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مبناسبة اليوم العاملي للعمل االنساني

«الرحمة العاملية» حتتفل باليوم العاملي للعمل اإلنساني

«النجاة اخليرية» :الكويت واحة شاسعة
يفيض عطاؤها على احملتاجني حول العالم

احلمد :برامج اجلمعية تواكب أهداف التنمية املستدامة ا لـ  17اخلاصة باألمم املتحدة

االف اجلاليات استفادت من املخيمات الطبية للجمعية

مساعدات انسانية جلميع الدول

قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة
اخليرية الدكتور رشيد احلمد أن الكويت غدت
واحة شاسعة للعمل اإلنساني تفيض بخيرها
وعطائها على احملتاجني ف��ي ك��ل مكان حول
العالم.
وأك��د احلمد في تصريح له مبناسبة اليوم
ال��ع��امل��ي للعمل اإلن��س��ان��ي احمل���دد ف��ي  19من
أغسطس من كل عام ،أنه عند ذكر دولة الكويت
في أي محفل فإن احلديث يتجه فورا ً إلى اجلهود
االنسانية لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح  ،وإل��ى ال��دور الرائد حلكومة
الكويت ومؤسساتها اخليرية في مكافحة الفقر
واجلهل واملرض حول العالم.
وأوضح د .رشيد احلمد  :أن جمعية النجاة
اخليرية منذ تأسيسها قبل  40عاماً تواصل
عملها اخل��ي��ري واإلن��س��ان��ي داخ���ل الكويت
وخارجها  ،وتنفذ املشاريع الرائدة في املجاالت
التعليمية  ،والتنموية  ،واإلغاثية  ،والطبية
 ،باإلضافة إلى كفالة األيتام ومساعدة األسر
املتعففة وغيرها من املشاريع التي تواكب أهداف
األمم املتحدة في محاربة اجلهل والفقر واملرض .
ففي مجال التعليم داخل الكويت أكد احلمد أن

جنسية مختلفة  ،يدرسون في مختلف املراحل
من خ�لال مدارسها البالغ عددها  15مدرسة
في مختلف محافظات الكويت  ،الفتا أن طالب
النجاة كانوا حاضرين سنويا في أوائل السنوية
العامة ضمن املراكز األولى سنويا  ،وفي اخلارج
تهتم النجاة باملراكزواملؤسسات التعليمية في
العديد من ال��دول العربية واإلسالمية ،وتقدم
الكفالة التعليمية للطلبة،والزي واحلقيبة
املدرسية  ،وكذلك سكن ودورات تأهيل للمعلمني
في مختلف الدول.
وفيما يتعلق بالصحة ب�ين د.احل��م��د  :أن
جمعية النجاة نظمت املخيمات الطبية املجانية
للجاليات الوافدة من العمالة الضعيفة ،كما
حرصت على إقامة مشروع «إب��ص��ار» لعالج
أم��راض العيون بالدول الفقيرة  ،واملساهمة
ف��ي الكثير م��ن امل��ش��اري��ع الطبية ف��ي اليمن
وبنجالديش  ،وت��ش��اد  ،والهند وغيرها من
الدول .كما اهتمت اجلمعية بتوفير املاء النظيف
للمحرومني منه فأطلقت حمالت كبرى حلفر
اآلب��ار باسم «تخيل» حلفر اآلب��ار االرت��وازي��ة
بالقارة االفريقية  ،وقد وصل عدد اآلب��ار التي
قامت جمعية النجاة بحفرها منذ إنشائها إلى

رشيد احلمد

النجاة تهتم بهذا املجال من خالل مدارسها التي
بدأت مسيرتها التعليمية في عام 1968م  ،حيث
تضم حاليا عدد  12600طالبة وطالبة من 17

محليات

اآلالف من اآلبار.
وح���ول ج��ه��ود جمعية ال��ن��ج��اة ف��ي كفالة
األيتام قال احلمد :تكفل اجلمعية  12ألف يتيم
 ،وحت��رص على التواصل املباشر مع األيتام
املكفولني من قبلها في كافة الدول من خالل زيارة
وفودها لهم في دولهم  ،وتفقد أحوالهم وأسرهم
 ،وتوزيع الهدايا عليهم في املناسبات واألعياد.
وأوض���ح احل��م��د أن جمعية ال��ن��ج��اة تولي
اهتماما كبيرا باملشاريع التنموية  ،وق��د مت
اعتماد أهداف التنمية املستدامة الـ  17اخلاصة
ب���األمم املتحدة ف��ي جميع ب��رام��ج اجلمعية ،
ومت دمجها ضمن أنشطة ومشاريع اجلمعية
املختلفة  ،وكان آخر جهودها في هذا اجلانب في
يوم عرفة حيث مت جمع  300ألف دينار لبناء
قرية النجاة اإلنسانية املتكاملة بالنيجر.
وخ��ت��م احل��م��د تصريحه بتوجيه الشكر
للمتبرعني واحملسنني ال��ذي��ن ك��ان لهم ال��دور
األك��ب��ر ف��ي تنفيذ وجن���اح مشاريع اجلمعية
االنسانية املختلفة  ،ولكل من وزارة الشؤون
واخلارجية على الدعم املتواصل الذي يقدمانه
للعمل اخل��ي��ري الكويتي  ،وجلمعية النجاة
اخليرية.

الشامري :املرأة الكويتية استطاعت
إحداث نقلة نوعية في مجاالت
العمل التطوعي اإلنساني

أكّ د األمني املساعد
ل��ش��ؤون القطاعات
في جمعية الرحمة
العاملية فهد محمد
الشامري ،أنَّ اليوم
ال���ع���امل���ي ل��ل��ع��م��ل
اإلن���س���ان���ي ذك���رى
سنوية للعمل على
ض������رورة تخفيف
املعاناة عن الشعوب
امل��ن��ك��وب��ة ،وم�لاي�ين
األس����ر ال��ت��ي فقدت
عائلها ،مشيرا ً إلى
أنَّ االحتفال باليوم
ال���ع���امل���ي ل��ل��ع��م��ل
اإلنساني يُع ُّد دعوة
ل��ب��ن��اء املجتمعات
اإلنسانية الفقيرة،
والتصدي لتداعيات
ال��ك��وارث والنكبات
ال��ت��ي أض���رت بنحو فهد الشامري
 132مليون شخص.
وقال الشامري في
تصريح مبناسبة اليوم العاملي للعمل اإلنساني الذي يأتي
حتت شعار «املرأة في العمل اإلنساني» ،إنَّ هذه املناسبة
تُع ُّد فرصة لتسليط الضوء على جهود املتطوعات في
العمل اخليري واإلنساني ،خاصة وأن النساء يشكلن عددا
كبيرا من أولئك الذين يعملون في مجال اإلغاثة ويخاطرن
بحياتهن إلنقاذ اآلخرين وفق ما أفادت به األمم املتحدة.
وأوض��ح الشامري أن الرعاية السامية من سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح للمرأة ودورها
في شتى املجاالت ومنها العمل اخليري واإلنساني تعبيرا
عن إمي��ان سموه مبكانة امل��رأة وأهمية دوره��ا في بناء
املجتمعات ونهضتها خصوصا أن تاريخ سموه زاخر
باألعمال اإلنسانية والتنموية كلل بتكرمي األمم املتحدة
لسموه ق��ائ��دا للعمل اإلنساني وق��ائ��دا ً للعمل التنموي
والكويت مركزا للعمل اإلنساني.
وأكد الشامري أن املرأة الكويتية استطاعت إحداث نقلة
نوعية في مجاالت العمل التطوعي اإلنساني برعاية كرمية
من صاحب السمو أمير البالد واستطاعت املرأة أن تساهم
في التخفيف من معاناة الفئات املعوزة وخدمة اإلنسانية.
وأش��ار الشامري إلى أن الرحمة العاملية لديها العديد
من املتطوعات الالئي يساهمن دائما ً في تقدمي اإلغاثة إلى
كل مكروب في الدول املنكوبة ،مبينا ً أن قوافل اإلغاثة إلى
الالجئني السوريني ضمت بينها عناصر نسائية كما متيزت
جمعية الرحمة العاملية بالتعاون مع الفرق التطوعية
وتسيير القوافل اإلغاثية والطبية والرحالت الشبابية
والتي تهدف إلى تقدمي املساعدات واملشروعات التنموية
الصغيرة واملشروعات الطبية.

الشيخ :بدء تسجيل الطلبة
املستمرين في اجلامعة العربية
املفتوحة  25اجلاري

كفالة ايتام

مشاريع ابار

استفاد منها  60الف نسمة حول العالم

 ..وطرحت مشاريع تنموية وتعليمية وإنسانية داخل وخارج الكويت
ناهد الشيخ

مشاريع اضاحي في لندن

عمر الثويني

ق��ال رئ��ي��س ق��ط��اع امل����وارد واالع��ل�ام بجمعية
النجاة اخليرية عمر يعقوب الثويني أن اجلمعية
حرصت على دعم ومساعدة الفقراء والضعفاء في
كل مكان ،وتقدمي املساعدات املختلفة التي تساعدهم
على مواجهة الفقر واجلهل واملرض،الفتا الى ان
النجاة طرحت ع��دة مشاريع تنموية وتعليمية

كفالة طالب علم

وانسانية مختلفة ومتنوعة على اهل اخلير خالل
االيام املباركة قبيل عيد األضحى املبارك ،ونفذتها
اجلمعية داخل الكويت وخارجها.
وبني الثويني أن اجلمعية سعت في تلك األيام
الستهداف م��وارد مختلفة من خ�لال جمع مبلغ
6آالف دينار لكفالة  100طالب علم يتيم ،قيمة
كفالة الطالب الواحد  60دينار عن السنة الدراسية،
وكذلك طرحت النجاة مشروع خله منتج ( لكفالة
مشروع املناحل لألسر الفقيرة وعددها  12منحل
بقيمة  1250قيمة الكفالة  125دينار وه��و من
املشاريع التنموية ومازالت هذه املشاريع مستمرة
لتلقي الدعم .
وأض��اف :ان حملة العشر من ذي احلجة ايضا
استهدفت تنفيذ مشروع كسوة العيد والعيدية
لأليتام،حيث تبلغ تكلفة كسوة وعيدية لليتيم
الواحد 20دينار  ،حيث استهدفت توفير الكسوة مشاريع تعليمية قبييل العيد
ألكثر من  10آالف يتيم ومبلغ  21500دينار لبناء
مركز تعليمي وتنموي في الهند ،وما زال التبرع عدد  3000أضحية  ،استفاد منها حوالي  60ألف
نسمة حول العالم .
متاح ألهل اخلير .
ولفت الى أن هذه املشاريع املختلفة تعد خيارات
واكد أن مشروع االضاحي من املشروعات التي
نفذتها النجاة بنجاح داخل وخارج الكويت بتوزيع أمام فاعل اخلير الختيار ما يناسبه لتنفيذه ،مشيرا

ال��ى امكانية التبرع لهذه املشاريع عبر وسائل
التبرع االلكترونية احلديثة مبواقع اجلمعية أو
االت��ص��ال على رق��م  ، 1800082/فكل الوسائل
متاحة لدينا للتيسير على اهل اخلير .

صرحت رئيس قسم القبول والتسجيل في اجلامعة
العربية املفتوحة بدولة الكويت ناهد عثمان الشيخ أن
عملية التسجيل املبكر للطلبة املستمرين احلاصلني على
معدل نقطتني وم��ا ف��وق أو الذين لديهم إن��ذار أكادميي
واحد فقط سوف تنطلق يوم األحد املوافق  25اغسطس
 2019لتخصص تقنية املعلومات واحلوسبة وتخصص
اللغة اإلجنليزية وآدابها بينما سوف يكون يوم اإلثنني
 26اغسطس  2019لتخصصات إدارة األعمال للطلبة
املستمرين احلاصلني على معدل نقطتني وما فوق أو الذين
لديهم إن��ذار أكادميي واح��د فقط بينما س��وف يكون يوم
الثالثاء املوافق  2019/8/27لتسجيل كافة الطلبة بجميع
التخصصات من جميع الفئات .
أم��ا فيما يخص الطلبة املتأخرين دراس��ي��ا في كل من
تخصص تقنية املعلومات واحلوسبة وتخصص اللغة
اإلجنليزية وآداب��ه��ا واحلاصلني على معدل نقطتني وما
فوق أو لديهم إنذار اكادميي واحد فقط سوف يكون يوم
األربعاء  2019/8/28بينما سوف يخصص التسجيل
للمتاخرين دراس��ي��ا في تخصصات ادارة االع��م��ال يوم
اخلميس  2019/8/29على أن يكون كل من يوم االحد
واالثنني املوافق  2 – 1سبتمبر  2019للطلبة املستمرين من
جميع الفئات.
وذكرت الشيخ أن الطلبة احلاصلني على االنذار الثاني
والثالث والرابع في تخصص اللغة اإلجنليزية وآدابها
وتخصص تقنية املعلومات واحل��وس��ب��ة س��وف يكون
تسجيلهم وفق اإلرش��اد االكادميي يوم اخلميس املوافق
 2019/9/5بينما س��وف يكون تسجيل تخصصات
إدارة االعمال يوم األحد املوافق  2019/9/8مؤكدة أنه
لن يتم تسجيل أي طالب من الطلبة املستمرين بعد تاريخ
يوم االربعاء املوافق  ، 2019/9/11علما أن يوم السبت
 2019/9/14س��وف يكون أول ي��وم دراس���ي للفصل
الدراسي االول 2020/2019
وختمت الشيخ بالتوفيق والنجاح جلميع الطالب
والطالبات من منتسبي اجلامعة مؤكدة حرص اجلامعة
على تذليل كافة العقبات التوي تواجه الطلبة وعلى تواجد
اإلرشاد االكادميي من اعضاء هيئة التدربيس اثناء عملية
التسجيل آمله من كافة طلبتنا االلتزام بأوقات التسجيل
حسب الفئات .

