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للتأكيد على شعار »العالم بال جوع من بلد اإلنسانية«

»بنك الطعام« يطلق مبادرة  »عدم اإلهدار« خللق حياة بال جوع
أعلن البنك الكويتي للطعام عن إطالق 
مبادرة » عدم أهــدار الطعام«  خللق حياة 
بال جوع ومساعدة األسر احملتاجة الفقيرة 
واملتعففة ، واستغالل األطعمة الفائضة 
مبا يعود بالنفع على جميع الفئات فى 
الكويت . وقال املدير العام للبنك الكويتي 
للطعام سالم احلمر إن البنك يهدف إلى 
تعزيز روح التكافل االجتماعي واألسري، 
من خالل عدة أنشطة ومبادرات يطلقها، 
لكي يحث على عدم اإلسراف الذي أمرنا به 
اإلسالم، واحلفاظ على ما يتبقى من طعام 

وتقدميه للفقراء .
ــــــاف أن املــــبــــادرة تــســتــهــدف  وأض
توفير الطعام واالحتياجات األساسية 

ــن خـــالل منظومة عمل  للمستفيدين م
احترافية، باإلضافة إلى توعية املجتمع 
ـــدار األطــعــمــة ، واستغالل  بــاحلــد مــن إه
ــدم إهــدارهــا ليعود  األطعمة املتبقية وع

بالنفع على املجتمع ككل .
 ولفت احلمر إلــى أن البنك يهدف الى 
رؤية حياة بال جوع، ويتخذ في هذا شعارا 
له » العالم بال جوع من بلد اإلنسانية “، 
السيما أن الكويت دائما سباقة لعمل اخلير 
بتوجيهات من سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد، امللقب بأمير اإلنسانية في 
العالم . وأكد أن البنك يعمل على التوعية  
بضرورة  حفظ النعمة من الهدر ومساعدة 
األسر احملتاجة باملواد التموينية وذلك عن 

طريق االستفادة من فكرة بنوك الطعام 
في دول العالم وتطويرها وتكييفها مبا 
يتناسب مع املجتمع الكويتي وتطبيقها 

بطريقة احترافية . 
وأضاف احلمر أن بنك الطعام يستهدف 
تذكير املواطنني والــوافــديــن على ارض 
الكويت بأهمية نشر ثقافة حفظ النعمة 
في املجتمع، واملشاركة في توجيه املجتمع 
من الزائد من الطعام إلى الفرق الشبابية 
التي تعمل بتزويد املستفيدين وفق أفضل 
معايير اجلودة والسالمة العاملية، فضال 
ــة روح الــعــمــل الــتــطــوعــي في  ــاع ــن إش ع
املجتمع واالرتقاء بالعمل اخليري بصورة 

سالم احلمراحترافية.

مستقلة التطبيقي: مشكلة 
الشعب على مشارف االنتهاء

أصــدرت القائمة املستقلة في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والــتــدريــب بيان صحافي 
أعلنت فيه تــواصــل مساعيها الرامية إلنهاء 
مشكلة الشعب املغلقة، موضحة أن جهودها 
بالتعاون مع احتاد الطلبة أثمرت ضغوط نيابية 
بأن تكون مشكلة الشعب املغلقة على رأس بنود 
اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب التطبيقي املنعقد أول أمس 

ملناقشتها ووضع احللول املناسبة لها.
وأكدت القائمة املستقلة في بيانها على ثقتها 
بوزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد 
العازمي بصفته رئيسا ملجلس إدارة الهيئة 
وبالسادة أعضاء املجلس املوقر وخاصة مدير 
عــام الهيئة د. علي املــضــف ومـــدى حرصهم 
على توفير األجــواء املناسبة التي تعني طالب 
وطالبات الهيئة على التحصيل العلمي وتذليل 
الصعوبات التي تواجههم، كما ثمنت لالحتاد 

ــعــام لطلبة ومــتــدربــي الهيئة حتركاتهم  ال
ومساعيهم اجلادة حلل هذه املشكلة التي تؤرق 

الطلبة وأولياء األمور على حد سواء. 
مــن جانبه أوضـــح املنسق الــعــام للقائمة 
املستقلة في التطبيقي فهد محمد املرشد أن جهود 
القائمة وحتركاتها حلل هذه املشكلة بدأت تؤتي 
ثمارها، حيث سبق وأن التقت عــدد من نواب 
مجلس األمة األفاضل ونقلت لهم هموم ومشاكل 
الطلبة، وكان آخر النواب الذين التقتهم القائمة 
املستقلة عضو اللجنة التعليمية مبجلس األمة 
النائب الفاضل يوسف صالح الفضالة لتوضيح 
حجم املشكلة و مدى تأثيرها السلبي في املسيرة 
الدراسية للطلبة، ووعدنا آنــذاك بحشد نيابي 
للضغط على املسئولني وإيجاد حلول جذرية 
لهذه املشكلة التي تتجدد عام بعد عام وتتسبب 
فــي تأخر الكثير مــن الطلبة، فله منا الشكر 

والتقدير.

الكندري ومتابعة لتدريب األطفال على القراء واملهارات

اختتام برنامج »القارئ الصغير« في جمعية املهندسني 

غرس هدفها  جديدة  جتربة  الكندري: 
لألطفال  ممتعة  القراءة  وجعل  حب 

اختتم بجمعية املهندسني الكويتية املوسم 
األول من برنامج » القاريء الصغير » والذي أقيم 
بــإشــراف مهندسة الــقــراءة م. سعاد الكندري من 
نادي ثراء حتت شعار » نساعد كل طفل قارئ على 
ــَراًء »  ، شارك في البرنامج الذي  أن يصبح طفال َق
استمر 5 أيام نحو 17 طفال وطفلة، مبعدل ساعتني 
ونصف الساعة يوميا ، ومن سن 7 إلى  10 سنوات، 
ومبساعدة املدربات بشرى التميمي  وبدور سعدون، 
وفريق عمل من املتطوعات، ضم كال من املهندسة 
فاطمة العنزي ونوف العنزي ، كما متت االستعانة 
بكل من الدكتورة رمي البغلي واملهندسة فاطمة 
العجمي، اللتني قدمتا معلومات وجتارب علمية عن 

املادة املقروءة . 
وقالت مشرفة البرنامج املهندسة سعاد الكندري: 
إننا ســعــداء بــأول جتربة مــن نوعها فــي جمعية 
املهندسني حيث مت تعريف األطفال بأهمية الثقافة 
مــن خــالل الــتــعــرف على مفهوم الـــقـــراءة  كونها 
أســاس كل جنــاح، والــتــدرب على مــهــارات القراءة 
واستراتيجياتها ليشعروا مبدى أهميتها، باإلضافة 

إلى غرس حب القراءة في نفس الطفل وجعل القراءة 
ممتعة له، و توسيع إدراكــه وتنمية شخصيته من 
خالل املناقشة و احلوار و تشجيعه على التعبير عن 
رأيه بثقة،  باإلضافة إلى أننا حققنا مانصبوا إليه من 
تنمية مهارات أخرى لألطفال مثل فهم النص املقروء 
و ربطه باحلياة اليومية مع التدريب على التطبيقات 

العملية، وتنمية مهارة االستقاللية في القراءة . 
وذكـــرت الكندري أننا بحاجة ماسة ملثل هذه 
الــبــرامــج بــعــد أن طــغــت الــوســائــل والتطبيقات 
اإللكترونية على مــلء وقــت الــفــراغ لــدى األطفال 
، مشيرة الــى أننا سنمضي قدما باقامة مثل هذا 
البرنامج كلما أتيحت الفرصة لنا رغــم املشاق 
وصعوبة التعامل مع األطفال بأمور قد تكون بعيدة 
عن اهتماماتهم ، متوجهة بالشكر إلى أولياء األمور 
الذين حرصوا على اشراك أبناءهم وإلى مجلس إدارة 
اجلمعية لدعمه إقامة مثل هذا البرنامج اجلاد، فهم 

سباقني إلى دعم املهندس و خدمة املجتمع.
وكذلك ملــدربــات البرنامج و للمتطوعات على 

وقتهم وجهدهم .

برعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد تنطلق جائزة الكويت للعالقات 
العامة وخدمة العمالء في نسختها الرابعة 
آخر عام 2019، بعدد من الفعاليات التي 
تدفع في اجتاه التنمية املستدامة والتطوير 
ــول.  وقــد اجتمعت اللجنة املنظمة  ــأم امل
ــات واألنــشــطــة املختلفة  ــي ونــاقــشــت اآلل
لــلــجــائــزة، حــيــث ثــمــن رئــيــس وأعــضــاء 
مجلس إدارة جمعية الــعــالقــات العامة 
الكويتية الرعاية السامية، معبرين عن 
شكرهم لسمو أمير البالد على رعاية سموه 

للجائزة.
وأكــــد عــضــو مــجــلــس إدارة جمعية 
العالقات العامة الكويتية وعضو اللجنة 
املنظمة للجائزة بشار الهنيدي أن جائزة 
الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء 
حتظى بالرعاية السامية فــي نسختها 
الرابعة، ما يؤكد اهتمام سمو األمير ودعمه 
للمشاريع التنموية الناجحة، باإلضافة 
إلى اهتمام سموه بجمعيات النفع العام، 
مشيرا إلى أن الرعاية السامية للجائزة 
هــي الــوســام األكــبــر لها وللفائزين بها، 
كما أنها وســام يفتخر به جميع أعضاء 

جمعية العالقات العامة الكويتية. وأضاف 
الهنيدي أن جائزة الكويت للعالقات العامة 
وخدمة العمالء هي جائزة متخصصة في 
مجالي العالقات العامة وخدمة العمالء، 
موضحا أن اللجنة العليا للجائزة وضعت 
خطة تطويرية لها، ورؤيــة جديدة سوف 
يتم تطبيقها من خالل الفعاليات واألنشطة 

املتنوعة للجائزة.
وأشار إلى جلنة حتكيم اجلائزة والتي 
تضم خــبــراء ومتخصصني فــي مجالي 
الــعــالقــات الــعــامــة وخــدمــة الــعــمــالء هذا 

باإلضافة إلــى أنــه مت االستعانة بشركة 
متخصصة في الــدراســات واستطالعات 
الرأي، مؤكدا أن اجلائزة تدفع إلى التنافس 
وتقدمي أفضل اخلدمات، ما يدفع في اجتاه 
االقتصاد املستدام. من جانبها قالت عضو 
مجلس إدارة اجلمعية وعــد الكندري أن 
التنمية البشرية هي من أهــداف اجلائزة 
مــؤكــدة أن اجلمعية تهتم بـــرأس املــال 
البشري، ألنه أساس تقدم األوطان، فإعداد 
ــدادا سليما هو الذي  العنصر البشري إع

يقود إلى حتقيق التنمية املستدامة.

وأضــافــت أن اجلــائــزة تدفع في اجتاه 
حتقيق ثــالث ركــائــز مــن الركائز السبع 
لرؤية كويت جديدة 2035، حيث تسعى 
إلى املساهمة في حتقيق«اقتصاد مستدام 
ورأســمــال بشري إبــداعــي ومكانة عاملية 
متميزة للكويت«، موضحة أن فعاليات 
اجلــائــزة تشمل ورش عمل متخصصة، 
تساهم في صقل مهارات وخبرات موظفي 
العالقات العامة والعاملني في مجاالت 

خدمة العمالء واالتصال املؤسسي.
وأشــــارت إلــى حــرص اجلمعية على 
استضافة خبراء ومتخصصني في مجاالت 
العالقات العامة وخدمة العمالء من اخلارج 
في أنشطة وفعاليات اجلائزة، موضحة أن 
معرض اجلائزة يعتبر ملتقى للعاملني في 
مجاالت العالقات العامة وخدمة العمالء. و 
لفتت إلى أهمية املعرض في تبادل اخلبرات 
واالطالع على التجارب واألفكار الناجحة 
في إدارات العالقات العامة وخدمة العمالء 
في اجلهات احلكومية واخلــاصــة، داعية 
جميع اجلهات إلى املشاركة وتقدمي مالديها 
من جتارب ناجحة ما يجعل الفائدة عامة 

ويساهم في التطوير املنشود.  

جائزة الكويت للعالقات العامة تنطلق برعاية أميرية

ومتخصصني خبراء  من  التحكيم  وجلنة  للجائزة  تطويرية  خطة  وضعنا  الهنيدي: 

بدعم أهل اخلير في الكويت وضمن مشروع »شفيع«

226 حافظًا وحافظة للقرآن الكرمي في تونس الهيئة اخليرية حتتفي بتخريج 

قام مشروع )الشفيع( لتحفيظ القرآن 
الكرمي التابع للهيئة اخليرية اإلسالمية 
ــس بتخريج 225 من  العاملية أول أم

حفظة القرآن الكرمي في تونس.
ــه املــشــروع  ــام ــي حــفــل أق جـــاء ذلـــك ف
بالتعاون مع جمعية )مرحمة( للمشاريع 
اخليرية واالجتماعية التونسية حضره 

وزراء سابقون ومجموعة من النواب 
وثــلــة مــن الــشــيــوخ والــعــلــمــاء وسفير 
الــكــويــت لـــدى تــونــس عــلــي الظفيري 
ورئيس مشروع )الشفيع( خالد القصار 
وممثلني عن بيت الزكاة الكويتي وجمعية 

النوري اخليرية.
وقــال القصار في كلمة باملناسبة إن 

مشروع )الشفيع( ميثل ثمرة تعاون 
بــني الــعــديــد مــن االطــــراف فــي الكويت 
وتونس وفي مقدمتها الهيئة االسالمية 
اخليرية وبيت الزكاة وجمعية )مرحمة( 
التونسية مشيرا الى انه انطلق العمل 

لتحقيق هذا املشروع منذ ست سنوات.
ــادة عــدد منتسبي هذا  ــاف أن زي وأض

املشروع من حفظة القرآن الكرمي ذكورا 
وإناثا يعكس جناح هذه املبادرة التي 
تهدف الــى نشر قيم التسامح بالدين 
االسالمي. واعتبر أن استضافة تونس 
حفل تخريج حفظة القرآن الكرمي ضمن 
مشروع )الشفيع( تعكس حجم العالقة 
القوية بــني الكويت وتــونــس والـــدور 

الكبير الــذي تقوم به جمعيات العمل 
اخليري في البلدين في تعزيز التضامن 
ــني الــشــعــبــني. وأوضــــح أن مــشــروع  ب
)الشفيع( املوجه لفئة الشباب يقيهم 
من األفكار املتطرفة واملفاهيم اخلطيرة 
التي باتت تهدد املجتمعات االسالمية 

والعربية.

ويهدف مشروع )الشفيع( لتحفيظ 
ـــذي أطلقته الهيئة  ــرآن الــكــرمي ال ــق ال
اخليرية االسالمية العاملية الى إيجاد 
مركز تربوي تعليمي ينهض بتحفيظ 
كتاب الله وتعليم علوم القرآن مستفيدا 
ــن الــوســائــل الــعــصــريــة والتقنيات  م

احلديثة. 

لقطة جماعية للمشاركاتجانب من حفل تخريج حفظة القرآن الكرمي ضمن مشروع الشفيع

وعد الكندريبشار الهنيدي

تتمات

إخماد حريق
وقــد سيطرت فــرق اإلطــفــاء على احلريق الذي 
اندلع في أحد مباني كلية العلوم التابعة جلامعة 
الكويت مبنطقة اخلالدية. وذكرت إدارة العالقات 
العامة واإلعــالم بــاإلدارة العامة لإلطفاء في بيان 
أمــس، أن فــرق اإلطــفــاء متكنت من السيطرة على 
حريق اندلع في أحد مباني كلية العلوم التابعة 
جلامعة الكويت مبنطقة اخلالدية من دون وقوع 

أي إصابات، موضحة أن غرفة عمليات اإلطفاء تلقت 
بالغا في متام الساعة 1:53 ظهرا لتهرع على إثره 
فرق اإلطفاء من مراكز الشهداء والشويخ الصناعية.
وأضافت أن اإلطفائيني كافحوا احلريق الذي 
نشب في أحــد املباني التي حتتوي على أغــراض 
مخزنة، وامتدت النيران إلــى الكسوة اخلارجية 
للمبنى ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان بشكل 
كثيف إلى أن متكنت فرق اإلطفاء من سيطرتها على 

احلادث وفتح التحقيق ملعرفة أسباب احلريق.

تتمات

مجموعة من األطفال خالل متارين املهارات


