
الثالثاء 19 اكتوبر 2010   21محليات
»أسرار القبندي ثنائية اللغة« قدمت دعمًا ماديًا لمشاركة 4 فتيات في »كلنا مبدعات«

لطيفة الفهد: الشباب أمل الدولة لتحقيق التنمية 
ودعم مشاركتهم في المحافل الدولية واجب وطني

 دارين العلي
أكدت رئيسة جلنة شؤون املرأة 
ورئيسة احتاد اجلمعيات النسائية 
الشيخة لطيفة الفهد اهمية تنمية 
قدرات الش����باب وتفعيل دورهم 
في مختلف املج����االت العدادهم 
اعدادا متميزا لبناء الش����خصية 
القوي����ة الت����ي تتمت����ع بالثقافة 
والعلم واخلبرة والفكر املستنير 
معتبرة الش����باب عماد واساس 
الدولة التي تس����عى الى التطور 
التنمية املستدامة.  والى حتقيق 
جاء ذلك عقب تقدمي الدعم املادي 
من قبل مدرس����ة الشهيدة أسرار 
القبندي ثنائية اللغة الى جمعية 
املرشدات الكويتية في مقر اجلمعية 
التطوعية من أجل دعم أربع من 
جلنة الشابات في جمعية املرشدات 
يشاركن في املنتدى السادس »كلنا 
مبدعات« الذي س����يقام في دولة 
االمارات العربية املتحدة ديسمبر 
املقبل.وقالت الشيخة لطيفة انه 
من املهم تقدمي الدعم لفئة الشباب 
وتش����جيعهم لالنخراط في دفع 
عملية التنمي����ة والتطوير حيث 
ميثلون الث����روة املتنامية للبالد 
انطالقا من أهداف اجلمعية بخدمة 
املجتمع في جميع املجاالت وخاصة 

املرأة والطفل.
وأضافت الفهد ان دعم مشاركة 
الفتيات اللواتي ميثلن الكويت في 
احملافل الدولية واالقليمية واجب 
وطني اذ يجب تش����جيعهن على 
تفعيل دورهن بطرح ومناقش����ة 

القضاي����ا االجتماعي����ة ومن ثم 
املشاركة في اتخاذ القرار.ولفتت الى 
ان مدرسة الشهيدة أسرار القبندي 
ثنائية اللغة اح����د أهم منجزات 
اجلمعية التطوعي����ة في املجال 
التربوي تكفلت بدعم وايفاد أربع 
شابات من جمعية املرشدات على 
نفقة املدرسة للمشاركة في املنتدى 
اخلليجي لالعداد واالستعداد الفعال 
ملا يحتويه املنت����دى من برنامج 
يرسخ القيم واملبادئ االجتماعية 
االيجابي����ة ويثري عقول فتياتنا 
الش����ابات باالضافة الى التعارف 
واكتساب وتبادل اخلبرات واالراء 
واملناقشة اجلريئة في اتخاذ القرار 
بجو اس����ري خليجي، فمثل هذه 
املشاركات هي احملك واملجال الذي 

تكتسب فبه فتياتنا كم املعلومات 
واالمكانيات الى جانب متثيلهن 
لبالدهن كس����فيرات في التعامل 
والديبلوماسية على أحسن وجه.

واعلنت الشيخة لطيفة عن موافقة 
املجلس البلدي للجمعية الكويتية 
التطوعية النسائية خلدمة املجتمع 
عل����ى تخصيص موقع النش����اء 
مركز للتعلي����م احلرفي والفني 
للفتاة مش����يرة الى اهمية الدعم 
احلكومي ملثل هذا النوع من املهن 
الفنية لسد حاجة البالد من املهن 
اليدوية واحلرفية بدال من االعتماد 
الكلي على العمالة الوافدة.وقالت 
ان س����وق العمل الكويتي مازال 
بحاجة لتواجد املرأة الكويتية في 
كثير من الوظائف واالعمال التي 

تخص املرأة أو االعمال املساندة 
والالزم����ة للمجتمع.واعتبرت ان 
العمل التطوعي الناجح من االعمال 
الشاقة التي حتتاج الى شخصيات 
معينة ال تس����عى الى الش����هرة 
والظهور االعالمي مؤكدة ان العمل 
اخلي����ري لتنمية املجتمع وليس 
زينة تتزين بها املرأة بل هو جهد 
وعمل لوجه اهلل تعالى لتحقيق 
الفائدة الكبرى للمجتمع وفي الوقت 
نفسه ال ميكن نس����يان ما بذلته 
املرأة الكويتية في سبيل الوطن 
واملواط����ن وفي مختلف املجاالت 
الثقافية والسياسية واالجتماعية 

واالقتصادية.
بدورها أشادت رئيسة جمعية 
املرشدات هند الهولي بدور اجلمعية 
التطوعية النسائية خلدمة املجتمع 
في تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
وتش����جيع فتي����ات الكويت على 
عملهن الذي يصب في املصلحة 
املجتمعية والتنمية الوطنية خاصة 
انهن سيشاركن في مشروع خلدمة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
ومن جانبها أش����ارت س����ارة 
الس����ويدان ممثلة عن الش����ابات 
املشاركات في املنتدى اخلليجي 
الى أن املشروع يتضمن اختيار 
فئة معينة من ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة واخترنا فئ����ة االعاقة 
الذهنية وستقدم كل دولة مشاركة 
مشروعها والتوصيات، واملشروع 
الفائ����ز س����ينال وس����ام اخلدمة 

الوطنية.

..وتطلع على الدعم املقدم من مدرسة أسرار القبندي   )أنور الكندري( الشيخة لطيفة الفهد تتلقى درعاً تكرميية من هند الهولي

الضرائب والزكاة
قالت الشيخة لطيفة الفهد: ال يجوز املتاجرة باموال الزكاة 
ويجب اال يسمح بجمعها الي طرف غير احلكومة. وفي سياق 
منفصل اكدت الشيخة لطيفة ان الضرائب هي بيت مال املسلمني 
واذا كانت احلكومة ال تريد فرض الضرائب فمتروك لها االمر 
ولكن يجب ان تكون للزكاة مؤسس��ة قائمة بذاتها وال يجوز 
املتاجرة بأموال الزكاة، مضيفة ان زكاة االموال الواجبة فرض 
على كل مسلم واذا مت دفعها في احلق فلن جند مسلما فقيرا او 
بحاجة للطلب من اي جهة لسد العوز.ورات ان بيت الزكاة يجب 
ان تكون ادارته باش��راف الدولة متسائلة ملاذا نعطي الفرصة 

الي طرف غير احلكومة لتجميع هذه االموال؟


