
الخميس 21 اكتوبر 2010   11محليات
في حفل برعاية محمد الصباح وحضور ثامر العلي ومخلد العازمي ومحمد الكندري ومحمد الهدية وجمع غفير من المواطنين

تعاونية السالمية كّرمت 256 متفوقًا من أبناء المنطقة في جميع المراحل

 ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
الساملية التعاونية عادل اإلبراهيم 
ان ديننا احلنيف حثنا على العلم 
والتعلم، الفتا الى ما جاء في القرآن 
الكرمي من قوله تعالى )شهد اهلل أنه 
ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم 
قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز 
احلكيم(. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
اإلبراهيم خالل احلفل الذي نظمته 
جمعية الس����املية التعاونية حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح لتك����رمي الطلبة املتفوقني 
للعام الدراسي 2009/ 2010 لطلبة 

س����كان منطقة الس����املية وجلميع 
املراحل الدراسية واجلامعية والذي 
أقيم في فندق ساس حيث مت تكرمي 
256 طالبا. حضر احلفل نائب رئيس 
جهاز األمن الوطني الش����يخ ثامر 
العلي وعضو مجلس األمة النائب 
مخلد راشد العازمي، وعضو املجلس 
البلدي محمد الهدية ووكيل وزارة 
الش����ؤون محمد الكندري ورئيس 
مركز خدمة املواطن بجوازات حولي 
فهد شهاب ومنى الصالل ورؤساء 
مخافر الساملية والرميثية وحولي 

وجمع من أولياء األمور.
وقال اإلبراهيم: ان الرعاية الكرمية 
من الشيخ د.محمد الصباح لتكرمي 

ه����ذه الكوكبة من أبنائنا هذا العام 
واألعوام السابقة، وسام فخر على 
صدور املكرمني وحافز على البذل 
واجلهد من أجل الوقوف على منصة 
التكرمي فلها منا كل الشكر والتقدير 
واالحترام.وزاد: البد ان ننسب فضل 
تفوق هذه الكوكبة ألهله فاملعلم له 
الفضل بعد اهلل س����بحانه وتعالى 
فهو شمعة حتترق من أجل ان تنير 
الطريق أمام فلذات أكبادنا فله علينا 
حق التقدير واالحترام. وال يفوتنا 
ان نتوجه بالتهنئة لهؤالء املتفوقني 
على تفوقهم الذي أثلج الصدور داعني 
اهلل ان يدمي عليهم التفوق والنجاح 
ويبارك اهلل فيهم ويجعلهم قرة أعني 

لوالديهم وينفع بهم وطننا الغالي. 
وألقى كلمة الطلبة املتفوقني الطالب 
عبداهلل محمود قال فيها: يسعدني 
ويشرفني باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن اخواني الطلبة ان ارفع أسمى 
عبارات الشكر واالمتنان واالحترام 
الى الشيخ ثامر علي صباح السالم 
الذي شرفنا ليكرمنا وذلك يزرع فينا 
الدافع  االحساس بالثقة ويعطينا 
للتمي����ز والتقدم والتف����وق الدائم 
كما نشكر رئيس وأعضاء مجلس 
ادارة جمعية الساملية الهتمامهم بهذا 
العرس التربوي كل عام ليضربوا 
لن����ا املثل للمعنى الس����امي للعمل 
التعاوني.وزاد: واس����محوا لنا ان 

ننسب الفضل في هذا التفوق الذي 
نحن بصدده بعد اهلل سبحانه الى 
معلمني بذلوا كل ما لديهم من جهد 
ووقت ولم يبخلوا علينا بش����يء 
لنصل الى ما وصلنا اليه اآلن فلهم 
منا كل الشكر والتقدير واالحترام 
وال ننسى دور األسرة التي وفرت 
املناخ املناس����ب للدراسة فلهم منا 
كل الشكر والتقدير وندعو اهلل ان 
يجعلنا بارين بهم وان نوفي حقهم 
علينا فنحن لو قدمنا اليهم أغلى ما 

منلك فال يفي ذلك بحقهم.
وفي نهاية احلف����ل قام بتكرمي 
الطلبة الشيخ ثامر العلي ورئيس 

مجلس ادارة اجلمعية ومديرها.

)كرم ذياب( الشيخ ثامر العلي متوسطا عددا من املكرمني على هامش احلفل  الشيخ ثامر العلي ومخلد العازمي ومحمد الكندري مع عدد من املتفوقني

المكرمون
النائييب مخلييد العازمي، النائب حسييني 
احلريتي، وكيل الشييؤون محمد الكندري، 
عضو البلدي محمد الهدية، سييفيرنا لدى 
بنغالديش علي الظفيري، مدير عام منطقة 
حولي التعليمية منييى الصالل، مدير ادارة 
هجرة حولي العميد طييالل معرفي، الرائد 
سييعد الرجيب، رئيس مخفر الرميثية فايز 
الرشيدي، رئيس خدمة املواطن بحولي فهد 
شهام، قائد منطقة الساملية املقدم بدر املطيري، 

رئيس مخفر السيياملية بدر العنزي شييركة 
االتصاالت ي زين )MTC(، مساعد املطيري، 
محمييد صالح، اضافة الى كوكبة من املربني 
وهم: فاضل أكبر، جعفر البغش، مصطفى 
الكندري، شييعبان حسيين، يعقوب حسني، 
فالح حمد، سالم حمادي، عبداهلل الفارسي، 
حسييني الوثيقي، عبداهلل العسعوسي، علي 
غلوم، منصور القالف، اميان املنصور، فاطمة 

العجمي، وداد البناي.

140 حافظًا للقرآن تكّرمهم تعاونية مشرف

رعاية وتكرمي حفظة القرآن الكرمي 
سنويا فهم مشاعل النور والهداية 
في املجتمع.وهنأ السريع املكرمني 
بجهودهم ووعيهم، س���ائال اهلل 
سبحانه وتعالى ان يدمي عليهم 
النج���اح ويحفظهم بحفظ  هذا 
القرآن الكرمي وان يجعله هاديا لهم 
الى الصراط املستقيم وان يكون 
ذلك في ميزان اعمالهم هم واولياء 
امورهم الذين بذلوا جهدهم في 

حتفيظهم القرآن الكرمي.

ابنائنا الفائزين في حلقات حفظ 
القرآن الكرمي ومن اشرف على ذلك 
من رجال الدين واملشايخ.واشار 
الدين واملش���ايخ  الى ان رجال 
لهم منزلة كبيرة في نفوس���نا 
مل���ا يقدمونه م���ن دور تربوي 
وتوجيهي وارش���ادي للمجتمع 
بشكل عام، وحول دور جمعية 
مشرف اكد ان تكرمي حفظة القرآن 
الكرمي هو اسهام بسيط ومتواضع 
من اجلمعية التي حترص على 

هدي الى صراط مستقيم.واشار 
الى ان في حف���ظ القرآن كرامة 
للمؤمن، وصيانة له من اخلطأ 
وعصمة له من الزلل، ووقاية له 
من الفنت، وارش���ادا له من طرق 
الغواية، ومنجاة له عن س���بيل 
شياطني االنس واجلن.من جانبه، 
قال رئيس مجلس ادارة جمعية 
مشرف م.مؤيد السريع: نشكر 
وكيل االوقاف د.عادل الفالح على 
تفضله برعاية هذا احلفل وبتكرمي 

ابنائنا، من الذين يحرصون على 
تعلم كت���اب اهلل تعالى وحفظ 
آياته ليكون لهم س���ندا وعونا 
على ألداء الدني���ا وعاصما لهم 
من فتنته���ا ومغرياتها، هنيئا 
لكم، يا من حرصتم على حفظ 
كتاب اهلل فاستمروا حتى تتموه 
كامال، فهو كالم رب العاملني ونور 
اهلل املبني وصراطه املستقيم، من 
قال به صدق ومن حكم به عدل 
ومن عمل به اجر، ومن دعا اليه 

عادل العتيبي
صرح وكي���ل وزارة االوقاف 
د.عادل الفالح بأن االعمال الطيبة 
تكمل احلفاوة بأهل القرآن لينالوا 
التشجيع في الدنيا واملثوبة من 
اهلل تعالى يوم القيامة يوم يقال 
للقارئ منهم »اقرأ وارق ورتل كما 
كنت ترتل في الدنيا، فإن مقامك 
عند آخر آي���ة تقرأها«.جاء ذلك 
خالل تكرمي 140 حافظا للقرآن 
الكرمي وعدد من املشايخ وكبار 
املدعوين ال���ذي نظمته جمعية 
مشرف التعاونية اول من امس 
حتت رعاية وكيل وزارة االوقاف 
د.عادل الفالح في مركز عبدالعزيز 
حسني في منطقة مشرف.وقال 
د.الفالح: نشكر املبادرة الكرمية 
من اعضاء مجلس ادارة جمعية 
مش���رف وعلى رأس���هم رئيس 
مجلس االدارة م.مؤيد السريع 
واخوانه من االعضاء على بادرتهم 
املباركة في دعم ومساندة احباب 
القرآن، وهذا ليس بغريب على 
اهل الكويت الذين جبلوا منذ القدم 
على حب اخلير واكرام اهل القرآن.
وأضاف: نهنئ هذه الكوكبة من 

درع تكرميية من مجلس إدارة اجلمعية إلى د.عادل الفالحد.عادل الفالح وم.مؤيد السريع يكرمان أحد حفظة القرآن

بيت الزكاة يتسلم 34970 دينارًا
زكاة جمعية السرة التعاونية

وارداتها في سبتمبر زادت 130% عن العام الماضي

»المواشي«: 90 ألف رأس من األغنام
ستصل إلى الكويت السبت المقبل

قال مساعد العضو املنتدب في شركة نقل املواشي 
فيصل البدر امس ان شحنة من االغنام االسترالية تبلغ 
نحو 90 الف رأس ستصل الى البالد السبت املقبل.
واضاف البدر، في تصريح ل� »كونا«، ان الش����حنة 
تأتي ضمن البرامج املعدة س����ابقا لسد حاجة البالد 
من اللحوم واالغنام االس����ترالية في الفترة املقبلة، 
مش����يرا الى ان باخرتني اخريني ستصالن قبل عيد 
االضحى املبارك.من جهة اخرى، اظهرت االحصائية 
الشهرية ملؤسسة املوانئ الكويتية استقرارا في حركة 
الس����فن واحلاويات في ميناءي الشويخ والشعيبة، 
حيث بلغ عدد السفن املفرغة واحململة من امليناءين 
201 سفينة خالل شهر سبتمبر املاضي بزيادة عددية 
بلغت سفينتني بنسبة 1% عن الفترة نفسها من العام 
املاضي، كما بلغ ع����دد احلاويات الواردة والصادرة 
من امليناءين 65.6 الف حاوية منطية خالل سبتمبر 
2010 بانخف����اض 3.5 آالف حاوية منطية عن الفترة 
نفسها من العام املاضي والتي بلغ فيها عدد احلاويات 
الواردة والصادرة من امليناءين 69.1 الف حاوية.وكان 
الفتا بني ارقام احصائية املوانئ ان واردات املواشي 
منت الى 105.7 آالف رأس خالل سبتمبر املاضي مبا 
يفوق 130% عن سبتمبر 2009 والذي بلغت فيه اعداد 

الرؤوس املستوردة 45.3 الف رأس، وهو االمر الذي 
يعد طبيعيا مع قرب عيد االضحى املبارك الذي ترتفع 

فيه مبيعات املواشي بنسب عالية.
وتابعت واردات املواد االنشائية كاحلديد واالنابيب 
واالخشاب النمو، فاستمر حجم استيراد احلديد في 
االرتفاع للشهر الس����ابع على التوالي وحتديدا منذ 
ش����هر مارس 2010، حيث مت استيراد 94.9 الف طن 
حديد خالل سبتمبر 2010 مقارنة ب� 63.7 الف طن في 

اغسطس 2009 بنسبة منو بلغت %49.
كما اس����تمر حجم واردات االنابيب وهي من اهم 
مكونات البنية التحتية التي تعكس كميات استيرادها 
حتركات مشاريع التنمية وفق الباب االول من اخلطة 
وهو تأسيس الطرق والبنية التحتية خالل العام االول 
من اخلطة، حيث بلغت واردات االنابيب 36.9 الف طن 

مقارنة ب� 109 اطنان في سبتمبر املاضي.
واعلنت املؤسسة من خالل احصائيتها ايضا ان عدد 
السفن املفرغة متثل نحو 90.5% من حركة السفن في 
املوانئ الكويتية خالل سبتمبر وهي نسبة مستقرة 
ومقاربة لتحركات يوليو واغسطس 2010 املاضيني، 
وقد بلغ عدد الس����فن املفرغة خالل سبتمبر املاضي 

182 سفينة مقابل 19 سفينة محملة.

تسلم بيت الزكاة، زكاة جمعية السرة التعاونية 
عن العامني املاضي واحلالي البالغ قدرها 34970 
دينارا )اربعة وثالثون الفا وتسعمائة وسبعون 
دينارا(، وذلك اثناء قيام وفد من بيت الزكاة بزيارة 
مقر اجلمعية لتسلم شيك الزكاة من مسؤوليها.

وقد ضم الوفد مدراء وحدة دعم ايرادات البيت 
عبدالرحمن الكندري ود.خالد الشطي، وكان في 
استقبال الوفد كل من رئيس مجلس ادارة اجلمعية 

أحمد اخلباز ومديرها املالي أحمد شعبان.
وقد شهدت الزيارة ترحيب رئيس مجلس ادارة 
جمعية السرة التعاونية أحمد اخلباز مبمثلي بيت 
الزكاة، معربا عن اعتزازه وتقديره للدور البناء 
الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة 
وتفعيل دورها في املجتمع من خالل عطائه املشهود، 

متمنيا للبيت دوام التوفيق والسداد.
وأكد اخلباز ان تعاون جمعية السرة التعاونية 

مع بيت الزكاة يعكس حرص اجلمعية على وضع 
إمكاناتها في خدمة الوطن واملواطنني واملساهمة 
في دفع مسيرة اخلير والتقدم في بلدنا احلبيب 
الكويت حتقيقا ألهدافها الس���امية التي تضمنها 
قانون العمل في اجلمعيات التعاونية، مناش���دا 
اجلمعيات التعاونية دعم بيت الزكاة ومعاونته 

على أداء رسالته السامية.
من جهته، أعرب وفد بيت الزكاة عن ش���كره 
وتقديره البالغني ملجلس إدارة جمعية الس���رة 
التعاونية على تعاونه الدائم وتبرعه بزكاة اجلمعية 
للبيت مما يس���اعده على أداء رسالته في خدمة 

املجتمع ورعاية االسر احملتاجة داخل الكويت.
وقدم الوفد درعا تذكارية لرئيس مجلس ادارة 
جمعية السرة التعاونية نيابة عن بيت الزكاة تقديرا 
لدور اجلمعية ومساهمتها في اخراج زكاتها بصفة 

منتظمة لدعم بيت الزكاة ومشاريعه اخليرية.

أحمد اخلباز يسلم عبدالرحمن الكندري شيك زكاة جمعية السرة التعاونية بحضور د.خالد الشطي

مؤتمر عالمي لمكافحة المخدرات 
حتدثت الش���يخة لطيفة الفهد 
عن انش���طة جلنة ش���ؤون املرأة 
املس���تقبلية، موضحة ان اللجنة 
حتضر ملؤمتر عاملي عن املخدرات 
العام  الكويت بداية  ستستضيفه 
املقبل سيناقش كيفية احلد من جتارة 
املخدرات وكيفية تنفيذ االحكام على 
من ميارسها باالضافة الى مؤمتر 
آخر حول األمن االجتماعي وورشة 
عمل حول آثار الغزو النفسية على 

املرأة في ذكرى التحرير.
وختمت الشيخة لطيفة قائلة: 
الكوي���ت بلد خّي���رة وان لم تكن 
صاحبة املش���اريع اخليرية، فهي 
حتما تش���ارك فيها من قريب أو 
بعيد في مختلف املجاالت واملناطق، 
متمنية ان تنع���م الكويت باألمن 
واالستقرار الدائم، وان تكون سباقة 
لعمل اخلير سيرا ع لى نهج اجدادها 

وآبائها.

لطيفة الفهد: التنمية المستدامة تحتاج إلى خطط 
إستراتيجية طويلة األجل لخدمة األجيال القادمة

أعربت عن تشرفها الختيارها من قِبل صاحب السمو لتمثيل الكويت في مؤتمر المرأة العربية

اجلنس���ية ألن املراة التي تعيش 
في الكويت بصفة مس���تمرة هي 
املواطنة  اللبنة األساسية لغرس 
في نف���وس األبناء متمنية توفير 
الس���كن للمرأة الكويتية العزباء 
التي لم يسبق لها الزواج إليوائها 

في حال وفاة اهلها.
ال���ى ض���رورة وضع  ودعت 
استراتيجية طويلة لتحقيق التنمية 
املستدامة والعمل حلساب األجيال 
القادمة ومن األفضل ان يفكر اجلميع 
الكويت بكل  في حتقيق مصلحة 
املقاييس كما يجب ان يعرف الشعب 
طاقة البالد كي ال يطالب بأشياء ال 

تستطيع الدولة حتملها.
واعلنت ان األمية في الكويت 
قد انتهت وخصوصا على صعيد 
امل���رأة، اذ ال توجد امرأة واحدة ال 

تعرف القراءة والكتابة.

بفاعلية في تنمية امتها.
واشارت الشيخة لطيفة الفهد 
الى ان املرأة العربية خطت خطوات 
واس���عة في مجاالت عدة س���واء 
اجتماعيا او في تبوئها مراكز القرار 
التش���ريعية وغيرها  والوظائف 
مساندة للرجل تتساوى معه في 
املهام، الفتة الى ان املرأة العربية 
متتلك فسحة كبيرة في العمل في 
املواق���ع واحتلت مركزا  مختلف 
مميزا في دخولها على خط التنمية 
املس���تدامة. وعن املرأة الكويتية، 
قالت الش���يخة لطيفة الفهد انه ال 
يوجد معوقات امامها إلثبات نفسها، 
مشددة على ضرورة تولية املرأة 
منصب القضاء وخصوصا القضاء 
االسري، فهي األقدر على حل املشاكل 
االسرية، مطالبة بأن مينح اوالد 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي 

اتفاقية املنظمة قرار يرجع لوزير 
اخلارجية، الفتة الى ان بنود نظامها 
األساسي ال تتعارض مع دستور 
الكويت والش���ريعة االس���المية، 
مش���يرة ال���ى ان املنظمة اصرت 
عل���ى دعوة الكوي���ت على الرغم 
من انها ليست عضوا فيها تكرميا 
على مواقفها ومساعداتها العربية 
في ش���تى املجاالت، باالضافة الى 
حملها الهموم العربية ومشاركتها 
في جميع املساهمات العربية في 
مختلف القضايا، متمنية ان يخرج 
املؤمترون باتفاق يفيد مس���يرة 
التنمية املستدامة التي جتمع العرب 
في سلة واحدة لتحقيق غد افضل 
العربي���ة وملواجهة خطر  للمرأة 
التهميش الذي يهدد األمة في سباق 
التنمية والذي يحتاج الى تطوير 
املرأة واالرتقاء بقدرتها لتس���اهم 

مشاركة املرأة السياسية واملدنية، 
مشيرة الى ان املؤمتر سيطرح رؤية 
مشتركة للمرأة العربية وعالقتها 
بالتنمية املس���تدامة ويساهم في 
العمل املشترك واملتكامل  تطوير 
وتبادل اخلبرات وتنسيق التعاون 
منعا لتكرار األخطاء في التنفيذ او 
التخطيط وللوقوف على اسباب 

الفشل والنجاح بأي مشروع.
وأشارت الشيخة لطيفة الفهد 
الى ان الكويت هي األس���اس في 
انشاء املنظمة منذ عام 2000، لكنها 
لم توقع حت���ى اآلن على اتفاقية 
املنظمة، لذلك باتت الكويت عضوا 
مراقبا فقط وال يحق لها املشاركة 
الفعلية في اي من مؤمتراتها، علما 
ان جميع الدول األعضاء في املنظمة 
اعضاء في جامعة الدول العربية 
مشيرة الى ان عملية التوقيع على 

دارين العلي
اعربت رئيسة جلنة شؤون 
املرأة ورئيسة احتاد اجلمعيات 
الفهد  النسائية الشيخة لطيفة 
عن شكرها وتقديرها للدعم الدائم 
للمرأة الكويتية املقدم دائما من 
صاحب الس���مو االمير الش���يخ 
صباح االحمد إلميان سموه بدورها 
احليوي في بناء وتنمية املجتمع 
وفي حتقيق التنمية املستدامة، 
معربة عن تشرفها باختيارها من 
قبل سموه لتمثل املرأة الكويتية 
في املؤمتر الثالث ملنظمة املرأة 
العربي���ة املنعقد في تونس بني 

28 و30 اجلاري
كالم الشيخة لطيفة الفهد جاء 
خالل مؤمتر صحافي اعلنت فيه عن 
مشاركة الكويت في املؤمتر الذي 
يعقد حتت عنوان »املرأة والتنمية 
املستدامة«، حيث ترأس الفهد الوفد 
الذي سيضم ممثلني عن مختلف 
الوزارات ومستش���ارين وخبراء 
في مختلف املجاالت واحملاور التي 

يتضمنها املؤمتر.
ولفتت الفهد الى انه لن تكون 
هناك ورقة عمل من الكويت خالل 
املؤمتر، ألنها ليس���ت عضوا في 
املنظمة، لكن ستشارك في تعقيبات 
احملاور وستكون لها مشاركة في 
طرح جتارب امل���رأة الكويتية في 
الت���ي يتناولها  القضايا  مختلف 
املؤمتر والتي تتعلق مبس���اهمة 
التنمية املس���تدامة من  املرأة في 
خالل ع���دة ابعاد ابرزها التربوي 
والثقافي واالقتص���ادي والبيئي 
والصحي واالجتماعي وكذلك في 

الشيخة لطيفة الفهد


