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املرك����ز  رئي����س  أعل����ن 
الرمضاني مبسجد العالء بن 
احلضرمي الذي تشرف عليه 
ادارة مساجد محافظة الفروانية 
حمدان العنزي عن توفير كل 
االحتياجات الالزمة له سواء 
كانت ثقافية أو إدارية أو صيانة 
من خالل فرق العمل املختلفة 
التي تواصل اللي����ل بالنهار، 
وتعمل كخلية النحل من أجل 

تقدمي خدمة مميزة لرواده.
وأشار العنزي الى ان جتربة 
املراكز الرمضانية املنتشرة في 
جميع محافظات الكويت القت 

استحسان جمهور املصلني وتركت لديهم انطباعا طيبا مما جعل 
الوزارة تستمر في ذات النهج وبخدمات أكثر ورؤية اكبر، وهو ما 
حرصنا عليه بإدارة مساجد محافظة الفروانية مما جعل الفكرة 
لدينا تأخذ بعدا اكبر، وذلك من خالل جتهيز مركزين رمضانيني 

هذا العام بضاحية عبداهلل املبارك ومنطقة العارضية.
وبني ان هناك برام����ج زاخرة وخدمات متنوعة تقدم جلمهور 
املصلني، حيث تستمر طوال اليوم خالل الشهر الفضيل، ومبحاضرات 
يومي����ة بعد صالة العصر يقدمها نخبة من احملاضرين من داخل 
وخارج الكويت، ومجالس فقهية يتم تقدميها بعد صالة اجلمعة 
مباشرة يتواصل بها جمهور املصلني مع أهل االختصاص الشرعي من 
خالل االجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم عن أحكام الصيام، باالضافة 

الى نخبة من املشايخ إلمامة املصلني خالل صالة التراويح.
ولفت العنزي الى حرص االدارة على استضافة أصحاب االصوات 
الندية اجلميلة الذين يسعى جمهور املصلني للصالة خلفهم في 
هذه الليالي املباركة إلضفاء املزيد من اخلش����وع على روحانيات 

شهر القرآن.

هنأ رئيس جمعية التكافل د.مساعد مندني صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد واحلكومة واملواطنني واملقيمني 

الكرام بحلول شهر رمضان املبارك.
واعلن د.مندني في تصريح صحافي عن استعداد 
جمعية التكافل الستقبال هذا الشهر الكرمي بجميع 
طاقاتها ملس����اعدة س����جناء القضايا املالية ليقضوا 
أيام هذا الش����هر الفضيل مع اس����رهم وأهلهم، الفتا 
الى ان هذه االس����تعدادات متت بالتعاون مع وزارة 
العدل متمثلة في اإلدارة العامة للتنفيذ وعلى رأسها 
املستشار علي الضبيبي رئيس اإلدارة واملستشارين 
والقضاة الكرام في جميع احملافظات، وأكد د.مندني 
انه مت التنسيق مع اعضاء الصندوق املشترك في هذا 
الش����أن وخصوصا بيت الزكاة والذي ال يتوانى في 

املساعدة خالل هذا الشهر الفضيل ملساعدة جميع شرائح هذا املجتمع 
الطيب.  وتقدم د.مندني بالشكر اجلزيل لبيت التمويل الكويتي وإدارته 
ملشاركته في صندوق الس����جناء املشترك وتبرعه السخي لهذا العمل 
االنس����اني والذي يخدم شريحة كبيرة من املجتمع الكويتي واملقيمني 
الكرام. وأبدى د.مندني تطلعه الى مشاركة اخواننا احملسنني والتجار 

الكرام مل����د يد العون لهذه اجلمعي����ة لرفع الضبط 
واالحضار عن النس����اء حت����ى ال يقعن في احلبس 
وكذلك مساعدة أسر السجناء حتى نرفع عنهم العوز 

والفاقة ويفرحوا في هذه االيام املباركة.
وبني د.مساعد مندني أن اجلمعية ستقوم بتوزيع 
كتيب قصص من واقع الس����جون ليعتبر اخواننا 
املواطنون ويحذروا من مخاطر الديون وكذلك توزيع 
البرش����ورات لبيان اعمال واجنازات اجلمعية خالل 
الفترة الس����ابقة. واثنى د.مندن����ي على الدور الذي 
يقوم به وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي وأسلوبه الراقي وصدره الرحب حلل مشاكل 

العمل اخليري وتسهيل أموره.
واش����اد بالدور الذي تقوم ب����ه وزارة الداخلية 
وحرصها على مس����اعدة النزالء وتس����هيل أمورهم 
في هذا الش����هر الفضيل وتثقيفهم إميانيا بالتعاون مع وزارة االوقاف 
والشؤون اإلسالمية وهذا األمر يعود على السجناء باخلير حتى بعد 

خروجهم من السجون.
ودعا من يريد املساهمة في العمل االنساني واالستفسار االتصال على 

اخلطوط الساخنة للجمعية 94064061 - 24834414 - 94064060.

د.صالح املضحي

د.مساعد مندني

حمدان العنزي

مندني: »التكافل« استعدت لمساعدة السجناء
بالتعاون مع بيت الزكاة وبيت التمويل

المضحي: »مبنى أخضر« جنوب السرة خالل شهرين
مع توظيف تقنية الطاقة الشمسية

جمعية الرحمة وزعت 1600 طرد غذائي على الفقراء في غزة
غ����زة � كونا: وزعت جمعية الرحمة العاملية 1600 طرد غذائي كبير 
احلجم بقيمة 90 دوالرا للطرد الواحد على 1600 اسرة فلسطينية فقيرة 
ومحتاجة في قطاع غزة بتبرع من محسنني في الكويت وبيت التمويل. 
وحصلت كل احملافظات على طرود حس����ب العدد الس����كاني لها وذلك 

بالتعاون مع عدد من اجلمعيات الشريكة في تلك احملافظات.

وأكد مدير مكتب الرحمة الكويتية في فلس����طني م.كمال مصلح في 
تصريح صحافي ان توزيع الطرود في اول ايام ش����هر رمضان املبارك 
يأتي كالتزام أخالقي وضمن سياس����ة اجلمعية في توزيع املساعدات 
على الفقراء واملساكني في شهر رمضان للتغلب على ظروفهم الصعبة 

واملتطلبات الكبيرة.

دارين العلي
تعتزم الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة 
التربية تطبيق جترب����ة املباني اخلضراء على احد 
املبان����ي احلكومية في منطقة جنوب الس����رة وهي 
تسعى الى استقدام خبراء متخصصني في هذا الشأن 

من الواليات املتحدة وأملانيا لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد اعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي ان الستار سيرفع عن هذا املشروع 
خالل الشهرين املقبلني، مؤكدا في تصريح صحافي 
عقب جولته االخيرة على الواليات املتحدة وأملانيا، 
ضرورة التركيز على املباني اخلضراء واستخدام بدائل 
للطاقة في البالد، خاصة على الطاقة الشمسية كبديل 
اساس����ي للطاقة. واعلن املضحي عن مساع جديدة 

تقوم بها الهيئة الس����تجالب خبراء من كال البلدين 
)الواليات املتحدة واملانيا( مختصني في هذا املجال 
لتطبيقه عمليا في البالد وتنفيذه عن طريق هيئة 
البيئة بالتعاون مع وزارة التربية. واعرب عن امله 
في ان تعمم ه����ذه الفكرة على جميع مباني البالد، 
حيث توظف فيها تقنية الطاقة الشمسية، على ان 
يضاف لها ايضا نظام خاص تس����تهلك من خالله 
املوارد الطبيعي����ة النتاج الطاقة داخل املبنى ذاته، 
اضافة الى معاجلة املخلفات الناجتة عنه، الفتا الى ان 
اي مبنى اخضر يعتمد على عدة جوانب منها تقليل 
استخدام الطاقة، اي من خالل االنارة الطبيعية داخل 
املبن����ى، اضافة الى تصميمه من مواد بناء واصباغ 

ال تؤثر على صحة االنسان.

هنأ األمير وولي العهد والشعب الكويتي بشهر رمضان

بالتعاون بين »البيئة« و»التربية« وبمساعدة خبراء من الواليات المتحدة وألمانيا

6000 ميغاواط من الكهرباء خالل الـ 4 سنوات المقبلة
دارين العلي

لم يعد لدى البالد ما يس����مى بهاجس االنتاج الكافي 
لتأمني متطلبات االستهالك بل املعضلة تكمن في شبكة 
التوزيع الكهربائية اذ ان جميع االنقطاعات التي تتعرض 

لها البالد ناجتة عن أعطال هذه الشبكة.
وأكدت مصادر مس����ؤولة ف����ي وزارة الكهرباء واملاء 
اختفاء هذا الهاجس حيث س����يتم خالل ال� 4 س����نوات 
املقبلة موعد انتهاء خطة التنمية انتاج 6000 ميغاواط 
من الكهرباء أي ما يعادل 55% مما تنتجه الوزارة حاليا 
مشيرة الى ان الوزارة وضعت يديها على جرح الكهرباء 

الكامن في شبكات التوزيع وشخصت بالتالي املشكلة 
املس����ببة النقطاعات الكهرباء والتي حتتاج معاجلتها 

الى 14 شهرا.
وصنفت املصادر نوعني من مشاكل هذه الشبكة التي 
تؤدي الى االنقطاعات الكهربائية وأولهما في الضغوط 
الزائ����دة واألحمال املرتفعة على احملوالت والش����بكات، 
واآلخر في ع����دم حتمل الكيبالت األرضية ذات الضغط 

املتوسط للحرارة في بعض املناطق.
ولفتت الى ان معاجلة ارتفاع الضغوط وزيادة األحمال 
على بعض احملوالت ميكن ان تتم بوضع محوالت اضافية 

لتخفيف العبء عن احملوالت الرئيسية حيث اكتشفت 
الوزارة ان لديها أكثر من 6 مناطق تعاني هذه املشكلة 
وهي الفروانية وحولي والساملية وغرب اجلليب واجلهراء 

وميدان حولي.
أما فيما يتعلق باألضرار الناجتة عن عدم حتمل بعض 
الكيبالت ذات الضغط املتوسط للحرارة املرتفعة فأشارت 
املصادر الى ان الوزارة تكتشفها بعد حدوث املشكلة فيها 
وستقوم بتحديث وتطوير الشبكة في تلك األماكن التي 
متتلك احصائية بها اثر احلوادث التي تعرضت لها عبر 

استبدال هذه الكيبالت لوضع حد لهذه املشاكل.

واستطردت بأن هذه املشاكل معرضة للظهور مجددا 
في مناطق أخرى بسبب ضخامة الشبكة خصوصا انها 
ال تستطيع تخمني أماكن الضعف وأماكن الكيبالت التي 

ال تتحمل احلرارة.
وقالت ان الوزارة جلأت في هذا الش����أن الى سيارات 
الفحص التي تستطيع فحص قوة الكيبل ووضعه وحجم 
الضغط الذي ميكنه حتمله مشيرة الى ان الوزارة متتلك 
س����يارتني فقط لهذه الغاية وهما غير كافيتني لتغطية 

كامل الشبكة لضخامتها وتشعبها.
وش����ددت املصادر على ان مهلة ال� 14 شهرا املطلوبة 

الجراء املعاجلة ال تتخطى املشكلة بالكامل ولكنها كفيلة 
بإجناز 60% من عمليات التطوير وهذه النس����بة كفيلة 
بأن جتعل من النادر حصول انقطاعات سببها املشاكل 
سابقة الذكر حيث س����يتم معها حصر احلوادث بشكل 

كبير وأسباب االنقطاعات بشكل أكبر.
ولفتت الى ان املس����تهلك ال تعنيه مسألة االنتاج أو 
وضع الشبكة بل ما يعنيه هو استمرار اخلدمة الكهربائية 
وهو ما تعمل ال����وزارة على اجنازه بعد انتهاء هاجس 
االنتاج ومهلة ال� 14 شهرا التي وضعتها الوزارة ملعاجلة 

مشاكل الشبكة.

مصادر: هاجس اإلنتاج انتهى وجرح الكهرباء يكمن في شبكات التوزيع

مشـاكل الشبكة تكمن إما في ارتفاع األحمال أو في عدم تحمل الكيبالت للحرارة المرتفعة.. ومعالجة 60% من مشاكل الشبكة تحتاج إلى 14 شهراً 

العنزي: فرق عمل لخدمة رواد 
مركز مسجد العالء بن الحضرمي

نوع املشروع

محل بيع خضار وفواكه 
قيمة الدعم املقدم للمشروع

) 500 ( د.أردني
العنوان

نفذ هذا املشروع في االردن

من خالل هذا املشروع أصبح 

املستفيد يحقق دخال شهريا قيمته 

150 دينارا أردنيا شهريا وأصبح 

يسدد األقساط اجلامعية البنته .

الذي  القرض  أم��وال  وم��ن 

حصل عليه من الهيئة استطاع أن 

يؤثث محله بأرفف حديثة لعرض 

قام  أيضا  التي  واخلضار  الفواكه 

بشرائها من قيمة القرض وأسهم 

ذلك بشكل فعال في حتسني وضعه 

االقتصادي ودخله وبوضع أسرته 

االجتماعي واملعيشي .

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


