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أعلن مستشفى املواساة اجلديد انطالقا 
م��ن مسؤوليته املجتمعية ع��ن استقبال  
مجموعة من عياداته اخلارجية  املرضى 
خالل يوم اجلمعة، وأن العيادات املفتوحة 
للعمل يوم اجلمعة تشمل عيادات األسنان، 
وأم���راض النساء وال���والدة،  والباطنية، 

وطب األطفال وحديثي الوالدة . 
وق���د أك����دت  م��دي��رة ت��ط��وي��ر األع��م��ال 

والتسويق ف��ي املستشفى علياء السيد 
ح���رص إدارة امل��س��ت��ش��ف��ى ان��ط��الق��ا من 
مسؤوليته املجتمعية على استمرار عمل 
مجموعة من العيادات اخلارجية لتقدم 
خدماتها ي��وم اجلمعة ضمانا لتوفير كل 
سبل الرعاية  ملرضانا والعمل على راحتهم.

وأضافت أن العيادات التي سستسقبل 
املرضى حتى يوم اجلمعة تشمل عيادات 

عيادات األسنان، وأمراض النساء والوالدة،  
والباطنية، وطب األطفال وحديثي الوالدة،  
وأن م��واع��ي��د احل��ج��ز  مت��ت��د م��ن الساعة 
الرابعة ال��ى الثامنة م��س��اًء.  وفيما متنت 
السيد الشفاء العاجل جلميع املرضى، أكدت 
أن املستشفى بجميع أقسامه وعياداته 
ومختلف مرافقه ال يألوا جهدا في توفير كل 

سبل الراحة والرعاية للمرضى.

8 مساًء 4 إلى  من الساعة 

 »املواساة« يعلن عمل 
عياداته يوم اجلمعة  

مستشفى املواساة
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في إط��ار سعيها حول تنفيذ 
مشاريعها التنموية التي تتوافق 
م��ع أه���داف التنمية املستدامة 
ل��أمم املتحدة حت��ت شعار “ال 
للمرض” تقوم جمعية النجاة 
اخليرية بتنفيذ مجموعة من 
امل��ش��اري��ع الطبية والصحية 
خارج الكويت ، من هذه املشاريع 
م��ش��روع ع��الج م��رض��ى الفشل 

الكلوي باملجتمعات الفقيرة .
ودع���ا رئ��ي��س ق��ط��اع امل���وارد 
واإلع������الم ب��اجل��م��ع��ي��ة  عمر 
الثويني  أهل اخلير وأصحاب 
االيادي البيضاء وذوي القلوب 
الرحيمة إلى تقدمي مساهماتهم 
وتبرعاتهم من أم��وال زكواتهم 
وصدقاتهم للعمل إلى دعم هذا 
كن اخ��راج  امل��ش��روع ، حيث يمُ
ال���زك���اة ل��ه��ذا امل���ش���روع ال��ذي 
يستفيد منه امل��رض��ى الفقراء 
وال��ض��ع��ف��اء وأص��ح��اب العوز 
وغ��ي��ر ال��ق��ادري��ن ال���ذي تعكف 
النجاة اخليرية على تنفيذه 
حاليا في عدد من الدول العربية 
واإلس��الم��ي��ة الفقيرة م��ن باب 
ال��دور االنساني لدولة الكويت 
والذي برز مؤخرا كونها مركزا 
انسانيا عامليا، مؤكدا ان رعاية 

املرضى قمة االعمال االنسانية.

   وبني الثويني في تصريح 
صحافي إلى أن اجلمعية تسعى 
إل���ى ت��ق��دمي ال��ع��الج للمرضى 
ال��ف��ق��راء امل��س��ن��ني واألط���ف���ال 
م���ن ذوي اإلع���اق���ة، الف��ت��ا أن 
اجلمعية لديها طلبات عديدة 
لعالج كبار السن من األمراض 
املزمنة وخاصة أم��راض الكبد 
وال��س��رط��ان والفشل الكلوي، 
وت��ق��وم حاليا بتقدمي العالج 
للمصابني ب��ال��ف��ش��ل الكلوي 
ال��ذي��ن يحتاجون إل��ى غسيل 

الكلى ب��اس��ت��م��رار.    موضحا 
أن قيمة املساهمة ) ت��ب��دأ من 
10 دينار كويتي فما ف��وق ( ، 
فهناك اآلالف في حاجة ماسة 
للعالج ، وتسعى النجاة إلى 
توفير اإلمكانيات املادية لتلبية 
طلباتهم والتكفل بعالجهم، 

ونحن جنتهد على قدر ما يقدمه 
لنا أهل اخلير من خيراتهم، لذلك 
ندعو أه��ل اخلير الذين جبلوا 
على فعل اخل��ي��ر، للمشاركة 
ب��ال��ت��ب��رع  عبر االت��ص��ال على 
هاتف اجلمعية أو عبر املواقع 
اإللكترونية للنجاة، لتخفيف 

آالم ه��ؤالء املرضى واملساعدة 
ف���ي ع��الج��ه��م، ت��ط��ب��ي��ق��ا مل��ب��دأ 
التكافل االجتماعي بني املسلمني 
وتعزيزا ملد يد العون واملساعدة 
واإلعانة لكل محتاج وصاحب 
ح��اج��ة وخ��اص��ة م��ن امل��رض��ى 

الفقراء.

اجتمعت الهيئة العامة للعناية بطباعة 
ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما 
مع االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية لالتفاق على آلية إدخ��ال البيانات 
اخلاصة ملشاريع الهيئة التطويرية واإلنشائية 
في املستقبل على األمانة ملواكبة خطة التنمية 

املتكاملة لدولة الكويت والتي حتمل شعار 
رؤية كويت جديدة 2035.

وسيقسم كل مشروع إلى عدة مراحل بحيث 
ال تتجاوز م��دة تنفيذ كل مرحلة ثالثة أشهر 
وسيتم تشكيل جلنة مختصة مشتركة بني 
الهيئة وأمانة التخطيط ملتابعة اجناز املشاريع.

»النجاة اخليرية« تطرح مشروع عالج
مرضى الفشل الكلوي خارج الكويت

عمر الثويني  

هيئة العناية بالقرآن والسنة 
جتتمع مع األمانة العامة للتخطيط 

2035 والتنمية ملواكبة رؤية 

جانب من االجتماع

مشروع غسيل الكلى في بنغالديش

افتتحت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
حديثاً مدرسة األخوة التركية الكويتية اإلعدادية 
للبنات في والية أورفا التركية ، وتخدم املدرسة 
1000 طالبة س��وري��ة بحضور وال��ي أورف��ا 
عبدالله اري��ن وسفير دول��ة الكويت في تركيا 
غسان ال��زواوي ولفيف من قيادات اجلمعيات 

اخليرية الكويتية واملسؤولني األتراك. 
وق��ال نائب املدير العام لالتصال املؤسسي 
محمد الشمري الذي مثل الهيئة في حفل االفتتاح 
إن هذه املدرسة أنشئت بدعم من الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية وبالشراكة مع هيئة ساعد 
اخليرية، الفتاً إلى إن الهيئة تولي ملف تعليم 
الطلبة السوريني اهتماماً خاصاً، وأنها واحدة 
من عديد املدارس التي أنشأتها الهيئة في تركيا 
واألردن ولبنان لتوفير اخل��دم��ات التعليمية 

ألبناء الالجئني السوريني. 

وأوضح أن مدرسة األخوة التركية الكويتية 
اإلعدادية للبنات تتألف من 16 فصاًل دراسياً 
، ينتظم فيها 1000 طالبة فضالً عن 8  قاعات 
إداري����ة ت��ت��وزع على ث��الث��ة ط��واب��ق مبساحة 

اجمالية 1500 متر مربع.
ولفت الشمري إلى عن هذه املدرسة من ثمار 
التعاون الكويتي التركي للعمل على توفير 
اخلدمات التعليمية ألبناء األشقاء السوريني 
الذين هدمت مدارسهم بفعل احلرب الدائرة في 

سوريا منذ 2011م.
ووج���ه ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ع��ب��ارات الشكر 
والتقدير للمتبرعني الذين يسهمون في دعم 
املشاريع اإلنسانية داخل سورية وفي مناطق 
اللجوء، م��ش��دداً على أن احل��اج��ة م��اس��ة، وأن 
التعليم يشكل أول��وي��ة قصوى حتى ال يحرم 

اجليل احلالي من حقه في التعليم.

»الهيئة اخليرية اإلسالمية« تفتتح مدرسة 
1000 طالبة سورية في تركيا األخوة لـ 

جانب من افتتاح املدرسة

محمد الشمري مع بعض طالبات املدرسة

»الرحمة العاملية«: مشروع »نور 
على نور« يهدف إلى توعية 

املسلمني اجلدد في أوروبا
م���ش���روع “نور ع��ل��ى نور” 
م��ن امل��ش��روع��ات التوعوية التي 
تطلقها جمعية الرحمة العاملية 
في أوروب��ا عبر مشاريع تعليمية 
واجتماعية، خصوصاً وأن معظم 
الدول األوربية حتتاج إلى توعية 
املسلمني اجلدد بالدين اإلسالمي، 
وتعريف غير املسلمني باإلسالم، 
ف��ي ظ���لِّ ع���دم ال��ت��وع��ي��ة الكافية 

لإلسالم والسلوك اإلسالمي.
وقد أكد رئيس قطاعي أوروبا 
وآسيا في جمعية الرحمة العاملية 
خالد املال أنَّ هناك العديد من الثمار 
التي حصدتها اجلمعية من خالل 

هذا املشروع.
وق���ال امل���ال: إن م��ن القصص 

املؤثرة التي وصلتنا من بريطانيا تلك السيدة التي تدعى أسمهان 
شنغامة، وهي التي تتعلم القرآن من خالل برنامج “بالقرآن نرتقي”، 
وقد حفظت جزءاً كامالً من القرآن الكرمي خالل مدة وجيزة، بل وحرصت 
على تعليم أبنائها أيضاً القرآن الكرمي والقراءة الصحيحة وفهم معاني 
القرآن الكرمي. وتابع املال: أسمهان حتكي قصتها مع جمعية الرحمة 
العاملية قائلة: أنا أسمهان شنغامة، من بريطانيا، أتعلم القرآن من خالل 
برنامج “بالقرآن نرتقي”، ومعلمتي األستاذة بسمة، وأضافت قائلة: 
أحفظ جزء “عم”، وتقوم املعلمة بتعليمي التجويد والقراءة الصحيحة، 
ولقد استفدت كثيراً من تواجد املعلمة معي، ففي بداية األمر كنت أجد 
صعوبة في حفظ القرآن الكرمي، ولكنَّ األستاذة ساعدتني كثيراً في 
احلفظ والقراءة، وكانت حريصة على االتصال الدائم بي ومتابعتي 
وتذكيري باحلفظ، حتى وإن كنت مشغولة أخبرها بذلك فتعطيني وقتاً 

. آخر، وأجد منها حرصاً على متابعتي فيما أحفظ من كتاب الله عزَّ وجلَّ
وأضاف املال: أنَّ القصة لم تتوقف عند هذا احلد، بل اهتمام الرحمة 
العاملية من خالل مشروع “نور على نور” بتوعية املسلمني لم يقف 
عند ح��دود الشخص نفسه، بل تعداها إل��ى أسرته، وتقول أسمهان: 
“كذلك األستاذة سارة تقوم بتعليم أوالدي صابرينا، وسلمى، وسيف 
الدين القرآن الكرمي وجتويده، مشيرة إلى أنَّ األستاذة صبورة جداً 
مع ابنتي صابرينا، خاصة أنها جتد صعوبات في التعلم، وتوجهت 
أسمهان بالشكر إلى جمعية الرحمة العاملية التي ساهمت في توعيتها 

. ومساعدتها في حفظ جزء من كتاب الله عزَّ وجلَّ
وأوض��ح: املشروع له األثر البالغ في االهتمام بالشباب والنشء، 
وتربيتهم وتعلميهم العلم النافع، وغ��رس املفاهيم العظيمة لديننا 
اإلسالمي احلنيف، ورعايتهم علمياً حتى ينهضوا مبجتمعاتهم، إضافة 
ملا يترتب على تلك املشاريع من األجر املتواصل الذي ال ينقطع لقوله 
صلى الله عليه وسلم: »من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من 

تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً« )رواه مسلم(.
واختتم امل��ال تصريحه ق��ائ��الً: امل��ش��روع يتبنى ع��دداً من ال��دورات 
الشرعية لأئمة والدعاة، ويكفل 60 متعلماً للقرآن والعلوم الشرعية، 
باإلضافة إلى تنفيذ برامج وأنشطة دعوية مختلفة للتعريف باإلسالم 
وتعزيزه، وتنفيذ ملتقيات تربوية تعليمية للمهتدين اجلدد، وتنفيذ 
مخيمات تربوية للطلبة اجلامعيني والناشئة، وترجمة معاني وطباعة 
املصاحف والكتب واملراجع اإلسالمية املهمة، وبناء وتشغيل املراكز 

واملكتبات الشرعية ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي.

خالد املال

توجه وفد طالبي كويتي من وزارة التربية 
ومدارس التعليم اخلاص للمشاركة في فعاليات 
)امللتقى العلمي العاملي( ال��� 17 ال��ذي تقيمه 
املنظمة العاملية الستثمار اوقات الفراغ بالعلوم 
والتكنولوجيا )ملست( في أب��و ظبي.   وقالت 
رئيس الوفد الطالبي موجه أول علوم في منطقة 
العاصمة التعليمية شيخة الزعبي في تصريح ل� 
)كونا( أمس األحد إن الوفد الذي يضم 20 طالبا 
وطالبة يشارك في امللتقى ب� 16 مشروعا تقنيا 
وتطبيقيا فضال عن مشروع بحثي عن الذكاء 
االصطناعي وت��ع��رض م��ن خ��الل ع��دة اجنحة 

مخصصة لهم في املعرض املصاحب للملتقى.  
 وأضافت الزعبي أن املشاركة متنحهم فرصا 
احتكاكية عاملية مع نحو 1350 من الشباب الذين 
يثلون اكثر من 58 دولة وتتراوح اعمارهم بني 9 
و25 عاما إضافة الى نخبة من اخلبراء واملعلمني 
والتربويني واملبدعني ضمن اكبر معرض عاملي 
غير تنافسي يدعم التعاون والبحث العلمي 

بني دول العالم كافة.    وأوضحت أن املشاركة 
الكويتية الكبيرة في امللتقى تعكس االهتمام 
واحلرص الكبيرين على تأهيل الطلبة من خالل 
البرامج واالنشطة الالصفية بالتوازي مع ما 
توفره لهم املناهج واملناخ داخل االطار الصفي في 
اطار صقل القدرات واملهارات التي تبرز إمكانات 
الطلبة.    وأشارت إلى أن تشكيل الوفد الطالبي 
مر مبراحل عديدة مت من خاللها انتقاء الطلبة 
املتفوقني والبارزين علميا ملنحهم الفرصة لتمثيل 
الكويت في هذا احملفل العلمي الدولي والذي يبرز 
جهودهم ويوفر لهم فرصا كبيرة الكتساب مزيد 

من اخلبرات على الصعيد الدولي. 
  وأضافت أنهم يتلكون اخلبرات على النطاق 
احمللي األمر الذي يعزز إبراز شخصيتهم املعرفية 
والعلمية واالبداعية فضال عن اجلانب النفسي 
واملعنوي واملتمثل في اعتزازهم بإجنازاتهم 
الشخصية ومكتسباتهم التي تؤهلهم لرفع راية 

الكويت عامليا.  

16 مشروع تقني وتطبيقي  بـ 

وفد طالبي كويتي يشارك في 
امللتقى العلمي العاملي بأبوظبي

الوفد الطالبي الكويتي

»احملاسبة« يشارك اليوم  مبؤمتر 
»اإلنتوساي« في موسكو

تنطلق في العاصمة الروسية موسكو اليوم 
االثنني أعمال املؤمتر ال� 23 للمنظمة الدولية 
لالجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 

)اإلنتوساي(.
ويعقد املؤمتر الذي تستمر اعماله في الفترة 
من 23 الى 28 احلالي مبشاركة اكثر من 600 
مسؤول وخبير يثلون 168 بلدا إضافة إلى 
مسؤولني يثلون منظمة األمم املتحدة والبنك 

العاملي وصندوق النقد الدولي.
وت��ش��ارك الكويت ف��ي امل��ؤمت��ر بوفد يرأسه 
رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي 
ويضم املديرة العامة لالدارة العامة ملكتب رئيس 
الديوان فوزية العنزي وكبير املدققني ب��ادارة 
الرقابة على الشركات خالد الشهاب وكبيرة 

مدققني بادارة الرقابة على االداء حصة املشعان.
كما يضم الوفد مدققة رئيسية بادارة الرقابة 
على اجل��ه��ات املستقلة للشؤون االقتصادية 

واخل��دم��ي��ة فاطمة الفليكاوي ورئيسة قسم 
العالقات الدولية بالتكليف فاطمة القطان 
ومنسقة ع��الق��ات دول��ي��ة اس��ت��ب��رق الشالجي 

ومنسقة عالقات دولية هند الدويري.
ويشارك في املؤمتر عدد من كبار املسؤولني 
واخلبراء في مجاالت امل��ال واالقتصاد ابرزهم 
رئيس البنك املركزي الروسي الفيرا نبيولينا 
ورئ��ي��س دي����وان احمل��اس��ب��ة ال��روس��ي الكسي 
كودرين ورئيس )سبير بنك( الروسي جرمن 
غريف ورئيس البرملان الروسي فياتشسالف 
ف��ال��ودي��ن وع��م��دة م��دي��ن��ة م��وس��ك��و سيرغي 
سوبيانني ورئيس ادارة املؤشرات العامة في 
البنك العاملي اؤوغستو لوبيس كالروس وكبير 
اخلبراء االقتصاديني في صندوق النقد الدولي 
كينيت روغوف واملدير االقليمي لبرامج منظمة 
االمم املتحدة في ش��رق اوروب���ا فيني باتريك 

سالدانا.


