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المرشاد: نعد مساهمي تعاونية الفروانية
بإعادة جمعيتهم لسابق عهدها في توزيع األرباح

ممثل األمير غادر لحضور احتفاالت  السنغال باستقاللها
غادر البالد عصر 
امس ممثل صاحب 
السمو األمير الشيخ 
األحم���د  صب���اح 
املستش���ار مبكتب 
عبدالرحمن  سموه 
العتيقي متوجها الى 
جمهورية السنغال 
الصديق���ة وذل���ك 
لتمثيل س���موه في 
احتفاالتها مبناسبة 
مرور 50 عاما على 
االستقالل واملشاركة 
افتتاح النصب  في 
الت���ذكاري لنهضة 

افريقيا.

الدوسري: »بيتك« أكبر وأهم مؤسسة مالية
تدعم القضايا المجتمعية لتحقيق األمن الشامل

 العرادة يدعو إلنجاز المشاريع
وتطبيق اللوائح في البلدية

تقدم رئيس مجلس ادارة 
نقاب���ة العاملني ف���ي بلدية 
الكويت، واألمني العام املساعد 
العربية  العالقات  لش���ؤون 
والدولية في االحتاد العربي 
لعمال البلديات والس���ياحة 
فراج العرادة بأس���مى آيات 
الى  التهان���ي والتبري���كات 
القيادة السياسية والعاملني 
الكويت مبناسبة  في بلدية 
االحتفال مبرور 80 عاما على 

انشاء البلدية.
وأش���ار الع���رادة الى ان 
بلدية الكويت انشئت في عام 
1930 على ي���د مجموعة من 
رجاالت الدولة وقدمت البلدية 
العديد من األعمال واالجنازات 
واملشاريع التنموية املشهود 
لها ببلدنا الكويت، وتعاقب 
على قي���ادة جه���از البلدية 
ومسؤوليته العديد من وزراء 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزراء الدولة لشؤون البلدية 
ورؤس���اء البلدية واملديرين 
العموميني جميعهم من ابناء 
الكويت األوفياء الذين قدموا 
كل جهد واجتهاد من أجل رفعة 
الكويت وتقدمها ووضعها في 
مقدمة الدول في العمل البلدي، 
ومنذ ذلك التاريخ يعمل أبناء 

البلدية لتقدمي املزيد من اجلهد 
والعطاء ملواصلة مسيرة البناء 
والتعمير والرقي للمس���اهمة 
في نهوض املجتمع في ش���تى 

املجاالت.
وطال���ب الع���رادة في هذه 
التاريخي���ة جميع  املناس���بة 
العاملني في البلدية ببذل املزيد 
من العطاء والوفاء كونهم أهم 
عناص���ر االنتاج ف���ي البلدية 
مبضاعفة املسؤولية من اجل 
اجن���از اخلط���ط واملش���اريع 
اللوائ���ح والنظم  وتطبي���ق 
والبرام���ج بدقة وكفاءة عالية 
من أج���ل حت���قيق النجاحات 
البل���دي ورقي وتقدم  للعمل 

الكويت.

محمد راتب
اكد املرشح املستقل النتخابات 
التعاونية  الفرواني���ة  جمعية 
السابق  وعضو مجلس االدارة 
احمد مطلق املرشاد، ان عملية 
توزي���ع االرباح باتت تش���كل 
هاجسا لدى املساهمني في جمعية 
الفروانية، وذلك بعد ان شهدت 
انحدارا وهبوطا خالل الفترات 
السابقة، الفتا الى انه سيضع هذه 
املسألة في اولوياته حال وصوله 
الى مجلس االدارة بعد االنتخابات 
التي ستجري 5 اجلاري والذي 

سيصادف االثنني املقبل.
ووعد املرشاد مساهمي منطقة الفروانية بتحقيق 
طموحاتهم واعادة جمعيتهم الى سابق عهدها على 

صعيد خدمة املساهم، وزيادة 
املبيع���ات وتوزي���ع االرب���اح، 
والذي وصل خ���الل عضويته 
في مجلس االدارة قبل سنوات 
الى 15%، وهي النس���بة االعلى 
م���ن االرباح عل���ى االطالق بني 
التعاونية، مش���يرا  اجلمعيات 
الى ان ترجمة هذه الطموحات 
تستدعي استراتيجية قوية من 
خالل عدة امور على رأسها الغاء 
نظام النقاط املطبق في اجلمعية 
والذي يقوم على افادة املستهلكني 
والتجار على حساب املساهم، 
وهو ما اثبت فش���له في خدمة 
مساهمي اجلمعية، ووصول االرباح الى مستوى 

متدن مقارنة مبا كان في السابق.

كرمت وزارة الداخلية بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
تقديرا للتعاون الكبير والمساهمات المتعددة التي 
ميزت العالقة بين الجانبين خالل الفترة الماضية 
وانعكست إيجابا في صورة دعم ومساندة من »بيتك« 
للعديد من األنشطة التي نظمتها وزارة الداخلية في 
الفترة األخيرة، إيمانا من »بيتك« بأهمية دور وأعمال 
الوزارة للمجتمع بش����كل عام وللواقع االقتصادي 
حيث يعتبر األمن المستتب ركيزة مهمة لالستقرار 
االقتص����ادي والتنمية المجتمعي����ة. وكان من ابرز 
مجاالت التعاون وأش����كال الدعم تكريم العديد من 
الشخصيات والقيادات واألفراد الذين قدموا خدمات 
وأعماال متميزة ورعاية الحملة اإلعالنية لتغيير رقم 
الطوارئ إلى 112 ثم حملة أسبوع المرور الخليجي 
وحفل تكريم الوفود الخليجية المشاركة. وتسلم 
يوسف الرويح مشرف العالقات العامة درع التكريم. 
وقال اللواء محمود الدوسرى وكيل وزارة الداخلية 

المساعد خالل تكريم »بيتك«: إن »بيتك« أكبر واهم 
مؤسسة مالية تدعم األنشطة االجتماعية وتحرص 
على المساهمة بدور فاعل في قضايا المجتمع يعبر 
ع����ن مكانتها وريادتها وس����معتها المتميزة محليا 
وإقليميا وعالميا ورؤيتها التي تأخذ بعين االعتبار 
أهمية التكامل بين قدرات المجتمع المختلفة لتحقيق 

األمن الشامل بمفهومه االقتصادي واالجتماعي.
كما عبر مساعد مدير عام االدارة العامة للمرور 
للشؤون الفنية العميد مجحم السهلي ومساعد مدير 
عام اإلدارة العامة للمرور لش����ؤون تنظيم السير 
والتراخيص العميد احسان العويش، عن تقديرهما 
الكبير للتعاون واالهتمام من قبل بيتك نحو أنشطة 
وخدمات الوزارة المتعلقة بالجماهير خاصة الحمالت 
والرسائل اإلعالنية التوعوية والمناسبات واألنشطة 
التي تنظمها وتس����تهدف تعميق دورها وخدماتها 

في المجتمع.

أحمد املرشاد

»نيوزون« يشارك في منتدى ومعرض التدريب 
والتأهيل من 18 وحتى 20 الجاري

إميانا من شركة مؤسسة اجليل اجلديد 
التعليمية )معهد نيوزون للتدريب األهلي( 
باملشاركة في املنتديات ومعارض التدريب 
والتأهيل وخاص���ة التابعة للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، أفادت املديرة 
التنفيذية � نائب املدير العام بشركة مؤسسة 
اجليل اجلدي���د التعليمية � معهد نيوزون 
للتدريب األهلي خالدة املضف بأن التدريب 
بات أهم خطوة في احلاق العمالة الوطنية 
بسوق العمل، خاصة في ظل ما تبذله الكويت 
من جهودا حثيثة ومتواصلة من أجل توطني 
أكبر عدد ممكن من الوظائف، الفتة الى ان 
العمالة الوطنية باتت حتظى باهتمام كل 

جهات التوظيف في الكويت.
وأضافت املضف مبناسبة مشاركة املعهد 
في منتدى ومعرض التدريب والتأهيل الذي 

س���يقام حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د. يعقوب الرفاعي ومبش���اركة من نائب املدير العام 
لشؤون التدريب سعاد الرومي، وذلك خالل الفترة من 18 وحتى 
20 اجلاري بفندق املوفنبيك باملنطقة احلرة، وتنظمه شركة فيجن 
لالستش���ارات، ان الهدف من املشاركة هو تقدمي خدمة تدريبية 
متميزة بأقل األس���عار وعرض البرامج وال���دورات التدريبية 
املناسبة لس���وق العمل في الكويت، باإلضافة الى املساهمة في 
حتقيق خطط التنمية الشاملة في تنمية القوى الوطنية املدربة 

بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وكشف عن أن معهد نيوزون للتدريب 
األهلي هو معهد تدريب تابع ملؤسسة اجليل 
اجلديد التعليمية وهي شركة كويتية من 
أعرق املؤسسات التي تقوم في مجال التعليم 
والتدريب في الكويت وتعمل وفقا لقوانني 
ولوائح وزارة التربية ومتارس نشاطها في 
كثير من مواقعها وتساعد في إعداد كوادر 
وطنية مدربة وتتميز بالتأهيل الوظيفي.

من جهتها أشارت مديرة املعهد صوفي 
طنيوس إلى ان من أغراض الشركة وأهدافها 
إعداد وتنفيذ النظم والبرامج ملختلف مراحل 
التعليم وإنشاء وإدارة املؤسسات التعليمية 
والتربوية املختلف���ة وتزويدها باألجهزة 
واملعدات الفنية والكوادر اإلدارية والفنية 
الالزمة لها مبا يكفل استيفاء الشروط الالزمة 
ملنح الشهادات الدراسية واجلامعية طبقا 

ملا هو معمول به في الكويت. 
يذكر أن املنتدى س���يحضره مجموع���ة كبيرة من القياديني 
األكادمييني املعنيني بالتدريب وبن���اء املواطن الكويتي املدرب 
والقادر على تطوير كويت املستقبل وذلك تنفيذا للرغبة األميرية 
السامية في حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري ضخم في 
املنطقة، كما سيشارك فيه عدد من اجلامعات واملعاهد والكليات 
املتخصصة في تطوير وتأهيل العمالة الكويتية املدربة، وذلك 
بهدف رفع كفاءاتهم ومهاراتهم التدريبية ليكون لهم القدرة على 

االنخراط في سوق العمل.

تقديم خدمات تدريبية متميزة بأقل األسعار

خالدة املضف

فراج العرادةز

يوسف الرويح يتسلم تكرمي »بيتك« من اللواء محمود الدوسري

)كرم دياب(إجراء بعض الفحوص قبل التبرع بالدم عبداهلل املصيليت يتابع حملة التبرع بالدم

»تعاونية« سلوى أطلقت حملة للتبرع بالدم تحت شعار »ألجلك يا وطني«

»المعلمين«: ملتقى المعلمة الرابع 5 الجاري
فيها مستشار الجمعية الكويتية 
للدسلكسيا د.اسامة الدعاس، فيما 
ستقام محاضرة ثالثة الساعة 11 
تحت عنوان »صعوبات التعلم.. 
ط���رق استكش���افها وعالجه���ا« 
وس���يحاضر فيها د.ب���در البراك 
مراقب التربي���ة الخاصة بوزارة 

التربية.
وستختتم انشطة الملتقى يوم 
االربعاء المقبل بمناقشة المحور 
الثالث »الضغوطات المهنية وسبل 
المواجهة« حيث ستقام الساعة 9 
محاضرة تحت عنوان »التجديد 
المهنية«  التربوي والضغوطات 
ستحضار فيها د.زينب الجبر من 
كلية التربية في جامعة الكويت، 
الساعة  يعقبها محاضرة ستقام 
10.30 تح���ت عنوان »تفاعلي مع 
ضغوطات العم���ل وال تنفعلي« 
وستحاضر فيها التربوية االعالمية 

منى القطان.

التربويين  بمش���اركة نخبة من 
واالكاديميين واالختصاصيين.

من جانبها اشارت مديرة ادارة 
المعلم���ات في الفرع ورئيس���ة 
اللجنة التحضيرية للملتقى اقبال 
بوحيمد الى ان الملتقى يهدف الى 
التواصل م���ع القيادات التربوية 
وجمي���ع العاملي���ن ف���ي الحقل 
التربوي لرفع مس���توى الترابط 
الجمعية والمعلمين، ورفع  بين 
الكف���اءة المهني���ة للعاملين في 
الميدان التربوي، الى جانب اطالع 
العاملين في الحقل التربوي على 
المستجدات ومناقشتها بعمق مع 
ذوي االختصاص، ودعم وتثقيف 
المعلمات في الميدان التربوي فيما 
الطلبة ذوي االحتياجات  يخص 
والتركيز على مفهوم صعوبات 
التعلم، كما يه���دف الملتقى الى 
الميدان  ف���ي  العاملين  تدري���ب 
التربوي على التعامل مع الضغوط 

حيث س���تقام محاض���رة تحت 
عنوان »مسيرة رياض االطفال« 
س���تحاضر فيها الموجهة الفنية 
االولى لرياض االطفال في منطقة 
الفرانية التعليمية وداد المكيمي.
11 محاضرة  الساعة  فيما ستقام 
تحت عن���وان »مالحظات توني 
بلير« س���يحاضر فيها د.مبارك 
الذروة من كلية التربية االساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وفي اليوم التالي الثالثاء 
ستقام ثالث محاضرات لمناقشة 
المح���ور الثاني وهو »صعوبات 
التعلم.. االولوية والحلول« حيث 
ستقام الساعة التاسعة محاضرة 
تحت عن���وان »تطوير المناهج« 
الحربي  يحاضر فيها د.س���عود 
مدير ادارة تطوير المناهج، يعقبها 
محاضرة ستقام الساعة 10 تحت 
عنوان »صعوبات التعلم والجمعية 
الكويتية للدسلكسيا« وسيحاضر 

اشار مدير فرع جمعية المعلمين 
ف���ي محافظة االحم���دي عبداهلل 
العجمي ال���ى ان ملتقى المعلمة 
الرابع الذي ستقيمه ادارة المعلمات 
في الفرع خالل الفترة من 5 الى 
7 الجاري ستقام جميع انشطته 
على مسرح ثانوية لطيفة الفارس 
للبن���ات بالفحيحيل وذلك تحت 
رعاية الشيخة فريحة االحمد الجابر 
الصباح.ووج���ه العجمي الدعوة 
لالس���رة التربوية من المعلمات 
التربوية واالشرافية  والقيادات 
الذي  الملتقى  انش���طة  لحضور 
يحمل شعاره »طموحات تربوية.. 
واقع وتطلعات« مش���يرا الى ان 
الملتقى سيتناول ثالثة محاور هي 
واقع مناهجنا والتطوير، وصعوبة 
التعل���م، االولوي���ات والحلول، 
والضغوط���ات المهنية وس���بل 
المواجهة وان االنشطة ستكون 
الفترة الصباحية  جميعها خالل 

المهنية.وحددت بوحيمد انشطة 
الملتقى مش���يرة الى ان انشطة 
الي���وم االول وهو ي���وم بعد غد 
ستبدأ الس���اعة التاسعة صباحا 
بحفل االفتتاح وفي العاشرة ستتم 
مناقش���ة المحور االول للملتقى 
»واق���ع مناهجن���ا والتطوي���ر« 

محمد راتب
حظيت حملة التبرع بالدم التي نظمتها جمعية سلوى 
التعاونية بقيادة رئيس مجلس ادارتها عبداهلل املصيليت 
بإقبال منقطع النظير من قبل أهالي وسكان منطقة سلوى، 
حيث انطلقت احلملة حتت ش���عار »ألجل���ك يا وطني« 
بالتع���اون مع بنك الدم املركزي، وذلك في قاعة الش���يخ 

سالم العلي مبنطقة سلوى.
وعن أهداف احلملة التي ش���هدت حش���ودا كبيرة من 
املتبرعني، أكد رئيس مجلس االدارة في تعاونية س���لوى 
عبداهلل املصيليت، ان هذه احلملة حتمل اهدافا نبيلة حيث 

ترتكز بشكل أساسي على انقاذ أرواح العديد من املرضى 
واحملتاجني لنقل دم، وبالتالي املساعدة في انهاء معاناتهم، 
معربا عن ارتياحه الشديد في ظل جتاوب أهالي وسكان 

منطقة سلوى وحماسهم للتبرع بالدم.
وأوضح املصيليت الذي كان اول املتبرعني في احلملة، 
ان تبني مثل هذه القضايا االنس���انية يهدف الى ترسيخ 
مجتمع ينعم بصحة افض���ل وحياة خالية من األمراض، 
حيث انه ال يخفى على احد ما اثبتته الدراسات العلمية من 
فوائد التبرع بالدم على الصحة العامة، حيث انه يعمل على 
جتديد الدم وتنشيط الدورة الدموية والتخلص من بعض 

األمراض، فضال عن كونه زكاة للنفس ومبعثا للش���عور 
بالرضا واالمتنان وشكرا هلل تعالى على نعمة الصحة التي 

تعتبر تاجا على رؤوس االصحاء ال يراه اال املرضى.
وبني اهمية دور اجلمعيات التعاونية في تقدمي اخلدمات 
واالنشطة االجتماعية املفيدة للمساهمني واألهالي وللمجتمع 
ككل، وق���ال: ان هذا يؤكد ان اجلمعيات قامت ألجل تقدمي 
اخلدمات املميزة للناس وليس للحصول على الربحية من 
حساب املتاجرة، مؤكدا على استمرار اجلمعية في تقدمي 
هذه اخلدمات والبلوغ بها الى املستوى املميز الذي يرضي 

املساهمني وأبناء املنطقة.

المصيليت: إنقاذ األرواح ورفع المعاناة وإسبال ثوب العافية على المجتمع الهدف من الحملة

العجمي: الملتقى يناقش واقع المناهج والتطوير وصعوبات التعلم والضغوطات المهنية

عبداهلل العجمي

عبدالرحمن العتيقي مغادرا البالد

الشيخ راضي حبيب

حبيب: كذبة أبريل من أشد المحرمات
تطرق الباحث االسالمي الشيخ راضي حبيب الى احلكم الشرعي 
لكذب���ة ابريل وما يترتب عليها من اآلثار االجتماعية الس���لبية من 
خطورة التفاعل معها عمليا فقال: ملا كان منش���أ اصل هذا االمر كما 
ذهب���ت اليه آراء اغلبي���ة الباحثني انه يعود ال���ى »تقليد أوروبي« 
قائم عل���ى الهزل واملزاح، ونظرا لغالبية انتش���اره في مجتمعاتنا 
االس���المية والتأثر معه فعليا عمدنا الى بيان موقعه من اجلانبني 

»الديني واالجتماعي«.
وعرف الكذب بأنه وبحس���ب االصطالح الشرعي تصوير الكالم 
عل���ى خالف ما هو ثابت في الواقع على نحو التعمد، والكذب حرام 
بضرورة العقول واالديان، وال شبهة في حرمة الكذب، فإنه من قبائح 
الذنوب، وفواحش العيوب بل هو مفتاح الش���رور، ورأس الفجور، 
ومن اشد اجلرائم، واكبر الكبائر، وحرمته من ضروريات االسالم، 
بل جميع االديان وحتقي���ق احلال على كون الكذب من الكبائر تدل 

عليه االدلة االربعة »الكتاب والسنة والعقل واالجماع«.

وزاد: بان الكالم حول حرمة كذبة ابريل ال يختص بالكذب اجلدي 
فق���ط، وامنا تتعلق احلرمة به س���واء كان هزليا او جديا الطالقات 
جمل���ة من ظاهر نصوص الروايات في وج���وب االتقاء عن صغير 

الكذب وكبيره، في اجلد والهزل على وجه االطالق.
وذكر حبيب انه فيما يتعلق باجلانب االجتماعي فإنه فضال عن 
كونه في حد ذاته اتباعا للسنن الغربية كما جاء في احلديث النبوي 
الصحيح »لتتبعن س���نن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى 
لو س���لكوا جحر ضب لسلكتموه«، فإن التمرن على ممارسة الكذب 
الهزلي وعملية التعاطي معه عملي���ا يكون مقدمة متهيدية لغرس 
انطباع س���لبي في النفس االنس���انية مما يجر النفس الى مفسدة 
اخالقية في تعويدها على مثل هذه الرذيلة مما يترتب عليه وقوع 

اخللل والفوضى في العالقات االجتماعية بني الناس.
واختت���م بان ه���ذه الكذبة هي من كبائر احملرمات واش���دها في 

املنظور الشرعي.

وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
ي�سرنا دعوتكم

حل�سور حما�سرة  بعنوان

اأ.ب ال�سعادة الزوجية
للدكتور/ حممد ر�سيد العويد
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