث العلمي واالرتقاء مبستوى األداء 
املؤسسي والرقابي، أقام ديوان احملاسبة 
الندوة األول��ى للفائزين باملراكز األولى 
مبسابقة البحوث الثامنة عشر لعام 
2017، بحضور كل من رئيس دي��وان 
احملاسبة باإلنابة ع��ادل الصرعاوي، 
ووك��ي��ل ال���دي���وان إس��م��اع��ي��ل ال��غ��امن، 
وال���وك���الء امل��س��اع��دي��ن وم��ج��م��وع��ة من 

إشرافيي وموظفي الديوان.
وح��اض��ر ف��ي ال��ن��دوة ك��ل م��ن مدقق 
مساعد دينا املوسى ومدقق مساعد نورة 
الظاهر من إدارة الرقابة على األداء، وذلك 
ملناقشة بحثهما املشترك حول موضوع 
“املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ودوره����ا ف��ي دع���م االق��ت��ص��اد الوطني 
واحل��د م��ن البطالة “، كما ق��ّدم ك��ل من 

مدقق رئيسي بدر املطيري ومدقق أحمد 
العيسى من إدارة الرقابة على الشؤون 
االجتماعية واخلدمية بحثهما الذي حمل 
عنوان “ تطبيق النظم احلديثة في مجال 
املالية العامة والتوجه نحو التطبيق 
الفعلي لنظم إدارة م��ال��ي��ة احلكومة 
GFMIS على كافة اجلهات احلكومية«.

وق��ال��ت دي��ن��ا امل��وس��ى خ��الل ال��ن��دوة 
أن امل��ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة 
استحوذت على اهتمام معظم حكومات 
ال���دول املتقدمة وال��ن��ام��ي��ة باعتبارها 
أح���د أه���م ب���ذور التنمية االق��ت��ص��ادي��ة 
واالجتماعية، وك��ان لها جناحا كبيرا 
في تلك ال���دول، كما تشكل املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة األساس االقتصادي 

ألية دولة سواء املتقدمة منها أو النامية.
كما استعرضت أهمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في توفير فرص 

عمل للمواطنني، واحل���د م��ن البطالة، 
واملساهمة في تنشيط مستوى املنافسة 
التحفيزية، إلى جانب تخفيف الضغط 

على الوظائف احلكومية، والعمل على 
دعم املشروعات الكبيرة وترابط األعمال 
التجارية، والتجدد واالبتكار ومعرفة 

حاجات السوق.
وت��ط��رق��ت امل��وس��ى إل��ى ع��دة محاور 
رئيسية منها: طبيعة ومفهوم املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة ب��اإلض��اف��ة إلى 
خصائصها ومميزاتها واستراتيجيات 
عملها، كما تناولت التجارب السابقة 
لبعض ال��دول في استخدام املشروعات 
الصغيرة وامل��ت��وس��ط��ة ك���أداة لتنمية 
اق��ت��ص��ادات��ه��ا مثل ال��ي��اب��ان واالم����ارات 

العربية املتحدة والهند.
من جهة أخرى ناقشت نورة الظاهر 
جتربة دولة الكويت في دعم املشروعات 
الصغيرة وامل��ت��وس��ط��ة، واستعرضت 
مم��ي��زات ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
م��ث��ل: امل��س��اع��دة ف��ي اس��ت��خ��راج أوراق 
امل��ش��روع��ات، وإم��ك��ان��ي��ة احل��ف��اظ على 
الوظيفة احلكومية لثالث سنوات، إلى 
جانب توفير األراضي واألفكار ودراسات 

اجلدوى لبعض املشاريع.
وأش�����ارت ال��ظ��اه��ر إل���ى ت��وص��ي��ات 

ونتائج البحث وأب��رزه��ا: وض��ع خطة 
عمل استراتيجية واضحة ومدروسة 
للمشروعات، وتذليل املعوقات حول 
ت��وف��ي��ر األراض����ي ل��ل��ص��ن��دوق الوطني 
ل��رع��اي��ة وتنمية امل��ش��اري��ع الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة لتوزيعها على أصحاب 
املشاريع، باإلضافة إلى ض��رورة وضع 
الصندوق ضوابط ودراس���ات وآليات 
تتناسب مع احتياجات السوق والعمل 

على تنوع املشاريع.
كما أضافت أن التوصيات أوضحت 
أهمية تبني بعض األف��ك��ار م��ن ال��دول 
املتقدمة ذات التجارب الناجحة في دعم 
امل��ش��اري��ع الصغيرة واملتوسطة مثل 
توفير الت�أمني ض��د مخاطر اإلف��الس 
في اليابان، ودع��م احلكومة للقروض 
التمويلية ألصحاب املشاريع عن طريق 

تقليل نسبة الفائدة.

جانب من الندوة


