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لما حملته من معان وطنية نبيلة ورؤية ثاقبة

»المعلمين« تدعو »التربية« إلدراج كلمة صاحب السمو
في المناهج الدراسية وجعلها شعار العام الدراسي الجديد

النون: زيارات األمير وولي عهده
تدعم روح التالحم بين ألسرة الواحدة

طرقي طالب وزير الصحة بحل مشكلة  
أعطال التكييف بمستشفى الفروانية

اعرب عض���و مجلس االمة 
السابق ونائب رئيس االحتاد 
امللكية  العربي حلماية حقوق 
الفكري���ة د.ب���راك النون، عن 
البالغ���ة للتظاهرة  س���عادته 
الوطنية التي تعيشها الكويت 
هذه االيام وتضم جميع مناطقها 
اجلغرافي���ة وجمي���ع اطياف 
الشعب الكويتي على اختالف 
شرائحه ومذاهبه بقيادة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي عهده االمني 

الشيخ نواف االحمد.
واضاف د.النون في تصريح 

صحافي ان ه���ذه التظاهرة الوطنية التي تعم الكويت هذه االيام 
تعد سابقة فريدة في العالقة املميزة بني احلاكم واحملكوم ال يوجد 
لها مثيل في الدول االخرى وهي سمة تواصل وتعاضد منذ نشأة 

الكويت.
وقال ان اهل الكويت جبلوا على هذه املفاهيم ومتسكوا بالقيم 
الس���امية وحافظوا عل���ى الثوابت واملواريث التي نش���أوا عليها 

وتوارثها االبناء واآلباء عن االجداد.
واض���اف: ان هذه التظاهرة الوطنية تؤكد الدور املنش���ود في 
تكوين ودعم الرأي العام املستنير الذي يعزز الوالء للوطن وترسيخ 
روح االس���رة الواحدة الوطنية ونشر احملبة بني ابناء هذا الوطن 
ويسهم في تقوية اواصر االخاء واحملبة ويعزز التالحم الوطني 
الذي ش���هدته الكويت عبر االجيال وخالل االزمات التي تعرضت 
لها في مراحل مختلفة، فكانوا جميعا يدا واحدة ال فرق بني شيعي 
وسني وبدوي وحضري وقفوا جميعا حلماية ارض وتراب الوطن 
لص���د االعتداءات وطرد املعتدين وضحوا بأرواحهم وأموالهم في 

سبيل الكويت متمسكني بأسرة اخلير آل الصباح الكرام.
واك���د د.ب���راك النون عل���ى ضرورة اس���تثمار ه���ذا التالحم 
الوطني مبناس���بة ش���هر رمضان املبارك في كل ما يخدم الوطن 

واملواطنني.
واشار د.براك النون الى ان استقبال صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس���مو ولي العهد وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
للمواطنني وبهذا الكم الهائل دليل واضح على ما يكنه اهل الكويت 

لهم من محبة ووالء ال مثيل لهما.
كما ان زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد للديوانيات املختلفة واملؤسسات الوطنية في الداخلية 
والدفاع واحلرس الوطني لهو دليل اكيد ملثل هذا التعاضد والتالحم 
بني القائد وابنائه في شتى املجاالت حيث قدم لهم سموه توجيهاته 

وارشاداته السامية والتي كانت محل تقدير واحترام وطاعة.
واختتم د.براك النون، تصريحه الصحافي بالقول هنيئا للكويت 
بحب ابنائه وافراد شعبه وبهذه املناسبة رفع د.براك النون اسمى 
آيات التهنئة والتبريكات حلضرة صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وولي عهده االمني والشعب الكويتي مبناسبة عيد 
الفطر السعيد، اعاده اهلل على الكويت اميرا وحكومة وشعبا وعلى 

االمتني العربية واالسالمية باليمن واخلير والبركات.

دع���ا طرقي س���عود وزير 
الصحة د.هالل الساير إلى بذل 
املزيد من املتابعة، فيما يخص 
حل املش���اكل التي يعاني منها 
مستشفى الفروانية والعمل على 
إيجاد حلول لقضية تكرار تعطل 
التكييف وعدم كفاءتها  اجهزة 
كون املستشفى يعاني من إهمال 

شديد.
وق���ال طرقي ف���ي تصريح 
صحافي إن الطاقة االستيعابية 
ملستشفى الفروانية تعاني هي 
األخ���رى من نقص ش���ديد وال 
تغطي الضغط الشديد وكثرة 

املرضى واحلال كذلك بالطاقم الطبي والتمريضي فهما في حاجة إلى 
دعم وزيادة في األعداد ملتابعة املرضى بالشكل املطلوب وعلى أعلى 
درجة من الكفاءة، منبها الى ان عيادات احلوادث تعاني هي األخرى 
من ازدحام ش���ديد وشبه دائم على مدار الساعة، ما يستلزم حلوال 
عاجلة من الوزير في هذا الشأن. وأضاف طرقي ان مشاكل مستشفى 
الفروانية كثيرة ودائما ما كنا ننادي بعالجها ولكن ال حياة ملن تنادي 
وال نرى من احلكومة أي خطوات إيجابية حلل تلك املشاكل، منتقدا 
الوضع املزري للمستشفى والذي ال ميكن السكوت عنه، السيما انه 
البد ان يكون هناك حترك س���ريع من وزير الصحة إلصالح اخللل 

وتوفير احتياجات مستشفى الفروانية بأسرع وقت.

طالب���ت جمعي���ة املعلم���ني وزارة 
التربية ب���إدراج ماجاء في الكلمة التي 
ألقاها صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد مبناسبة العشر األواخر 
من رمضان ضمن مناهجها ومقرراتها، 
وان تكون مبثابة شعار العام الدراسي 
اجلديد ملا حملته الكلمة من معان وطنية 
نبيل���ة ورؤية ثاقبة وم���ن توجيهات 
ارتباطا مباشرا بدور  حكيمة مرتبطة 
ومسؤوليات »التربية« في تعزيز الوحدة 
التعصب  الوطنية ونبذ جميع أشكال 
أو  الطائفية  النعرات  إثارة  ومحاوالت 
القبلي���ة أو الفئوية، وفي جتنب كل ما 

من شأنه شق الصف، مع التأكيد على 
ضرورة التمسك بتعاليم ديننا اإلسالمي 
احلنيف واحلف���اظ على ثوابت وطننا 

العزيز.

مضامين ودالئل

وأش���ارت اجلمعية في بيان صادر 
عنها ان املضامني والدالئل التي حملتها 
وعبرت عنها كلمة سموه البد ان تستثمر 
تربويا بالشكل املنشود كي يستوعبها 
ويستلهمها أبناؤنا الطلبة بصفتهم جيل 
املستقبل، وكونهم الشريحة املستهدفة 
بشكل مباشر في تنفيذ وترجمة ما جاء 

في الكلمة، وفي حتقيق جميع التطلعات 
املنشودة في احملافظة على وحدة الصف 
وروح الوالء واالنتماء للكويت وتعزيز 
أواصر التالحم ما بني أفراد الشعب قاطبة 
وفي غرس القيم واملفاهيم النابعة من 
روح دينن���ا اإلس���المي احلنيف ومن 
أصالتن���ا وعاداتن���ا وتقاليدنا وقيمنا 

ومبادئنا.

ثقة كبيرة

وأكدت اجلمعية في بيانها عن ثقتها 
الكبيرة بدور أه���ل امليدان من معلمني 
ومعلمات وادارات مدرس���ية في األخذ 

بالت����وجيهات السامية وترج����متها 
بالش������كل املنشود مش���يرة ان هذه 
ال��ت����وجيهات حملتهم املس���ؤوليات 
ال����وطنية والت����ربوية املضاعفة في 
الت���ص���دي جلميع أش���كال التعصب 
ومظاهر ومح���اوالت إث�����ارة النعرات 
وش�������ق وح���دة الص���ف، ك����ما انها 
حملته���م املس���ؤوليات املضاعفة في 
ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية وروح 
األسرة الواحدة املتماسكة واملتعاضدة، 
والنأي مبيداننا التعليمي وأبنائنا الطلبة 
عن أية أمور تب���ث بينهم بذور الفتنة 

عايض السهليواالنشقاق.

د.براك النون

طرقي سعود

نوع املشروع

مشغل خياطة
 قيمة الدعم املقدم للمشروع

28000 دوالر
العنوان: 

نفذ هذا املشروع في السنغال

امل��ش��روع  م��ن  املستفيد  نفذ 
مكائن  اش��ت��رى  أن  بعد  مشغل 
وقد  القرض  من  وتطريز  خياطة 
ذوو  امل��ش��روع  ه��ذا  م��ن  استفاد 
من  وكلهم  اخلاصة  االحتياجات 
أصحاب  من  والبكم  الصم  فئة 
اخل���ب���رة ف���ي م��ج��ال اخل��ي��اط��ة 
والتطريز واملعروفني باسم جتمع 

فوتا للخياطة .
محل  ت���ط���ور  ال���وق���ت  وم����ع 
كافة  على  واح��ت��وى  اخل��ي��اط��ة 
العمل  في  للبدء  الالزمة  املكائن 
ومت عمل واجهة أمامية للمشروع 
ووضع خشب البلوط كزينة على 

أرضية احملل والطالء للجدران .
واملشروع يحقق جناحا يخدم 
حياتهم  ف��ي  منه  املستفيدين 
ويساعد  واألس��ري��ة  االجتماعية 

على حتسن معيشتهم. 

قال رسول الله ] :
تعالى  الله  إل��ى  الناس  أح��ب   (
األعمال  وأح��ب  للناس  أنفعهم 
إلى الله سرور تدخله على مسلم 
عنه  تقضي  أو  كربة  عنه  تكشف 
وألن  ج��وع��اً  ع��ن  تطرد  أو  دي��ن��اً 
إلي  أحب  أخي  حاجة  في  أمشي 
هذا  مسجدي  في  أعتكف  أن  من 

شهرا(.
املؤسسات  جهود  تتضافر 
الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 
هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.
يأتي  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
مشروع التنمية املجتمعية الذي 
تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية من أجل تنمية املداخيل 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ني 
بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 
أنفسهم  إع��ال��ة  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 
التي  العمل  لقيم  ودع��م��اً   أح��د 
وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 
ه���ذه ال��ع��ج��ال��ة ن��س��وق بعض 
هذا  حققها  التي  النجاح  قصص 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم
الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية


