
أعلنت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
بجمعية اإلصللاح االجتماعي عن رفع 
قيمة املساهمة في عاج مرضى السرطان 
في برنامج “شفاء 3 “ إلللى ربللع مليون 
دينار كويتي بعد أن كانت القيمة املتفق 
عليها 140 ألللف دينار كويتي، مما حدا 
باحلضور إلى التصفيق واإلشللادة بدور 
مناء في دعم املشروعات الصحية. جاء 
ذلك خال كلمتها التي ألقاها  املدير العام 
فللي منللاء للللللزكللاة والتنمية املجتمعية 
بجمعية اإلصللللاح االجللتللمللاعللي سعد 
العتيبي  في انطاق حفل برنامج “شفاء 

3” والذي أقيم في فندق راديسون.
وقد كشف العتيبي عن إجنللازات مناء 
فللي املللشللروعللات الصحية ومنها وحللدة 
زراعة اخلايا اجلذعية مبستشفى البنك 

الوطني.
 وأكد العتيبي أن هى املؤسسة اخليرية 
التي تعمل داخللل الكويت تتفقد احملتاج 
والفقير واليتيم واألسر املتعففة وطالب 
العلم الللذي يحتاج إلللى من يعنيه على 
استكمال مسيرته التعليمية ويحقق 
طموحه فللي حياته إضللافللة إلللى العديد 
مللن املللشللروعللات الصحية واملوسمية 
ويشاركها في حمل هذه االمانة املؤسسات 
اخليرية واإلنسانية واملللبللرات والفرق 
التطوعية والشركات املتخصصة والتي 

تللسللاهللم بشكل فللعللال فللي املللشللروعللات 
اخليرية.

 وأشللار إلى أن مناء تنفذ 19 مشروعا 
خلليللريللا يشمل املللشللروعللات املوسمية 
والدائمة والصحية والتعليمية والتنموية 
مشيراً إلى أن سعت من خال مشروعاتها 
املختلفة إلى حتقيق التكافل االجتماعي 
وذلك إطاقاً من حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم والذي رواه البخاري عن أبي 
موسى األشللعللري قللال: قللال رسللول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص: املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

بعًضا، وشبك بني أصابعه”
وبني العتيبي أن مناء اجلانب الصحي 
حيث اعتبرت أن املشروعات الصحية 
على رأس أولوياتها وذلك بسبب ارتفاع 
تكاليف العاج لبعض األمراض الصعبة 
ووجود مرضى عاجزين عن حتمل قيمة 

العاج والدواء.
وأضاف أن املشروعات الصحية التي 
تطلقها منللاء تسعى من خالها إلللى بث 
األمللل في نفوس املرضى غير القادرين 
على حتمل نفقات الللعللاج، لتساهم في 
حتقيق التكافل االجتماعي للمرضى 
وإزالللة العوائق االجتماعية والنفسية 
واملادية التي تواجه املريض، ليبدأ رحلة 
الللعللاج لتحقيق الللشللفللاء، خللاصللة وأن 
بعض املرضى ال يتمكنون من احلصول 

على العاج ألنها تكلّف مبالغ كبيرة.
وأوضلللح  أن منللاء للزكاة والتنمية 
املجتمعية تسعى من خال “شفاء3” إلى 
حتقيق األمن االجتماعي واألمن الصحي 
واألمن املعيشي، فهي تهدف إلى تخفيف 
من معاناة مرضى السرطان خاصة أن 
بعضهم ال يتمكنون من احلصول على 
جميع جرعاتهم العاجية بشكل منتظم 
ألنها تكلف مبالغ كبيرة حيث تصل قيمة 
اجلرعة الواحدة إلى حوالي 1850 دينارا 
وال يستطيعون احلصول عليها، مما أدى 

إلى تدهور حالتهم الصحية.
وأكد أن مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
وضعت ضمن استراتيجيتها اخليرية 
ضللرورة التعاون والشراكة مع اجلهات 
اخللليللريللة وذللللك بللهللدف تللطللويللر العمل 
اخليري وتفعيل آلية تعامله سواء كان مع 
املؤسسات واجلهات الرسمية أو مع جميع 
أفراد املجتمع أو مع املبرات اخليرية، وها 
نحن اليوم نؤكد على هذه الشراكة من 
خال إطاق “شفاء3” بالتعاون مع مبرة 
الدعم االيجابي ملرضى السرطان وشركة 
الغامن هلثكير لللأدويللة واحملسنني من 
أبناء الكويت الذين ال يدخرون جهداً في 

تقدمي املساعدات لأسر احملتاجة.
وتوجه العتيبي في ختام كلمته بأهمية 
الشراكة االستراتيجية بني املؤسسات 
اخليرية والتي أصبحت من أهم األعمدة 
الللتللي يللرتللكللز عليها الللعللمللل اإلنللسللانللي 
واخللليللري، فلم يعد بإمكان املؤسسات 
اخليرية أن تعيش في معزل عن بعضها 
البعض مشيراً إلى أن الشراكة املجتمعية 
مللن قيم منللاء أرستها فللي عملها وذلللك 
بهدف التكامل مع املؤسسات اخليرية 
األخرى متوجهاً بالشكر إلى كل من مبرة 
الدعم اإليجابي لعاج مرضى السرطان 
ومركز الكويت ملكافحة السرطان واملدير 

التنفيذي لشركة الغامن هلثكر.

أكد رئيس جمعية املهندسني 
الكويتية وعميد كلية العمارة 
حرصهما على تعزيز التعاون 
لعقد االختبارت املهنية ورفع 
مستوى الوعي املجتمعي بأهمية 
املعماري فللي مختلف األعمال 

الهندسية وخاصة االنشاءات . 
جللاء ذلللك فللي خللتللام توقيع 
مذكرة تعاون وتفاهم بينهما 
مبللقللر اجلمعية صللبللاح أمللس، 
التي وقعها كا  رئيس اجلمعية 
املهندس فيصل دويلللح العتل 
وعميد كلية العمارة بجامعة 
الكويت الدكتور عمر خطاب،  
بلللاإلضلللافلللة مللسللاعللد الللعللملليللد 
للللللشللؤون الللطللابلليللة الللدكللتللور 
عللبللد الللللله احمللليللسللن و رئيس 
قسم التصميم املرئي الداخلي 
الدكتور طال الكندري، عضو 
مجلس إدارة اجلمعية املهندس 
علللللللي مللحللسللنللي، امللللعلللملللاري 
فللريللد عللبللدال و رئيسة رابطة 
املعماريني باجلمعية املهندسة 

فجر الهندي.
 وفلللي خللتللام الللتللوقلليللع قللال 
العتل: اليوم تاريخي بالنسبة  
اجلمعية والكلية  فللي توقيع 
مذكرة التعاون لتفعيل تكامل 

األدوار بلليللنللنللا كللمللهللنللدسللني 
ومعماريني، وهذا تتويج لتفعيل 
دور رابطة املعماريني للجمعية 
برئاسة املعمارية فجر الهندي، 
مضيفا أننا ومنذ تولينا رئاسة 
اجلمعية حرصنا على تفعيل 
دور املللعللمللاري الكويتي، فهو 
جلللزء ال يللتللجللزأ مللن اجلمعية 
منذ تأسيسها ومللن ثللم تطور 

نشأتها، مشيفا أن املذكرة تركز 
على عقد االختبارات االحترافية 
للمعماريينوجتشد الشراكة 

املجتمعية بللني املللهللن والعمل 
األكادميي.  من جهته قال عميد 
الكلية الللدكللتللور عمر خطاب:  

امللللذكلللرة، عللمللل انللتللظللرنللاه منذ 
فترة وأهميته تنبع من ضرورة 
توعية املجتمع بأهمية مهنة 

الللعللمللارة مللن خلللال اجلمعية 
ومن خال تبنيها تطوير املهنة 
واالهللتللمللام بتثبيت اخلريجني 

للحصول على كل مايستحقونه 
، مشيرا الى أن  اجلانبني تبادال 
التعاون منذ  انشاء قسم العمارة 
وكانت الكلية مساهمة في كل 
أنشطة اجلمعية بللل ومللبللادرة 
منذ فترة طويلة ، واجلمعية 
اهتمت بالتخصص العمارة 
دليل على وعيها وعلى مجلس 
االدارة بأهمية دور املعماري في 

العملية الهندسية ككل ، فنحن 
نعتقد أن العمل الهندسي عمل 

جماعي وخاصة باالنشاءات.
وتللنللص ملللذكلللرة الللتللعللاون 
املوقعة بني الكلية واجلمعية 
على تعزيز التعاون والتنسيق 
العملي املشترك لتعميق وتطوير 
التبادل في املجاالت األكادميية 
واملهنية والتدريبية من خال 
االستعانة باخلبرات احمللية 
واإلقليمية والعاملية، وتقدمي 
اخللتللبللارات الللشللهللادات املهنية 
وخاصة للمعماريني والراغبني 
بللاحلللصللول علللللى االحلللتلللراف، 
تنظيم الللنللدوات وورش العمل 
واحللقات النقاشية واملشاركة 
باملؤمترات مع تبادل الوثائق 
ومصادر املعلومات والدوريات 

واملطبوعات.
وتللضللمللنللت املللللذكللللرة بللنللدا 
لتبادل االستشارات من خال 
االستعانة باخلبراء واملختصني 
لللللدى اللللطلللرفلللني، واللللبلللراملللج 
الللتللوعللويللة واإلرشلللاديلللة ذات 
العاقة بالقضايا املجتمعية، 
وسلللتلللزود الللكللللليللة اجلمعية 
بأسماء خريجيها لتحقيق مزيد 

من التواصل معهم. 

لتعميق وتطوير التبادل في املجاالت األكادميية واملهنية والتدريبية

 »املهندسني« توقع  مذكرة تعاون  مع كلية العمارة 

تبادل االتفاقية بني الطرفني بحضور املشاركني في حفل التوقيع
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العتل وخطاب يوقعان مذكرة التعاون

املهنية  االخ��ت��ب��ارات  ف��ي  الكلية  خ��ب��رات  م��ن  ل��اس��ت��ف��ادة  مهمة  خ��ط��وة  ال��ع��ت��ل: 
اجلمعية   خ��ال  م��ن  ال��ع��م��ارة  مهنة  بأهمية  املجتمع  توعية  ض���رورة  خ��ط��اب: 

الكندري: نسبة اإلجناز 
في تشطيبات مبنى 

»احملاسبني« اجلديد 
80 في املائة  وصلت إلى 

كشف مدير مشروع املبنى اجلديد جلمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية وعضو مجلس 
اإلدارة السابق طللارق الكندري عن أن نسبة 
ما مت إجنللازه في التشطيبات اخلاصة مببنى 
اجلمعية اجلديد يصل إلللى ما يقارب من 80 
باملئة، متوقعاً االنتهاء من كافة التشطيبات 

اخلاصة باملبنى في األشهر القليلة القادمة.  
ولفت الكندري، في بيان صحفي، إلللى أن 
املللقللاول بللدأ في إجنللاز التشطيبات املطلوبة 
الداخلية واخلارجية منذ شهر نوفمبر املاضي، 
مبيناً أن جلنة املقر واملبنى اجلديد املختصة 
بللاإلشللراف على عمل املبنى تعمل جاهدة مع 
املقاول املعني بتشطيبات املبنى على حتقيق 
أعلى معايير اجلللودة واالتللقللان في تشطيب 
املبنى وبشكل يتفق مع احتياجات ومتطلبات 

اجلمعية في املدى الطويل. 
  واختتم الكندري تصريحه بالقول: هناك 
آمال كبيرة بتسليم املبنى وإجنازه في األشهر 
القليلة القادمة متهيداً إليصال التيار الكهربائي  
قبل موعده احملدد ليتسنى ألعضاء اجلمعية 
العاملني واملنتسبني من االستفادة من اخلدمات 
التي سيقدمها املبنى وخاصة في مجال التدريب 
والتطوير  املهني ملقدراتهم ، باإلضافة إلى 
إفساح املجال أمام مجلس اإلدارة ومتكينه في 
حتقيق استراتيجيته وتطوير أعمال املهنة 
أعمال املهنة بالشكل املطلوب ، خاصة وأن 
املبنى احلالي لم يعد يتسع لتحقيق الرؤية 
واالستراتيجية املتطورة للجمعية ، فضاً عن 

تلبية احتياجات األعضاء بشكل كبير.

العتيبي: نسعى من خال »شفاء3« إلى حتقيق األمن االجتماعي والصحي واملعيشي 

»مناء« للزكاة والتنمية املجتمعية تدعم
مرضى السرطان بربع مليون دينار

سعد العتيبي  
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أكللد املللديللر الللعللام للهيئة 
الللعللامللة للشباب الكويتية 
عبدالرحمن املطيري أن تطوير 
املللراكللز الشبابية أهللم ركائز 
العمل الشبابي التي تنتهجها 
الللهلليللئللة لللتللكللون حللاضللنللات 
مناسبة للشباب ومبادراتهم 
ومكانا مميزا وآمنا ملمارسة 
هواياتهم وتطوير مهاراتهم 

في املجاالت الشبابية.
وقلللال املللطلليللري فللي كلمة 
للله عللقللب افللتللتللاحلله األعللمللال 
الللتللطللويللريللة ملللركللز شللبللاب 
الشامية مساء أمس األول: إن 
توجه الهيئة لتطوير املراكز 
يأتي تنفيذا الستراتيجيتها 
الللتللي أقلللرت عللام 2016 بأن 
تللكللون هلللذه املللراكللز مجهزة 
لتصبح متاحة جلميع أفراد 
املللجللتللمللع وأن يستفيد من 
أنشطتها الشباب من اجلنسني 

وفي مقدمتهم ذوو اإلعاقة.
وأضلللاف أن املللركللز وبعد 
أن بللات جللاهللزا جلهة لبنية 
التحتية سيشهد في الفترة 
املللقللبلللللة تنظيم الللعللديللد من 
الندوات واحملاصرات وورش 
العمل في املجاالت االجتماعية 
والشبابية وذلللك في قاعات 
امللللركلللز بللجللانللب الللنللشللاط 

الرياضي املعتاد.
وذكللر أن املرحلة الثالثة 
فللي تللطللويللر امللللراكلللز تتمثل 
بلللإشلللراك الللقللطللاع اخللللاص 
السيما املشاريع الصغيرة 
واملللتللوسللطللة الللتللي ميتلكها 
شباب كويتيون في أنشطة 
املللراكللز وهللذا التوجه يهدف 

إلللى إتللاحللة الللفللرص للشباب 
وتللوفلليللر املللسللاحللات أمامهم 
الستثمار طاقاتهم وحتقيق 

تطلعاتهم.
وبني أن خطوات الهيئة في 
تطوير العمل الشبابي بالباد 
تللأتللي تللرجللمللة لتوجيهات 
القيادة السياسية باالهتمام 
بالشباب باعتبارهم “ثروة 
األوطلللللان ومللبللعللث الللرجللاء 
ومعقد األمل” منوها بجهود 
الشباب الكويتيني من القطاع 
الهندسي بالهيئة في إجناز 

العمل بفترة زمنية وجيزة.
وأقلليللمللت بللهللذه املناسبة 
احتفالية )نحتفل وياهم 2( 
التي قدمها فريق مللبللادرات 
إميللان التطوعي والتي تأتي 
تزامنا مع احتفاالت الهيئة 

باالعياد الوطنية.
وحضر احلفل املدير العام 
للهيئة الللعللامللة للرياضة 
الدكتور حمود فليطح ونائب 
املللديللر الللعللام للهيئة العامة 
لشؤون القصر حمد البرجس 

وعدد من مسؤولي الهيئة.
يذكر أن أبللرز اإلنللشللاءات 
اجلللديللدة باملركز هللي إنشاء 
ممشى عصري وآخللر لهواة 
الدراجات الهوائية مجهزين 
لرواد املراكز وأولياء أمورهم 
إضافة إلى إنشاء ناد صحي 
متكامل ألعضاء املركز ومنطقة 

أللعاب األطفال.
كللمللا مت تللطللويللر الللقللريللة 
التراثية واحملمية الطبيعية 
فللي املللركللز فضا عللن إضافة 

الناحية اجلمالية لكل مرافقه.

استقبل رئيس جمعية إحياء 
التراث اإلسامي طارق العيسى 
سللفلليللر جللمللهللوريللة باكستان 
اإلسامية لللدى دولللة الكويت 

سجاد حيدر والوفد املرافق له.
وقللللد حللضللر اللللللللقلللاء أمللني 
سللر اجلمعية وللليللد الربيعة، 
ورئيس جلنة الللقللارة الهندية 
فللاح املطيري، وأعضاء مركز 
دعوة اجلاليات التابع للجمعية 

)اجلالية الباكستانية(.
ودار حللديللث ودي وأخللوي 
بني حيدر والعيسى عن جمعية 
إحياء التراث اإلسامي وأهدافها 
وأنشطتها وجهودها في العمل 
اخللليللري واإلنللسللانللي، وكذلك 
جللهللودهللا الللدعللويللة فللي داخللل 

الكويت وخارجها.
وقد ألقى العيسى الضوء على 
منهج إحياء التراث الذي يتميز 

بالوسطية واالعلللتلللدال، ونبذ 
التطرف واإلرهاب، والبراءة من 
املنظمات اإلرهابية، والدعوة 
إلللى الكتاب والسنة والعقيدة 
الصحيحة باحلكمة واملوعظة 
احلللسللنللة، كما شللرح العيسى 
لسعادة السفير أنشطة اجلمعية 
ووسائلها لتحقيق هذه األهداف، 
وقد أبدى سعادة السفير إعجابه 
بللهللذه اجلللهللود وأثللنللى عليها 
وثمنها، وفي ثنايا احلديث أكد 
العيسى للسفير أنلله ال ينبغي 
لإلنسان أال ينسى الغاية التي 
ُخلللللق لللهللا: }وملللا خلقت اجلن 
واإلنللس إال ليعبدون{، معرباً 
عن حبه للشعب الباكستاني 
نللظللراً ألنهم شعب متيز بحبه 

للقرآن الكرمي.
كما دار حلللوار بللني السفير 
والللقللائللمللني علللللى مللركللز دعللوة 

اجلللاللليللات )األرديلللللة( التابع 
للللللجللنللة اللللقلللارة الللهللنللديللة في 
اجلمعية منهم الشيخ عللارف 
جللويللد مللحللمللدي، ود. حافظ 
مللحللمللد اسللللحللللاق والللشلليللخ 
عبداخلالق محمد صادق، حيث 
قللدمللوا للله نشرة تعريفية عن 
املللركللز وأنشطته، ومللا يقدمه 
ملللن خللطللب ودروس باللغة 
األرديلللة، ومنهجية املللركللز في 
نشر الدعوة اإلسامية باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، وتصحيح 
عقائد املسلمني وحتذيرهم من 
االنحرافات الفكرية والسلوكية، 
كما مت إهلللداء السفير عللدد من 
الكتب واإلصللللدارات اخلاصة 
بللاملللركللز واملللتللرجللمللة باللغة 
األردية واإلجنليزية، وقد أظهر 
السفير سعادته وسروره بهذه 

األنشطة وأثنى عليها خيراً.

املطيري: تطوير املراكز الشبابية أهم ركائز العمل الشبابي 

»الشباب« تفتتح األعمال التطويرية ملركز شباب الشامية

افتتاح األعمال التطويرية ملركز شباب الشامية

طارق العيسى خال استقباله السفير الباكستاني

ضمن فعاليات مخيمها الربيعي العاشر 
حتت شعار »أوالدنا.. مسؤوليتنا«

»إحياء التراث«
تنظم محاضرة حول 

»مشكات الشباب« 
تنظم جلنة الللدعللوة واإلرشللللاد التابعة 
جلمعية إحلليللاء الللتللراث اإلسللامللي فللي سعد 
الللعللبللدالللللله مللحللاضللرة بللعللنللوان: ) مشكات 
الللشللبللاب( يلقيها الشيخ د. محمد احلمود 
الللنللجللدي، وذللللك اللليللوم األربللعللاء بعد صاة 
العشاء في مدينة سعد العبدالله – ق )6( 

– مقابل فرع الغاز . 
ويأتي تنظيم هذه احملاضرة ضمن فعاليات 
املخيم الربيعي العاشر الذي تقيمه اجلمعية 
في مدينة سعد العبدالله حتت شعار : )أوالدنا 
.. مسئوليتنا ( انطاقاً من اهتمامها الكبير 
بالنشاط العلمي والثقافي الللذي هو نشاط 
الدعوة والتربية والتوجيه واإلرشاد، وإبراز 
التعاليم اإلسامية الشرعية الصحيحة بأفضل 
صلللورة، والللدعللوة إليها باحلكمة واملوعظة 
احلسنة ، والتحذير من البدع والفنت والتطرف 
والغلو، وذلك من خال العديد من احملاضرات 
واللللللدروس الللشللرعلليللة املللتللنللوعللة، وتللوزيللع 
وطباعة النشرات والوسائل اإلرشللاديللة في 
األماكن العامة، واملشاركة في تنظيم املعارض 

التربوية اخلاصة بتربية الشباب وتوجيههم.
ومما يجدر ذكره أن جلنة الدعوة واإلرشاد 
فللي سعد العبدالله تتولى مسئولية نشر 
الكلمة الطيبة في املجتمع والتصدي باحلكمة 
واملوعظة احلسنة لعوامل االنحراف العقائدي 
واألخاقي التي تستهدف قيم ومثل املجتمع، 
وذلللك من خللال توزيع الكتيبات واألشرطة 

اإلسامية ، وعقد احملاضرات والندوات .

عبدالرحمن املطيري يتقدم احلضور


