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ــل خلدمة القرآن  قــال مدير ادارة ورت
الــكــرمي بجمعية النجاة اخليرية وليد 
الكندري أن اللجنة أنهت االنشطة الصيفية 
املوسمية ملــراكــز حتفيظ الــقــرآن بنجاح 
ــل » وضعت  مميز، مــؤكــداً على أن » ورت
نصب عينها التميز في مجال حتفيظ القرآن 

الكرمي .
وأوضح الكندري أن ادارة ورتل اختتمت 
ــذه السنة مبشاركة )989  مــشــارك (  ه
موزعني على 16 مركزا ، حيث تضم هذه 
املراكز عدد )142 حلقة ( منتشرة في جميع 

مناطق الكويت .
وبني الكندري أن النجاة اخليرية تسعى 
دائماً للتواصل مع جميع أطياف املجتمع 
ــة الكويت وتفتح األبـــواب لكافة  في دول
الشرائح من كافة االعمار للمشاركة، كما 
توجه الكندري بالشكر اجلزيل جلميع 

العاملني فــي املــراكــز القرآنية بالنجاة 
ــم مــا بــني معلم و معلمة،  وجلــانــهــا، وه
ومحفظني ومحفظات ، ومشرف تربوي 
وفني ملا قاموا به من جهود جبارة نابعة 
من حبهم خلدمة كتاب الله الكرمي و سعيهم 
الدؤوب للمساهمة بإنشاء جيل من الشباب 

متحليا بالوسطية و االخالق القرآنية . 
ولــم يغفل مدير ادارة » ورتــل » شكر 
أهل اخلير من املتبرعني الذين دعموا هذه 
املراكز بالدعم املــادي واملعنوي ، مطمئناً 
إياهم أن االدارة حرصت كل احلرص على 
حتقيق األهــداف التي طمح لها أهل اخلير 
داعياً لهم بالبركة في املال و الولد ، متمنياً 
أن ال تنقطع أيادي اخلير في بلدنا احلبيب 
الكويت عن املساهمة في خدمة كتاب الله 
الكرمي الذي هو نبراسنا ومصدر تعبدنا 

األول و منهاج أخالقنا

16 مركزا و142 حلقة 989 طالبًا عبر  مبشاركة 

»النجاة اخليرية«: »ورتل« أنهت أنشطتها الصيفية في حتفيظ القرآن الكرمي

400 ألف مدني نزحوا خالل ثالثة أشهر من شمال سورية السويلم: أكثر من 

»الرحمة العاملية« تطلق حملة 
إلغاثة النازحني من ريف إدلب 

أطلقت جمعية الــرحــمــة العاملية حملة إلغاثة 
النازحني من ريــف إدلــب شمال سوريا وذلــك بهدف 
توزيع مواد إغاثية كمرحلة أولي وخيام ومواد لإليواء 

كمرحلة ثانية.
وقـــال رئــيــس مكتب ســوريــا فــي جمعية الرحمة 
العاملية وليد أحمد السويلم أن األوضاع اإلنسانية في 
الشمال السوري مأساوية حيث نزحت مئات اآلالف 
من ريف إدلب إلى العراء يفتقرون إلى احلد األدنى من 
مقومات احلياة، ويواجه النازحون مشقة في توفير 
قــوت يــوم واحــد، مشيراً إلــى أنهم يعيشون معاناة 
إنسانية يفترشون األرض ويلتحفون السماء على 
أمل العودة إلى ديارهم، ولكن التصعيد املستمر يبدد 

آمالهم.
وأضــاف السويلم أنه وبحسب اإلحصائيات التي 
أصدرتها األمم املتحدة، فإن هناك أكثر من 400 ألف 
مدني نزحوا خالل ثالثة أشهر من ريفي إدلب وحماة 
كما نزح نحو 124 ألف مدني خالل فترة عيد األضحى 
املاضي، من مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا 

بحسب جمعيات محلية.
وبني السويلم أن جمعية الرحمة العاملية ستعمل 
في تلك احلملة على مرحلتني املرحلة األولــى تتمثل 
في توزيع سالت غذائية واملرحلة الثانية تتمثل في 

وتوفير خيم إليواء النازحني.
وأكــد السويلم حرص الرحمة العاملية على تنوع 
مشروعاتها اخليرية واإلنسانية في قوافلها اإلغاثية 
التي انطلقت منذ فبراير 2012، حيث استهدفت العديد 
من احملاور في بناء اإلنسان وإعفافه، ليكون قادراً على 

االعتماد على نفسه.
وأوضح السويلم أن القوافل التي سيرتها جمعية 
الرحمة العاملية اشتملت تلك الــقــوافــل على تقدمي 
مساعدات نقدية لألسر، وطرود غذائية، ومستلزمات 
واحتياجات منزلية، وتركيب أطراف صناعية، وسداد 
إيجارات شقق سكنية، وكفالة أيتام وأســر، وأدويــة 
ومستلزمات وحقائب طبية، وألــعــاب أطفال وكتب 

تعليمية، مستلزمات تدفئة، ودورات للدعم النفسي، 
ــم حلقات  ومــشــروعــات تنموية وقــوافــل طبية، ودع
حتفيظ القرآن الكرمي باإلضافة إلى إقامة امللتقيات 
القرآنية. وأشــار السويلم إلــى أن عطاء أهــل اخلير 
في الكويت يتجدد ويتنامى، فأيديهم احلانية ممتدة 
بكل معاني البر، من خالل متويل املشاريع اإلغاثية 
واإلنسانية ومشاريعهم اخليرية املختلفة، وحث 
ــراع  السويلم أهــل اخلير في كويت اخلير على اإلس
في إغاثة أهل الصومال، موضحا أن الرحمة العاملية 
تستقبل التبرعات عن طريق فروعها بالكويت، أو 
باالتصال على اخلط الساخن 1888808، كما ميكن 
التعرف أكثر على جهود الرحمة العاملية عبر موقع خير 

.www.khaironline.net أون الين

وليد السويلم

جانب من احدى حلقات ورتل لتحفيظ البنات

وليد الكندري

الفائزون في لقطة جماعية مع مسؤولي احللقات

املقيدين وغير  املقيدين  بنظام  وطالبة  طالبًا   932

إعالن أسماء املرشحني للقبول في 
برامج كلية الدراسات العليا بجامعة 

2020/2019 الكويت 
أعلن عميد كلية الــدراســات العليا بجامعة 
الكويت األستاذ الدكتور بدر فهد البديوي أسماء 
املرشحني للقبول ببرامج الدكتوراه واملاجستير 
والدبلوم العالي للعام اجلامعي 2020/2019 
والبالغ عددهم )932( طالباً وطالبة بنظام 

املقيدين وغير املقيدين.
ــا جميع الطلبة املقبولني إلــى حضور  ودع
اللقاء التنويري املزمع عقده يــوم الثالثاء 3 
سبتمبر املقبل على مسرح املغفور له بإذن الله 
الشيخ صباح السالم الصباح باخلالدية بوابة 
)1، 2، 3( في متــام الساعة العاشرة صباحاً 

وبحضور عمادة كلية الدراسات العليا.
من جهتها أوضحت عمادة الكلية أنه سيتم 
خــالل اللقاء تعريف املقبولني بلوائح ونظم 
كلية الــدراســات العليا واإلجــــراءات اخلاصة 
ــوم وعـــرض طريقة  ــرس بالتسجيل ودفـــع ال
التسجيل عــن طــريــق االنــتــرنــت والــتــي بــدأت 
يوم األحــد 2019/8/4 وستستمر حتى يوم 
اخلــمــيــس 2019/10/3، كــمــا سيتم شــرح 
املــواضــيــع ذات العالقة مبــســاري األطــروحــة 
واملــشــروع وطريقة وكيفية التسجيل فيهما، 
وميكن للطالب في الوقت الراهن وحتى اللقاء 
التنويري التعرف على نظام التسجيل بواسطة 

العرض املرئي على الرابط التالي:

http://kuweb.ku.edu.kw/cs/
groups/cogs/documents/ku _

content/kuw121480.pdf
كما تنوه كلية الدراسات العليا أن األسماء 
املعلنة أدناه تشمل فقط املرشحني للقبول ممن 
أمتوا إجراءات توثيق مستنداتهم حتى تاريخه، 
وميكن لبقية املرشحني إمتام توثيق مستنداتهم 

حتى نهاية دوام يوم اخلميس 2019/8/29.

بدر البديوي

للمقبولني  الثابتة  اجلداول  توزيع  »التطبيقي«: 
سبتمبر  8 الصحية  والعلوم  باألساسية 

أهـــاب رئــيــس جلنة املستجدين فــي االحتــاد 
الــعــام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب عبدالله أحمد اجلدعي بزمالئه 
ــرورة حضور املقابلة الشخصية  املستجدين ض
للطلبة احملولني والتي ستكون يومي 8 و9 سبتمبر 
املقبل للذين اجتازوا اختبار القدرات األكادميية 
للتخصصات التي تتطلب ذلك، الفتا إلى أن حضور 
املقابالت الشخصية شــرط أســاســي للقبول في 

التخصص الذي يرغب الطالب بالتحويل إليه.
وقـــال أن املــقــابــالت الشخصية شــرط لكافة 
الطلبة املستجدين املقبولني في كليات الهيئة ماعدا 
تخصص تكنولوجيا التعليم بالتربية األساسية، 
وتخصصات كل من كلية التمريض وكلية العلوم 
ــداول الثابتة  الصحية، مشيرا إلى أن توزيع اجل
للطلبة املقبولني بكل من كلية التربية األساسية 
وكلية العلوم الصحية سيكون بعد االنتهاء 
من إجــراء الطالب للمقابلة الشخصية بتاريخ 8 

سبتمبر املقبل.
وأوضــح اجلدعي أن نتائج تغيير التخصص 
الداخلي سيتم اإلعــالن عنها بداية شهر سبتمبر 

املقبل، ويتوجب على الطالب متابعة حسابه 
الشخصي باملوقع االلكتروني للهيئة بشكل مستمر 
ــدول الدراسي  ملعرفة حاالته وأي تغيير في اجل

ونتائج التحويل.

عبدالله اجلدعي

»اإلجن���������از امل����ت����ف����وق« ي���ن���ظ���م ب���رن���ام���ج 
ت���أه���ي���ل اخ���ت���ص���اص���ي امل����ؤس����س����ات ف��ي 
10 اكتوبر إعداد تقارير االستدامة 

يعقد البرنامج 
التدريبي الدولي 
ـــي  ـــاص ـــص ـــت الخ
تأهيل املؤسسات 
ـــداد  ــال إع ــج فــي م
تقارير االستدامة 
وفـــــق   GRI
ــع  ــراب االصـــــدار ال
لوثيقة االرشادات 
G4 للمرة االولى 

في دولة الكويت
ويــعــقــد معهد 
اإلجنــــاز املتفوق 
للتدريب األهلي 
واالســـتـــشـــارات 

اإلداريــــــــــــــــــــــــة 
واالقتصادية واملالية 

)البرنامج الدولي  في مجال التنمية املستدامة اختصاصي 
تأهيل املؤسسات في مجال إعداد تقارير االستدامة GRI وفق 
االصــدار الرابع لوثيقة االرشــادات) G4، وذلك بالتعاون مع 
الشبكة االقليمية للمسؤولية املجتمعية عضو برنامج األمم 
املتحدة لالتفاق العاملي عضو برنامج األمم املتحدة لالتفاق 
العاملي )كشريك استراتيجي(؛ وبالتعاون مع برنامج املفوض 
ــداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة،   األممــي للترويج أله
ومبشاركة منطقة اليرموك الصحية وذلــك خالل الفترة من 
-10 إلى 12 أكتوبر 2019 في  فندق ومركز مؤمترات ميلينيوم 
الكويت. وقال د. شهاب العثمان مدير عام معهد اإلجناز املتفوق 
أنه انطالقاً من دور معهد اإلجنازاملتفوق  في تطوير األفراد 
واملــؤســســات فــي القطاعني احلكومي واخلـــاص ومنظمات 
املجتمع املدني، ونظرا حلرصنا على التماشي مع توجه دولة 
الكويت الرامي إلى الوصول ملستقبل مزدهر ومستدام، من 
خالل حشد كافة اجلهود إلجناز أهداف خطة التنمية الوطنية؛ 
املنبثقه عن تصور سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد ماليا وجتاريا 

وثقافيا ومؤسسيا وذلك بحلول عام 2035،
وأكد العثمان على أن هذه الفعالية تندرج ضمن فعاليات 
محافظة األحمدي للمدينة العربية املسؤولة مجتمعيا لعام 
2019 ) وذلــك دعما منها لتمثيل دولــة الكويت في ديسمبر 
2019(  لتصبح األولى على مستوى الوطن العربي في مجال 
املسؤولية املجتمعية بــإذن الله تعالى؛ حيث سيتم توقيع 
االتفاقية مع محافظة األحمدي بعد أن مت اعتمادها بصفة 
ــح أن البرنامج التدريبي  له دور كبير في  رسمية.  وأوض
مساعدة املؤسسات في حتديد عدد أكبر من القضايا التي تهمها 
من منظور شمولي يأخذ بعني االعتبار القضايا االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية مع مراعاة أولويات أصحاب املصلحة، 
إلــى جانب دعــم املؤسسات للوصول إلــى أفضل ممارسات 
احلوكمة واإلفصاح عنها ؛ بحيث تشتمل على ممارسات اإلدارة  

وممارسات اتخاذ القرار.
وبني د. العثمان أن البرنامج التدريبي يستهدف كال من 
القيادات الوسطى والعليا في الشركات واملؤسسات التجارية 
واجلهات احلكومية واملنظمات املجتمعية من املمارسني للتنمية 
املستدامة وتطبيقاتها... ويستفيد منه أيضا كل من األكادمييني 
والباحثني وطلبة الــدراســات العليا من املهتمني بتطبيقات 
وممارسات التنمية املستدامة، والباحثني عن فرص لتجويد 
أعمال مؤسساتهم وشركاتهم وفق معايير عاملية قائمة على 

احلكومة واإلفصاح والشراكة املجتمعية.

شهاب العثمان

هيئة البحرين للثقافة: جائزة الكتاب 
مخصصة ملشاركات مبدعي وباحثي الكويت

أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثــار عن فتح 
باب التسجيل جلائزة البحرين للكتاب لعام 2020 
وتأتي هــذه النسخة مخصصة ملشاركات كتاب 

وباحثي الكويت.
وقالت الهيئة في بيان إن هذه اجلائزة تعطى 
ضمن فعاليات )معرض البحرين الدولي للكتاب( 
الــذي سيقام في مــارس العام املقبل حتت عنوان 

)عمل إبداعي في الشعر أو الرواية(.
وأكدت التزامها بتعزيز مكانة األدب والكتابة عبر 
هذه اجلائزة التي تركز على تشجيع األعمال األدبية 
والعلمية واملؤلفات واملنشورات مبختلف أنواعها إذ 
ترصد قوائم في مواضيع محددة كل عام بناء على 

حقل معني يتم انتقاؤه في كل دورة للجائزة.
وأضافت انــه يتم فــرز الكتب الـــواردة الختيار 
األكثر جدارة منها للفوز من خالل جلنة حتكيم تركز 

على دراسة األعمال واملؤلفات املقدمة.
وأوضحت أن األعمال املشاركة من الكويت تسلم 
إلى سفارة مملكة البحرين في العاصمة الكويت 
خالل فترة فتح باب املشاركة من إعالن فتح باب 
الترشيح وحتى نهاية ديسمبر من العام احلالي 
مشيرة إلى أن اإلعــالن عن الفائز باجلائزة سيتم 
ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب 

العام املقبل.
وأفادت بأن تسليم الكتب يتم عن طريق سفارة 
البحرين او إرســال املشاركات مباشرة إلى بريد 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار رقم 2199 )املنامة-
مملكة البحرين( كما تطالب الهيئة املشاركني مبلء 
استمارة خاصة باجلائزة عبر موقعها اإللكتروني 
)www.culture.gov.bh( قبل إغـــالق باب 

التقدمي.


