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الهيئة اخليرية تكرم الناشط احلصينان وفريقه اإلنساني

املعتوق :أبناء الكويت قدموا منوذج ًا إبداعي ًا مشرف ًا في دعم قيم اإلنسانية و األمل
اجل � � � � � ��اس � � � � � ��ر :األف� � � � � � �ك � � � � � ��ار اإلب � � � � ��داع� � � � � �ي � � � � ��ة ل � � � �ل � � � �ط� � � ��اق� � � ��ات ال� � � � �ش � � � ��اب � � � ��ة وال� � � � � � �ف � � � � � ��رق ال� � � �ت� � � �ط � � ��وع� � � �ي � � ��ة ف � � � ��اق � � � ��ت ج� � � � �ه � � � ��ودن � � � ��ا ع � � � �ل� � � ��ى م � � � � ��ر ال� � �س� � �ن �ي ��ن
كرمت الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية ثلة من أبناء الكويت الفاعلني
ف��ي احل��ق��ل اإلن��س��ان��ي ع��ل��ى منصات
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وه��م الناشط
اإلنساني محمد احلصينان املعروف
بأدائه اإلبداعي وفريقه املتميز ماجد
الزعابي ،وعبدالرحمن البداح وعبدالله
الشايجي جلهودهم ال��رائ��دة في دعم
مسيرة العمل اخليري.
وق����ال رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة
اإلسالمية العاملية  ،املستشار بالديوان
األم��ي��ري د .عبدالله امل��ع��ت��وق خالل
كلمته في حفل التكرمي بحضور رؤساء
وقيادات اجلمعيات اخليرية إنه يشعر
بالفخر واالع��ت��زاز بهذا الفريق الذين
سطر صفحة مضيئة من صفحات العمل
اخليري ،وقدم منوذجاً إبداعياً مشرفاً
في دعم قيم اإلنسانية ومعاني األمل
وروافد احلياة.
وأض��اف د .املعتوق إننا اعتدنا في
الهيئة اخليرية اإلس�لام��ي��ة العاملية
أن ن��ك��رم رم����وز ال��ع��ط��اء وص��نّ��اع
األم���ل وأص��ح��اب امل��ب��ادرات الناجحة
واإلجن���ازات اإلنسانية الكبيرة ،قائال
للمكرمني :شكرا ً لكم من القلب ،شكرا ً
لعطائكم  ،ش��ك��راً لهمتكم العالية،
شكرا ً لنفوسكم الكرمية ،شكرا ً ألدائكم
االحترافي الرائع.
وتابع موجها خطابه للمحتفى بهم
ق��ائ�لاً :لقد ضربتم بفكركم اإلنساني
اإلبداعي وصنيعكم احلضاري األصيل
املثل والقدوة ،ورسمتم للقيم االنسانية
النبيلة ص��ورة مشرقة ،وأسهمتم في
بناء املكانة اإلنسانية املرموقة لدولة
الكويت ،ومن هنا فقد استحققتم الشكر
والتقدير ،عمالً باحلديث الشريف “ من
ال يشكر الناس ال يشكر الله».
وش���دد د .امل��ع��ت��وق على إن إسعاد
اآلخرين ال سيما الفقراء واملستضعفني
م��ن أح��ب األع��م��ال إل��ى الله تعالى كما

لقطة جماعية خالل حفل التكرمي

املعتوق مكرما ً احلصينان

احمل � �ي� ل��ان :ال �ش �ب ��اب ق ��ام ��وا ب �ج �ه ��ود م �ض �ن �ي��ة م ��ن ال �ت �ن �س �ي��ق وال �ت �خ �ط �ي��ط وامل �ت ��اب �ع ��ة وال� �ت ��واص ��ل م ��ع امل �ت �ب��رع�ي�ن
احل � �ص � �ي � �ن � ��ان :احل � � �م� �ل ��ات اخل� � �ي � ��ري � ��ة ل � �ي � �س� ��ت ج� � �ه � ��دي وح � � � � ��دي ب � � ��ل ن� � �ت � ��اج ت � � �ع � � ��اون وم � � �ش� � ��ارك� � ��ة اآلالف
ج��اء ف��ي احل��دي��ث الشريف “ إنَّ أحَ ��بَّ
الفرائض إدخ��الُ
ِ
األعمالِ إلى الل ِه بع َد
السرو ِر على امل ُسلِ ِم “ وأن تلك السعادة
ُّ
توجب املغفرة من الله عز وجل كما ورد
موجبات
ِ
في احلديث الشريف “ إنَّ مِن
ال��س��رو َر على أخيكَ
امل��غ��ف��ر ِة إدخ��ا َل��ك ُّ
َنفيس كُرب ِت ِه
َ
املسلِمِ ،وإشباعَ جَ وعتِه ،وت
«.
ودع��ا العاملني ف��ي احلقل اخليري
إل��ى التشمير عن السواعد ومواصلة

ال��ع��ط��اء لنيل ال��س��ع��ادت�ين ف��ي الدنيا
واآلخ�����رة ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ع��ث األم��ل
في القلوب املتعبة واألرواح املنهكة،
واحياء النفوس الواهنة ،واطعام األفواه
اجلائعة ،و كسوة األج��س��اد العارية،
وتشغيل األي���دي العاطلة ،وتطبيب
اجلراح الغائرة ،ومحو األمية املتفشية.
ولفت إلى إن هذه الصورة اإلنسانية
احلضارية التي صنعها هذا الفريق تأتي
متزامنة مع االحتفاء العاملي بالكويت

ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ت��وق��ع إت�ف��اق�ي��ة م�ش��روع احل��رم
الطبي في املدينة اجلامعية
وق��ع��ت ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت عقد
اتفاقية دراسة وتصميم واالشراف
على م��ش��روع احل���رم الطبي في
مدينة صباح السالم اجلامعية مع
ائتالف املستشارين العامليني.
وق��ال مدير اجلامعة األستاذ
ال��دك��ت��ور ح��س�ين األن���ص���اري في
تصريح صحفي أمس األربعاء إن
جامعة الكويت متثل أحد أهم ركائز
العلم واملعرفة والتطور املجتمعي
مضيفا ان مشروع احل��رم الطبي
ميثل نقلة نوعية وخطوة جديدة
في مسيرة املشروع الوطني الرائد
في اخلطة اإلمنائية في البالد.
وأوضح األنصاري أن املشروع
يشتمل على البنية التحتية ومبان
رياضية ومبان للخدمات ومبان
مل��واق��ف متعددة األدوار إضاقة
الى مبان لكليات طبية منها الطب
والعلوم الطبية املساعدة وطب
األس��ن��ان وال��ص��ي��دل��ة والصحة
ال��ع��ام��ة ف��ض�لا ع���ن املستشفى
التعليمي الذي يضم مركزا بحثيا.
وذك����ر أن اس��ت��ك��م��ال أع��م��ال
مكونات املخطط الهيكلي للحرم

جانب من توقيع اإلتفاقية

اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د ي��أت��ي ليعمق
ال���ت���زام امل��ؤس��س��ات التعليمية
بدورها األك��ادمي��ي ومسؤوليتها
االجتماعية عبر توسيع وتطوير
قدرات مرافقها وحتديث جتهيزاتها
وخدماتها.
وأف���اد األن��ص��اري ب��أن جامعة
ال���ك���وي���ت أدرك������ت أن دوره����ا
ف��ي حت��ق��ي��ق ال��ت��ط��وي��ر املتكامل
للمجتمع ال يستغني عن االلتزام
بالتوسع الطموح لتخصصاتها

وبرامجها التعليمية وكلياتها
وخدماتها في إطار من التخطيط
الدقيق الحتياجات س��وق العمل
وم��ت��ط��ل��ب��ات احل��داث��ة وال��ت��ط��ور
الوظيفي والتخصصي.
وأعرب عن الشكر والتقدير لكل
اجلهود املبذولة والتي ساهمت في
الوصول إلى مرحلة توقيع العقد
متمنيا التوفيق للشركات املنفذة
والفريق اجلامعي املشرف على
املشروع.

مكتبة الطالب اجلامعي تفتتح معرض بيع الكتب
الدراسية لطلبة «العلوم» و«الهندسة والبترول»

كعاصمة للعمل اإلن��س��ان��ي وتسمية
أميرها بقائد العمل اإلنساني داعيا إلى
مزيد من النجاح واالجناز.
نقلة نوعية في العمل اخليري
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال رئ��ي��س اجلمعية
الكويتية لالغاثة أحمد اجلاسر إن ما
يقوم به هؤالء الشباب من أعمال متميزة
وأساليب مستحدثة في جمع التبرعات
أمر يستوجب الشكر والتقدير إلسهامه
في احداث نقلة نوعية في مجال العمل

اخليري ،و إن هذه األفكار اإلبداعية على
يد هذه الطاقات الشابة فاقت جهودنا
على مر السنني.
وت��اب��ع اجل��اس��ر إن ال��ك��وي��ت تشهد
حت��رك�اً إنسانياً إب��داع��ي�اً م��ن الطاقات
الشبابية والفرق التطوعية واجلمعيات
ال
احلديثة التي استطاعت أن تقدم عم ً
مم��ي��زا ً ف��ي أس��ل��وب ج��م��ع ال��ت��ب��رع��ات
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ح��ص��ول ال��ك��وي��ت على
شهادة عاملية بتسميتها مركزا ً إنسانياً

عاملياً وتتويج سمو األمير قائدا ً للعمل
اإلنساني.
وأوض��ح أن األساليب التكنولوجية
احل��دي��ث��ة ل��ل��ف��ري��ق ن��ق��ل��ت ب��ال��ص��ورة
احل��ي��ة األوض����اع اإلنسانية الصعبة
التي يعانيها املعوزون داخ��ل الكويت
وخ��ارج��ه��ا ،فطرقت عليهم األب���واب ،
وأظ��ه��رت معاناتهم  ،كما نقلت فرحة
املستفيدين بعد أن تلقوا املساعدات،
فرحة الطالب بحقيبة املدرسة ،وفرحة

الفقراء بتفجر ينابيع املياه في قرى
أفريقيا ،وفرحة املستأجر بدفع ايجار
سكنه شهرياً ،وس��ط متابعة املتبرع
بعينيه حلقائق األمور.
وب���دوره ق��ال رئيس مجلس إدارة
العون املباشر د.عبدالرحمن احمليالن إن
هذا الفريق املتميز استطاع أن يستخدم
أخطر وأه��م األدوات التكنولوجية في
حشد النفع للمسلمني بأقل تكلفة وأسرع
وق��ت وأكثر إنتاج  ،وأن مجلس إدارة
اجلمعية ق��دم الدعم لهؤالء الشباب،
وت��ف��ه��م دوره����م وأف��س��ح ل��ه��م امل��ج��ال
للتميز واإلب���داع ،فتمكنوا بكل اقتدار
م��ن اس��ت��خ��دام التكنولوجيا احلديثة
وشبكات التواصل االجتماعي في إدارة
حمالت مليونية أسهمت في خدمة العمل
اخل��ي��ري .وأوض��ح أن ه��ؤالء يقومون
بجهود مضنية من التنسيق والتخطيط
واملتابعة وال��ت��واص��ل م��ع املتبرعني ،
وأن اجنازاتهم مفخرة لكل العاملني في
احلقل اخليري ،معربا عن شكره اجلزيل
للهيئة اخليرية ورئيسها د.املعتوق
لتنظيمها حفل التكرمي.
قيادات العمل اخليري قدوتنا
وف��ي كلمة مقتضبة ،ق��ال الناشط
محمد احلصينان البد للجميع أن يعرف
أن احلمالت خيرية ليست جهد محمد
احلصينان وحده ،بل هي نتاج تعاون
ومشاركة آالف األش��خ��اص ،وه��م من
يستحقون الكرمي  ،وأن قيادات العمل
اخليري هم قدوتنا في هذا املجال.
وكان احلصينان قد شارك خالل شهر
رمضان املاضي في حملة “ألف بير”
التي دشنتها جمعية ال��ع��ون املباشر
مبشاركة  69ألف متبرع  ،ويشار إلى إن
احلملة جمعت أكثر من  5ماليني دينار
بعد أن رفعت سقف طموحها من حفر
 1000بئر إلى  1500في دول إفريقية
عدة بهدف إيصال املياه النظيفة ملا يزيد
على مليون نسمة.

التوجيه املجتمعي في «األوقاف» يصدر نشرة دورية عن أهمية العلم
تزامنا مع العام الدراسي اجلديد تقوم
وزارة األوق��اف والشئون اإلسالمية من
خالل مكتب التوجيه املجتمعي بإصدار
النشرة الدورية للمكتب بحيث تتناول
م��وض��وع العلم وأهميته وح��ث ديننا
االسالمي احلنيف على ض��رورة التمسك
به والسعي دوم��ا لالستزادة منه ،كما
يتطرق للحديث ع��ن ف��وائ��ده وأث���ره في
الفرد واملجتمع وأيضا يتضمن مالحظات
تخص ال��ع��ام ال��دراس��ي وامل��درس��ة كما
يتوجه برسائل للمعلمني واملعلمات.
كما يضيف مكتب التوجيه املجتمعي
ل��ذل��ك امل��ن��ش��ور ن��ش��رة أخ���رى ق��د أعدها
املكتب مسبقا بشأن ظاهرة الغش ملا لهذه
الظاهرة من أبعاد ومخاطر على أبنائنا
ومستقبلهم والتوصيات التي انتهت اليها
تلك الدراسة.
وقام مكتب التوجيه املجتمعي منذ بداية

العام ال��دراس��ي بإطالق حمله توعوية
تتضمن بعض اإلرش����ادات والنصائح
املتعلقة بأهمية احترام القانون واللوائح
املرورية حتت عنوان “ ابناؤنا مستقبل
الوطن” وذل��ك من خالل حسابه بتويتر
tawjeeh2018
كما يتم أيضا االع��داد لرسالة أخرى
تتحدث عن العنف امل��درس��ي وحت��ث من
خ�لال فصولها على االه��ت��م��ام ب��ال��وازع
الديني ل��دى الناشئة وض���رورة توفير
املناخ النفسي والتربوي املناسب لهم
وت��ع��زي��ز دور االس���رة ومساهمتها في
غرس القيم الدينية واألخالقية ومن أهمها
التسامح وحب عمل اخلير.
م��ن جهته أك��د م��دي��ر مكتب التوجيه
املجتمعي مشعل العتيبي سعي املكتب
من خالل خطته الى حتقيق الشراكة على
املستويات كافة وصوال للرؤية املنشودة

ل��ل��وزارة وه��ي ال��ري��ادة عاملياً في العمل
االسالمي وإضفاء قيمة التميز التي تعد
من اهم القيم التي تضمنتها اخلطة على
كافة االع��م��ال م��ن خ�لال االختصاصات
امل��ن��اط��ة ب��ه موضحا أن املكتب يسعى
الى التنسيق مع وزارة التربية لتوزيع
تلك النشرة على طلبة وطالبات املرحلة
املتوسطة نظرا ً للدور الرئيسي للعلم في
رفع راية الشعوب واملساهمة بنهضتها.
واوض���ح العتيبي أن املكتب ي��درس
حاليا انشاء ابلكيشن كموقع للتواصل مع
اجلمهور حول أي استفسارات او نصائح
توعويه تتعلق ي أي ظاهره من الظواهر
احملتمية.
وشكر العتيبي جميع العاملني في
مكتب التوجيه املجتمعي على جهودهم
البارزة ومعاصرة ما يستجد من أحداث
باملجتمع.

مشعل العتيبي

مدير عام «التطبيقي» يستكمل جولته التفقدية
على معاهد الهيئة التدريبية
استكمل مدير عام الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .علي املضف اليوم
األرب��ع��اء امل��واف��ق  12سبتمبر اجل��اري
ج��والت��ه امل��ي��دان��ي��ة إل���ى ب��ع��ض امل��ع��اه��د
التدريبية التابعة للهيئة في إطار جوالته
امليدانية للوقوف على م��دى جاهزيتها
الستقبال العام التدريبي اجلديد -2018
.2019
التقى مدير ع��ام الهيئة خ�لال جولته
ال��ت��ي شملت معهد ال��ت��دري��ب اإلنشائي
واملعهد الصناعي  -صباح السالم واملعهد
العالي للخدمات اإلداري��ة مب��دراء املعاهد
ومساعديهم ورؤس���اء األق��س��ام العلمية
وال��ت��دري��ب��ي��ة وأع��ض��اء اللجنة العلمية
واستمع خ�لال اجتماعه بهم ال��ى بعض
املقترحات التي من شأنها تيسير العملية

التعليمية والتدريبية والنهوض بها.
ومن اجلدير بالذكر أن مدير عام الهيئة
قد بدأ في بداية األسبوع اجل��اري جولته
امليدانية والتي شملت زيارة املعهد العالي
لالتصاالت واملالحة واملعهد العالي للطاقة
وامل��ع��ه��د الصناعي  -ال��ش��وي��خ ومعهد
التمريض.
راف��ق مدير ع��ام الهيئة خ�لال اجلولة
كل من نائب املدير العام لشؤون التدريب
م .ط��ارق العميري ون�ائ�ب امل�دي�ر العام
للشؤون اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة م .حجرف
احلجرف ومدير مكتب العالقات العامة
واإلع�لام أ.فاطمة العازمي ومدير إدارة
اخلدمات العامة م.فنيس العجمي ومدير
إدارة اإلنشاءات الهندسية والصيانة م.
فريد العوضي.

م .محمد الطويل يكرم مدير عام الهيئة د .علي املضف أثناء زيارته للمعهد

تتمات

أكد أن إيران

جانب من املعرض

أعلنت مدير إدارة مكتبة الطالب
اجل��ام��ع��ي ع��واط��ف ع��ب��د احلليم
حسني حجي بأنه بعد التعاون
والتنسيق الذي مت بني إدارة مكتبة
الطالب وكلية العلوم واملوافقة
على حجز قاعة خاصة ملعرض
بيع الكتب ال��دراس��ي��ة مت افتتاح
م��ع��رض ب��ي��ع ال��ك��ت��ب ال��دراس��ي��ة
لطلبة كليتي العلوم والهندسة

والبترول للفصل الدراسي األول
،2019/2018والذي يقام مبقر
كلية العلوم باخلالدية مببنى
 30خ أعلى كافتيريا كلية العلوم،
وذل��ك خالل الفترة من يوم األحد
امل��اض��ي إل���ى اخل��م��ي��س امل��واف��ق
 2018/9/20من الساعة  8ص
وحتى الساعة 1م وذل��ك تسهيالً
للطلبة في احلصول على كتبهم

الدراسية دون معاناة وصولهم
إلى موقع املكتبة باحلرم اجلامعي
 الشويخ.وبدورها تقدمت حجي بجزيل
الشكر لكل من تعاون إلجناح هذا
املعرض ،متمنية االستمرار فيما
بينهم خلدمة الطلبة والوصول
إلى األهداف املرجوة بتوفير الكتب
الدراسية جلميع الطلبة.

كما أشار الى أهمية الدفاع اجلوي والصاروخي واألمن
البحري ومكافحة اإلره��اب من أجل التصدي للتحديات
األمنية املشتركة ووضع حلول حقيقية لها.
وش��دد على أهمية االتفاق على االلتقاء على املستوى
العسكري «رغم أي قضية» مبا يصب في صالح اجلميع
ال��ى جانب «انتهاز كل فرصة لدفع ه��ذه املناقشات إلى
مرؤوسينا لتفعيل وحتقيق مراحل محددة» إضافة الى
احلاجة للتوصل الى اتفاق حول من سيستضيف اجللسة
القادمة.
وذك��ر ان وزي��ر ال��دف��اع األميركي جيم ماتيس اجتمع
أخيرا في الواليات املتحدة مع عدد من السفراء وامللحقني
العسكريني من الدول املشاركة باملؤمتر وجدد التأكيد على
ان بالده ستظل «شريكا مخلصا».
واشار الى ان هناك تهديدين أمنيني مستمرين في املنطقة
وهما «أعمال إيران املزعزعة لالستقرار واملنظمات املتطرفة
العنيفة» مؤكدا ض��رورة تعزيز ودم��ج القدرات ملصلحة

األمن القومي املشترك.
وقال «نعلم بصفتنا خبراء عسكريني املخاطر ونحتاج
إلى جت��اوز كل القضايا» موضحا ان «كل دول��ة خليجية
والقوات أمريكية في املنطقة عرضة ملخاطر مثل الصواريخ
الباليستية والطائرات ب��دون طيار واإلره��اب من جانب
خصومنا املشتركني».
واك��د وج��ود مساهمات رئيسية م��ن قبل العديد من
الشركاء اخلليجيني في سوريا وأفغانستان معربا عن
امتنانه لزيادة هذه املساهمات.
وأوض��ح ان ه��ذه املساهمات أحدثت تأثيرا كبيرا مبا
يصب في صالح سورية كما أحدثت على وجه اخلصوص
تأثيرا كبيرا في أفغانستان لهزمية ما يسمى تنظيم الدولة
اإلسالمية (داع���ش) وتقريب حركة طالبان من عملية
املصاحلة وبناء ق��درات قوات األمن األفغانية الى جانب
الشراكة مع بعثة حلف شمال األطلسي (ناتو).
وأع��رب عن أمله في ان يكون هذا املؤمتر فرصة طيبة
للتشارك في املعلومات واحلفاظ على عالقات عسكرية
رفيعة املستوى الى جانب اتخاذ اخلطوات الالزمة لضمان

االمن وحتقيق املصالح الوطنية واملشتركة.

«األمم املتحدة»
في هجمات متثل جرائم ح��رب .وذك��ر مسؤول باألمم
املتحدة لـ«رويترز» أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات
الكيماوية التي وثقتها جلنة التحقيق في ش��أن سوريا
في البالد منذ عام  2013إلى  39هجوما منها  33هجوما
منسوبا للحكومة .ول��م يتم حتديد هوية املتسبب في
الهجمات الستة األخرى.
وأض��اف احملققون في تقريرهم «الستعادة الغوطة
الشرقية في أبريل ،شنت القوات احلكومية العديد من
الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية
عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية» في
إش��ارة إلى أح��داث وقعت بني  22يناير وأول فبراير في
منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية ،إحدى ضواحي
العاصمة دمشق

