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م.طارق العيسى

محمد اجلالهمة

العيسى: »إحياء التراث« تشّيد 14 مسجدًا في المحافظات المصرية بدء التسجيل في دورة 
»خيوط ألماسية في حياتي الزوجية« للنساء

بدأ في اللجنة النسائية للجنة بر الوالدين )جنوب السرة( التابعة 
جلمعية احياء التراث االسالمي التسجيل لدورة بعنوان »خيوط أملاسية 
في حياتي الزوجية«، وهي خاصة للنس����اء، والتي ستبدأ أنشطتها 6 
اجلاري وملدة 5 ايام من الس����اعة 5 - 8 مساء. وسيتم من خالل هذه 
الدورة التطرق للعديد من املواضيع املهمة مثل: فن التعامل مع الزوج، 
حوارات زوجية راقية، صحتك النفسية، فنيات أسرية، ومن جتاربي 
اخلاصة. علما ان التسجيل للدورة سيكون في مقر اللجنة الكائن في 
جنوب السرة � ضاحية حطني � ق3 � ش4 � م 13 مقابل بيت التمويل.

الجالهمة: مليون دوالر 
دعم من أمانة األوقاف 
إلغاثة متضرري هاييتي

العنزي: تكرار انقطاع 
الكهرباء في الجهراء ينم 

عن غياب التخطيط
أكد الناشط السياسي علي 
العنزي ان تكرار انقطاع التيار 
الكهربائي في محافظة اجلهراء 
ينم عن غياب التخطيط، وعدم 
وجود خطط طوارئ ملواجهة 
األزم���ات والكوارث في البالد 
في حالة وجودها � ال قدر اهلل 
� وغياب التنس���يق أيضا بني 

الوزارات.
العنزي في تصريح  وقال 
صحافي ان محافظة اجلهراء 
من أكثر احملافظات التي تعاني 
بصفة دائمة من انقطاع الكهرباء، 
مطالب���ا احلكوم���ة ووزارة 
الكهرباء بوضع حلول جذرية 
لهذه املش���كلة، وليس حلوال 
ترقيعية لفترة زمنية معينة، 
وتعاود بعد ذلك األعطال من 
جديد، مؤكدا ان احلجج التي 
دائما ما تسوقها وزارة الكهرباء 
بوجود خلل في محوالت توليد 
الكهرباء هي حجج غير مقبولة 
ومرفوضة متاما، فاملفروض 
ان تكون لدى الوزارة اخلطط 
الكافية للتغلب على مثل هذه 
األعطال املتوقع حدوثها في اي 
وقت بدال م���ن حالة الفوضى 
التي تصي���ب املواطنني جراء 

هذا األمر.
واختتم العنزي تصريحه 
مشددا على مزيد من التعاون 
بني الس���لطتني التش���ريعية 
الوقت ذاته  والتنفيذية، وفي 
مزيد من التعاون مع الشعب، 
مشيرا الى انه ليس من العيب 
االعتراف باألخطاء ومحاولة 
إصالحها، ولكن العيب االستمرار 

في اخلطأ وجتاهله.

العام  صرح نائ���ب االمني 
الوقفي���ة باالمانة  للمصارف 
العامة لالوقاف محمد اجلالهمة 
بأن االمانة قررت منح مساعدة 
انسانية عاجلة بقيمة مليون 
دوالر اميرك���ي ال���ى س���كان 
جمهورية هاييتي اثر الزلزال 
الذي ضربها مؤخرا،  العنيف 
وذلك للمساعدة في ازالة آثار ما 
خلفه من دمار شمل كل مناحي 

احلياة.
وبنينّ ان تلك املساعدة ستكون 
عن طريق جمعية الهالل االحمر 
الكويت���ي وذلك لدعم اجلهود 
املبذولة لتقدمي االغاثة العاجلة 
للمنكوبني واملتضررين جراء 
هذا الزلزال والذي شرد قرابة 
مليون ونصف مليون شخص 
العراء  معظمهم يعيشون في 
يكابدون االلم واجلوع والعطش 
مفترشني الطرقات في انتظار 
الى جانب  وصول املساعدات 
ما خلفه من سقوط اعداد غير 
القتلى واجلرحى  محددة من 
والدمار واسع النطاق للبيوت 
واالحياء في عاصمة هاييتي.

واك���د اجلالهمة ان األمانة 
قررت هذا الدعم س���عيا منها 
لتدارك الوضع الراهن واملساهمة 
بتوفير االمكانات الالزمة إلنقاذ 
اجلرح���ى واملصاب���ني ونقل 
ام���دادات االغاثة االنس���انية 
العاجل���ة والوقوف جنبا الى 
جنب مع املنظمات االنسانية 
التي  الكويت  داخل وخ���ارج 
ساهمت بإرسال مساعدات مالية 
ومعدات انقاذ وعاملي االغاثة 
بش���كل مباش���ر الى املناطق 
بالزلزال، متمنيا  التي تأثرت 
ان يتمكن ش���عب هاييتي من 
اجتياز هذه احملنة العصيبة 
ويس���ترجع حياته الطبيعية 

قريبا.

القاهرة � كونا: أش���اد رئيس مجل���س ادارة جمعية 
إحياء التراث اإلس���المي م.طارق العيسى بالدعم الذي 
تقدمه الكويت للجمعي���ات التي تعنى بالعمل اخليري 

واإلنساني سواء كان داخل البالد أو خارجها.
وأكد العيسى في لقاء مع »كونا« حرص الكويت حكومة 
وشعبا على فعل اخلير أينما كان خلدمة األمة العربية 
واإلسالمية وإغاثة املناطق املنكوبة التي تتعرض للحروب 

أو الكوارث الطبيعية من زالزل وفيضانات.
وأوضح ان جمعية إحياء التراث اإلسالمي تعمل في 

مجال العمل اخليري داخل الكويت وخارجها مشيرا الى 
انها أنشأت على مدى 29 عاما املئات من املساجد واملدارس 
وعش���رات املستشفيات واجلامعات في مختلف البلدان 
اإلسالمية والس���يما في مصر وذلك بدعم من احلكومة 

والشعب الكويتي.
وذك���ر ان اجلمعية افتتحت أخيرا مس���جد املرحوم 
عبدالعزيز الراشد احلصان في محافظة حلوان جنوب 
القاه���رة اضافة الى انه يتم حاليا بناء 14 مس���جدا في 

مختلف احملافظات املصرية وعدد من املستشفيات.

واضاف ان اجلمعي���ة تقوم بالعديد من املش���اريع 
االجتماعية واألعمال اإلنسانية منها رعاية األسر احملتاجة 
وكفالة األرامل في عدد من الدول مش���يرا الى رعاية ما 
يزيد على 5 آالف يتيم في مصر. وأكد العيسى ضرورة 
االهتمام بإحياء التراث اإلسالمي عن طريق طباعة الكتب 
ونشر علوم الكتاب والس���نة الصحيحة ونشر الكتب 
بلغ���ات مختلفة مضيفا ان جمعية إحياء التراث حتظى 
بدعم وثقة احلكومة والش���عب الكويتي إلسهاماتها في 

عمل اخلير وانتهاجها منهجا إسالميا وسطيا.


