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«الهيئة اخيرية» تدرس حزمة مشاريع تعليمية وإغاثية

امعتوق :قدمنا الدعم للعديد من امشاريع التنموية واإغاثية واموسمية في سيريانكا

ت������درس ال��ه��ي��ئ��ة اخ��ي��ري��ة
اإس��ام��ي��ة ال��ع��ام��ي��ة ع�����ددا ً من
ام��ش��اري��ع اإنسانية ال��ت��ي تقدم
بها وزي���ر ال��ت��ج��ارة والصناعة
ال��س��ري��ان��ك��ي رش���اد ب���در ال��دي��ن
خ��ال لقائه صباح اليوم رئيس
ال��ه��ي��ئ��ة ،ام��س��ت��ش��ار ب��ال��دي��وان
اأميري ،د.عبدالله امعتوق  ،وهي
ف��ي غالبيتها مشاريع تعليمية
وإغاثية.
ورحب د.امعتوق  -الذي يشغل
منصب امستشار اخ��اص لأمن
العام ل��أم امتحدة خ��ال لقائه
بوفد سيريانكا امؤلف من الوزير
والسفير السريانكي لدى الباد
ك��ان��دي��ب��ان ب���اا مكتبه ف��ي مقر
الهيئة -بالتعاون مع امنظمات
اإنسانية السريانكية امعتمدة
ف��ي وزارة اخارجية الكويتية،
آماً أن يلبي دعوة الوزير بزيارة
سريانكا لتفقد أوض��اع الفقراء
واح���ت���اج���ن ف���ي ت��ل��ك ال���ب���اد،
ومستذكرا ً ام��وق��ف السريانكي
الرافض للغزو العراقي الغاشم
ل���دول���ة ال��ك��وي��ت وإدان���ت���ه منذ
اللحظات اأولى.
وأش���ار رئ��ي��س الهيئة إل��ى أن
سيريانكا واح���دة م��ن عشرات
ال��دول التي تعمل فيها الهيئة في
مجال امشاريع التنموية بالشراكة
مع منظمة العون امسلم  ،مشيرا ً
إلى إنها دشنت في وقت سابق 796

جانب من اللقاء

د .امعتوق مستقباً الوزير السيريانكي رشاد بدر الدين والسفير السيريانكي لدى الباد كانديبان باا

ب � � ��در ال� � ��دي� � ��ن :ب � ��ادن � ��ا ت� �ش� �ه ��د ح� ��ال � ��ة م � ��ن اح � � �ت� � ��رام اأدي� � � � � ��ان وال � �ت � �ع� ��اي� ��ش م � ��ع ج� �م� �ي ��ع ام� ��واط � �ن� ��ن
مشروعا ً إنتاجيا وجاريا ً وخدميا ً
وزراعياً وصناعياً ،استفاد منها
 4585شخصاً ،في اطار مشروع
القرض احسن ،الذي يجري تدوير
قيمته بن الفقراء.
وأض���اف :كما أن��ش��أت الهيئة
 73مسجدا ً وح��ف��رت  351بئرا ً

ومركزين اسامين  ،باإضافة
ال���ى م��ش��اري��ع اإغ���اث���ة وك��ف��ال��ة
اأيتام وافطار الصائم واأضاحي
اموسمية التي استفاد منها آاف
الفقراء واحتاجن.
وم�����ن ج��ه��ت��ه ق�����دم ال���وزي���ر
السريانكي رش��اد ب��در الدين-

الذي يشغل أيضا مقعدا ً في برمان
باده ورئاسة حزب امؤمر امسلم
السياني -حزمة م��ن امشاريع
التي تشرف عليها منظمة اإسكان
وتنمية اموارد  ،ومن بينها مشاريع
دع���م ب��ع��ض ال��ش��رائ��ح الفقيرة
وخاصة اأطفال ودورات تقوية

طلبة الثانوية العامة ،ومشروع
كفالة طلبة اجامعة ،ومشاريع
اي��واء الفقراء في شمال سريانكا
بعد عودتهم ال��ى مدنهم وقراهم
امهدمة اثر انتهاء موجة النزاعات
واح��روب اأهلية ،وع��ودة اأمن
وااستقرار إلى امنطقة.

بحث مشاركة فريق  Big Truck 965في احتفاات «اأحمدي» باأعياد الوطنية

اخالد :تزايد افت للجهود الرسمية وااهلية
والتطوعية الهادفة خدمة الشباب

جانب من لقاء الشيخ فواز اخالد وأعضاء فريق Big Truck 965

أكد محافظ اأحمدي الشيخ فواز اخالد
أهمية العمل التطوعي في مختلف امجاات ،
مشيدا مبادرات الفرق والكيانات التطوعية
على الساحة الكويتية وجهودها احثيثة
ف��ي خ��ط ي��ت��وازى م��ع ج��ه��ود امؤسسات
الرسمية ومؤسسات امجتمع امدني  ،منوها
ال��ى تضافر اجهود خدمة الشباب على
مختلف الصعد واستحقاق تلك اجهود
التطوعية للتقدير والتشجيع.
ج��اء ذل��ك خ��ال لقائه حسن بوقريص
رئيس فريق  Big Truck 965ومنظم
البطولة اأول��ى لاستعراض احر وشو

السيارات امعدلة والكاسيكية والدراجات
االية والسيارات الاسلكية ، DRAG
يرافقه مستشار الفريق امل اما ومشرف
الرياضات الاسلكية محمد القطان  ،حيث
أش��اد احافظ بالفعاليات النوعية التي
يتصدى لها فريق ، Big Truck 965
معربا عن سعادته لاطاع على اجهود
القائمة لتنظيم البطولة متمنيا التوفيق
أعضاء الفريق في انشطتهم امستقبلية.
ب��دوره ق��ال حسن بوقريص ان اللقاء
تناول سبل التعاون مع احافظة وحث
الشباب على ااهتمام بالرياضات اخاصة

بالسيارات  ،مشيرا ال��ى البطولة امقرر
اقامتها خال الفترة من  25الى  27اكتوبر
اج��اري في حلبة الشيخ باسل الصباح
بالدائري السابع والتي تهدف الي زيادة
وعي لدي الشباب خاصة ومختلف فئات
امجتمع عامة بالعمل التطوعي.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ث��م��ن��ت ام���ل ام���ا ال��دع��م
الامحدود ال��ذي يقدمه محافظ ااحمدي
للشباب الكويتي في مجاات عدة  ،موجهة
ال��دع��وة ال��ى الشباب الكويتي للمشاركة
في البطولة امقبلة والتي تشمل العديد من
امسابقات واجوائز القيمة.

واشار محمد القطان الى ان البطولة تضم
سباقات لاستعراض احر  ،وأجمل سيارة
كاسيكية  ،ودراج���ة هوائية ”سيكل“ ،
منوها الى البطولة حظى برعاية اعامية
من تلفزيون دولة الكويت.
وعن التعاون مع احافظة قال القطان
ان الفريق سيشارك في احتفاات احافظة
بااعياد الوطنية  2019من خال مهرجان
ام اخير عبر العديد من العروض للسيارات
والقوارب الاسلكية وطائرات الهليكوبتر،
اض��اف��ة ال���ى ت��ص��وي��ر ج���وي لفعاليات
امهرجان كاملة.

«النجاة اخيرية» قدمت ورقة عملية عن «التعليم
وآثاره التنموية» مؤمر الصحة والبيئة

ق��دم��ت جمعية ال��ن��ج��اة بحثا عنوانه
”التعليم وآث��اره التنموية على الصحة
والبيئة – رؤية علمية تطبيقية – النجاة
اخيرية موذجا ً“ أثر مشاركتها في امؤمر
ال��دول��ي الثامن للصحة والبيئة وال��ذي
عقد في مقر اأمانة العامة جامعة الدول
العربية بالقاهرة.
وق���د ص���رح رئ��ي��س ق��ط��اع اخ��دم��ات
امساندة بجمعية النجاة اخيرية  ،ومقدم
البحث الدكتور جابر ال��ون��دة أن البحث
قد تناول دور التعليم في تقدم احلول
وامبادرات العلمية  ،مواجهة ااشكاليات
البيئية والصحية  ،وحقيق أهداف التنمية
امستدامة السبعة عشر التي أقرتها اأم
امتحدة.
وأضاف الوندة :قمنا بالتركيز على ثاثة
جوانب رئيسة هي :عاقة التعليم بالتنمية
امستدامة  ،والتعليم والصحة وم��دى
تأثر كل واح��د منهما باآخر  ،واارتباط
بن التعليم والبيئة .كما تطرقنا لعرض
رؤى وتطبيقات علمية في مجال التنمية
امستدامة جمعية النجاة  ،من خال العديد
من اأنشطة والبرامج التعليمية امدرجة
ضمن اخطة ااستراتيجية إدارة امدارس
بجمعية النجاة اخيرية.

د.جابر الوندة

وف��ي��م��ا يتعلق ب���أه���داف ال��ب��ح��ث ق��ال
الوندة  :يهدف البحث إلى ابتكار وسائل
وأدوات تعليمية جديدة تُعن على حقيق
أهداف التنمية امستدامة في مجالي البيئة

والصحة  ،واللجوء إلى امنظور ااقتصادي
في مجال التعليم لزيادة الكفاءة والفعالية
وال��ق��درة على ااستجابة  ،إع���ادة النظر
ف��ي طُ ��رق مويل التعليم وال��ت��دري��ب في

امجال التقني وامهني  ،وتأهيل امنشآت
التعليمية ،لتقوم بدورها في حل مشكات
البيئة ،وحقيق أه��داف التنمية  ،وإع��ادة
النظر في امناهج التعليمية وإدراج اأزمات
وام��ش��ك��ات البيئية والبحث ع��ن حلول
علمية من خالها  ،واعتبار قضايا البيئة من
القضايا التعليمية اأساسية .وإعطاء علم
البيئة اأهمية الائقة به باعتباره أساس
احفاظ على احياة اإنسانية.
وأشار الوندة إلى أن البحث خرج بعدة
توصيات هي :كفالة حق التعليم للجميع
باعتباره من احقوق اأساسية لإنسان ،
وتشجيع البحث العلمي في مجال التنمية
امستدامة ،وربطهما بالصحة والبيئة
 ،وك��ذل��ك تشجيع ااس��ت��ث��م��ار ف��ي مجال
التعليم باعتباره الطريق نحو التنمية
امستدامة  ،وتوسيع مفهوم التعليم من أجل
التنمية امستدامة ،بحيث يشمل القضايا
ااق��ت��ص��ادي��ة وااج��ت��م��اع��ي��ة والبيئية ،
وااهتمام بإدراج مفاهيم التنمية امستدامة
في امناهج التعليمية  ،وااهتمام بزيادة
الوعي مخاطر البيئة وأثرها على صحة
اإنسان ،كخطورة استنفاذ اموارد ،وأخيرا
تشجيع تدريب امعلمن وامتعلمن على
برامج التنمية امستدامة.

وأش��ار الوزير إل��ى إن مسلمي
سريانكا يبلغ تعدادهم أكثر من
مليوني مسلم ،وهم مثلون حوالي
 10%من إجمالي ع��دد السكان ،
ويتوزعون على العديد من مدن
وواي����ات س��ري��ان��ك��ا  ،وتتركز
غالبيتهم ف��ي امناطق الشمالية

من ال��ب��اد .وأض��اف إن الغالبية
العظمى م��ن امسلمن يعتبرون
من الفقراء واحتاجن وتنظرون
ام��زي��د م��ن ال��دع��م وام��س��ان��دة من
احسنن الكويتين ،معرباً عن
ش��ك��ره للكويت لدعمها العمل
اإنساني في باده ومختلف أنحاء

العالم .وأم��ح ب��در ال��دي��ن إل��ى إن
ب��اده تعيش في أم��ن وأم��ان منذ
 9سنوات  ،وإن حركات التمرد
قد انتهت،وأن ب��اده تشهد حالة
من احترام اأديان والتعايش بن
امواطنن على اختاف دياناتهم،
وأن السياحة في تنام مستمر.
وي���ن���ق���س���م ام���س���ل���م���ون ف��ي
سيريانكا إلى مجموعتن كبيرتن
ه��م��ا :ام����ورو ،وام��اي��و ،ويشكل
ام��ورو أكثر من  96%من إجمالي
نسبة السكان امسلمن.
ويعيش امسلمون في وايات
ع��دّة منها :جزيرة جفنا ،مانار،
ترينكومالي ف��ي ال��ش��م��ال ،وفي
الوسط :بوتاام ،ماتاا ،كاندي،
وفي اجنوب :العاصمة كولومبو،
جالي .ولكن أغلبيتهم في امنطقة
الشرقية.
و ُي��ع��ان��ي امسلمون بشدة من
الصراعات الهندوسية البوذية،
والتي أصبحوا أهدافًا لها ،لرفضهم
التبعية للمتمردين الثائرين ضد
احكومة ،وتشير اإحصائيات إلى
أن  1.8مليون مسلم راحوا ضحية
اح���رب اأه��ل��ي��ة ،ك��م��ا تعرضت
منازل امسلمن بشكل مستمر إلى
القصف أثناء هذه الصراعات ،ما
نتج عنه وجود  300ألف مسلم في
سريانكا با م��أوى ،وهو ما دفع
الكثير من امسلمن إلى اإقامة في
مخيمات لإيواء.

يساهم في تقوية العاقات ولم الشمل اأسري

«اإعام الديني» تعتزم إطاق
كليب «شريك العمر»
أعلنت إدارة اإع���ام الديني
ف��ي وزارة اأوق����اف وال��ش��ئ��ون
اإسامية أنها بصدد إطاق كليب
” شريك العمر ” وال��ذي يعالج
عبر مشاهده قضايا اأسرة وسبل
السعادة  ،وذلك ضمن سلسلة من
اأعمال التي تعزز الدفء اأسري
وتساهم في لم الشمل وإقامة حياة
أسرية يسود فيها احب و ااحترام
والتقدير
صرح بذلك مدير إدارة اإعام
ال��دي��ن��ي وام���ش���رف ال��ع��ام على
امشروع القيمي لتعزيز العبادات
” نفائس ” صاح أبا اخيل والذي
أوضح في بيان صحفي أن الكليب
ي��ن��درج ض��م��ن سلسلة ” حمل
عنوان ” بنك السعادة ” و تتضمن
عدة أعمال أنتجتها اإدارة وتدور
جميعها ف��ي فلك اأس���رة وسبل
الوصول بها لبر اأمان  ،افتا إلى
أن��ه س��وف يتم بث الكليب قريباً
عبر الفضائيات العربية
وأك���د أب��ا اخ��ي��ل على أن ذلك
يتوافق مع استراتيجية ال��وزارة
الرامية إل��ى تهيئة امناخ القيمي
ب��ك��اف��ة ال��ط��رق وال��وس��ائ��ل التي
م��ن شأنها أن تساهم ف��ي تعزيز

مشهد من الكليب

الهوية اإسامية وتعمل على دعم
النواحي اإمانية والتثقيفية ما
ي��ت��اءم ويتواكب م��ع التحديات
امعاصرة ا سيما بعدما بات العالم
أس��رة واح��دة  ،فضاً عن حقيقه
مبدأ الشراكة امجتمعية والذي هو
ضمن استراتيجية الوزارة أيضا ً.
وب����ن أب����ا اخ��ي��ل أن أه��م��ي��ة
اإص���دار تكمن ف��ي كونه يتعلق

بأهم أركان امجتمع وهو ” اأسرة
” م��ؤك��دا ً على ض��رورة ااهتمام
بها وبخاصة في هذا الوقت الذي
كثرت فيها امشاحنات واخافات
وح���اات ال��ط��اق وال��ت��ي تنعكس
بشكل سلبي على امجتمع بشكل
أو بآخر متمنيا أن يحقق الكليب
أه��داف��ه امنشودة وي��ؤت��ي ثماره
امرجوة.

بالتعاون مع  82هيئة لإشراف على امشروع في عدد من دول العالم

امطر« :بيت الزكاة» يكفل
 30.556يتيم ًا من  41دولة

يعتبر م��ش��روع ك��اف��ل اليتيم
أحد امشاريع الرائدة التي ينفذها
بيت ال��زك��اة ،إذ يتميز باتساعه
وشموليته وانتشاره الكبير في
دول العالم اإسامي ،ولقد كان
تأسيسه في أكتوبر  1983تتويجا
ل��ل��ع��م��ل ااج��ت��م��اع��ي اخ��ي��ري،
وحقيقا للتكافل ااجتماعي بن
امسلمن.
حول هذا امشروع أكد مراقب
كافل اليتيم ط��ارق امطر ان بيت
ال��زك��اة ي��ت��ع��اون م��ع  82هيئة
ل��أش��راف على م��ش��روع اأيتام
و البالغ ع��دده��م  30،556يتيم
من  41دولة .مشيرا أن امشروع
ي���ه���دف إل����ى ت��وف��ي��ر ال��رع��اي��ة
ااجتماعية والتعليمية والصحية
ل��أط��ف��ال اأي��ت��ام ال��ذي��ن ف��ق��دوا
معيلهم ،من خال تهيئة الظروف
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ام��ن��اس��ب��ة لتنشئتهم
التنشئة السليمة ،والتخفيف من
ح��دة امعاناة ام��ادي��ة والنفسية
ال��ت��ي يعيشها ه���ؤاء اأط��ف��ال،
حيث يقوم بيت الزكاة بتسويق
امشروع على امتبرعن الراغبن
في كفالة اأيتام ،ومن ثم توجه
أم��وال الكفالة لصالح هذا اليتيم
لتهيئ له فرص التحصيل العلمي
ومكينه من نيل امؤهل الدراسي
امناسب.
وأضاف امطر ان الكفالة تستمر
حتى يصل اليتيم إلى سن الرشد
القانوني ال���ذي يخوله للكسب
والعمل.
وأوضح بأنه نتيجة للتغيرات

أيتام بيت الزكاة

ااق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��ام��ي��ة وزي���ادة
اح��ت��ي��اج ال����دول ال��ف��ق��ي��رة وشبه
النامية مع ارتفاع اأسعار عاميا
جاء التعديل في قيمة كفالة اأيتام
في مشروع كافل اليتيم لتصبح
الكفالة الشهرية  15دينارا بدا
من  10دنانير يشمل جميع الدول
م��ا ع��دا دول��ة البحرين الشقيقة
فتكلفة اليتيم فيها  30دينار وذلك
في إطار سعي بيت الزكاة الدائم
إلى سد احتياجات اأيتام وتوفير
ال��رع��اي��ة ام��م��ي��زة ل��ه��م م��ا يكفل
تنشئتهم ليكونوا عناصر ميزة
مجتمعاتهم في امستقبل ،وذلك
من خال توفير الرعاية الصحية
والتعليمية وااجتماعية لأيتام.
وبن أن بيت الزكاة قد استطاع

من خال خطته التنموية اموجهة
إل��ى ه��ؤاء اأي��ت��ام ،والتي تهدف
إل��ى مكينهم م��ن ف��رص التعليم
والثقافة واإبداع أن يلحظ النتائج
الكبيرة التي حققها هذا امشروع
حيث كان من هؤاء اأيتام من حاز
دورا قياديا كبيرا في بلده ،ومنهم
من تبوأ مناصب عليا ،ومنهم من
أصبح طبيبا ومهندسا.
وشكر مراقب كافل اليتيم في
بيت ال��زك��اة ط���ارق ام��ط��ر جميع
امتبرعن للبيت خاصة امساهمن
ف��ي ام��ش��روع م��ن خ��ال كفالتهم
ل��أي��ت��ام ع��ل��ى ث��ق��ت��ه��م ف���ي بيت
الزكاة التي يعتز بها بيت الزكاة
ويعتبرها ومساما على ص��دور
العاملن فيه.

