
أكللد مللديللر جلنة التعريف بللاإلسللام 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية، إبراهيم 
البدر، حرص اللجنة احلثيث على رعاية 
املهتدين اجلللدد وتعليمهم وتثقيفهم ، 
معتبراً مرحلة ما بعد إشهار اإلسام من 

أهم مراحل املهتدي اجلديد.
 وقال: إن اللجنة تخرج سنويا قرابة 
3000 دارس ودارسة من خال مشروع 
علمني اإلسللام، والذي يهدف إلي تعليم 
املهتدين شتى العلوم الشرعية ، وذلك 
لتنمية ثقافتهم اإلسللاملليللة وتربيتهم 
وفق منهج الكتاب والسنة، الفتا إلى أن 

املشروع ُيدرس بللل14 لغة عاملية.
وأوضلللللح أن اللللللجللنللة فلللي ظلللل هللذه 
الللظللروف الصحية احلللاللليللة املستمرة 
والللداعلليللة الللى اتللخللاذ كللافللة االجلللراءات 
االحترازية والوقائية ، ومن خال شعار 

) الدعوة مستمرة ( تقوم اللجنة بتنفيذ 
كافة انشطتها التوعوية والدعوية عن 
بعد ، أكد بان اللجنة مستمرة في طرح 
املشروع على اهل اخلير ، حيث توفر لهم 
املدرسني والدعاة األكفاء ، كما تستخدم 
كافة الوسائل التقنية احلديثة في التعلم 
، وكذلك اقامة املسابقات وتوزيع اجلوائز 
التشجيعية على املشاركني، خللق أجواء 

املنافسة بينهم .
 وبني البدر ان تكلفة الللدارس الواحد 
تبلغ 25 دينار تشمل مكافآت املدرسني 
واملللصللاريللف االداريللللة و اجلللوائللز التي 
توزع في احلفل اخلتامي وغيرها ومدة 
الللدورة الدراسية ثاثة أشهر ويشارك 
في الدورة قرابة 10 مشاركني ، داعيا أهل 
اخلير للمساهمة في هذا املشروع وابتغاء 
األجر والثواب، ومساعدة اللجنة في نشر 

رسالتها السامية.

أعلنت مدير إدارة القبول في عمادة القبول 
والتسجيل بجامعة الكويت هند السالم بأنه قد 
مت قبول )242( طالبا وطالبة في كليات اجلامعة 
من غير الكويتيني خريجي املرحلة الثانوية من 
مختلف اجلنسيات والذين يسمح لهم بااللتحاق 

باجلامعة ضمن الفئات احملددة لهم.
ويشمل هذا العدد أبناء وأزواج أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعة، أبللنللاء وأزواج كللل مللن ) 
الهيئة األكادميية املساندة، مدرسي اللغات، 
أبللنللاء العاملني بللاجلللامللعللة(، أبللنللاء وأزواج 
الدبلوماسيني، منح الرئيس األعلى للجامعة، 
الطلبة املقيميون بصورة غير قانونية وليسوا 
من أبناء الكويتيات، أزواج الكويتيني، أبناء 
الشهداء، منح الطلبة املتفوقني، مواطنو دول 

مجلس التعاون املقيمني في دولة الكويت. 
وأشلللارت السالم إلللى أن قبول الطلبة غير 
الكويتيني قد مت وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء 
األعداد احملددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس 
اجلامعة آخذا بعني االعتبار احلدود الدنيا لقبول 
الطلبة الكويتيني في الكليات املختلفة، وسياسة 
القبول التي تنص على أنلله يشترط لقبلول 
أي طالب غير كويتي فللي أي مللن تخصصات 
اجلامعة أال تقل نسبته في شهلادة الثانوية أو 
معدله املكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيني 

املقبولني في نفس التخصص. 
وأضافت بأنه سيتم إرسللال رسائل قصيرة 
عللبللر الللهللواتللف الللنللقللالللة إللللى جللملليللع الطلبة 
املقبولني مللحللددا فيها الكلية الللتللي مت قبول 
On- الطالب فيها، وسيكون اعتماد القبول
line من خال الدخول على موقع نظام القبول 

http://portal.ku.edu.(االلكتروني
kw/admission(، وسللداد الللرسللوم )10( 

دينار كويتي. 
وختمت مللديللر إدارة الللقللبللول هند السالم 
تصريحها بتهنئة الطلبة املقبولني وذويهم 
على قبولهم في اجلامعة متمنيًة للطلبة مسيرة 
دراسية موفقة، وتقدمت بالشكر اجلزيل لعميد 
القبول والتسجيل ومساعديه على دعمهم إلدارة 
القبول إلجناز أعمالها على النحو املطلوب، كما 
تقدمت بالشكر جلميع موظفي إدارة القبول 
لتعاونهم وإجنللازهللم األعللمللال املوكلة إليهم 

بالسرعة املمكنة.
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من منطلق شعار  »الدعوة مستمرة« لتعليم املسلمني اجلدد  »عن ُبعد«

عاملية  لغة   14 بــ  اإلسالم  علمني  مبشروع  عملها  تواصل    » باإلسالم  »التعريف 

لدعم جهود الدولة في مكافحة  »كورونا«

القطاع النسائي في »النجاة اخليرية«
 نظم مبادرة لفحص وتوعية مرضى السكر

جامعة الكويت: قبول 242 طالبًا وطالبة 
من غير الكويتني املتقدمني للفصل 
2021/2020 الدراسي األول 

هند السالم

بدأ هذا األسبوع وبتنظيم 
مللن جمعية إحلليللاء الللتللراث 
اإلسلللاملللي ملللحلللاضلللرات في 
“فضل اخللفاء الراشدين” 
أبللا بكر الللصللديللق، وعللمللر بن 
اخلللطللاب، وعثمان بن عفان، 
وعلي بللن أبللي طالب -رضللي 

الله عنهم أجمعني.
وقللد حللرص مركز الهداية 
للتعريف بللاإلسللام التابع 
للجمعية في محافظة الفروانية 
علللللى أن يتضمن البرنامج 
محاضرات يومية بعد صاة 
املللغللرب، حيث بللدأ البرنامج 
مبحاضرة عن اخلليفة الراشد 
أبللو بكر الصديق رضللي الله 
عنه باللغة األورديللة لفضيلة 

الشيخ محمد موجاهيد، أما 
احمللللاضلللرة الللثللانلليللة فكانت 
للشيخ شيخ رياض شيخ قادر 
بلغة التلغو وكان موضوعها 
اخلليفة الللراشللد الثاني عمر 
بن اخلطاب رضللي الله عنه، 
أمللا اليوم الثاثاء، فستكون 
احملاضرة عن اخلليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه 
باللغة التاميلية للشيخ سليم 
عبدالعزيز أبو بكر، وفي اليوم 
األخير للبرنامج وهو يوم غد  
األربللعللاء ستكون احملاضرة 
حلللول اخلليفة الللراشللد علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه 
للشيخ عبدالقهار اغكو كومبا 
وباللغة الفلبينية في الساعة 

4:30 مساء قبل صاة املغرب.
وستكون جميع احملاضرات 
عبر الللبللث املباشر مللن خال 
اليوتيوب والفيسبوك على 

.hedayaq8f احلساب
وقلللللد حلللرصلللت اإلدارة 
املنظمة للبرنامج على اختيار 
شخصيات بللارزة، حيث أنهم 
جميعاً مبشرون باجلنة، وأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم 
بللاالقللتللداء بسنتهم، كما في 
احلديث الللذي رواه الترمذي، 
وغللليلللره بللإسللنللاد صللحلليللح: 
فعليكم بسنتي، وسنة اخللفاء 
الراشدين املهديني من بعدي، 
متسكوا بها، وعللضللوا عليها 

بالنواجذ. 

»إحياء التراث« تنظم محاضرات 
حول  »فضل اخللفاء الراشدين«

E 3800  الثاثاء 9 ربيع اآلخر 1442 هل/24 نوفمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددTuesday 24th November 2020 - 14 th year  - Issue No.E 3800

 انللطللاقللاً مللن دور الللنللجللاة اخليرية 
املميز فللي تللقللدمي الللدعللم اللللازم جلهود 
الدولة في مكافحة كورونا، فقد أوضحت 
رئيسة القطاع النسائي بجمعية النجاة 
اخليرية وضحة البليس، أنلله بجانب 
الللدور اإلنساني واخللليللري الللرائللد الذي 
نقوم به داخل وخارج الكويت، حرصنا 
على إقامة فعالية طبية خاصة ملرضى 
السكر ألول مرة كنشاط انساني صحي 
توعوي يتماشى مع الظروف احلالية ، 
أقيم النشاط بالتعاون مع صيدلية رويال 
، وصيدلية فارمازون وصيدليات املطوع،  
وجمعية األطباء الكويتية ورابطة السكر 
الكويتية ، حيث مت خالها الفحص الازم 
وكذلك توزيع عدد 30 جهاز لقياس السكر 
مع كافة مستلزماتها عللاوة على تقدمي 
التوعية واالرشللادات الصحية الازمة ، 
واستفاد من هذه الفعالية عدد 30 أسرة 
من األسر املتعففة والفقيرة داخل الكويت 
، في ظل هذه الظروف الصحية التي ما 

زالت تخيم على العالم بأثره.
وأضللافللت: خللال النشاط الللذي أقيم 
مبقر القطاع النسائي مبنطقة سلوى، 
وشاركت من صيدلية رويللال الدكتورة 
هدى مسعود اثناء الفعالية بفقرة توعية 
مميزة عن مرض السكري وطرق الوقاية 
والعاج منه وحثت املرضى على ضرورة 
ممارسة الرياضة بشكل يومي وتنظيم 
الوجبات الغذائية واالكللثللار من تناول 
الفاكهة واخلللضللروات واحللللرص على 
تناول الدواء في مواعيده احملددة متمنية 
السامة للجميع ، كما شاركت بالفعالية 

من رابطة السكر د. زينب احمد البيلي.
  وأضافت: مت  جتهيز املقر الستقبال 
املستفيدين وراعلليللنللا بللشللدة  تفعيل 
التباعد االجتماعي وتطبيق اإلرشللادات 
واالشللتللراطللات الصحية التي وضعتها 
اجلهات الرسمية في الدولة للوقاية من 
فلليللروس كللورونللا،  وخلللال النشاط مت 

وتوزيع النشرات التوعوية  للمرضى.
وحلللول أهلللم أهللللداف الللنللشللاط بينت 
البليس: نشر التوعية الصحية يأتي في 
مقدمة  أهدافنا ثم منح األسللر املتعففة 

جهاز السكر ومستلزماته مجاناً  والذي 
يللسللاعللدهللم علللللى مللعللرفللة نسبة السكر 
في الللدم، وكذلك تفعيل شمولية العمل 
اخللليللري الللكللويللتللي والللللذي ال يقتصر 
فقط على دعللم املللشللاريللع اخللليللريللة بل 

له اسهامات جليلة في امللليللدان الطبي، 
وختاماً تقدمت البليس بالشكر اجلزيل  
لصيدلية رويللال  وصيدلية فارمازون 
، وجمعية األطللبللاء الكويتية ، ورابطة 
السكر الكويتية ، مشيدة بدعمهم املميز 

إلقامة هذا النشاط الطبي الرائد والذي 
ساهم بشكل كبير فللي زيلللادة التوعية 
مبخاطر مرض السكر ومضاعفاته وكيف 
الوقاية منه، سائلة العلي القدير أن يحفظ 
الكويت وأهلها والعالم أجمع من كل سوء.

وضحة البليس تتوسط املشاركات

إجراء فحص السكري للمراجعات

تعليم الوضوءإبراهيم البدر

مهتديات يتعلمن القرآن الكرمي عن بعد
تعتبر اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة مصرف 
الغارمني والغارمات من أهم املصارف التي تعمل 
بها اجلمعية  وتعطيها كثير من اهتمامها وتوجه 
الكثير من جهودها اخليرية واإلداريللة باجتاه حل 

الكثير من املشاكل املترتبة عليه.
وقالت مرمي املنيع رئيس جلنة العمل التطوعي 
باجلمعية الكويتية لألسر املتعففة بأن اجلمعية 
قامت بتسديد العديد مللن االلللتللزامللات اخلاصة 
باألسر املتضررة جللراء تراكم الللديللون وازديللاد 
األعللبللاء املترتبة عليها نظرا لتزايد الضغوط 
املترتبة عليهم من غاء املعيشة وضعف اإلمكانات 
وتراكم أعباء هذه املديونيات . وأضافت أن اجلمعية 
وخال ثمانية شهور قدمت مساعدات لللعشرات 
من حاالت الغارمني والغارمات عملت فيها اجلمعية 
على تسوية مديونياتهم وإقالة عثراتهم وإزالتها 
عنهم حتى بلغ مجموع ما أنفقته اجلمعية من 
تبرعات احملسنني الكرام في هذا املشروع ما يزيد 
ال_ 273457 د.ك في الربعني الثاني والثالث من 
هللذا الللعللام. وأضللافللت بللأن اجلمعية أنفقت أكثر 
من 160276 دينار كويتيلا على حلاالت غارمة 
)غللارمللني وغللارمللات( شملت تغطية نفقات هذه 
األسر وتسوية قروضا مترتبة عليها ومساعدات 
مادية ومتوينية وتزويدهم باألجهزة الكهربائية 
الازمة حلياة هؤالء احملتاجني والغارمني  وتسهيل 
معيشتهم. وذكرت بأن اجلمعية قدمت مساعدات 
لغارمني من اجلنسني فاقت الل 113180 دك حلاالت 
متعثرة اختلفت أسباب تعثرها من حالة ألخرى 
فمنهم أصللحللاب ديلللون متراكمة واخللريللن ذووا 

إيجارات متأخرة وأقساط غير مدفوعة وغيرهم من 
أصحاب احلاالت ممن ساعدتهم اجلمعية.

وأوضلللحلللت بلللأن اجلللمللعلليللة تللعللطللي احللللاالت 
الضعيفة واحملتاجني واألسللر املتعففة وأصحاب 
احلاجات الصعبة أهمية مشددة غير أن اجلمعية 
رغم انها تساعد الكثير من حاالت الغارمني إال ان 
ذلك يخضع الشتراطات وسلسلة من اإلجللراءات 

والضوابط التي حتكم هذه املساعدات.

»الكويتية لألسر املتعففة« تنفق 
275 ألف دينار على الغارمني

مرمي املنيع

برايل بطريقة  املصحف  لطباعة  املكفوفني  جمعية  مع  عقدًا  توقع  والسنة«  »القرآن 
استقبلت الهيئة الللعللامللة للعناية 
بطباعة ونشر الللقللرآن الللكللرمي والسنة 
الللنللبللويللة وعلللللومللهللمللا رئلليللس جمعية 
املكفوفني الكويتية فايز العازمي لتوقيع 
عقد  مؤسسي يعتبر خطوة أولية في 
طريق املشاريع املستقبلية املشتركة بني 
اجلهتني لطباعة 1000 نسخة بطريقة 

برايل للمكفوفني.
وقال وكيل قطاع البحوث والدراسات 
اإلسامية بالهيئة د.سعد راشد الشنفا: 
إن الهيئة فخورة بهذه اخلطوة التي تخدم 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة والتي تعد 
باكورة التعاون مع مؤسسات املجتمع 

املدني.
واجتمع العازمي مع مدير عام الهيئة 
د.فللهللد الديحاني وشللكللر  بالنيابة عنه 
وعن باقي أعضاء اجلمعية جهود الهيئة 
في هذه اخلطوة الفريدة لطبع املصاحف 
املللخللصللصللة بللطللريللقللة بللرايللل بالهيئة 
الكويتية املختصة بطباعة القرآن كون 
مصاحف اجلمعية كانت تطبع سابقاً 

مبطابع خارجية للقرآن الكرمي.

جانب من االجتماع


