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النادي العلمي يطلق املسابقة الـ ٢٨ مليكانيكا السيارات

أعلن النادي العلمي اســتعداداته 
إلطالق مســابقة ميكانيكا السيارات 
واألنظمة املرورية الـ ٢8، حيث أقيم 
في مقر النادي اللقاء التنويري األول 
للمسابقة استهدف معلمي ومعلمات 
الدراسات العملية في جميع مدارس 
الكويت، حاضر فيــه عضو مجلس 
إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة 
املنظمة للمسابقة علي كاظم اجلمعة، 
بحضــور املوجــه األول للدراســات 
العملية مبنطقة األحمدي التعليمية 
م.ماجدة جواد جابر، وتقام املسابقة 
بدعم من مؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمي وبالتعاون مع وزارتي الداخلية 
والتربية وتستمر فعالياتها حتى ١6 

مارس املقبل.
وقال عضو مجلــس إدارة النادي 
املنظمــة  اللجنــة  العلمــي ورئيــس 
للمسابقة علي كاظم اجلمعة، إن مسابقة 
ميكانيكا السيارات واألنظمة املرورية 
تتضمن عدة دورات تدريبية وورش 
عمــل ذات صلة مبيكانيكا الســيارات 
بهدف نشر الثقافة املرورية بني طالب 

وطالبات مــدارس املرحلــة الثانوية 
بــوزارة التربية، مضيفا أنها تعد من 
أقدم املســابقات التــي يقيمها النادي، 
حيث انطالقتها األولى كانت في ١٩87.
وذكــر اجلمعة أن النــادي العلمي 
يتطلــع من خــالل هذه املســابقة إلى 
التوعيــة املرورية ومتكني الطلبة من 
التعامل مبهارة مــع األعطال الطارئة 
التي قد حتدث في املركبة أثناء القيادة، 
واتباع إجراءات األمن والسالمة على 

الطرقات ما يقلل من احلوادث.

6 محاور
ولفت إلى أن املســابقة تهدف إلى 
زيــادة الوعــي املروري لــدى الطالب 
املشــاركني، وتدريبهــم علــى بعــض 
أعمال الفحص والصيانة بالســيارة، 
وتعريفهــم بقوانــني ونظــم املــرور 
املتبعة في الكويت، وأيضا مؤسسات 
الدولــة ذات العالقة وأهميتها وطرق 
االستفادة منها، فضال عن أنها تساعد 
على تكوين الصداقات بني املشــاركني 
من خــالل اللقــاءات الشــبابية أثناء 

فعاليات املسابقة املختلفة، وبث روح 
التنافس الشريف فيما بينهم، عالوة 
على إتاحــة الفرصة أمامهم للتطبيق 
العملي للمناهج الدراســية خصوصا 

مادة الدراسات العلمية.
وأوضح أن املسابقة تستهدف طلبة 
املرحلــة الثانوية فــي جميع مدارس 
وزارة التربية ومدارس التعليم اخلاص 
العربية واألجنبيــة واملعاهد الدينية 

)بنني وبنات(.
ومضى قائــال: تتضمن املســابقة 
6 محــاور، األول يقــوم فيــه الفريق 
املشارك باملسابقة بفحص سالمة إضاءة 
مصابيح الســيارة األمامية واخللفية 
والتأكد من سالمتها، وفي احملور الثاني 
يقوم الفريق املشارك باملسابقة بفحص 

السوائل والتأكد من منسوبها.
وأضاف انه في احملور الثالث يقوم 
الفريق املشــارك في املسابقة بفحص 
بعض األجزاء ووسائل األمن والسالمة 
بالسيارة للتأكد من سالمتها، واحملور 
الرابع هو تبديل إطار الســيارة وفيه 
يقوم الفريق املشارك بفكه وإعادته بعد 

االنتهاء من تبديل السفايف، أما احملور 
اخلامــس فهو تبديل فرامل الســيارة 

)السفايف(.
وتابع بأن احملور السادس واألخير 
من املسابقة خاص بالتوعية املرورية 
ويتضمن توجيه بعض األسئلة املتعلقة 
باألنظمة والقوانني املرورية املتبعة في 
الكويت للطالب والطالبات املشاركني 
لزيادة الوعي والثقافة املرورية لديهم 
مــع منح الفائزين منهم جوائز نقدية 

فورية.

تقليل احلوادث
من جهتها، أكدت موجه أول الدراسات 
العملية مبنطقــة األحمدي التعليمية 
م.ماجــدة جواد جابــر، حرص وزارة 
التربية على دعوة الطالب والطالبات 
للمشــاركة فــي مســابقة ميكانيــكا 
الســيارات واألنظمة املرورية الثامنة 
والعشرين ٢٠٢٠ لتوعيتهم وتثقيفهم 
باملخاطر التي قد يتعرضون لها خالل 
قيادة الســيارات وكيفية التعامل مع 
األعطال املفاجئة للتقليل من احلوادث.

تقام بدعم من »التقدم العلمي« وبالتعاون مع »الداخلية« و»التربية« وتستمر حتى 16 مارس

جانب من احلضور في اللقاء التنويري األول للمسابقة ملشاهدة الڤيديوعلي كاظم اجلمعة وم.ماجدة جواد جابر

فوز دشتي بعضوية مجلس االحتاد العربي للتطوع
عادل الشنان

عقدت اجلمعية العمومية 
لالحتــاد العربــي للتطــوع 
برئاســة رئيــس االحتــاد 
العربــي للتطــوع ورئيس 
الطيبــة  الكلمــة  جمعيــة 
اجتماعها في القاهرة حسن 
محمد بوهزاع، وذلك مســاء 
اخلميــس املاضي، بحضور 
جميع األعضاء وحسب جدول 
أعمــال اجلمعيــة العمومية 
وعلى رأسها انتخاب مجلس 

إدارة االحتاد.
وقد أفضت نتائج االجتماع 
إلــى انتخــاب مجلــس إدارة 
العربــي للتطــوع  االحتــاد 
والذيــن ميثلــون 6 أعضــاء 
ميثلــون دول )مصر، اليمن، 
الكويــت، املغــرب، اجلزائر، 
ليبيا، ومملكة البحرين دولة 

فيما عقــد مجلس اإلدارة 
املنتخب أول اجتماع النتخاب 
نائب رئيس االحتاد والذي فاز 
به من جمهورية مصر العربية 
د.حامت خاطر مؤسس ورئيس 

وقــد حضــر االجتماع ١٢ 
عضوا من أعضــاء اجلمعية 
العمومية لالحتــاد »جمعية 
الطيبــة - مملكــة  الكلمــة 
البحريــن وجمعيــة عجمان 
للتنمية الثقافية واالجتماعية 
- اإلمــارات، جمعية أصدقاء 
النخلــة - الكويــت، اللجنة 
التطوعي  الوطنيــة للعمــل 
- ليبيــا، اجلمعية الوطنية 
للشــباب املتطوع املواطن - 
اجلزائــر، جمعية يــال نبادر 
التطوعية - السودان، مؤسسة 
التنويــر للتنميــة - اليمن، 
منظمة ريــادة لبناء القدرات 
- العراق، مؤسســة تروس 
للتنمية - مصــر، اجلمعية 
الكشــفية احلسنية املغربية 
- املغرب، جمعية اإلحســان 
اخليرية - فلسطني وجمعية 

سنحيا كراما- األردن«.

مجلس أمناء مؤسسة تروس 
مصر للتنمية، كما مت تعيني 
عبدالــرزاق املريســي أمينــا 
عاما لالحتاد للدورة احلالية 

وعضوا في مجلس اإلدارة.

الزميل د.عادل دشتي مع أعضاء االحتاد العربي للتطوع

الرئاسة واملقر(، وقد مثل في 
عضوية االحتاد رئيس جمعية 
أصدقاء النخلة والزميل الكاتب 
الصحافــي د.عــادل حســن 

دشتي.

»الهداية« وزّعت مساعدات على 500 أسرة خالل حملة الشتاء
قال رئيس جمعية الهداية 
اخليرية بندر بــن دليل إن 
اجلمعيــة قامــت مؤخــرا 
بتنفيذ حملة الشتاء، حيث 
قامــت اجلمعيــة بتوزيــع 
مســاعدات إنســانية علــى 
5٠٠ أســرة متعففــة داخل 
الكويــت، واســتفاد منهــا 
قرابــة ١٠٠٠ شــخص مــن 
مــن  مختلفــة  جنســيات 
املقيمني على أرض الكويت، 
وقد اشــتملت احلملة على 
عدد من املساعدات العينية 
والدفايــات  كالبطانيــات 
وكسوة الشتاء وغيرها من 
التي  املساعدات الضرورية 
حتتاج إليها األسر في فصل 

الشتاء.
وفي هذا السياق، كشف 

األجر العظيم.
وأضاف بن دليل ان املكانة 
التي تبوأتها الكويت كرائدة 
في العمل اخليري واإلنساني، 
حملها مسؤوليات مضاعفة 
للقيــام بهذا الــدور العظيم 

إقليميا وعامليا.
وفــي نهايــة تصريحه، 
أعــرب بن دليل عن شــكره 
وتقديره الى جميع احملسنني 
وأهل اخلير الذين رســموا 
البهجــة على وجــوه اآلباء 
واألمهات واألطفال، وخففوا 
من معاناتهم، كما شكر الفرق 
التطوعية التي شاركت في 
احلملة وبذلت جهودا كبيرة 
في توزيع املساعدات أمام مقر 
اجلمعية، داعيا اهلل أن يتقبل 
من اجلميع صالح األعمال.

وتأتي هذه املشاريع انطالقا 
من طبيعة أهل الكويت الذين 
جبلــوا على فعل اخلير وال 
يتوانون في تقدمي املساعدات 
إلى شتى بقاع العالم بصرف 
النظر عن اجلنس أو اللون، 

مؤكــدا أن اجلمعية تســير 
وفــق هــذا النهــج انطالقــا 
من تعاليم ديننا اإلســالمي 
الســمحة التــي حتثنا على 
مساعدة احملتاجني، وإغاثة 
املنكوبــني ورتبت على ذلك 

بندر بن دليل أشار إلى أن اجلمعية تولي اهتماماً خاصاً باألسر املتعففة داخل الكويت

اجتماع اجلمعية العمومية شدد على استثمار الطاقات الشبابية للنهوض باملجتمعات

املساعدات شملت بطانيات ودفايات وكسوة للشتاء بندر بن دليل 

بــن دليــل عــن املشــاريع 
املستقبلية للجمعية، مشيرا 
إلى أن اجلمعية بصدد تنفيذ 
عدد من املشــاريع اإلغاثية 
واخليرية في كل من سورية 
واليمن خالل األيام املقبلة، 

10 آالف متظلم من األعمال املمتازة في »التربية«!
عبدالعزيز الفضلي

تقدم ما يقارب ١٠ آالف معلم وإداري 
بكتــب تظلم إلــى وزارة التربية لعدم 
شمولهم باألعمال املمتازة التي صرفت 
ملستحقيها قبل حوالي شهرين وفتحت 
بعدها الوزارة باب تقدمي التظلمات حتى 

األول من الشهر اجلاري.
وكشــفت مصادر تربوية مطلعة لـ 
»األنباء« أن جلنة برئاسة وكيل القطاع 
اإلداري رجاء بوعركي ســتقوم ببحث 
ملفات املتظلمني كل على حدة، مشيرة 

إلى انه ســتتم إحالة من تنطبق عليه 
الشروط ومستحق للمكافأة إلى القطاع 
املالي للصرف. وأوضحت أنه ال يوجد 
وقت محدد لالنتهاء من مراجعة ملفات 
وتقارير املتظلمني مستبعدة في الوقت 
نفسه أن يتم الصرف جلميع من تقدم 
بتظلــم بل من املتوقــع أن يكون العدد 
قليال كما هو في كل عام، السيما انه مت 

التدقيق في املرة األولى.
يذكــر أن وزارة التربيــة رصدت ما 
يقارب 5 ماليني دينار ملتظلمي األعمال 

املمتازة.

املسلم: بيت الزكاة
يكفل 311٢٨ يتيماً في 36 دولة

صرحت نائب املدير العام 
للمــوارد واإلعــالم في بيت 
الزكاة كوثر املسلم بأن البيت 
يولي اهتماما خاصا برعاية 
األطفال داخل الكويت ويضع 
ضمن أهدافه تنشئة األطفال 
التنشئة الصاحلة التي تقوم 
على القيم اإلسالمية ومبادئ 
الســمحة، فيقوم  الشريعة 
بإصدار املطبوعات التعريفية 
واأللعاب الترفيهية الهادفة 
واملســلية بهدف غرس حب 
اخلير ومساعدة احملتاجني 

في نفوسهم.
وأضافت انه خالل السنوات املاضية افتتح 
بيت الزكاة جناحا خاصا في مدينة األلعاب 
)كيدزانيــا( مبجمع األڤنيوز، اســتحوذ من 
خالله البيت على اهتمام الكثيرين من األطفال 
زوار املدينة الذين ساهموا بصورة رمزية في 
مشاريع البيت اخليرية وتبرعوا لها بعملة 
»الكيدزوز« االفتراضية، كما ينظم البيت في 
شهر رمضان املبارك فعالية القرقيعان ألطفال 
األســر املستحقة للمساعدات املسجلني لديه 

إلدخال السرور والفرح إلى قلوبهم.
وتابعت املسلم: »وعلى صعيد أعمال بيت 
الزكاة اخليرية جانب مهم خاص برعاية األطفال 
فعلى سبيل املثال للبيت شراكة مستمرة مع 
وزارة التربيــة مــن خالل »صنــدوق رعاية 

الطالب« للتكفل مبصاريف 
الطلبة غير القادرين على دفع 
املصاريف الدراســية، حتى 
يكملوا مراحلهم الدراســية 
ويتخرجوا ويصبحوا نافعني 

ألسرهم ووطنهم.
كذلك ينفذ البيت سنويا 
منــذ عــام ١٩٩3 مشــروع 
حقيبة الطالــب التي يدعم 
من خاللها األسر املستحقة 
وأبناء األرامل واألســر التي 
لديها بطاقات متوين تابعة 
ملراقبة التبرعات العينية في 
بيت الزكاة ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم 

االبتدائي واملتوسط والثانوي.
وذكرت املسلم أن البيت ينظم كل سنتني 
تقريبــا »ملتقى األيتام« وهو فعالية خاصة 
باأليتام الذين يكفلهــم بيت الزكاة تتضمن 
أنشــطة ترفيهيــة وزيارات ملعالــم الكويت 
ومــدن األلعاب، كما أن لــه الريادة في مجال 
رعاية األيتام داخل الكويت بتنفيذ مشروع 
كافــل اليتيم عــام ١٩83، والذي توســع فيه 
على مســتوى العالم اإلســالمي ليصل عدد 
األيتام الذين يكفلهم البيت حاليا 3١١٢8 يتيما 
موزعني علــى 36 دولة حول العالم، ويعمل 
البيت بالتعاون مع 8٢ هيئة ومؤسسة خيرية 
حول العالم على توفير الرعاية االجتماعية 

والتعليمية والصحية لهم.

ذكرت أنه يولي اهتماماً خاصاً برعاية األطفال لغرس حب اخلير في نفوسهم

كوثر املسلم

»هيئة اإلعاقة«: مشروع لتمكني
املعاقني ودمجهم في املجتمع

الدوحــة - كونا: قالت 
التخطيــط  إدارة  مديــر 
والبحــوث بالهيئة العامة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة في 
الكويت اخلنساء احلسيني 
إن املشروع الوطني اجلديد 
الذي تعده الهيئة بالتعاون 
مع اجلهات املعنية يهدف 
إلــى متكــني األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة ودمجهم في 

املجتمع.
وقالــت احلســيني في 
تصريــح لـ»كونــا« علــى 

هامــش مؤمتر الدوحــة الدولــي لإلعاقة 
والتنمية إن املشروع اجلديد الذي يحمل 
عنــوان »إعــداد وتنفيذ سياســة وطنية 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة« يهــدف إلــى 
حتقيق التعليم الشامل وسهولة الوصول 
والصحة والرفاهية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وتوظيفهم ومتكينهم في املجتمع.
وأضافــت ان هذا املشــروع وصل إلى 
مرحلة حتتاج فيها الهيئة إلى عقد شراكات 
بني احلكومــة والقطاع اخلاص واملجتمع 
املدني لتنفيذه على مستوى وطني، مبينة 
أن أهم اجلهات التي ستعمل فيه هي وزارات 
الصحة والتربية واإلعالم والهيئة العامة 
للشباب وعدد من اجلهات اخلاصة ومنظمات 

املجتمع املدني.
وأوضحــت أن الهيئــة 
بدأت في وضع استراتيجية 
جديدة هي اســتراتيجية 
٢٠٢5 التي تهدف إلى تنفيذ 
جميــع القوانــني اخلاصة 
الكويت  بذوي اإلعاقة في 
وفق ما نص عليه الدستور 
الــذي يؤكــد فــي مــواده 
املتنوعة على عدم التمييز 
بني األشخاص املوجودين 
علــى ارض الكويــت وهو 
ما يعني األشــخاص ذوي 

اإلعاقة من غير ذكرهم.
وأفادت احلسيني بأن الكويت صدقت 
علــى االتفاقية الدولية لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وأصدرت قانونا خاصا بذلك عام 
٢٠١3 وقدمت في ٢٠١5 تقريرا يتضمن مدى 
تطبيــق تلك البنــود، مضيفة ان الكويت 
تتعاون مع األمم املتحدة حاليا لتوضيح 

مالحظات املنظمة على تقرير الكويت.
وبينــت أن جميع الــدول لديها قوانني 
وتشريعات تتعلق بحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقــة لتمكينهم ودمجهم فــي املجتمع 
وصدقت علــى االتفاقية الدولية اخلاصة 
بذلك، لكن هناك صعوبات تواجه تلك الدول 
في تطبيق هذه التشريعات ألمور عديدة.

اخلنساء احلسيني

»زكاة الفحيحيل«: نكفل أكثر
من 1000 يتيم داخل الكويت وخارجها

قال مدير زكاة الفحيحيل 
التابعــة جلمعيــة النجاة 
الدبوس:  إيهــاب  اخليرية 
نكفل أكثــر من ١٠٠٠ يتيم 
داخــل الكويــت وخارجها 
ونسلم الكفاالت لهم بشكل 
منتظم، ونحرص على إقامة 
الترفيهية والتي  احلفالت 
من خاللها ندخل الســرور 

والسعادة على األيتام.
الدبــوس: تبلغ  وتابع 
قيمة الكفالة داخل الكويت 
٢٠ دينارا وخارج الكويت 

١5 دينارا، وبدورنا نحرص على تقدمي كل 
أوجه الدعم لهذه الشريحة، حيث نرعاهم 
تعليميا وطبيا وتربويا وصحيا، فطموحنا 
الرعاية الدائمة لأليتام والتي تعكس الدور 
اإليجابي الذي ساهمت به الكفالة في حماية 
اليتيم من الضياع والتشرد، وكذلك تبني 
انعكاسها الكبير على أسرة اليتيم وكيف 
أنها ساهمت في التخفيف عنهم، ومساعدتهم 
على تلبية أبسط مقومات احلياة الكرمية.
وتابع: نقوم بدور ريادي ومميز جتاه 
كفالة ورعاية األيتام، حيث نفتح ملفا لكل 
يتيم، يعد مبنزلة قاعدة بيانات يضم كل 

املعلومات املتعلقة باليتيم، 
الدراســية  مــن مرحلتــه 
وحالته الصحية والنفسية 
زكاة  وتقــوم  وغيرهــا، 
الفحيحيل مبتابعة اليتيم 
متابعة مستمرة، عن طريق 
الزيارات الدورية التي نقوم 
بها. مستشهدا بحديث النبي 
ژ »أنا وكافل اليتيم كهاتني 
في اجلنة«، مؤكدا ان زكاة 
الفحيحيــل داخل الكويت 
تبذل جهودا حثيثة حيال 
ملف األيتام حيث نحرص 
علــى توزيــع العيدية والكســوة لأليتام، 
ونقيم العديد من الفعاليات املميزة والتي 
حتــرص على مشــاركتها واحلضور فيها 
»الكفيالت« الالتي من خاللها يقدمن الهدايا 
بأنفسهن لأليتام ويجلسن معهم ويستمعن 
إلى أحوالهم وحالتهم الدراسية، فمثل هذه 
اللقاءات تعزز العالقة بني اليتيم وكافله.

واختتم الدبوس بحث أهل اخلير على 
مساندة اللجنة في هذا املشروع اإلنساني 
الرائــد فهناك آالف األيتــام ينتظرون من 
يكفلهــم. ميكن التواصل ودعم املشــروع 

باالتصال على: ٩٠٠٢8343.

ً تبلغ قيمة الكفالة داخل الكويت ٢0 ديناراً وخارجها 15 دينارا

ايهاب الدبوس

»الرحمة« افتتحت دار السعادة لرعاية املهتديات في بريطانيا
الرحمة  افتتحت جمعيــة 
العامليــة مركز دار الســعادة 
لرعاية املهتديات اجلديدات في 
مدينــة برادفور في بريطانيا 
والتــي تتكــون مــن ١٠ غرف 
مزدوجة ومواقف للســيارات 
و3 قاعات لالستقبال ومطابخ 
وقاعــات للطعــام وحمامات 
ودورات للمياه، وذلك بحضور 
مستشــار إدارة التسويق في 
جمعية الرحمة العاملية د.عدنان 
احلــداد ومســؤولة النشــاط 
النســائي ناهد الرفاعي. وفي 
هذا الصدد، قال األمني املساعد 

لشؤون القطاعات في جمعية 
الرحمة العاملية فهد الشامري 
ان انه متت دراسة املشروع بعد 
مطالبات من مؤسسات إسالمية 
عاملــة هناك بضرورة توفير 
مثل هذا املشروع. وأضاف ان 
الفكرة بدأت من خالل التفكير 
فــي شــراء بيــت وحتويلــه 
إلــى ملجــأ إليواء املســلمات 
اجلديدات مــع توفير العناية 
والتربيــة والدعــوة األزمــة 
الحتوائهــن وإليجاد محضن 
تربوي يحميهــن ويحفظهن 
فــي بيئة إســالمية ســليمة. 

املوجودة عن املسلمني ويوضح 
الشــعوب  التعاون بني  قيمة 
واملجتمعات في حل املشــاكل 

التي يتعرض لها املجتمع.
وأكد الشامري أهمية هذه 
املراكــز للتعريــف باإلســالم 
املترتــب  واألجــر األخــروي 
على اإلنفاق عليها مبا جاء في 
حديث النبي ژ: »فواهلل ألن 
يهدي اهلل بك رجال واحدا خير 
لك من حمر النعم«، مناشــدا 
ضرورة دعم مثل هذه املراكز 
واملشاريع األخرى التي تساهم 

في تعزيز الدين اإلسالمي.

وأوضــح الشــامري ان هــذه 
األعمال تندرج ضمن األعمال 
اإلنسانية التي تستفيد منها 
شــريحة كبيرة من املجتمع، 
مشيرا إلى أنه سيساهم في حل 
بعض املشكالت التي تعانيها 
النساء اللواتي يدخلن اإلسالم 
حديثــا ويواجهــن صعوبات 
فــي البداية، مؤكــدا ان مركز 
املهتديات اجلديدات ســيكون 
مبنزلة حاضنة لهن وموجها 
مبا يحمله من رسالة إنسانية، 
مبينا أن مثل هذا املشروع يغير 
من الصورة النمطية السلبية 

فهد الشامري


