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«النجاة اخليرية» عرضت برنامج «إغاثة ٦٠٠ ألف صومالي»
ليلى الشافعي

أقامــت جمعيــة النجــاة 
اخليريــة مؤمتــرا صحافيا 
مبقرهــا في منطقــة صباح 
السالم، وذلك بحضور ممثل 
إدارة اجلمعيــات واملبــرات 
اخليريــة بوزارة الشــؤون 
االجتماعية سلمي املطيري، 
حيــث أعلنــت اجلمعية من 
خــالل املؤمتــر عــن خطتها 
لتنفيــذ برنامج حملة إغاثة 
الصومــال والتــي يســتفيد 
منها أكثر من ٦٠٠ ألف إنسان 
متضــرر فــي ٦ محافظــات 
صوماليــة. وقــال رئيــس 
مجلس اإلدارة بجمعية النجاة 
اخليرية فيصل الزامل: حظيت 
حملة إغاثة الصومال بتفاعل 
عاملي عكس الثقة الكبيرة في 
دور الكويت اخليري العاملي، 
وتفاعل احملسنني مع النجاة 
اخليريــة كواحدة من كبرى 
اجلمعيات الكويتية العاملة 

عالمة إنسانية جديدة تضاف 
لرصيــد الكويت اإلنســاني 
العاملــي، ينفــق منها نصف 
مليــون دينــار كويتي على 
قطــاع املاء بواقــع ٥٠٪ من 
قيمة احلملة، و٢٥٠ ألف دينار 
لقطاع الصحــة بواقع ٢٥٪، 

يتم من خالل شــركائنا من 
اجلمعيات الرسمية املعتمدة 
في الوزارتني وبتنفيذ مباشر 
مــن النجاة اخليريــة وذلك 
لتوثيق تبرعات أهل اخلير 
وإرســالها لهم. وحول آلية 
تنفيذ حملة إغاثة الصومال، 
أجاب مدير عام جمعية النجاة 
اخليريــة بالتكليف عبداهللا 
الشهاب: إن النجاة اخليرية 
وضعت حلملة إغاثة الصومال 
خطة مميزة شــملت تغطية 
ثالثة قطاعات حيوية وهي 
قطــاع املــاء وقطــاع الغذاء 

وقطاع الصحة.
مــن جهتــه قــال ممثــل 
إدارة اجلمعيــات واملبــرات 
اخليريــة بوزارة الشــؤون 
لدينــا  املطيــري:  ســلمي 
تنســيق مميــز مــع وزارة 
اخلارجية لتنفيذ حملة إغاثة 
الصومال، ووصول املساعدات 
ملســتحقيها وقامــت النجاة 

اخليرية بالتنفيذ السريع.

و٢٥٠ ألف دينار على قطاع 
الغذاء بواقع ٢٥٪ من احلملة.

ومن ناحيته، بني مدير عام 
جمعية النجاة اخليرية محمد 
األنصاري أن احلملة انطلقت 
بإشــراف وزارتي الشــؤون 
واخلارجية، مؤكدا أن تنفيذها 

الزامل: جمعنا مليوناً و١٨١ ألف دينار.. واحلملة تشمل قطاعات املاء والصحة والغذاء

فيصل الزامل ونوري النوري وسلمي املطيري وعبداهللا الشهاب وعمر الشقراء خالل املؤمتر الصحفي  (زين عالم)

في ساحات العطاء اإلنساني.
وتابع الزامل: بفضل اهللا 
وتوفيقــه ثم بدعم قرابة ٤٣

ألف متبرع ومتبرعة من داخل 
وخارج الكويت اســتطاعت 
احلملــة جمع مبلــغ مليون 
و١٨١ ألــف دينار، مما جعلها 

سيتي سنتر تفتتح أفرعها اجلديدة 
في مجمع تاتشر وجمان

أعلنت الشــركة التجارية العقارية عن افتتاح فرعي سيتي 
ســنتر اجلديدين في مجمعاتها تاتشر وجمان السكنية، حيث 

مت افتتاح املتجرين في الدور األرضي من املجمعات.
وأعــرب الرئيــس التنفيذي للشــركة التجاريــة العقارية 
عبداملطلب معرفي عن سعادته بافتتاح االفرع اجلديدة لسيتي 
سنتر هايبر ماركت املميزة والتعاون املثمر معهم والذي ميثل 
شراكة استراتيجية بني الطرفني، وذلك بعد النجاح الكبير الفرع 

سيتي سنتر في الكويت.
وصرح رئيس مجلس إدارة سيتي سنتر هايبر ماركت ناصر 
الغامن بان سيتي سنتر تو جو يتميز بتجربة تسوق سلسة، 
تصميم راق، ويحمل أفضل العالمات التجارية لتوفير أقصى 
درجات الراحــة للحياة. وعلى عكس املتاجر األخرى، ســيتم 
توفيــر منتجات طازجة، مثل املخبوزات باالضافة الى عالمات 
جترية ملنتجات مستوردة املوجودة حصريا في متاجر سيتي 

سنتر تو جو.
وأضــاف الغامن انه وقــع االختيار على الشــركة التجارية 
العقارية كونها شــركة رائدة في مجــال التطوير العقاري في 
الكويت، وهي شراكة وتعاون يهدف لتوفير أفضل جتربة للجميع.

رئيس األمم املتحدة حاَضر في اجلامعة األمريكية بالكويت
حضر طلبــة العالقات 
الدولية باجلامعة األمريكية 
الكويــت محاضــرة  فــي 
قدمها وزير خارجية جزر 
املالديــف الرئيس احلالي 
للجمعيــة العامــة لــألمم 
املتحــدة عبداهللا شــاهد، 
وذلــك بدعــوة مــن مدير 
الناصــر  معهــد ســعود 
الكويتــي  الديبلوماســي 

السفير ناصر الصبيح.
وأكــد الرئيس عبداهللا 
شـــــاهد دور الشـبـــــاب 
فــي املجــال السياســي، 
وناقــش عددا من القضايا 
االجتماعية احلالية، إضافة 
الدولية  السياســات  إلــى 
واألمن والسالم القوميني، 
كمــا شــدد علــى أهميــة 
التصــدي ملشــكلة التغير 
املناخــي، داعيــا املجتمع 
التدابير  الدولــي التخــاذ 
الالزمــة للتصــدي لهــذه 
األزمة املتصاعدة، وتنمية 
وعــي الشــباب بالقضايا 

البيئية.
وأكــــــدت األسـتـــاذة 
العلوم  فــــي  املسـاعـــدة 

املســتقبل، ومنها تعددية 
األطراف أثنــاء حالة عدم 
اليقني اجليوســتراتيجي، 
إلــى احلـــــاجة  اضـــافة 
لتطوير مؤسسات دولية 
التغير  والتصدي ملشكلة 

املناخي».
وتابعــت العدواني: إن 
املوضوعــات املطروحــة 
س  في هذه احملاضرة تدرَّ
في الفصول ومتارس في 
احلياة الديبلوماسية، كما 

من الديبلوماسيني الشباب 
والسفراء وممثلو السفارات 

للرئيس عبداهللا شاهد.
وتستمـــر اجلامعــــة 
األمريكيــة في الكويت في 
غــرس املعرفــة ومهارات 
القيــادة لــدى طلبتها من 
خالل إتاحــة الفرصة لهم 
حلضور هذه احملاضرات، 
كما حترص علــى تعزيز 
تطورهــم األكادميي داخل 

وخارج الفصل الدراسي.

تتيــح هــذه احملاضــرات 
اجلوانــب  بــني  الربــط 
األكادمييــة والعمليــة في 
املجال وتعزز منو الطلبة 
الشخصي واملهني، متقدمة 
بالشــكر للســفير ناصــر 
الكويت  الصبيح ومعهــد 
الديبلوماســي على دعوة 

الطلبة.
احملاضــرة  اختتمــت 
مبجموعــة مــن األســئلة 
التي وجههــا احلاضرون 

وزير خارجية جزر املالديف قدم محاضرة لطلبة العالقات الدولية بدعوة من مدير املعهد الديبلوماسي

الرئيس عبداهللا شاهد والسفير ناصر الصبيح خالل احملاضرةطلبة اجلامعة األمريكية في الكويت في املعهد الديبلوماسي الكويتي

السياسـيـــــة باجلامعــة 
د.شريفة العدواني أهمية 
إملام طلبة العالقات الدولية 
بتخصصهم داخل وخارج 
الفصول الدراسية، بحيث 
يكتسبون املعرفة العملية 
واحلكـمــــــة األكادمييــة 
والتطبيقيـــة في املجال، 
الــــرئيس  مبيـنـــــة «أن 
عبداهللا شــاهد سـلــــــط 
الضــوء علــى التحديــات 
التــي تواجه شــبابنا في 

«البترول الوطنية» تنظم حملة ثالثة 
لتطعيم موظفيها ضد ڤيروس كورونا

بالتعــاون مــع وزارة الصحة، حيث جرى 
خاللهما تطعيم أعداد كبيرة فاقت الـ١٠ آالف 
موظف، فيما استهدفت هذه احلملة املوظفني 
الذين استكملوا جرعتني أساسيتني ومضى 
على تلقيهم لهما أكثر من ٦ أشهر وأصبحوا 

بحاجة جلرعة تنشيطية ثالثة.

نظــم الفريــق الطبي 
بشركة البترول الوطنية 
الكويتية حملة تطعيم هي 
الثالثة من نوعها لتحصني 
موظفي الشركة من خطر 
اإلصابة بڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيد- ١٩)، 
وقد مت ذلك بالتعاون مع 
مستشفى األحمدي التابع 

لشركة نفط الكويت.
احلملة التي أقيمت في 
املبنى الرئيسي للشركة 
مبدينة األحمدي وشملت 
موظفــي عقود املقاولني، 
الشركة  عكســت حرص 
على تأمني سالمة العاملني 
فيها، وتقدمي كل ما يلزم 
لضمــان متتعهم بصحة 

جيدة.
كما جاءت في سياق 
دعــم الشــركة خلطــة 
الدولة الهادفة الستكمال 
جرعــات التطعيــم ضد 
ڤيروس كورونا املستجد، 

وبالتالي توفير احلماية للجميع من خطر 
هذا الڤيروس، وتعزيز املناعة املجتمعية في 
مواجهته، وذلك من خالل تيسير احلصول 
علــى اجلرعة التنشــيطية الثالثة مبواقع 

العمل.
وسبق للشركة تنظيم حملتني للتطعيم 

«الكويتية» تختتم برامجها للتدريب الصيفي 
بالتعاون مع «إجناز» و«لوياك»

فيصل الغريب ومعن رزوقي يتوسطان متدربي «إجناز»

ضمن مساعيها الدؤوبة 
لتشجيع ورعاية الشباب، 
اختتمت شــركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية برامجها 
للتدريب الصيفي بالتعاون 
والشراكة مع منظمة لوياك 
وبرنامج إجناز، حيث قامت 
الشركة باســتضافة عدد 
٤٤ متدربــا ومتدربــة من 
خريجي اجلامعات والطلبة 
في مبادرة تعد استثنائية 
ملنحهم فرصة التدريب في 

مجال الطيران.
الشــركة  هذا، وأقامت 
حفل تكرمي للمتدربني على 

جهودهم وأدائهم املتميز خالل فترة البرنامج 
التدريبــي، حيث حضر حفــل التكرمي رئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية باالنابة 
املستشار فيصل الغريب، والرئيس التنفيذي 
للخطــوط اجلوية الكويتيــة م.معن رزوقي، 
والرئيــس التنفيذي لبرنامــج «اجناز» ليلى 
املطيري، وممثل منظمة «لوياك» سارة القالف.

وفي هذا الصدد، رحب رئيس مجلس اإلدارة 
باإلنابة املستشــار فيصل الغريب باحلضور 
واملتدربني قائال: «يسعدنا اليوم أن تستضيف 
اخلطوط اجلوية الكويتية مواهب من الشباب 
والشابات، ويشرفنا بأن نكون راعيا ومشجعا 
لهــم، الذين نضع عليهم اآلمــال والطموحات 

باعتبارهم عماد مستقبل كويتنا احلبيبة».

الغريب ورزوقي يتوسطان متدربي «لوياك»

تطعيم أحد املوظفني

جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن 
الكرمي تنطلق ١٢ أكتوبر املقبل

أسامة أبو السعود

قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية املساعد لشــؤون قطاع 
الدراسات اإلسالمية والقرآن الكرمي 
فهــد اجلنفــاوي إن وزارة األوقاف 
تتشــرف هذا العــام بتنظيم جائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي 
وقراءاته وجتويد تالوته في نسختها 
احلادية عشــرة والتي تقام برعاية 
ســامية وكرمية من صاحب السمو 

األمير الشيخ نواف األحمد.
وذكــر اجلنفــاوي فــي تصريح 
صحافــي: إن اللجنــة العليا حددت 
انطــالق النســخة احلادية عشــرة 
جلائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن 
الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته في ١٢

أكتوبر املقبل بعدما وضعت اللمسات 
النهائية جلميع فروع املسابقة، وأولها 
فرع: حفظ القرآن الكرمي بالقراءات 
العشر، وهذا الفرع هو ما تتميز به 
اجلائزة عن باقي املسابقات الدولية 

األخرى.

الفرع الثاني: حفظ القرآن كامال. 
الفرع الثالث: التالوة واختيار أفضل 
األصــوات في القراءة. الفرع الرابع: 
صغار احلفاظ في حفظ القرآن الكرمي 
كامال، إضافة الى الفرع التقني للبحث 
عــن أفضل ما مت إنتاجــه وإصداره 

خلدمة القرآن الكرمي.
وأضاف: إن جائزة الكويت الدولية 
تســعى للتميز في جميع اجلوانب 
الفنية والتقنيــة وما يخص القرآن 
الكرمي، مؤكدا أن الكويت تولي اهتماما 
كبيرا لرعاية شــؤون القران الكرمي 
على جميع املستويات حتى توج هذا 
االهتمام برعاية صاحب السمو أمير 
البالد لهذه املسابقة التي تعتبر خير 
دليل على دعم مسيرة حفظ القرآن 
وتشجيع وإكرام حفظته. وأضاف: 
اجلائزة حققت جملة من اإلجنازات 
خالل مسيرتها في األعوام العشرة 
السابقة ما جعلها تكون األفضل بني 
قريناتها من اجلوائز الدولية، وأبرزها 
وجــود فروع متميزة غير موجودة 

في اجلوائز الدولية األخرى.


