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وزير  الشؤون: تسهيل إجراءات العمل الخيري خاصة في شهر رمضان المبارك

قام وفد من مجلس ادارة مبرة األعمال اخليرية وجائزة 
الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل اخليري برئاسة النائب 
د.وليد الطبطبائي بزيارة الى وزير الش����ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس����ي، حيث هنأ د.الطبطبائي الوزير 
العفاسي على توليه منصب الوزارة، متمنيا له كل التوفيق 
والنجاح. كما قام رئيس مجلس االدارة بعرض اعمال ومشاريع 
املبرة داخل الكويت كإقامة املؤمترات اخليرية والتنموية 
واحملاض����رات الدعوية والتي كان من ضمنها ملتقى العمل 
اخليري الكويتي االول الذي كان حتت رعاية كرمية من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، باالضافة الى 
املشاريع واألنشطة اخلارجية كبناء املساجد وحفر اآلبار 
وكفالة األيتام ورعاية األسر احملتاجة واملتعففة، حيث قام 
الوزير باالطالع عليها وعلى الدور الذي تقوم به املبرة في 
العم����ل اخليري الكويتي في الداخل واخلارج وأثنى عليها 
وأوضح انه البد من التعاون في هذا اجلانب وتسهيل األمور 
للقائمني على العمل اخليري كمبرة االعمال اخليرية وغيرها، 
خصوصا في ش����هر رمضان املبارك حتى تصل املساعدات 
للمحتاجني حتت الظروف املناسبة واملضي قدما في خدمة 

كل ما لديه صلة بالعمل اخليري.
واس����تعرض الوفد رؤية املبرة للعم����ل اخليري وقدم 
مقترحا شامال في هذا الصدد، وعلى امل ان تتم دراسة هذا 
املقترح وتطبيقه على العمل اخليري كافة ملا له من جوانب 
تنظيمية تخص العمل اخليري، كما كان من بني احلضور 
د.سامي الهذال والذي قدم مشروع قانون العمل التطوعي 
والذي عكفت املبرة على اعادة ليكون منطلقا لكل عامل في 

مجال التطوع في الكويت.
وقام كل من منيف الطوالة رئيس مجلس ادارة جائزة 
الش����يخ فهد األحمد الدولية للعمل اخليري ومديرها عادل 
الدريبان باستعراض عام يش����رح فكرة اجلائزة وأهدافها 
احمللية والدولي����ة والتي يتوقع ان يكون لها دور رائد في 
خدمة العمل اخليري واملس����اهمة في رفعة اس����م الكويت 
عاليا في احملافل الدولية، باالضافة الى طرح بعض االفكار 
التطويرية واملستقبلية للجائزة التي نالت اعجاب الوزير 
وتركت لديه انطباعا ايجابيا كتقدمي مقترح حتويل اجلائزة 

الى جمعية من اجل توسيع فكرتها وزيادة انتشارها.
حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ووكيل 

وزارة الشؤون للشؤون القانونية جمال الدوسري.
يذكر ان مبرة االعمال اخليرية تعنى باملشاريع اخليرية 
واإلغاثي����ة والدعوي����ة داخل الكويت وخارجه����ا، كما انها 
الراعي الرس����مي جلائزة الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل 

اخليري.
ومن جهة أخرى، استقبل د.محمد العفاسي رئيس االحتاد 
العام لعمال الكويت خالد الغبيشان، واكد الوزير ضرورة 
التعاون والتنسيق الدائم واملستمر بني االحتاد العام لعمال 
الكويت ووزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل وخاصة في 
املؤمترات الدولية واحمللية والقارية بهدف حتسني صورة 
الكويت امام هذه املنظمات وابراز الوجه احلقيقي للكويت 
في هذه احملافل، كما بحث الوزير مع رئيس االحتاد العام 

لعمال الكويت وجهة نظر االحتاد على قوانني العمل.
وطالب رئيس االحتاد بدعم هذه املقترحات التي من شأنها 
صيانة احلقوق واملكتسبات العمالية ووعد الوزير بدعمها، 
ومن جانبه، اشاد خالد الغبيشان بالقرار التاريخي للوزير 
بتحرير العمالة وتعديل نظ����ام الكفيل واعتبر هذا القرار 

مبنزلة بداية الطريق الى اقرار احلقوق ألصحابها.

وفد جائزة الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل الخيري قدم مقترحًا بتحويلها إلى جمعية

تواجد أمني رئيس مجلس اإلدارة هادي اخلرفشي مترئسا عمومية جمعية الصباحية

)أسامة البطراوي(املشاركون في عمومية »الصباحية« صادقوا على التقريرين اإلداري واملالي

هادي اخلرفشي

د. محمد العفاسي ود. وليد الطبطبائي ومحمد الكندري مع وفد مبرة األعمال اخليرية وجائزة الشيخ فهد األحمد الدولية

متاضر السديراوي

شيخة العدواني

العدواني: الصاالت الحديثة مسؤولية »الشؤون« 
ولدينا اإلمكانية إلدارتها حال صدور قرار بذلك

بشرى شعبان
أكدت مديرة ادارة تنمية املجتمع 
في وزارة الشؤون شيخة العدواني 
ان ال����وزارة تش����دد حالي����ا على 
املراقبة على عمل الصاالت متعددة 
االغ����راض. وقالت في تصريح ل� 
»األنباء« ان الصاالت اجلديدة وفقا 
لقرار وزاري يتم تسليمها للوزارة 
الدارتها فور االنتهاء من بنائها اما 
بالنسبة للصاالت القدمية والعاملة 
فهي تدار من قبل اصحابها والوزارة 
تعمل على التشديد في الرقابة على 
عملها وحتمل اصحابها مسؤولية 
اي خلل يحدث ف����ي الصالة وان 

يكونوا مسؤولني عن اعمالها.
وأكدت العدوان����ي ان الوزارة 

ممثلة في إدارة تنمية املجتمع على 
أمت االس����تعداد لتحمل مسؤولية 
ادارة هذه الصاالت اذا صدر قرار 

بهذا الش����أن. ورأت ان ما مرت به 
الكويت اثر فاجعة اجلهراء أعطى 
أحقية االسراع في اتخاذ االجراءات 
بشأن الصاالت متعددة االغراض. 
وبينت ان هناك مناقشات جارية 
للعمل على ان تكون هذه الصاالت 
حتت االش����راف املباشر للوزارة 
وتكون الوزارة اجلهة املس����ؤولة 
عنه����ا لضبط العمل فيها. وكانت 
»األنباء« علمت من مصادر مطلعة 
الكندري  الوزارة محمد  ان وكيل 
عقد اجتماعا مع مديرة ادارة تنمية 
املجتمع شيخة العدواني ورئيس 
احتاد اجلمعيات التعاونية حسني 
الدويهيس ملناقشة اوضاع الصاالت 

والضوابط اخلاصة بعملها.

الشيخة سلوى العبداهلل تفتتح السوق بحضور أحمد الكندري

العبداهلل: الكويت سباقة في مد يد العون للمحتاجين
الكن�دري: نكف�ل 4 آالف يتي�م ونق�دم إفط�ار صائم في 25 مس�جدًا

ليلى الشافعي
أكدت الشيخة سلوى العبداهلل 
ان عمل اخلير متأصل في نفوس 
الكويتيني منذ القدم وان الكويت 
سباقة دائما الى مد يد العون لكل 
محتاج للمس����اعدة وان هذا وجه 

مشرق للكويت.
وقالت خالل افتتاحها السوق 
اخلي����ري ال� 18 الذي تقيمه جلنة 
زكاة العثمان ومبشاركة 55 اسرة 
والذي يقام في صالة الشيخ سالم 
العل����ي بقرطبة على مدى 10 ايام 
متتالية: هذا ليس بغريب على بلدنا 
احلبيب الذي يبحث بكل وسيلة 
لكي يعيش شعبه عيشة كرمية، 
واشادت بالس����وق وما يحتويه 
وتنظيم����ه خاصة انه افتتح قبل 
الش����هر الكرمي لتلبية احتياجات 
االس����ر وأبدت اعجابها باملالبس 
واملفروشات املصنوعة يدويا من 
ربات بيوت قمن بها في بيوتهن 
وقدمنها اليوم. وأكدت ان هذا ليس 
غريبا على اهل الكويت، فأياديهم 
دائما سخية، خاصة في مساعدة 

االسر املتعففة.
من جهته، اشار مدير اللجنة 

به الل�����جنة في 25 مس����جدا في 
جميع مناط����ق الكويت ويتكلف 
افطار الصائم حوالي 40 الف دينار 
بواقع دينار لكل فرد، مشيرا الى ان 
هذه من اموال احملسنني واملتبرعني 

الكويتيني.
ب����أن هذه املس����اعدات  وأفاد 
ال تس����اهم فيه����ا وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية اال باملوافقة 
اما  فقط على افط����ار الصائمني، 
الكلف����ة فهي للمتبرع����ني، وقال: 
منذ عشرين سنة تقوم جلنة زكاة 
العثمان بإفط����ار الصائم، بعدها 
جتولت الشيخة سلوى وأعضاء 
اجلمعية في أنحاء السوق وأبدت 
اعجابها باملعروضات وش����جعت 
رب����ات البيوت عل����ى ما صنعته 
ايديهن وطلبت منهن املش����اركة 
الدائمة في عرض هذه االشياء التي 
ال تضاهيها اي مالبس مستوردة، 
حيث يتمثل فيها الذوق الكويتي 
واختيار اخلامات، خاصة مالبس 
النساء ومفروشات البيت، ثم قدم 
الكندري درعا تكرميية للشيخة 
س����لوى وش����كرها على رعايتها 

وافتتاحها لهذا السوق.

احمد باقر الكندري الى ان اللجنة 
تقيم سنويا هذه االسواق لصالح 
املتعففة ومساعدة االيتام  االسر 
املنتسبني للجنة وهم اكثر من 4 
آالف يتيم داخل الكويت، كما لدينا 
اكثر من 32 مش����روعا تقوم بها 
اجلمعية، وافاد بأن اقامة السوق 

قبل رمضان ترجع الى قرار وزارة 
الشؤون التي وعدتنا بإقامة السوق 
الثان����ي في العش����ر األواخر من 
رمضان. وأوضح ان االسر املشاركة 
في السوق اكثر من 55 اسرة تعرض 
اعمال ايديها من دراريع ومالبس 
وأغراض القرقيعان، باالضافة الى 

االواني املنزلية واالكسسوارات 
واملفروشات وحتى األغذية التي 
تقوم رب����ة البيت بتصنيعها من 

مخلالت ومربات وغيرها.
وق����ال الكندري بخصوص ما 
تقدم����ه اللجنة ف����ي رم�����ضان 
ان ه����ن����اك افط����ار صائم تقوم 

في افتتاح السوق الخيري الـ 18 للجنة زكاة العثمان
11 قضية رئيسية على مكتب وزيرة التربية منها 

التسريب واإلحالة للتقاعد ومواجهة إنفلونزا الخنازير

استبدال فريق المطبعة السرية في التربية
مريم بندق

كشفت مصادر تربوية رفيعة في تصريحات 
خاصة انه مت استبدال فريق املطبعة السرية في 
وزارة التربية مبسؤولني آخرين على خلفية قضية 
تسريب االختبارات التي وقعت على االمتحانات 

النهائية للعام الدراسي 2009/2008.
وكان الفريق يتشكل من مدير ادارة التنسيق 
عبداهلل احلربي ومراقب االمتحانات سامي الدخيل 
ومراقب اخلدم���ات مبنطق���ة العاصمة منصور 

الظفيري وآخرين من العاملني في الوزارة.

مريم بندق
أعلنت مصادر تربوية مسؤولة 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ستصل 
الى البالد فجر غد االربعاء على ان 
حتضر الدورة البرملانية الطارئة. 
وقالت املصادر ان الوزيرة ستبدأ 
دوامها ف����ي وزارة التربية صباح 
االحد املقبل، موضحة ان عدة تقارير 
وقضايا على مكتب الوزيرة، منها: 
تسريب االمتحانات، اسماء مديري 
امل����دارس ومديري االدارات الذين 
بلغت س����نوات خدمتهم اكثر من 

35 عاما، اسماء املوظفني اإلداريني املعفني من توقيع 
بصمة احلضور واالنصراف، استعدادات العام الدراسي 
اجلديد 2010/2009، اس����تعدادات املدارس ملواجهة 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير، اإلجراءات التي متت حتى 
اآلن لتجهيز 120 عيادة طبية مدرسية موزعة على 
جميع املناطق التعليمية، زيادة رسوم املدارس الهندية، 
مشروع قانون التعليم اخلاص، رؤى اللجان الفنية 

املناه����ج، ترقيات »أ«  لتطوير 
و»ب« بحسب األقدمية، ومكافآت 
األعم����ال املمتازة للع����ام املالي 
2009/2008. هذا واعتمدت وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
قرارات تشكيل رؤساء كنترول 
امتحانات النظام املوحد للدور 
الثان����ي للعام 2009/2008 التي 
تبدأ 8 سبتمبر املقبل. تضمنت 
القرارات تكليف مدير عام منطقة 
مبارك الكبير بدرية اخلالدي نائبا 
ثانيا لرئيس عام االمتحان، مدير 
عام منطقة حولي منى الصالل 
النظام واملراقبة،  رئيس جلنة 
وذلك لتش����عيب العلمي واألدبي وتكليف مدير عام 
منطقة الفروانية يس����رى العمر نائبا ثانيا لرئيس 
عام االمتحان، مدير عام منطقة االحمدي التعليمية 
طلق الهيم رئيس جلنة النظام واملراقبة لطلبة نظام 
الفصلني. هذا وحددت مدرسة صقر الشبيب كنتروال 
رئيسيا للنظام املوحد، وابن رشد كنتروال رئيسيا 

لنظام الفصلني.

موضي الحمود تصل البالد فجر غٍد وتحضر »الطارئة« البرلمانية

منصور املنصور

أشاد منصور املنصور الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية والوكيل 
املساعد لش����ؤون العمل باإلنابة ورئيس اللجنة العليا املنظمة ملؤمتر 
األس����رة والعوملة »حتديات وفرص« املزمع عقده خالل نهاية هذا العام 
بجهود وتضافر فرق العمل ورؤساء اللجان املشاركني في االجتماعات 
التحضيرية للمؤمتر. وثمن جهودهم لتحقيق الهدف املرجو من اقامته 
واخلروج بالتوصيات والقرارات التي يستفيد منها املجتمع اخلليجي، جاء 
خالل االجتماع التاسع للجنة التحضيرية للمؤمتر ومت خالله التصديق 
على محضر االجتماع السابق ومناقشة ما مت التوصل اليه من اجراءات 

ادارية بشأن مخاطبة وزارة املالية العتماد امليزانية املقررة للمؤمتر.
كما متت مناقشة احتياجات جلنة امانة املؤمتر واستعراض عروض 
االسعار املقدمة من قبل الشركات املتقدمة لتوثيق املؤمتر ومدي ادراجها 

في امليزانية كما مت عرض اسماء املشاركني واحملاضرين في املؤمتر.

المنصور استعرض االستعدادات لمؤتمر األسرة والعولمة

الخرفشي: عمومية »الصباحية« تصّدق
 على التقريرين اإلداري والمالي

أعلن رئي����س مجلس ادارة 
جمعية الصباحي����ة التعاونية 
ه����ادي جريان اخلرفش����ي عن 
العمومية  مصادقة اجلمعي����ة 
أمس عل����ى التقريرين اإلداري 
واملالي للس����نة املالية املنتهية 
في 2008/12/31 واختيار مكتب 
تدقيق حسابات جديد »املستشار 
الكويتي«. وأضاف اخلرفش����ي 
عقب انعقاد العمومية أمس ان 
اجلمعية عقدت في جو اتس����م 
بالهدوء واحلضور الكثيف، حيث 
مت تأجيل العمومية ملدة نصف 
ساعة الكتمال نصابها، وعقدت 
في متام الس����اعة 4.30 عصرا 
ولم يس����تغرق التصديق على 
التقريرين املالي واإلداري أكثر 
من ربع ساعة، حيث بدا االنسجام 
بني احلضور م����ا يعكس قبول 
أداء مجلس اإلدارة لدى احلضور 
ان  واملس����اهمني. اجلدير ذكره 
العمومية مت تأجيلها  اجلمعية 
منذ شهرين تقريبا، حيث كان 
هناك اختالف في وجهات النظر 

إال ان ش����فافية املجلس وقيامه 
بتوضيح نقاط االختالف )توزيع 
األرباح( على أهالي املنطقة عن 
الت����ي قام بها  الزيارات  طريق 
مجلس اإلدارة لعدد من دواوين 
املنطقة، علما بأن األرباح قد مت 
حتويلها الى بند االحتياط بناء 
على قرار من وزارة الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعمل. وأش����اد 
اخلرفش����ي بتعاون املساهمني 

الش����ؤون االجتماعية  ووزارة 
والعمل ووزارة الداخلية، حيث 
كان لهم دور بارز في تنظيم العمل 
واالشراف على أعمال اجلمعية 
العمومي����ة. وتقدم اخلرفش����ي 
بالشكر اجلزيل ملدير أمن محافظة 
االحمدي وقائد منطقة الصباحية 
ورئيس مخفر الصباحية وأفراد 
القوة املصاحبة لقيامهم بواجبهم 

على أكمل وجه.


