
 حتت رعاية مدير اجلامعة العربية املفتوحة 
ب��دول��ة الكويت األس��ت��اذ الدكتور نايف إبجاد 
املطيري أنطلقت احلملة التطوعية  لتنظيف 
الشواطئ الكويتية اخلامسة  مبشاركة  طالبات 
وطلبة اجلامعة مبختلف التخصصات حتت 

شعار » شاركنا املسؤولية » .
من جهته ق��ال رئيس قسم العالقات العامة 
واإلعالم  في اجلامعة االستاذ غازي ساير العنزي 
أننا اليوم شاركنا طلبتنا بوضع بصمة جميلة 
لبلدنا احلبيب ال��ذي يستحق منا الكثير خالل 
حملتنا التطوعية لتنظيف الشواطئ الكويتية 
والتي أخذت شعار شاركنا املسؤولية في رسالة 
واضحه ب��أن العمل التطوعي هو ب��اب للعطاء 
واستثمار بشري متى م��ا غرست ه��ذه البذرة 
في نفوس طلبتنا نحصد احل��رص واملسؤولية 
جتاه بلدنا مشيرا أننا اليوم ملسنا جهود طلبتنا 
التي يشكرون عليها في تبنى املسؤولية في هذه 
احلملة التطوعية وكانوا محل فخر   خالل بت 
روح التنافس من اجل العمل التطوعي في تنظيف 
شواطئ بلدنا الكويت كما كان العمل متساوي في 
اجلهد واملقدار مابني الطلبة والطالبات ال سيما في 
رفع الكثير من األغطية البالستيكية التي ركزنا 
في عملنا عن رفعها من الشواطئ ملا لها ضرر على 

البيئة والطيور  .
وأض��اف العنزي أن للمؤسسات التعليمية 
دور فعال س��واء ك��ان في قطاعها احلكومي او 

اخلاص جتاه املجتمع والبيئة السيما وان اجلهود 
املبذولة في مجال حماية البيئة وصيانتها في 

اطار التشريعات والقوانني الوطنية ال ميكن ان 
تؤتى ثمارها فقط باجتاه احلكومة  فاملسؤلية 

هي اجتماعية مشتركة، و البيئة لها ارتباط وثيق 
مبجتمعنا وحمايتها هو حمايتنا جميعا .
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حتت شعار  »شاركنا املسؤولية«

اجلامعة العربية املفتوحة  أطلقت حملتها التطوعية 
اخلامسة  لتنظيف الشواطئ الكويتية

برعاية سمو ولي العهد

جامعة الكويت حتتفل 
اليوم بتخريج »7229« 

طالبًا وطالبة
رحب أمني عام جامعة 
ال��ك��وي��ت ال��دك��ت��ور مثنى 
ال��رف��اع��ي ب��اس��م األس���رة 
اجل��ام��ع��ي��ةب��ال��رع��اي��ة 
ال��ك��رمي��ة م��ن س��م��و ول��ي 
ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن���واف 
األح��م��د، حل��ف��ل التخرج 
السنوي املوحد خلريجي 
جامعة الكويت من الدفعة 
الثامنة واألرب��ع��ني للعام 
األكادميي2018/2017، 
ال����ذي تنظمه اجل��ام��ع��ة 
ف���ي ال��س��اع��ةال��س��ادس��ة 
والنصفمن م��س��اء اليوم 
األح������د ع���ل���ى اإلس���ت���اد 
الرياضي باحلرم اجلامعي 

بالشويخ.
وأش��ار د. الرفاعي إل��ى أن اجلامعة أمت��ت كافة االستعدادات 
والتجهيزات اخلاصة باحلفل، حيث قامت اإلدارات املعنية بأعمالها 
على أكمل وجه استعداداً للحفل املرتقب، موضحاً أنه مت تشكيل 
جلان خاصة لضمان جناح احلفل والتأكيد على راح��ة الضيوف 

واخلريجني.
وأوضح أن اجلامعة ستحتفي بتخريج )7229(طالبا وطالبة 
من 15 كلية من مختلف التخصصات العلمية واألدبية باإلضافة إلى 

كلية الدراسات العليا.

ال����ق����ح����ط����ان����ي: اع����ت����ص����ام ف��ي 
»األش����غ����ال« ال���ي���وم اع��ت��راض��ًا 

على إيقاف بدل املوقع
أعلن األمني العام 
لتجمع املهندسني 
الكويتي م. عبدالله 
ال��ق��ح��ط��ان��ي عن 
اع��ت��ص��ام موظفي 
األش���غ���ال ص��ب��اح 
ال���ي���وم ف���ي مبنى 
ال����وزارة بجنوب 
ال��س��رة احتجاجا 
على ق���رار إيقاف 
ب��دل املوقع بشكل 

مفاجىء .
وقال القحطاني 
ف��ي تصريح أمس 
إن ب����دل امل��وق��ع 
يستفيد منه آالف 
ال���ع���ام���ل���ني ف��ي 
ال�����وزارة م��ن��ذ 18 
عام مضت  إال أنهم 
ف��وج��ئ��وا بايقافه 
باملخالفة لقرارات مجلس اخلدمة املدنية ومن دون أي مبررات أو 

مسوغات قانونية .
وأوضح أن تلك اخلطوة سبقها كذلك إيقاف العديد من البلدالت 
األخ��رى منها بدل الشاشة وب��دل النائية عن كثير من العاملني 
في الوزارة  مشيرا إلى أنه من منطلق األمانة والدفاع عن حقوق 
ومكتسبات املهندسني والفنيني الكويتيني قرر جتمع املهندسني 
الكويتي تنظيم اعتصام اليوم لنصرة املنتسبني للمهنة من الظلم 

الواقع عليهم من قبل قيادي الوزارة .
ولفت إلى أن االعتصام هو املرحلة األولى للتعبير عن رفض 
التجمع  ملمارسات ال���وزارة جت��اه موظفيها الشرفاء ولرفض 
اإلجراءات املتخذة على املهندسني ومساعدي املهندسني والفنيني 
العاملني في وزارة االش��غ��ال العامة وحرمانهم من حقوقهم 

األساسية وقطع البدالت املرتبطة بطبيعة عملهم.
 وناشد القحطاني  أصحاب القرار في ال��وزارة  وفي مقدمتهم 
وزيرة االشغال وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د.جنان بوشهري 
إرج��اع حقوق املوظفني وعدم دفعهم للتصعيد مؤكدا ثقته بأن 
الوزيرة واجلهات املسؤولة في الدولة على دراي��ة بالتأثيرات 
السلبية ملثل تلك القرارات على العمالة الوطنية سواء في وزارة 

األشغال أو غيرها من اجلهات احلكومية.

جانب من حملة التنظيف

د.  مثنى الرفاعي

الهندي: نسعى لتوسيع دائرة الوعي الديني والفقهي السيما بني النساء

»إعانة املرضى« نظمت دورة دعوية عن »احلكمة في الدعوة«

حتت عنوان )احلكمة في الدعوة( أقامت إدارة 
التوعية واإلرش��اد التابعة جلمعية صندوق إعانة 
امل���رض ممثلة ف��ي قسم ال��واع��ظ��ات، أق��ام��ت دورة 
دعوية قدمها من السودان فضيلة الشيخ الدكتور  
سعد مطر حسن ال��ذي ي��زور الكويت حاليا ، وذلك 
في اطار اهداف اجلمعية العامة واالهداف اخلاصة 
ب���إدارة التوعية واإلرش���اد في التعريف بتعاليم 
الدين االسالمي احلنيف وما يحمله من رسائل نبيلة 
وغايات سامية ما إن نسير عليها حتى ينصلح الفرد 

واملجتمع.
وفي هذا االطار قال مدير إدارة التوعية واالرشاد 
خالد الهندي إن قسم الواعظات وكعاته يحرص 
–ضمن اهداف االدارة – على توسيع دائرة التفقه 
في الدين من خالل مجموعة من االنشطة الفاعلة 
والهادفة التي تستهدف املرأة في املجتمع باعتبارها 
كيانا مهما الميكن تغافل عنه فضال عن اهميتها في 
تنشئة االجيال اجلديدة، مؤكدا حرص اإلدارة على 
التعاون مع مختلف اجلهات الدعوية ليس فقط داخل 
الكويت بل وخارجها لنشر الدعوة والتعريف بالدين 

االسالمي احلنيف
من جانبها أك��دت رئيسة قسم الواعظات صفاء 
عابدين على أن هذه احملاضرة تهدف الى التوعية 
بأهمية الدعوة لالسالم بطريقته الصحيحة دون 

اي ت��أوي��ل او حت��ري��ف، ضمن سلسلة متصلة من 
احملاضرات التي يقدمها وينظمها قسم الواعظات 
، الفتة إلى أن الشيخ سعد مطر من العلماء االجالء 
في مجال الدعوة والذي يسعى من خالل محاضراته 

وندواته الى نشر العلم في مختلف بقاع االرض.
وأضافت أننا حرصنا على دعوة أقسام اخلدمة 
االجتماعية والنفسية ف��ي مختلف مستشفيات 
الكويت ملا لهم من صلة قوية باملرضى وكذا تعاونهم 
املباشر مع واع��ظ��ات االدارة االت��ي ي��زرن املرضى 
ويتفقدن أحوالهن واحتياجاتهن ، وذلك رغبة في 
غرس تعاليم االسالم السمحة التي قد تنعكس على 

التعامل مع املرضى مستقبال.
وفي السياق ذاته قالت شيخة محمد مساعد منسق 
سجالت طبية في مستشفى الوالده انها تشارك للمرة 
االول��ى في محاضرة تابعة لقسم الواعظات رغم 
التعاون الدائم مع الواعظة داخل املستشفى ، الفتة أن 
هذه احملاضرات لها أهمية كبيرة ملا لها من دور فاعل 
في نشر الوعي الديني اجتماعيا مبا ينعكس على 

احلياة بشكل عام.
واتفقت معها رئيسة قسم اخلدمة االجتماعية 
مبستشفى الطب الطبيعي خلود عبدالله السعيدي 
موضحة أن ه��ذا النوع من احمل��اض��رات يستحضر 
اجل��ان��ب ال��دي��ن��ي واالن��س��ان��ي ف��ي ق��ل��وب احلضور 

ويحثهم على الرفق باملرضى السيما املعوزين منهم 
، خاصة وان هناك بعض املرضى غير املسلمني ممن 
يحتاجون معاملة حسنة قد تكون سببا في دخولهم 

إلى دين الله
وأش�����ارت ال���ى ان ق��س��م اخل��دم��ة االجتماعية 
والنفسية يستضيف الواعظة التي متر على الغرف 
واالجنحة لتلمس احتياجات املرضى وتتناقش مع 
موظفات القسم بشأن بعض احلاالت التي قد حتتاج 
إلى مساعدة وغيرها من االمور التي تصب في صالح 
املرضى بشكل عام ، مؤكدة ان الواعظات يتعاون 

معنا بشكل كبير.
من جهتها أكدت رئيسة قسم اخلدمة االجتماعية 
في مركز الرعاية التلطيفية ه��دى احمد الشهاب 
حرصهم على حضور فعاليات ص��ن��دوق اعانة 
املرضى ألهمية اجلمعية ودورها الفاعل في خدمة 
املرضى وتعاونها املستمر مع املستشفيات وبذل 
الكثير من اجل املعوزين، مبينة أن اعانة املرضى 
وال��واع��ظ��ات على وج��ه اخل��ص��وص لهم بصمة 
واضحة في مركز الرعاية التلطيفية من تعاون من 

اجل املرضى والتوعية .
بدورها قالت موظفة اخلدمة االجتماعية مبركز 
الرعاية التلطيفية امي��ان محمد جمعة انها على 
تواصل دائ��م مع جمعية اعانة املرضى وحتديدا 

الواعظات للمساعدة في عون املرضى ، مبينة انها 
حرضت على حضور احملاضرة الدعوية ) احلكمة 
في الدعوة ( رغبة في التثقيف واالستفادة وقد 
نالت ما حضرت الجله من معلومات جديدة ومفيدة 

حتتاجها في سياق حياتها اليومية
فيما أوضحت االخصائية االجتماعية بقسم 
اخلدمة في مستشفى الفروانية أن القسم يتعاون 
مع الواعظات لتحقيق صالح املرضى ومساعدتهم 
وتلبية احتياجاتهم ،مؤكدة اننا كموظفات نحاول 
االستفادة من الواعظة قدر املستطاع كونها ملمة 
بشؤون الدين والفقه والشريعة ، فنحاول احلصول 
منها على املعلومة واالرشاد والنصح لكسب اخلبرة 
والتأهيل في اإلرش��اد والتعامل مع املرضى بشكل 

أفضل سواءا على الصعيد الديني أو االجتماعي .
أما االخصائية مبستشفى الطب الطبيعي رندة 
خالد فقالت إن واعظة اعانة املرضى دائمة التردد 
على املستشفى ونحرص على لقائها واالجتماع 
بها رغبة في االستفادة والتعاون من خالل التجول 
وامل����رور ع��ل��ى احل����االت امل��رض��ي��ة داخ���ل ال��غ��رف 
واالجنحة ، الفتة إلى ان هذه ال��دورة االول��ى التي 
احضرها للجمعية لكن التعاون مستمر بيننا منذ 
وق��ت طويل وس��أح��رص على االس��ت��ف��ادة م��ن تلك 

الدورات مستقبال.

ج��اوزت حملة تخيل الثانية حلفر اآلب��ار و 
التي أطلقتها النجاة اخليرية اجلمعة واستمرت 
فعالياتها من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساًء 

حاجز املليون دينار كويتي.
وق��ال مدير ع��ام اجلمعية الدكتور محمد 
األن��ص��اري: ك��ان هدفنا من ه��ذه احلملة حفر 
300 بئر مياه بالقارة األفريقية وغيرها من 
الدول املستفيدة بتكلفة تتعدى 500  ألف دينار 
كويتي وبفضل الله ثم تعاون ودعم أهل اخلير 
من احملسنني ج��اوزت احلملة حاجز املليون 

دينار كويتي في أقل من 12 ساعة.
وبني أن  احلملة ستساهم في توفير املياه 
ألكثر من نصف مليون مستفيد بجانب كافة 
الكائنات من الدواب والطيور وكذلك سيكون 
لها دور هام في مكافحة األمراض التي اخلطيرة 
التي تصيب املستفيدين جراء شرب املياه التي 

قد تكون غير صاحلة للشرب . 
وح����ول م���راح���ل ت��ن��ف��ي��ذ احل��م��ل��ة اوض���ح 
االنصاري بأن النجاة اخليرية متتاز بالسرعة 
والدقة في تنفيذ املشاريع وستبدأ على الفور 

بالتنسيق مع اجلمعيات الرسمية املعتمدة 
في الدول املستفيدة كما حترص اجلمعية على 
التنسيق والتواصل التام مع وزارة اخلارجية 

الكويتية أثناء تنفيذ املشاريع 
وتابع: متت احلملة بالتنسيق والتعاون 
م��ع وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية  وشاركت 

فعالياتها مديرة إدارة اجلمعيات واملبرات 
اخليرية هدى الراشد والتي أش��ادت بتفاعل 
أهل الكويت الالمحدود وثمنت الدور اإلنساني 
الرائد ال��ذي تقوم به النجاة اخليرية داخل 

وخارج الكويت . 
وتقدم األنصاري بشكر كافة أهل الكويت 

وداعمي النجاة اخليرية من شتى دول العالم 
وخص بالشكر شركاء النجاح من مجمع 3٦0 
وشركة زي��ن لالتصاالت واك��و ك��ول وعيادة 
أس��ن��ان والبنك األه��ل��ي املتحد وش��رك��ة املُ��ال 
وشركة رختر وكل من ساهم وشارك في جناح 

احلملة.

»النجاة اخليرية«: حملة »تخيل الثانية« جتاوزت مليون دينار

 فريق العمل مع مسؤولي »النجاة اخليرية«

د. محمد األنصاري

م. عبدالله القحطاني

جانب من الدورة الدعوية تكرمي املشاركات


