
قالت مرمي املنيع رئيسة فرق املتطوعني 
ف��ي اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة 
أن اجلمعية باشرت على ثالثة أي��ام منذ 
اخلميس املاضي وحتى السبت بتوزيع 
االحتياجات األساسية من غ��ذاء وكساء 
وكماليات أخ���رى على األس���ر املتعففة 

احملتاجة داخل الكويت.
وأش����ارت م���رمي امل��ن��ي��ع أن اجلمعية 
أحصت أكثر من أل��ف أس��رة وأخضعتها 
ل��دراس��ة معمقة وقسمت احتياجاتها 
األساسية على أقسام حرصا على توفيرها 
مبرونة ويسر من أجل سد هذه احلاجات 
عندهم مبا يحفظ كرامتهم ويصونها من 

املهانة.
وأوضحت املنيع بأن اجلمعية وزعت 
ف��ي ال��ي��وم األول أك��ث��ر م��ن 200 معونة 
كاملة لألسر استفادت منها بشكل مباشر 
واستفادت أكثر من 290 أسرة في اليوم 
الثاني وجت��اوز عدد األسر املستفيدة في 
الثالث 400 تنوعت استفادتهم بني الكساء 

والغذاء وبعض الكماليات األخرى.
وأضافت املنيع بأن اجلمعية استنفرت 
ك��اف��ة ط��اق��ات��ه��ا إلجن���اح ه���ذه الفعالية 
واملعرض لتلبية احتياجات هذه األسر 
حيث استعانت بفرقها التطوعية وسبعة 
ف���رق خ��ارج��ي��ة أخ����رى ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
متطوعني م��ن خمسة م���دارس حكومية 
تكفل ك��ل ف��ري��ق منها بقسم خ��اص من 
احتياجات األس��ر املتلقية للمساعدات 
وتكفل كل فريق مبباشرة وخدمة هذه 
األسر حسب حاجتها، ممتدحة في اجلهد 
الكبير ف��ي عملية التسويق م��ن حيث 
الترتيب والتوصيل والتحميل واملناولة 

والفرز والتعبئة وغيرها.
وبينت املنيع بأن عملية التوزيع التي 

جرت على ثالثة أيام سبقها جهد استثنائي 
في علميات الترتيب لهذه العملية موضحة 
ب��أن عملية اإلع��داد للتوزيع شملت فرز 
جميع امل��واد وتوزيعها على مجموعات 
أوك��ل��ت ك��ل مجموعة منها لفرق ك��ل في 
قسمه املعني بعملية التوزيع واملكلف 

بتغطيته.
ووصفت املنيع علمية التوزيع بأنها 
ك��ان��ت م��ي��س��رة وس��ه��ل��ة وم��رن��ة مبدية 
ارتياحها للترتيب الذي مارسته اجلمعية 
الكويتية لألسر املتعففة وأدارت من خالله 
عملية التوزيع مما أضفى ارتياحا عند 
األسر املستفيدة وحسب الشرائح التي مت 
اعتمادها من قبل إدارة اجلمعية الكويتية 

لألسر املتعففة.
وع��ن ما مت توزيعه قالت املنيع بأن 
اجلمعية قامت بتوزيع كميات كاملة من 
امل��واد الغذائية واملالبس واالحتياجات 
األخ��رى على األس��ر املتعففة واحملتاجة 
ومنحها حالة االستعداد لدخول فصل 

الشتاء وتخفيف ما يعاونونه في هذا 
الفصل.

وفي معرض حديثها قالت املنيع بأن 
اجلمعية تعاونت في هذا الصدد مع بنك 
الطعام وجمعية إحياء التراث اإلسالمي 
حيث شكرت مساهماتهما القيمة وأثنت 
على تعاونهما م��ع اجلمعية الكويتية 
ل��ألس��ر املتعففة كجهة اخ��ت��ص��اص في 
التعامل مع األس��ر املتعففة مضيفة بأن 
كثير من التجار والشركات أسهموا في 
جناح املعرض بإسهامات مميزة تنوعت 
بني الغذاء والكساء وباقي االحتياجات 

األساسية لألسر املتعففة واحملتاجني.

وع��ن امل��واد التي مت توزيعها أِش��ارت 
املنيع بأن التوزيع شمل األس��ر املتعففة 
حيث احتوت احلقائب املوزعة على مواد 
متوينية كاملة ووافية من شاي وعدس 
وأرز ومعجون كماكم ولوبيا وش��اي 
وحل��م ودج���اج وزي���ت وم��الب��س جديدة 
وأخرى مستعملة كاجلديدة واحذية بكافة 
املقاسات. وخصت املنيع بالشكر كافة 
املتبرعني ممن شاركوا في معرض الكسوة 
وفي التبرع للجمعية وناشدتهم استمرار 
دع��م اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة 
توطينا خليرهم ومن باب األقربون أولى 

باملعروف.
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ق��ال نايف الشرهان مدير إدارة العالقات 
العامة باجلمعية اخليرية الكويتية  خلدمة 
القرآن الكرمي وعلومه )حفاظ(، بأن اجلمعية 
أطلقت مسابقة ال��ص��وت ال��ن��دي على مستوى 
مراكز جمعية )حفاظ( الواحد وعشرون مركزا 
من أج��ل رف��ع القيمة األدائ��ي��ة في ق��راءة القرآن 

الكرمي وتكرمي الفائقني.
ونقل الشرهان ب��أن أكثر من 1200 حافظا  
مشيرا ب��أن جمعية حفاظ تقيم ه��ذِه املسابقة 
بني طالبها تعزيًزا حلضور قيمة احلفظ املتقن 
وال��ق��راءة اجلميلة املقترنة بالصوت العذب 
واحملافظ على أص��ول القراءة والتجويد الذي 
يجعل القرآن أكثر جمااًل وأبلغ تأثيًرا وأسرع 

وصواًل للقلب.
وأوض���ح ال��ش��ره��ان ب��أن جمعية )ح��ف��اظ( 
وضعت ضوابط صارمة في سبيل املشاركة في 
ه��ذِه املسابقة أم��ام املشاركني موضًحا بأن أهم 
الضوابط احلاكمة للمشاركة أن يكون مسجاًل 
في مراكز اجلمعية ومدرًجا بني طلبتها وواحدا 

من حفاظها.
وب��ني ال��ش��ره��ان أن على املسجل ف��ي ه��ذِه 
املسابقة أن يتقدم وفقا ألداء الطالب وإتقانه 
ألحكام التجويد والترتيل وحسن الصوت وهذا 
يلزم من املسجل في املسابقة أن يكون من الطلبة 
املنتظمني في حلق التحفيظ والتي تضمن له 

اإلتقان املطلوب كشرط في دخول املسابقة.
وأش���ار ب��أن الطاقم امل��ش��رف على املسابقة 
خّير املشتركني م��ن احل��ف��اظ أن يشتركوا في 
هذِه املسابقة باملقطع الذي يرغب فيه احلافظ 
ويختاره بنفسه ليضمن له الوصول إلى أعلى 
مراتب املسابقة وال��وص��ول فيها إل��ى درجاتها 

املتقدمة.
ووص���ف ال��ش��ره��ان املسابقة بأنها تعتمد 
على أن يقوم احلافظ امللتزم في حلق اجلمعية 
باختيار مقطع ق��رآن��ي يتلوه بصوته الندي 

وبصورة مميزة تبرز مهارات صوته ومن ثم 
يقوم بتسجيلها على جواله ويرسلها على رقم 

واتساب خصصته اجلمعية لهذا.
وأكد بأن طاقًما مميًزا ومحترًفا سيقوم بفرز 
األصوات ومطابقتها بأحكام التجويد والترتيل 
ليفوز الطالب األكثر متيًزا بصوته وأدائه منوًها 
بأن اجلمعية خصصت جوائز قيمة للفائزين 

العشرة في مسابقة )الصوت الندي(.
وخ��ت��م ب��أن اجلمعة ت��ول��ي اهتماماً كبيراً 
ملشاريع القرآن حيث تلتزم بفرز احللق القرآنية 
احملفظة للقرآن على أربع مراتب وهي كالتالي: 
احللق التقليدية، املجاز الصغير، كبار السن، 
وطلبة البعوث والتي يشرف على هذه احللق 
أفضل الفرق من محفظني ومشرفني ومعلمني 
ضمانة ملخرجات حتفظ القرآن بشكل محترف 

يزين القلوب ويضيء النفوس.

منح معهد باكيخانوف للتاريخ التابع 
ألكادميية العلوم األذربيجانية الوطنية 
رئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
واملستشار في الديوان األميري واملستشار 
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة الدكتور 
عبد الله معتوق املعتوق شهاده الدكتوراه 
الفخرية  تقديًرا جلهوده في العمل اإلنساني 
ودعم دولة الكويت ملسيرة العمل اإلنساني 

في العالم.
 وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س بعثة ال��ك��وي��ت فى 
باكو املستشار فيصل املطيري في تصريح 
صحافي إن مدير املعهد البروفيسور يعقوب 
م��ح��م��ودوف سلم خ��الل االج��ت��م��اع املوسع 
للمجلس العلمي ملعهد التاريخ الشهادة  
للدكتور املعتوق ، بحضور جمع كبير من 

األساتذة واألكادمييني باملعهد .
 وأفاد أن شهادة الدكتورة الفخرية ُمنحت 
للدكتور املعتوق تقديرا جلهوده اإلنسانية 
وإسهاماته الكبيرة ف��ي تعزيز الصداقة 
األذربيجانية الكويتية وعرفاناً بجهود دولة 
الكويت في دعم مسيرة العمل اإلنساني في 

العالم وسياساتها اخلارجية املتوازنة.  

  ونقل املطيري عن مدير معهد التاريخ 
األكادميي يعقوب محمودوف تصريحاته 
بأن العالقات مع الدول العربية واإلسالمية 
تكسب أه��م��ي��ة ف��ي ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة 
ألذربيجان، وأن الكويت وأذربيجان دولتان 
صديقتان وشقيقتان وتربطهما عالقات 
وطيدة، مشيراً إلى إن دولة الكويت حتظى 
ب��اح��ت��رام وت��ق��دي��ر امل��س��ؤول��ني ف��ي العالم 
ل��دوره��ا اإلنساني ال��رائ��د وال��داع��م لقضايا 

املستضعفني. 
وأض���اف أن ال��ب��روف��ي��س��ور محمودوف 
استفاض في احلديث عن األنشطة االجتماعية 
واخليرية للدكتور املعتوق محلياً وإقليمياً 
ودولياً ، وأن شهادة الدكتوراه الفخرية التي 
منحها املعهد للدكتور املعتوق هي األولى من 
نوعها ملسؤول عربي، الفتاً إلى إن املعهد من 
املؤسسات األكادميية والبحثية املرموقة في 

أذربيجان. 
ولفت إلى أن د. املعتوق ألقى كلمة خالل 
حفل التكرمي عبر خاللها عن امتنانه ملنحه 
شهادة الدكتوراه الفخرية للمعهد، وثمن 
دوره العلمي والبحثي وأكد أن هذه املبادرة 

تلقي على عاتقه مسؤولية إضافية في مجال 
العمل اإلنساني واخليري. 

 وأضاف املطيري أن د. املعتوق اعتبر في 
كلمته أن املستحقني احلقيقيني للتكرمي هم 
أه��ل اخلير ف��ي  الكويت كونهم ال يدخرون 
جهداً وال وقتاً وال ماالً في مساعدة األشقاء 
واألص��دق��اء مبختلف أن��ح��اء ال��ع��ال��م، وأن 
الكويت دأب��ت عبر مسيرتها اخليرية على 
مساعدة احملتاج أينما كان ودون النظر إلى 
دينه أو جنسه أو عرقه، بل وارت��ك��زت في 
سياستها اخلارجية على دعم مسيرة العمل 
اإلنساني في العالم بتوجيهات كرمية من 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله 

ورعاه.
 وت��اب��ع نقالً ع��ن املعتوق: وه��ذا م��ا دعا 
منظمة األمم املتحدة إلى تتويج سموه قائداً 
للعمل اإلنساني في عام 2014 م وتسمية 
دول��ة الكويت مركزاً إنسانياً عاملياً عرفاناً 

بهذا الدور اإلنساني الرائد.
وأش��ار املطيري إل��ى أن ثلة من العلماء 
واملؤرخني املشاركني باحلفل أعربوا خالل 

مداخالتهم عن امتنانهم وتقديرهم للدكتور 
املعتوق على مواقفه اإلنسانية ودفاعه الدائم 

عن القضايا العادلة للشعوب. 
وكان د. املعتوق قد شارك في أعمال قمة 

باكو الثانية للقيادات الدينية في العالم، 
وألقى كلمة خالل اجللسة األولى للقمة بجمع 
غفير من القيادات الدينية في العالم أكد 
خاللها أهمية مد جسور التواصل بني دول 

العالم وتعزيز سبل احلوار وتعميق القواسم 
اإلنسانية املشتركة، وتنمية وعي الشباب 
بقيم التعددية الثقافية والدينية ومكافحة كل 

صور وأشكال الكراهية والغلو والتطرف.

لتكرميه  أكادمييًا  حفاًل  دشن  باكيخانوف  معهد 

اإلنسانية جلهوده  تقديرًا  الفخرية  الدكتوراه  املعتوق  متنح  أذربيجان 

الشرهان: جمعية »حفاظ« تقيم 
1200 من حفاظها مسابقة الندي لــ 

الطعام   وبنك  التراث  وتشكر  اجلمعيات  بقية  مع  بالتكامل  ترحب  اجلمعية   : املنيع 

املتعففة لألسر  الكويتية  اجلمعية  مساعدات  من  استفادت  أسرة   1000

نايف الشرهان

بتبرع كرمي من األمانة العامة لألوقاف وأهل 
الكويت اخليرين، تسير زكاة العثمان التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية ي��وم اخلميس املقبل 
املوافق 21 من شهر نوفمبر اجلاري رحلة عمرة 
لعدد 250 شخص من ضيوف الكويت اجلاليات 

الوافدة.
وقال مدير زكاة العثمان أحمد باقر الكندري: 
حترص اللجنة منذ سنوات طويلة على اطالق 
رحالت العمرة للجاليات الوافدة التي تقيم على 
أرض الكويت وذلك لتحقيق أحالمهم بالطواف 
حول الكعبة املشرفة والصالة في مقام سيدنا 
إبراهيم والسعي بني الصفا وامل���روة، معتبراً 
هذه الرحالت عربون محبة وإشهار صدق ورد 
جميل، لكل من يعمل بجد واجتهاد من أجل نهضة 

ورفعة الكويت.
وت��اب��ع ال��ك��ن��دري:  مت اع���داد برنامج مميز 
للرحلة يشملها منذ االن��ط��الق وحتى العودة 
حيث يبدأ بدعاء السفر ثم تعارف بني املعتمرين 
لتعزيز احملبة واأللفة، ويتخلله أثناء الطريق 
مسابقات دينية، وتالوات للقرآن الكرمي وغيرها 
من األنشطة املميزة ، وفي مكة املكرمة ومدينة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فلدينا برنامج 
حافل يبدأ عقب اداء العمرة، حيث زيارة اآلثار 
اإلسالمية املقدسة مثل غ��ار ث��ور وغ��ار ح��راء 
وجبل عرفة واملزدلفة ومنى، وفي املدينة النورة 
ن��زور مسجد قباء ومسجد القبلتني واملسجد 
النبوي الشريف، آملني من احل��ق سبحانه أن 
يتقبل من احملسنني، وأن يجعل كل دعاء وتكبيرة 
وصالة وسعي وطواف من املعتمرين في ميزان 

حسناتهم.

  وأض����اف ال��ك��ن��دري: ح��رص��ن��ا أن ي��راف��ق 
املعتمرين أثناء الرحلة دعاة ومرشدين ليشرحوا 
لهم كيفية اداء العمرة، ويجيبوا كذلك على 
أسئلتهم واستفساراتهم، وبدورنا نتعاقد مع 
املؤسسات املميزة التي تقدم خ��دم��ات راقية 

وبأسعار  مناسبة.
وشكر الكندري األمانة العامة لألوقاف وأهل 
الكويت اخليرين مثمنا تعاونهم املميز مع زكاة 
العثمان ودوره��ا اإلنساني الرائد ال��ذي تقوم 
به داخ��ل الكويت في شتى امل��ج��االت اخليرية 

واإلنسانية.

»زكاة العثمان« تسير رحلة عمرة 
250 شخص من ضيوف الكويت  لـ 

بدعم »أمانة األوقاف«

نفذ معهد الكويت لألبحاث العلمية 
رص��ف أول طريق جتريبي في الكويت 
لتطبيق تقنية األسفلت املطاطي كأحد 
امل��ق��ت��رح��ات البيئية ف��ي ت��ق��دمي حلول 
هندسية للتخلص من نفايات اإلط��ارات 
التالفة وحت��س��ني ك��ف��اءة وأداء الطرق 

األسفلتية.

وذك��رت مدير برنامج التشييد ومواد 
البناء في املعهد سعاد البحر في بيان 
صحفي أمس أن تقنية االسفلت املطاطي 
هي أح��د مشاريع األب��ح��اث امل��درج��ة في 
اخلطة االستراتيجية الثامنة ملركز أبحاث 
الطاقة والبناء والتي اتت ثمارها بتنفيذ 
التقنية ك��اول جتربة من ه��ذا النوع في 

مجال رصف الطرق.
وأضافت البحر أن هذا املشروع يعتبر 
أحد أهم املشاريع البيئية املتعلقة بصناعة 
الطرق واستدامة امل��واد األولية لتطوير 
اخللطات األسفلتية لرصف الطرق في 
الكويت مبا يساهم في تفادي الكثير من 
املشاكل التي تتعرض لها مثل مشكلة 

تطاير احلصى وتشكل الشروخ وحدوث 
التخدد وظ��ه��وراحل��ف��ر امل��ؤدي��ة للتآكل 

وتدهور الرصف وسالمة الطرق.
 وذك���رت أن إع���ادة ت��دوي��ر اإلط���ارات 
ميكن بالوقت نفسه من التخلص العملي 
والفعال من اإلطارات التالفة مبا يحولها 
من مصدر نفايات إل��ى م��ورد اقتصادي 
منتج يسهم ف��ي حتقيق بنية حتتية 

مستدامة. 
وأف���ادت أن ه��ذا امل��ش��روع يركز على 
أهمية العمل بشكل وثيق بني القطاعني 
احلكومي واخلاص لبناء غد أفضل بيئيا 
واقتصاديا حتقيقا لرؤية التنمية )كويت 

جديدة 2035(.
م��ن ج��ان��ب��ه ذك���ر امل��س��ت��ش��ار العلمي 
لبرنامج التشييد وم���واد البناء مدير 
امل���ش���روع ال��دك��ت��ور ص���الح زع����رب إن 
امل��ش��روع دخ��ل حيز التنفيذ في مرحلة 
الثانية يوم أمس السبت من خالل إجناز 
ط��ري��ق جتريبي مبساحة 3550 مترا 
مربعا ضمن حدود الطرق التابعة ملباني 
معهد ال��ك��وي��ت ل��ألب��ح��اث العلمية ومت 
تقسيم الطريق التجريبي إلى ثالث مقاطع 
األول بطول 140 مترا ومكون من خلطة 
اسفلتية )III Type(  مت تصممها بطريقة 
)SuperPave(.وقال زعرب ان املقطع 
الثاني بطول 100 متر ومكون من اخللطة 
االسفلتية نفسها معدلة باضافة حبيبات 
صلبة مصنعة من خليط من املطاط املعاد 
تدويره من اطارات السيارات والبتيومني 
)70pen/60( والثالث بطول 210 أمتار 
ويحتوي على اخللطة مصممة بطريقة 

املارشال املعدل بالبوليمر.

»معهد األبحاث« ينفذ رصف أول طريق
 جتريبي بتقنية األسفلت املطاطي

د. عبد الله املعتوق يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من البروفيسور محمودوف 

مرمي املنيع

جانب من عمليه التنفيذ لتطبيق تقنية االسفلت املطاطي

ملـــي  عـــا يــــر  تــــقــــد و م  ا حــــتــــر بــــا حتــــظــــى  يــــت  لــــكــــو ا  : ي ملــــطــــيــــر ا
ملــســتــضــعــفــن ا يــا  قــضــا عــمــهــا  د و ئــد  ا لــر ا نــي  نــســا إل ا هــا  ر و لــد

مساعدات غذائية

أحمد باقر الكندري


