
وقع كل من جامعة الكويت ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية صباح أمس اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز 
العمل املشترك بني اجلانبني مبا يسهم في دعم وتطوير 
التنمية العلمية ف��ي ال��ب��اد. وق��د أص��در اجلانبان 
تصريحاً مشتركاً بينا فيه أن هذه االتفاقية ترسم حلقة 
جديدة من حلقات التعاون بني املؤسستني العلميتني، 

وتعد امتداداً وتطويراً لاتفاقية السابقة املوقعة في 
العام 2013. وأشار التصريح الصادر بهذه املناسبة 
إل��ى أن االتفاقية ضمت العديد من البنود، منها ما 
يحدد مجاالت العمل املشتركة املستهدف تعزيزها 
بني الطرفني وهي تشمل: التخطيط لألبحاث، وتنفيذ 
دراس���ات وبحوث علمية مشتركة، واالستفادة من 

الكوادر واخلبرات البشرية املتوفرة في اجلانبني، 
وتنسيق جهود االستفادة من املختبرات واملرافق 
البحثية والتجهيزات احلديثة املتوفرة لدى كل منهما 
باإلضافة إل��ى ق��واع��د البيانات واخل��ب��رات التقنية 
والفنية واستثمارها بالشكل ال��ذي يحقق األه��داف 

التنموية املشتركة.

كما أوض��ح البيان أن االتفاقية تركز كذلك على 
تشجيع الشباب الكويتي على ممارسة البحث العلمي، 
وتنسيق اجلهود في مجال دعم أبحاث طلبة الدراسات 
العليا في اجلامعة واإلشراف املشترك عليها، باإلضافة 
إلى إصدار مطبوعات علمية مشتركة تخص مخرجات 

األبحاث في املؤسستني.

وتسمح هذه االتفاقية لكا الطرفني بتبادل اخلبرات 
من خ��ال انتداب أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
للعمل باملعهد وكذلك انتداب الباحثني العلميني من 
املعهد إلى اجلامعة سواء بشكل جزئي أو كلي، ولفت 
البيان إلى أنه قد مت تشكيل فريق عمل من اجلانبني 

ملتابعة تنفيذ بنود االتفاقية.

جامعة الكويت ومعهد األبحاث يوقعان اتفاقية تعاون 
لدعم وتطوير التنمية العلمية وتبادل اخلبرات

لقطة جماعية للحضوراألنصاري وسميرة السيد عمر يوقعان االتفاقية

مشروع »أمنية«: حاوية بيئية 
جديدة بجانب املركز العلمي

أض��اف مشروع أُمنية البيئي نقطة جتميع 
برعاية بنك الكويت الوطني خليمة إفطار صائم 

بجانب املركز العلمي.
وثمنت سناء الغماس أحد مؤسسي املشروع 
ف��ي تصريح صحفي التعاون املثمر م��ع بنك 
الكويت الوطني في تلك احلملة البيئية التوعوية 
من خال التواجد معهم في خيمة افطار صائم 
بشهر اخل��ي��ر، واحل���رص على ف��رز وجتميع 

الباستيك املستهلك ووضعه في حاوية “أُمنية” 
برعاية البنك بجانب املركز العلمي.

وختمت الغماس ب��أن ت��واج��دن��ا ف��ي شهر 
رمضان حقق ألُمنية تقدم كبير، حيث أن البنك 
الوطني تبنى نشر هذه الرسالة للمساهمة في 
زيادة وعي الفرد بأهمية الفرز واعادة التدوير 
للمحافظة على البيئة بالشكل السليم، والذي 

يحقق رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.

وضع احلاوية البيئية اجلديدة

360 تقام اخلميس املقبل في مجمع 

»التعريف باإلسالم«تطرح 
حملة »حقهم علينا«  لتعليم 

املهتدين اجلدد
حت�����ت ش����ع����ار #ح���ق���ه���م 
_عليناوللعام الثاني على التوالي 
تطلق جلنة التعريف باإلسام 
حملتها الرمضانية والتي ستقام 
يوم اخلميس املقبل مبجمع 360، 
وتهدف اللجنة من خالها توفير  
الدعم املادي الازم لرعاية أكثر 
م��ن 4000 مهتٍد جديد رعاية 

شاملة.
   وحول فعاليات احلملة قال 
مدير جلنة التعريف باإلسام 
فريد العوضي: تأتي هذه احلملة 
استكماالً للبرامج واألنشطة 
التي تقوم بها جلنة التعريف 
ب���اإلس���ام ض��م��ن م��ش��روع��ه��ا 
ال��رائ��د علمني اإلس���ام، وال��ذي 
ي��ه��دف ل��غ��رس ق��ي��م وم��ب��ادئ 
ال��دي��ن اإلس��ام��ي احلنيف في 
نفوس املهتدين اجلدد، فاللجنة 
ت��ع��د م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د اإلس���ام 
م��ن أصعب احمل��ط��ات ف��ي حياة 
املهتدي واللجنة، كون املهتدي 
يحتاج إل��ى متابعة ورع��اي��ة 
وت���واص���ل وت��ع��ل��ي��م وتثقيف 
وتوعية، وتعترضه الكثير من 
التحديات ف��ي محيط األس��رة 
والعمل واألص���دق���اء، ودورن���ا 

يحتم علينا أن نكون عضداً لهذا 
املهتدي اجلديد.

وتابع : أالف املهتدين اجلد 
أشهروا إسامهم باللجنة منذ 
ال��ت��أس��ي��س، وت��ق��وم التعريف 
ب��اإلس��ام ب��ج��ه��ود حثيثة من 
أج��ل تعليمهم الدين اإلسامي 
احلنيف من خال مشروع علمني 
اإلس��ام، ذل��ك املشروع القيمي 
ال��ذي يتم من خاله تعليم عدد 
كبير من املهتدين اجل��دد اللعة 
العربية، ومبادئ الدين احلنيف 

وحتفيظهم القرآن الكرمي.

فريد العوضي

6 آالف أسرة  السويلم: استفاد منهما نحو  

»الرحمة العاملية« سيرت قافلتني 
لالجئني السوريني في األردن ولبنان

س��يَّ��رت جمعية ال��رح��م��ة ال��ع��امل��ي��ة قافلتني 
من املساعدات اإلنسانية األول��ى إل��ى الاجئني 
السوريني في لبنان واشتملت على سات غذائية 
رمضانية ووجبات إفطار وع��اج أط��راف لذوي 
االحتياجات اخلاصة فيما سيرت القافلة الثانية 
إلى الاجئني السوريني في األردن واشتملت سلة 
غذائية وكسوة أيتام وهدايا وحلويات وألعاب 

ألطفال وحفل لأليتام.
وقال رئيس مكتب سورية في جمعية الرحمة 
العاملية وليد أحمد السويلم أن القافلتني حملتا رقم 
395 و396 واستفاد منهما 6 آالف أسرة تقريباً 
مشيراً إل��ى أن القافلة التي سيرت إل��ى لبنان 
استفاد منها أكثر من 4395 أس��رة فيما استفاد 
من القافلة التي سيرت إلى األردن أكثر من 1600 
أس��رة مؤكداً ح��رص الرحمة العاملية على تفقد 
املناطق األكثر احتياجاً باإلضافة إلى التنوع في 

مشروعاتها اخليرية واإلنسانية.
وأع��رب السويلم عن خالص الشكر والتقدير 
ل���وزارت���ي اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��ش��ؤون 

االجتماعية والعمل على اجلهود التي يبذالنها 
ملساعدة الاجئني السوريني في الداخل واخلارج 
منذ ب��دء األزم���ة ال��س��وري��ة، وش��دد على أن هذه 
اجلهود اإلغاثية تأتي جتسيداً للدور اإلنساني 
للكويت وشعبها في تخفيف معاناة الاجئني 
السوريني، ورس��م البسمة على شفاه أشقائنا 
امل��ن��ك��وب��ني.  ووص���ف السويلم ق��واف��ل الرحمة 
اإلغاثية بأنها “مشروع نوعي” بدأ في فبراير 
2012م، واستهدف محاور إغاثية متنوعة؛ منها 
تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية ومساعدات 
ن��ق��دي��ة ل��ألس��ر وط����رود غ��ذائ��ي��ة ومستلزمات 
واحتياجات منزلية وتركيب أطراف اصطناعية 
وسداد إيجارات شقق سكنية، وأضاف السويلم 
أن امل��ش��روع شمل أي��ض��اً كفالة األي��ت��ام واألس��ر 
وتوفير األدوي��ة واملستلزمات واحلقائب الطبية 
وألعاباً لألطفال وكتباً تعليمية ومستلزمات 
التدفئة ومجمعات سكنية ومخيمات وسيارات 
إسعاف ومحطات مياه متنقلة ودور أيتام وعيادة 

متنقلة وآبار مياه ومخابز.

توزيع السال الرمضانية

  ديوان أبناء فهد الناصر الصباح استقبل املهنئني بالشهر املبارك

أق���ام ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ف��ه��د الناصر 
الصباح وأخ��وان��ه غبقته الرمضانية 
بديوان والده الشيخ فهد الناصرالصباح 
في منطقة األندلس، بحضور كثيف من 

الشيوخ والشخصيات، وتخلل احلفل 
أجواء اجتماعية وودية.

وق���ال الشيخ ص��ب��اح فهد الناصر 
الصباح إن ه��ذه االحتفالية السنوية 

جبلنا على إقامتها، والتي جتمع أهل 
ال��ك��وي��ت، وه��ي تأصيا وت��ع��زي��زا في 
التواصل واألل��ف��ة والعاقة الوطيدة 
بينهم ف��ي ال��ت��زاور وال��ت��راح��م ف��ي هذا 

الشهر الفضيل، معربا ع��ن إع��ت��زازه 
وتقديره لكل من حضر، ويلتسم العذر 
ملن منعته االرتباطات الرمضانية عن 

احلضور.

جانب من املهنئني
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الشيخ صباح فهد الناصر الصباح يستقبل املهنئني

»التواصل احلضاري« تطرح حملة 
»قرقيعانك أجر«

أطلقت جمعية التواصل احلضاري حملتها 
النوعية #قرقيعانك_أجر مبجمع 360 مول 
مبنطقة ال��زه��راء، وتستمر فعاليات احلملة 
يوميني متتالني )السبت واألحد(، وتهدف احلملة 
إلى جمع الزائد من “حلوى” القرقيعان وإرسالها 
إلى أطفال الاجئني السوريني باملخيمات، وتذيل 
هذه الهدايا برسائل جميلة من أطفال الكويت إلى 

إخوانهم الاجئني السوريني باملخيمات.
وأوضح مدير عام اجلمعية د.جمال الشطي: 
طمحنا من هذه احلملة املميزة حتقيق عدة أهداف 
للمتبرع وللمستفيد ،منها تعزيز قيمة العطاء في 
نفوس النشء من خال املشاركة في هذه األعمال 
اخليرية، وكذلك تقدير النعم وضرورة احملافظة 
عليها، وح��ث األس���ر الكويتية على احل��د من 
استهاك األطفال للحلويات وكذلك اسعاد مئات 
األطفال الاجئني السوريني، وتقدمي الرعاية 
النفسية لهم خاصة في ظل الظروف الصعبة 

التي يعيشونها بعدما ف��ق��دوا أهلهم وتركوا 
ديارهم واصبحوا أرقاماً في تعداد الاجئني.

وتابع الشطي: رسالتنا من “ حملة قرقيعانك 
أجر”  ألطفال سوريا حتديداً إن أطفال الكويت 
في كافة احتفاالتهم ال ينسونكم و يجعلون 
لكم نصيباً منها، فمن خال زياراتي املتكررة 
ل��اج��ئ��ني ال��س��وري��ني ش��اه��دت ع��ن ك��ث��ب م��دى 
احلاجة الشديدة للبرامج الترفيهية والترويحية 
والنفسية لألطفال الاجئني، فبجانب توفير 
احلاجات األساسية نعمل بالتوازي على تعزيز 

جانب الصحة النفسية لهم.
وختاما تقدم الشطي بالشكر اجلزيل لشركاء 
النجاح في ه��ذه احلملة وه��م إدارة م��ول 360  
واس��ن��ان ت���اور واخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
وش��رك��ة أوري����دوو ل��ات��ص��االت وهيئة ساعد 
اخليرية، وحث الشطي أهل اخلير التعاون مع  

أجل إجناح هذه احلملة اإلنسانية.

جانب من احلملة

»إحياء التراث اإلسالمي«  تطرح مشاريع »معهد ابن 
عثيمني« في إندونيسيا و»تعليم الطلبة« داخل الكويت 

 تطرح جمعية إحياء التراث اإلسامي 
ع��دة مشاريع خيرية وإنشائية سعياً 
منها للتنافس والتسابق لفعل اخلير 
بني املتبرعني الكرام، خصوصاً في هذا 
الشهر املبارك، وذل��ك من خال حملتها 
الرمضانية )س��ب��اق اخلير 2( والتي 
أطلقتها منذ بداية هذا الشهر الكرمي بهدف 
تنفيذ مجموعة من املشاريع اخليرية 

داخ��ل الكويت وح��ول العالم، حيث يتم 
م��ن خالها ط��رح م��ش��روع مختلف كل 
يوم عن طريق فرق النشر عبر الوسائل 
اإلعامية ووسائل التواصل االجتماعي 
املختلفة طوال شهر رمضان املبارك لهذا 

العام.
وأوضحت اجلمعية بأنه سيتم اليوم 
االث��ن��ني امل��واف��ق )15( رم��ض��ان طرح 

م��ش��روع استكمال )معهد الشيخ ابن 
عثيمني( في إندونيسيا، وال��ذي سيتم 
م��ن خ��ال��ه توفير مبنى سكني لعدد 
)240( طالب يسكنون في هذا املعهد ، 
ويتلقون العلوم الشرعية ، باإلضافة 
للعلوم العصرية حسب املنهج احلكومي 
بشهادة معترف بها من وزارة التعليم 
اإلندونيسية، وهو مشروع صدقة وال 

يجوز دفع الزكاة فيه .
أما املشروع الذي سيتم طرحه خال 
ي��وم ال��ث��اث��اء امل��واف��ق )16( رمضان 
ف��س��ي��ك��ون ل��� )ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ل��ب��ة داخ��ل 
الكويت(، والذي سيتم من خاله تقدمي 
امل��س��اع��دات املقطوعة والشهرية على 
األسر املتعففة واحملتاجة داخل الكويت 

لسداد مصاريف الدراسية ألبنائهم.

جمال الشطي


