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حملة جديدة للنجاة في يوم عرفة 

»قرية النجاة اإلنسانية« بالنيجر بصمة 
جديدة لكويت اإلنسانية في القارة السمراء

كشف رئيس قطاع املوارد واالعالم  
ف��ي جمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة  عمر 
يعقوب الثويني - عن اط��الق حملة 
انسانية  في يوم عرفة القادم مبجمع 
) 360 م��ول ( بالزهراء ، حتمل اسم  
“ قرية النجاة اإلنسانية” وسيتم 
تنفيذها بجمهورية النيجر ، وتستهدف 
م��ن خاللها بناء 50 منزل ومدرسة 
للمرحلتني “ االبتدائية واملتوسطة” 
ومسجدا وم��زرع��ة وقفية وحفر بئر 
ارتوازي يوفر املياه الصاحلة للشرب 
لسكان القرية وغيرها من اخلدمات 

األخ���رى ، م��ؤك��داً أن اجلمعية تقوم 
بتنفيذ ه��ذا امل��ش��روع بالتنسيق مع 
وزارت��ي الشؤون واخلارجية و تبلغ 
تكلفة بناء القرية 300 أل��ف دينار 
كويتي، وتخدم قرابة 4500 إنسان 
، وأن ه��ذه القرية تعد بصمة جديدة 

لكويت االنسانية في القارة السمراء .
وأوض����ح ال��ث��وي��ن��ي :أن اجلمعية 
تستهدف م��ن ب��ن��اء “ ق��ري��ة النجاة 
اإلنسانية” توفير احلياة الكرمية لعدد 
50 أسرة ممن ال تتوافر لديهم املساكن 
التي تليق باإلنسان وحتفظ كرامته، 

وكذلك تتيح القرية فرصة التعليم 
املناسب للنشء من خالل  نشر العلوم 
وامل��ع��ارف واآلداب وتخريج أجيال 
واعية واالهتمام بتربية األجيال على 
موائد القرآن الكرمي والسنة املطهرة، 
ب��ج��ان��ب ت��ق��دمي االه��ت��م��ام وال��رع��اي��ة 
الطبية، عالوة على استثمار الطاقات 
املعطلة وحتويلها إلى أي��ادي منتجة 
ذات أثر فعال ، وميكن التواصل لدعم 
القرية باالتصال على 1800082 أو 
زي��ارة حسابات اجلمعية على مواقع 

التواصل االجتماعي.

ماضي اخلميس: اختيار دبي 
 2020 عاصمة لإلعالم العربي 

سيحقق جناحات كبيرة
اشادت هيئة امللتقى االعالمي 
العربي باختيار دب��ي عاصمة 
لالعالم العربي 2020 ، مؤكدة 
على ال���دور ال��ري��ادي لدبي في 
صناعة االعالم على املستويات 

العربية والدولية.
 وق����دم����ت ه��ي��ئ��ة امل��ل��ت��ق��ى 
االعالمي العربي خالص التهنئة 
والتبريكات مبناسبة اختيار 
دب��ي عاصمة ل��إع��الم العربي 
2020، متمنيه  لهم كل التوفيق 

والنجاح بهذه املهمة العربية.
 وق��د ج��اء ه��ذا االخ��ت��ي��ار من 
مجلس وزراء اإلع���الم العرب 
والذي خرج في ختام اجتماعات 
دورته اخلمسني بالقاهرة وفقا 
ملعايير مهنية ومؤسساتيه  
تتميز بها دب��ي، حيث تستحق 
ع��ن ج���داره ان ت��ك��ون عاصمة 

لالعالم العربي.
 وق������ال م���اض���ي اخل��م��ي��س 
االم��ني العام للملتقى االعالمي 
ال��ع��رب��ي مبناسبة التتويج “ 
أننا على ثقة بأن اختيار  دبي  
عاصمة لإعالم العربي سيحقق 
جناحات كبيرة ، وأن هذه السنة 
ال��ت��ي ت��ت��وج بها دب��ي  ستكون 
مميزة ملسيرة االعالم االماراتي  

والعربي ككل«.
 واض����اف ان  دب���ي تتحلى 
مبقومات عديدة تؤهلها لتكون 
عاصمة لالعالم العربي ، حيث 
ان��ه��ا تتميز مب��س��ي��رة طويلة 
وحافلة ومميزة في مجال االعالم 
، واس��ت��ط��اع��ت  دب��ي  أن تثبت 
ج���دارة كبيرة خ��الل مسيرتها 
االعالمية، مشيرا ال��ى التطور 
الهائل ف��ي االع���الم االم��ارات��ي  

ال��ذي أوج��د الكثير من الكوادر 
اإلعالمية املميزة.

 وق���ال اخل��م��ي��س أن التميز 
اإلع���الم���ي  ب��دب��ي ل��ي��س داخ��ل 
االمارات  فحسب بل استطاع أن 
يصل إل��ى خ��ارج ح��دود الوطن 
، مؤكدا ان دب��ي  جت��ارب رائ��دة 
ومم��ي��زة ف��ي ان��ش��اء املؤسسات 
اإلعالمية ذات الطابع اإلقليمي 

والدولي.
 وتعد فكرة اختيار عاصمة 
سنوية ل��إع��الم العربي ، هي 
فكرة تقدمت بها هيئة امللنقى 
االع��الم��ي ال��ع��رب��ي ق��ب��ل ث��الث 
س��ن��وات ال���ى األم��ان��ة العامة 
جلامعة ال��دول العربية ، ومت 
اق��راره��ا من قبل وزراء اإلع��الم 

العرب.
 ومت خ��الل االع���وام الثالثة 
املاضية  اختيار القدس عاصمة 
ل��الع��الم ال��ع��رب��ي ف��ي ال���دورة 
األولى وبغداد في الدورة الثانية 
، والرياض في الدورة الثالثة،  
وكانت توصيات مجلس وزراء 
اإلعالم العرب  أن تكون القدس 
هي العاصمة الدائمة لإعالم 
العربي بالتزامن مع اختيار أي 

عاصمة أخرى.

حتت شعار »قطرة دم  تنقذ حياتي«ماضي اخلميس

»املنابر القرآنية« تنظم حملتها للتبرع بالدم 
بالتعاون مع البنك األهلي املتحد

نظمت جمعية املنابر القرآنية حملة 
التبرع بالدم األولى بالتعاون مع البنك 
األهلي املتحد وبنك ال��دم  املركزي يوم 
اخل��م��ي��س 18 /7 /2019 ف��ي مجمع 
البوليفارد من الساعة ٥  وحتى ٨ م، 
وقد تواجد في هده احلملة عدد كبير من 
املواطنني واملقيمني حرصاً على املشاركة 

في إنقاذ حياة اآلخرين.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة أك���د م��دي��ر إدارة 
العالقات العامة واإلع���الم في جمعية 
املنابر القرآنية حسني العنزي أن هذه 
احلملة تأتي استشعاراً لقوله تعالى 
: “ومن أح��ي��اه��ا ف��ك��أمن��ا أح��ي��ا ال��ن��اس 
جميعا”، حيث قامت “املنابر القرآنية” 
بالتعاون مع البنك األهلي املتحد وبنك 
الدم املركزي في وزارة الصحة بإطالق 
حملة التبرع بالدم األول��ى حتت شعار 
“قطرة دم .. تنقذ حياتي”، وق��د القت 
حضورا ومشاركة من العديد من أطياف 

املجتمع صغارا وكبارا، رجاال ونساء.
 واك��د أن ه��ذا التفاعل يؤكد حب هذا 
الشعب للبذل والعطاء وتقدمي اخلير 

واإلحسان إلى الغير.
وأوض���ح ال��ع��ن��زي أن ه��ذه امل��ب��ادرة 
اإلن��س��ان��ي��ة ت��أت��ي م��ن منطلق ح��رص 
“املنابر القرآنية” على ترسيخ القيم 
القرآنية والنبوية؛ مبينا أن هذا النوع من 
احلمالت يعد مظهرا من مظاهر التضامن 
في املجتمع ال��ذي يهتم أف��راده بعضهم 
ببعض، م��ن منطلق ق��ول��ه صلى الله 
عليه وسلم: “مثل املؤمنني في توادهم 
وت��راح��م��ه��م وتعاطفهم كمثل اجلسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر األعضاء باحلمى والسهر”، الفتا 
إلى أن هذه احلملة تهدف إلى انقاذ حياة 

اآلخرين الذين هم في أمس احلاجة لنقل 
الدم. من جانبها أعربت مدير عام حماية 
العمالء و املسؤولة عن برامج املسؤولية 
املجتمعية في البنك األهلي املتحد سحر 
دشتي عن اعتزازها بتنظيم هذه احلملة 
املجتمعية، معربة عن سعادتها في تكلل 
اجلهود بالنجاح والتي أثمرت عن قبول 

٥٣ عملية تبرع من املواطنني واملقيمني 
ممن حرصوا على احلضور والتواجد في 

مجمع البوليفارد.
وأك������دت دش���ت���ي أن ه����ذه احل��م��ل��ة 
املجتمعية تأتي إمياناً من البنك األهلي 
املتحد بأهمية زيادة الوعي للتبرع بالدم، 
وتشجيعا لروح البذل والعطاء لدعم من 

هم بأشد احلاجة إلى الدم.
وت��وج��ه��ت دش��ت��ي بالشكر اجل��زي��ل 
لكل من حضر ولم يستطع التبرع بدمه 
لعدم انطباق شروط التبرع، كما تقدمت 
بالشكر لبنك ال��دم امل��رك��زي والطاقمني 
اإلداري و الطبي على تعاونهم في تنظيم 

هذه الفعالية.

عمر الثويني
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في كويت ماجيك مبشاركة جهات اهلية وتطوعية

 محافظة األحمدي تنظم املهرجان 
26 اجلاري الصيفي الترويحي 

 حت��ت رع��اي��ة وب��ح��ض��ور محافظ األح��م��دي 
الشيخ ف��واز اخلالد تنظم احملافظة املهرجان 
الصيفي الترويحي ال��ث��ان��ي حت��ت ش��ع��ار »يا 
حلو صيفنا باألحمدي 2«، وذل��ك ي��وم اجلمعة 
26 يوليو ال��ق��ادم في ُمجمع »كويت ماجيك« 
مبنطقة أبوحليفة مبشاركة  مجموعة من اجلهات 

الرسمية واألهلية والتطوعية.
    ويأتي املهرجان في دورته الثانية مؤشراً 
الهتمام احملافظة باالستمرار في تنظيمه نظرا 
للنجاح ال��ذي الق��اه في دورت��ه األول��ى والصدى 
ال��ذي حققه ل��دى املواطنني واملقيمني وال��زوار 
، وحتقيقه اه��داف��ه م��ن حيث توفير مساحات 
متنوعة م��ن ال��ت��روي��ح واملتعة والتوعية في 
آن واح��د ، وتهيئة الفرصة لعائالت املواطنني 
واملقيمني لالستمتاع بأوقات سعيدة ومفرحة في 

أجواء بهيجة ومرحة .
 ويحتضن ُمجمع كويت ماجيك فعاليات 

امل��ه��رج��ان للعام الثاني ، ال���ذي ح��رص��ت على 
املشاركة الفاعلة فيه مجموعة نوعية من اجلهات 
الرسمية واالهلية والتطوعية ، في مقدمتها وزارة 
اإلع��الم ، ووزارة الداخلية ، واإلدارة العامة 
لإطفاء ، والهيئة العامة للبيئة ، واملجلس 
الوطني للثقافة وال��ف��ن��ون واالداب ، وفريق 
ال��غ��وص الكويتي ، وف��ري��ق سنيار للغوص ، 

والبنك التجاري الكويتي داعماً.
   ويتضمن مهرجان  »يا حلو صيفنا باألحمدي 
2«  عروضاً عديدة ومتنوعة حية متميزة آلليات 
اإلدارة العامة لإطفاء وفريق الغوص الكويتي ، 
الي جانب مسابقات وجوائز للجمهور ولألطفال 
مقدمة من محافظة االحمدي ، ومن إذاع��ة دولة 
الكويت خ��الل بثها املباشر جلانب من وقائع 
املهرجان ، هذا عالوة على عروض لفرقة املاص 
للفنون الشعبية وفرقة فنون هندية وشخصيات 

الشيخ فواز اخلالدكرتونية جوالة.

ابتكار وسيلة تضمن اجلودة في مؤسسات التعليم العالي

العبدلي: تغيير األنظمة التربوية 
2035 لتتوافق مع رؤية 

دعت مستشار اجلودة واالعتماد األكادميي 
غدير العبدلي، إلى ض��رورة تغيير األنظمة 
التربوية التقليدية املتبعة في املؤسسات 
التعليمية، مبا يتوافق رؤية الكويت 2035م، 
مؤكدة أن استمرار اتباع النظام التقليدي 
يجعل مؤسساتنا غير ق��ادرة على حتقيق 

أهدافها التنموية التي تخدم الدولة.
وأوضحت العبدلي أنه وفي ظل االنفجار 
املعرفي والتطورات العلمية والتكنولوجية 
التي يشهدها العصر احل��ال��ي، ف��إن هناك 
حاجة مستمرة إلى التطوير والتحديث وفق 
معايير جديدة تأخذ في احلسبان حاجات 
الفرد واملجتمع املتغيرة في ضوء ما تفرضه 
التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة، 
من أجل متكني الطالب من مواجهة التغيرات 

العلمية واالجتماعية واالقتصادية.
وبينت أن اجل���ودة ف��ي التعليم العالي 

تعني مقدرة املؤسسة التعليمية بخصائصها 
ومميزاتها على تلبية متطلبات الطالب 
وس��وق العمل واملجتمع وكافة املنتفعني، 
الفتة إلى أنه بات من الضروري دعم اإلدارة 
التعليمية للنشاط االبتكاري بشكل جذرياً 
أو تدريجياً من خ��الل التحسني والتطوير 
ف��ي جميع امل��ج��االت االداري����ة التنظيمية 
والتسويقية والثقافية واخل��دم��ات التي 

تقدمها.
وأكدت أن متطلبات العصر احلالي تفرض 
علينا تطوير النظام التربوي ليكون بشكل 
شامل ذو ج��ودة عالية، ف��ي كافة مراحلة 
التعليمة من أج��ل إع��داد جيل متعلم قادر 
على اكتساب املعرفة وتوظيفها في حياته 
والتفاعل مع املعرفة واستيعابها وتوظيفها 
في املواقف احلياتية املختلفة وفق الظروف 

غدير العبدلياالجتماعية و االقتصادية السائدة.

اخلميس:اشراف بشكل مباشر إليصالها للمستحقني 

زكاة كيفان: حتث اخليرين دعم مشروع 
األضاحي داخل الكويت وخارجها 

تستقبل جلنة زك��اة كيفان التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية تبرعات احملسنني وأه��ل اخلير 
لتنفيذ مشروع األضاحي داخل وخ��ارج الكويت، 
وحترص اللجنة على اإلشراف املباشر على التنفيذ 
وت��ق��وم بتوثيق األض��اح��ي ون��ش��ره��ا مبنصات 

التواصل االجتماعي.
   وقال رئيس جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية 
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ال��ش��ي��خ/ ع��ود اخل��م��ي��س: نفذ 
مشروع األضاحي تبعا لرغبات احملسنني داخل 
الكويت وخارجها، حيث بلغت  األس��ع��ار داخل 
الكويت 90 دينار للخروف العربي  و70 دينار 
لألسترالي، وخارج الكويت تبدأ األضاحي من 20 
دينار كويتي لألغنام و70 دينار لألبقار، وتختلف 

القيمة من دولة ألخرى.
وفيما يتعلق بجهود اللجنة داخل الكويت بني 
اخلميس: أن زكاة كيفان تقوم بجهود حثيثة داخل 
الكويت حيال املشاريع اخليرية عامة ومشروع 
األضاحي خاصة، حيث نقوم بتجهيز الكشوفات 
اخل��اص��ة ب��األس��ر املستفيدة قبل العيد بفترة ، 
وبعدما تتم عملية الذبح و جتهيز اللحوم بطريقة 
راقية ومميزة، نقوم بدورنا  بالتواصل مع األسر 
وتسليمها األض��اح��ي ونقول لهم : أه��ل الكويت 

يقولون لكم كل عام وأنتم بخير، وحقيقة نلمس من 
شريحة املستفيدين الشكر والدعاء للكويت وأهلها 

باخلير واألمن واإلميان.
واك���د أن م��ش��روع األض���اح���ي م��ن امل��ش��اري��ع 
املوسمية الهامة التي تنفذها النجاة اخليرية  في 
أكثر من 15 دول��ة حول العالم منها دول اللجوء 
السوري ولالجئني الروهنجيا وكذلك في دولة 
الصومال الشقيق، ودول البانيا واليمن و الدول 
األسيوية وغيرها من دول العالم، أملني إدخ��ال 
الفرح والسرور على املستفيدين الذين ال يتمكنون 

من تذوق طعم اللحم إال مرات عديدة طوال العام.
واستشهد اخلميس بقول احلق سبحانه } َذِلَك 
َها ِمْن َتْقَوى اْلُقلُوِب {  ْم َشَعاِئَر اللَِّه َفإِنَّ َوَمْن ُيَعظِّ
وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال : 
ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق 
الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها 
، وإن الدم ليقع من الله مبكان قبل أن يقع باألرض، 
فطيبوا بها نفسا. مؤكداً أن هذا املشروع يحي سنة 
أبينا إبراهيم و يعزز التكافل االجتماعي ويدخل 
السرور والفسحة على املستفيدين ويرسم البسمة 
على شفاه احملرومني، للتواصل ودع��م املشروع 

االتصال على  66293044

اخلميس ووفد النجاة يشرفون على ذبح األضاحي باألردن

جانب من حملة التبرع بالدم

لقطة جماعية للمتبرعني 


