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فريحة األحمد تدعو 

لاللتفاف حول القيادة السياسية

الكويت وكندا تؤكدان ضرورة 
تنفيذ العراق قرارات مجلس األمن

السريع: تعاونية مشرف 
تتعاون مع »األوقاف« 

لتوفير احتياجات مساجد مشرف
دعت رئيسة اجلمعية الكويتية 
لالسرة املتميزة ورئيسة نادي 
الفتاة الرياضي الشيخة فريحة 
األحمد افراد املجتمع الى االلتفاف 
حول القيادة السياسية، وذكرت 
في تصريح ان تهنئة الش���عب 
الكويتي لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وس���مو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد خير دليل 
على ال���والء للكويت، وللقيادة 
احلكيمة ووحدة الصف والكلمة، 
مهما اختلفت املشارب والتوجهات 

والتيارات، ومتنت الشيخة فريحة األحمد من اجلميع احملافظة على 
متاسك املجتمع ومكتسباته املادية واملعنوية، واملكانة التي حتظى 

بها الكويت.
ووجهت الش���يخة فريحة االحمد رس���الة الى االسرة الكويتية 
والوافدة، للعمل على رقي الوطن وإبراز الوجه احلضاري والسلوكي 
من خالل التالحم والتزاور والتعاون، حيث ال تخلو وزارة او مؤسسة 
او هيئة او ش���ركة من املواطنني والوافدين الذين يعملون جنبا الى 

جنب، جتمعهم ارض احملبة والسالم.
ووجهت كذلك االبناء لالهتمام بوطنه���م وطلب العلم واملعرفة 
لتمثي���ل وطنهم في الداخل واخلارج، وااللت���زام بالقوانني والنظم 

املعمول بها في البالد، خاصة في شهر رمضان املبارك.
في الوقت ذاته، ناش���دت الشيخة فريحة االحمد جمعيات النفع 
العام التنسيق واالجتهاد في عمل برامج اسرية وتربوية وتوعوية 

ملمارسة دورها في بناء مجتمع مثالي.

أوتاوا � كون����ا: أكدت الكويت وكندا ض����رورة تنفيذ العراق جميع 
التزاماته العالقة وفقا للفصل السابع من ميثاق االمم املتحدة وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة والتي يأتي في مقدمتها حتديد مصير املفقودين 
الكويتيني واس����تعادة االرشيف الرسمي املسروق أثناء احتالل العراق 

للكويت عام 1990.
جاء ذلك خالل لقاء سفيرنا لدى كندا علي السماك مع مدير عام االرشيف 

الكندي العام للدولة ومدير املكتبة الوطنية الكندية دوغ رمير.
وذكرت الس����فارة الكويتية في بيان صحافي ان اجلانبني أكدا خالل 
اللقاء ان »اس����ترجاع االرشيف الوطني لدولة الكويت من املسائل التي 
تنظ����ر اليها وزارة اخلارجية الكويتية بعني االهتمام الى جانب االمور 
االخ����رى العالقة فيما يتعلق بتنفيذ العراق لقرارات مجلس األمن وفقا 
للفصل السابع«. وأوضح البيان ان السفير السماك تطرق الى اجلانب 
االنس����اني في هذا الشأن، مذكرا بأن كل اهل الكويت لديهم هذه املعاناة 

فيما يتعلق بتحديد مصير املفقودين الكويتيني.
من جانبه، أكد املسؤول الكندي أهمية ارشيف الدول داعيا الى إرجاع 
االرش����يف الوطني الكويتي بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن العراق من 

اخلروج من الفصل السابع.

صرح رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية 
م.مؤيد السريع بأن اجلمعية ستعمل على توفير خدمات 
املساجد في املنطقة خالل شهر رمضان املبارك وصيانتها 
واملساهمة في جتهيز مصلى العيد، مؤكدا انه مت توفير 

خط ساخن لذلك.
وأضاف: كم���ا تقوم اجلمعية بجميع أعمال الصيانة 
املطلوبة مبساجد املنطقة بالتنسيق مع وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية الى جانب انشاء مكتبات للمصاحف 
وتأثيث مساجد وتوفير مواد النظافة بأنواعها واملساهمة 
في احياء ليالي رمضان للمصلني بتوفير مياه الش���رب 

والعصائر والشاي والقهوة وغيرها.

الشيخة فريحة األحمد

للوقوف على سير العمل ومؤازرة العاملين ودعم جهودهم

تقيم حفل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك اليوم

الشريعان يعّد جدواًل زمنيًا لزياراته الميدانية 
ويتناول اإلفطار مع موظفي »الزور الجنوبية« الثالثاء 

»المعلمين« تشيد بقراري »التربية« تفعيل خطة التكويت 
وتعيين مشرفتين فنيتين بمدارس رياض األطفال

القراران يتيحان للمعلمين ممارسة مهامهم بأسرع وقت ممكن

دارين العلي
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء واملاء 
عن وضع وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
جلدول زمني إلجراء عدة زيارات للمواقع الفنية 
ومراكز الطوارئ وأعمال الصيانة للوقوف على 

سير العمل خالل املرحلة احلالية.
وقام الشريعان أمس بأولى جوالته التفقدية 
للمواقع امليدانية التابعة للقطاعات الفنية عبر 
زيارة قام بها الى مركز طوارئ خيطان للوقوف 

على سير العمل خالل شهر رمضان الكرمي.
ولفت املصدر الى ان الوزير س���يزور خالل 
برنامجه املواقع امليداني���ة وخصوصا التابعة 
لقطاعي تشغيل وصيانة محطات توليد القوى 

وشبكات التوزيع للوقوف على آلية سير العمل 
في تلك املواقع ومناقش���ة العراقيل التي تواجه 

العاملني فيها لوضع احللول املناسبة لها.
وأوضح ان الهدف م���ن هذه الزيارة مؤازرة 
ودعم جهود الفنيني املضاعفة التي يبذلونها لتأمني 
ايصال وتوفير خدمتي الكهرباء واملاء للمستهلكني، 
متوقعا ان تترك هذه اجلوالت أثرا طيبا في نفوس 

جميع العاملني في تلك املواقع.
ويتضمن جدول زيارات الشريعان وفق املصدر 
زيارة حملطة الزور اجلنوبية س���يقوم بها يوم 
الثالثاء املقبل لتفقد وضع احملطة وتناول الفطور 
مع العاملني فيها على ان يتبعها بأيام جولة أخرى 

مشابهة حملطتي الدوحة الغربية والشرقية.

تقيم جمعية املعلمني اليوم وبدءا من الساعة 
10 حتى 11.30 مساء حفل استقبال لاللتقاء وتبادل 
التهاني بني األعضاء واألوساط التربوية مبناسبة 
حلول ش���هر رمضان املبارك فيما وجه مجلس 
إدارتها الدعوة للقيادات التربوية ورؤساء وأعضاء 
مجالس إدارات اجلمعية السابقة وجموع األعضاء 
واألسرة التربوية من املعلمني حلضور احلفل الذي 

سيقام في مقر اجلمعية الكائن بالدسمة.
من جانب آخر، أشاد رئيس اجلمعية عايض 
السهلي بالقرارات اإليجابية التي اتخذتها الوزارة 
من خالل قرار تفعيل خط���ة تكويت الوظائف 
االشرافية والتواجيه الفنية ملواد التربية والتربية 
البدنية واالجتماعيات، وفي قرار تعيني مشرفتني 
فنيتني بدال من مشرفة واحدة في مدارس مرحلة 

رياض االطفال األمر الذي سيساهم وإلى حد كبير في تخفيف األعباء 
عن إدارات املدارس في هذه املرحل���ة وتعزيز قدراتها وإمكاناتها 
اإلشرافية والفنية الى جانب املساهمة في تنفيذ اخلطط التربوية 
بش���كل أفضل وفي منح املشرفات الفنيات الالتي جتاوزن بنجاح 

جمي���ع إجراءات الترقي لوظيفة مش���رفة فنية 
فرصة ممارسة هذه الوظيفة بشكل أسرع وفي 

احلد من اتساع دائرة سلم االنتظار.
وذكر السهلي ان هذه القرارات اإليجابية تتماشى 
متاما مع مطالب اجلمعية املتكررة بضرورة إتاحة 
الفرصة للمعلمني واملعلمات املرقني الى الوظائف 
اإلشرافية ملمارسة مهامهم في أسرع وقت ممكن 
ووفقا للترقيات التي حصلوا عليها باستحقاق 
وبضرورة ان توضع عملية التكويت في االعتبار 
األول، مع توفير احلوافز املناسبة جلذب الكفاءات 
العلمية الوطنية في التخصصات التي تقل فيها 

نسبة الكويتيني.
وأشاد الس���هلي بدور وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي والوكيلة املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني في اتخاذ هذه القرارات اإليجابية، مشيرا الى ان اجلمعية 
تنظر الى هذا الدور من باب التفاؤل ملرحلة جديدة أكثر جدية وعماًل 
وتفهما من اجل اتخاذ القرارات املناسبة التي تتوافق مع متطلبات 

واحتياجات اخلطط التعليمية وأهل امليدان في املدارس.

د.بدر الشريعان

عايض السهلي

نوع املشروع

بيع أدوات منزلية
قيمة الدعم املقدم للمشروع

) 300 ( د.أردني
العنوان

نفذ هذا املشروع في االردن

مشرعًا  السيدة  هذه  متلك 

خاصًا اخلاص وهو عبارة عن محل 

املنزلية  األدوات  خالله  من  تبيع 

املختلفة ورغم متلكها لهذا املشروع 

إال أنه كان بالكاد يغطي مصاريفه 

على  حصولها  وبعد  التشغيلية 

أخذها القرض استطاعت أن تزيد 

تعرضها  التي  البضاعة  كمية  من 

في محلها وزاد معروضها من املواد 

املنزلية على الستمائة دينار أردني 

زيادة  فرصة  للمحل  أعطى  مما 

أرباحه .

ومن ثم بدأت السيدة توسع 

أصبح  حتى  جتارتها  حجم  من 

محلها اليوم يحقق لها ربحا صافيا 

مصاريف  يغطي  د.أ   200 قدره 

أسرته املكونة من 11 فردا .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية


