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 (سعود سالم)  د.مطر املطيري متوسطا مختار القيروان صباح العنتري وعبدالرحمن الظفيري وطالل الظفيري

 جانب من ماراثون جمعية اليرموك 

 العناز: أكثر من ٤٠٠ مشارك في ماراثون تعاونية اليرموك

 محمد راتب
  نّظمت جمعية اليرموك التعاونية ماراثون 
رياضيا ألهالي املنطقة من هواة املشــــي على 
امتداد شارع عبدالعزيز بن باز، وذلك بحضور 
مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز املشــــاري، 
وأعضاء مجلــــس ادارة اجلمعية وجمع غفير 

من أهالي املنطقة.
  من جانبه، أكــــد رئيس مجلس االدارة في 
جمعية اليرموك التعاونيــــة، بدر العناز، ان 
هذه املرة األولى في تاريخ اجلمعية، حيث ان 
فكرة املاراثون كانت بهدف مد جسور التواصل 
في النشاط الرياضي ضمن أنشطة اجلمعية 
املتعددة، الفتا الى ان هذا املاراثون الرياضي هو 
احدى ثمار تعاون وترابط اعضاء مجلس االدارة 
من جهة، وأهالي املنطقة من جهة أخرى، وقال: 
ان هذا االنسجام شعور حقيقي بالنسبة لنا.

  وبّني العناز انه متت مخاطبة الشــــركات 
التي لبت النداء في هذا الصدد، وقامت بدعم 
املاراثون على جميع األصعدة، وقال: سنكرر 

هــــذه التجربة بإذن اهللا، ونعــــزز ما فيها من 
ايجابيات ونتالفى جميع السلبيات ان وجدت، 
وأضاف: اننا شــــعرنا باستحســــان كبير من 

قبل األهالي.
  من جهته، أعــــرب مختار منطقة اليرموك 
عبدالعزيز املشاري عن سروره البالغ بإطالق 
هذا املاراثون، والذي شــــهد اقبــــاال كبيرا من 
األهالي حيث شارك فيه أكثر من ٤٠٠ متسابق 
٩٠٪ منهم من سكان املنطقة، والذين تنوعت 

فئاتهم العمرية.
  وأكــــد املشــــاري على اهميــــة ذلك احلدث 
الرياضي الذي يسعى الى حتقيق عدة أهداف 
وهي تشجيع املواطنني وقاطني املنطقة على 
رياضة املشي، والتأكيد على اهمية الرياضة 
للتخلص من األمراض التي تفشــــت بســــبب 

الوزن الزائد واخللود الى الراحة.
  وفي نهاية املاراثون مت توزيع اجلوائز على 
الفائزين منها ١٠ جوائز لألطفال و١٠ للشباب 

و١٠ لكبار السن. 

 (كرم ذياب)  بدر العناز وعبدالعزيز املشاري يتوسطان املنّظمني قبل انطالق املاراثون في لقطة تذكارية

 أهالي منطقة القيروان وجهًا لوجه مع مجلس اإلدارة المعين من قبل «الشؤون» في ديوانية الظفيري

 المطيري: افتتاح سوق القيروان المركزي
   ٢٤ ساعة بداية العام المقبل

الثابتــــة مرفوعة في  اجلمعيــــة 
امليزانية كأمانات، وذلك لســــبب 
هو أنه لو أشهرت اجلمعية في أي 
حلظة، ال نقع في مشكلة وقعت بها 
جمعيات قريبة من املنطقة بسبب 
االختالف في ممتلكات اجلمعية 
ومديونياتها، وأضاف: أنا مستعد 
لتسليم جميع أصول اجلمعية مع 
املوظفني ملجلس اإلدارة املنتخب 
خالل ساعة، تعودنا أال نأخذ من 
أصول جمعية القيروان للصرف 
منها على املنطقة، حيث مت طرح 
فرعني وإنشاء السوق من مبالغ 
الدعم املوجودة، فكنا كلما نحصل 

على شيء نقدم عليه خدمة.
  واضاف: في ذلك الوقت كانت 
كلفــــة مناقصة تأثيــــث جمعية 
القيروان ٢٢٦ ألف دينار ورست 
على بعض الشــــركات املعروفة، 
ولم تكلف الديكورات مع التأثيث 
أكثر من ١٦٥٠ دينارا، وعند افتتاح 
السوق استغرب وكيل الوزارة من 
أن ديكورات اجلمعية رغم جودتها 
كلفــــت هذا املبلغ، وهــــو اجتهاد 
شخصي قمنا به حسب امليزانية 
إلى أن اجلمعية  املوجودة، الفتا 
بدأت حتقق أرباحا، من خالل الدعم 
املقدم من شــــركة وافر، ومطعم 
الفارس ٥٦ ألفــــا، وبدأنا بتغيير 
إعالنات بعض الفروع املستثمرة 
املوجودة، لكن بعض األنشطة لم 
ترخصهــــا البلدية مثل الصالون 
للسيدات، ومحل التصوير، حيث 
ذكرت البلدية أنه ال يحق وضع 

إعالن خارجي.
  وأكد أن افتتاح فرع التموين 
في القيروان جاء بعد معارضة 
شديدة من وزارة التجارة، متوجها 
بالشكر إلى محمد العنزي في هذا 
األمر على مساندته ألهل املنطقة 
في هذا اجلانـــب، وذلك بعد أن 
اقترحنا ربط جميع الكمبيوترات 
املوجـــودة في فـــروع التموين 
الثالثة بالصليبخات كأنها فرع 
واحد، ومن ثم مت افتتاح الفرع 
وأخذ حصة كل واحد من التموين 

دون وجود ازدحام. 

عن أي من التعفنات أو الدود أو 
غيره، ومع ذلك فقد مت إيقاف هذا 
املنتج الذي كشفنا فيه عن اجلرادة، 
وأخذنا تعهدا على الشركة بعدم 

تكرار هذا األمر.
  وأوضــــح املطيري أن مجلس 
إدارة اجلمعيــــة هــــو جــــزء من 
منظومة الدولــــة التي تهدف إلى 
محاربة األغذية الفاســــدة، إال أنه 
إيقاف أي شــــركة  ال يســــتطيع 
موردة في اجلمعية، حيث إن من 
حقها مقاضاة اجلمعية وكســــب 
التعويض، إال في حالتني: الكشف 
عن بضاعة فاسدة ومخالفتها عن 
طريق البلدية، أو إيقاف الشركة عن 
طريق التراضي مع مدير الشركة، 
الفتا إلى أن التعفن أو ظهور الدود 
في البهارات أو املكسرات بصورة 
نادرة هو شــــيء وارد، حتى مع 
عدم وجود ســــوء التخزين، كما 
أننا قمنا بتشديد املراقبة املستمرة 
على جميع املنتجات، للحيلولة 
واالحتياط دون أن نعرض أنفسنا 
للمساءلة أو الوقوع في سلبية مع 

أهالي املنطقة.
  من جهة أخرى، قال املطيري: 
إن جمعية القيروان بدأت بافتتاح 
فرعــــني، ومازالــــت أصــــول هذه 

الوجبات السريعة والذي  مطعم 
متت ترسيته بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٠٩ 
على شركة وافر والتي قدمت ١٢٠ 
ألف دينار دعما للجمعية، الفتا إلى 
أنهم لم يباشروا في افتتاح املطعم 
بل قاموا برسم التصميمات فقط، 
وذلك رغم اخلطابات التي أرسلت 
لهم من قبل اجلمعية، وكان ردهم 
بأنهم بصدد افتتاح سوق الفرضة 
فــــي الصليبية، ولن يتمكنوا من 
افتتاح املطعم بشكل كامل إال بعد 

االنتهاء من سوق الفرضة.

  محاربة األغذية الفاسدة

  وفي تعليقه على دور اجلمعية 
حول اتخاذ إجراءات حيال الكشف 
عــــن دودة في «كيس كزبرة» من 
قبل أحد املساهمني، بني املطيري 
أن اجلمعيــــة أوقفــــت الشــــركة 
املوردة للبهارات بالكامل، وذلك 
بعد اكتشاف املزيد من الدود في 
أصناف أخرى من البهارات التي 
توردها الشركة، إضافة إلى وجود 
جرادة يابســــة في «كيس حب» 
تورده إحدى الشــــركات الكبرى 
التي تورد نحــــو ١٥٢ صنفا لكن 
مت بعد ذلك اختيار عينات عشوائية 
من هذه الشركة، ولم يتم الكشف 

منطقتي الصليبخات والدوحة لهذه 
املسألة، حيث سيقدم املركز اجلديد 
مع افتتاحه ٢٠ خدمة، وخالل سنة 
واحدة ستصل إلى ٤٠ خدمة، منها 
تصوير املستندات بصورة مجانية 
بالكامل، وإعداد البحوث اخلاصة 
بطلبة اجلامعات، وتقدمي خدمات 
تعقيب املعامــــالت في كل وزارة 
الدولة ومن بينها وزارتا الداخلية 
والصحة، ورعاية مرضى السكري، 

وخدمات اإلسعاف.
املركــــز اجلديد  أن    وأضــــاف 
ســــيضم مجموعة من الشــــعب 
كالتالي: شعبة االستقبال والعالقات 
العامة، وشعبة املساهمني، وشعبة 
األرباح وعائد املشتريات، وشعبة 
البطاقة العائلية، وشعبة اخلدمات 
املوســــمية، وشــــعبة املندوبني 
املســــؤولني عن مرافقــــة اخلدم 
إلمتام معامالت التبصيم والصحة 

وغيرها.

  مطعم الوجبات السريعة

  وعن مشكلة عدم افتتاح مطعم 
الوجبات السريعة، ذكر املطيري أن 
اجلمعية قامت بطرح جميع الفروع 
املســــتثمرة في مركز الضاحية، 
وتقدمي خدمــــات بواقع ٩٩٫٩ عدا 

 محمد راتب
  عقد أهالي منطقــــة القيروان 
ندوة مساء أمس األول في ديوانية 
طالل الظفيري للوقوف على بعض 
التساؤالت حول مستوى اخلدمات 
احلالي في جمعية القيروان، مقارنة 
بالتميــــز الذي تشــــهده جمعية 
الصليبخات والدوحة التعاونية، 
وذلك على الرغــــم من أن اإلدارة 
واحدة، وكان ذلك بحضور مختار 
منطقة القيروان صباح العنتري، 
ورئيــــس جمعيــــة الصليبخات 
والدوحة التعاونية د.مطر املطيري، 
وعضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن 
الظفيري وجمع من أهالي منطقة 
القيروان، وبحضور وسائل اإلعالم 

املرئية واملكتوبة.
  بدوره، بشــــر رئيس مجلس 
إدارة جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونية، د.مطر املطيري أهالي 
املركزي  املنطقة بافتتاح السوق 
ملدة ٢٤ ســــاعة اعتبارا من بداية 
الســــنة املقبلة، كما وعد األهالي 
بأن يستمر سوق لوازم العائلة من 
التاسعة  الساعة ٨ صباحا حتى 

مساء دون توقف.
  وأضاف أنه مع بداية الســــنة 
القادمة سيتم البدء بعمل مظالت  
للسيارات لسوق الضاحية بالكامل، 
إضافة إلى مشاريع كثيرة، واعدا 
أهالــــي املنطقة بأن تكون ماكينة 
السحب اآللي للخارج بدال من أن 
تكون داخل اجلمعية، وأن تعمل 
٢٤ ساعة، وقال: غدا سنقوم بإنفاذ 

هذا األمر.

  مركز خدمة المساهمين

  وكشف املطيري عن إنشاء مركز 
خاص للمساهمني، وهي املرة األولى 
التعاونية،  في تاريخ اجلمعيات 
موضحا أن هذا املركز سيسهم في 
أن تصبح دورة العمل أفضل من 
خالل تقــــدمي اخلدمات التقليدية 
واملبتكرة وجتميعها في مركز واحد 
ملا يحققه ذلك من يسر وسهولة 
وفوائد على األهالي، وقال: لقد مت 
اختيار صالة األفراح املوجودة بني 

 «الشؤون»: إشهار «األسرة المثالية»
   ومبرتي «تنمية األسرة» و«الكوثر»

 «حولي التعليمية» نظمت برنامجًا 
  تدريبيًا للوظائف اإلشرافية

 نظمت مراقبة التعليم االبتدائي 
برنامجا تدريبيا للمترقني للوظائف 
االشرافية لفئة مدير مدرسة ومدير 

مدرسة مساعد.
   وقد تضمن البرنامج العديد 
املهمــــة واحملورية  من املواضيع 
في العملية التعليمية الى جانب 
العديد من املســــتجدات التربوية 
املطروحة على الساحة، وقد ركزت 
ليلى الشريف على جودة التعليم 
تطبيقا خلطة وزارة التربية التي 
بدأتهــــا العام الدراســــي املنصرم 
في نشر ثقافة اجلودة واالرتقاء 
باالداء جلودة التعليم. كما ناقشت 
خالل البرنامج فلسفة بناء خطة 
استراتيجية معتمدة على منوذج 
فايفر إلعداد اخلطة االستراتيجية 
وبينت محاورها وأهمية الغابات 
االستراتيجية ومؤشر األداء لهذه 
الغايات االستراتيجية، كما نظمت 
ورشة عمل لتوضيح كيفية رسم 
هذه اخلطة وزيارة ميدانية ملدرسة 
عبدالعزيز حسني املتوسطة للبنني 
للتطبيق ما بعد التنظير املوضح 
مسبقا. (املشــــروح مسبقا). كما 
ناقشت في اليوم الثاني للبرنامج 

تقرأ وتكتب وتنمية قيم الوالدين 
بني األبناء وتنمية املوهبون من 
فئــــة الشــــباب والتوعية بثقافة 
االستقرار األسري من خالل توثيق 
الروابط االجتماعية واالنسجام 
في معيشــــة يســــودها التعاون 
والتآلف والرعاية األســــرية عبر 
املالية واالدخار للراتب  التنمية 
وحسن صرفه والتنمية الصحية 
لألسرة عن طريق نشر بروشورات 
التي تعمل  للتعاون مع اجلهات 
بالغذاء الصحي ورعاية األســــر 
الكويت وحتقيق  املتعففة داخل 
األهداف االجتماعية لتنمية وصقل 
الشــــباب في احلاسوب  مواهب 
واإلدارة والرياضة وتعميق رابط 
االخوة بني الشباب، والقيام بأي 
أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع 
العام طبقا ملا يقره مجلس اإلدارة 
بشرط أال يتعارض ذلك مع أغراض 
املبرة والقوانني والقرارات الرسمية 
املنظمة لها. واملؤسسون هم: محمد 
عبــــداهللا أحمد احلجــــي، محمد 
عبدالرحمــــن الكوس، خالد حمد 
املهندي، غنيم عبدالرحمن  علي 
نايف الهاجري، علي حسني احمد 
الشــــمالي، عبداهللا سعود أحمد 
احلجي، بدر عبدالرحمن ســــعد 
الوادي، عــــادل عبدالغفار محمد 
العوضي، خالــــد عيد اهللا أحمد 
احلجــــي، هالة صالح ســــليمان 
امبيربــــك، آمنــــة محمــــد صالح 
االبراهيــــم، عبدالعزيز عبداهللا 
احمد احلجي، احمد محمد صالح 
احمد، عادل سالم عبداهللا السويلم، 
عبداهللا صقر فهد الصقر، نواف 
غــــازي حبيب العتيبــــي، محمد 
عبداحلميد جاسم احلسن، حمد 

يعقوب يوسف املضاحكة.

  مبرة الكوثر

الشــــؤون    كما أصــــدر وزير 
باإلنابة القرار رقم ١٩٦/أ بإشهار 

مبرة الكوثر وجاء كما يلي:
  ١ ـ مــــادة أولى: تشــــهر مبرة 
الكوثر اخليرية وينشر ملخص 
نظامها األساســــي فــــي اجلريدة 

الرسمية.
  ٢ـ  مادة ثانية: ينشر هذا القرار 
في اجلريدة الرسمية ويعمل به 

من تاريخ النشر.

ســــلطان ســــعد العرفان، نوابل 
سلطان سعد العريفان، فجر جمال 
بركات عبداهللا، ســــلوى سلطان 
سعد العريفان، زهرة ياسني احمد 
حسني، كوثر جواد علي الشراف، 
بدر جاسم جاسب القالف، أفراح 
عبداللطيف ســــعود الصيرفي، 
غدير علي محمد اخلواجة، علي 
محمد علي اخلواجة، أمينة ياسني 
احمد بوكنان، علي حســــني عبد 
علي اخلليفة، آالء علي حســــني 
اخلليفة، ياسني عبداللطيف سعود 
الصيرفي، حســــني عبداللطيف 
سعود الصيرفي، أحمد عبداللطيف 
سعود الصيرفي، مرمي ياسني أحمد 
بوكنان، احمد أمير محمد احلواج، 
أنوار علي عباس بن حسني، منيرة 
عبــــاس بوير عبداهللا، حمد علي 
عباس عبدالرحمن، حسني علي 
عباس حسني، ماجد داود سليمان 
الشــــمري، الهاك محمد جهيمان، 
عايد مطرب شالح الهاجري، عبير 
محمد جهيمان الهاجر، ميثة سيف 
انقيمــــش الهاجــــري، فهد جمال 
فهــــد الهاجــــري، رمي عبدالعزيز 
عبداهللا القاســــم، رجاء عيســــى 
ســــبتي بوغيث، ابتسام مرزوق 
داود التركي، هنادي عبداللطيف 

علي الرقم.

  مبرة التنمية األسرية

  اما قرار إشــــهار مبرة تنمية 
األسرة فجاء كما يلي:

  ١ ـ مادة أولى: تشــــهر املبرة 
الكويتيــــة األســــرية ملــــدة غير 
محدودة، وينشر ملخص نظامها 

األساسي في اجلريدة الرسمية.
  ٢ـ  مادة ثانية: ينشر هذا القرار 
في اجلريدة الرسمية ويعمل به 

من تاريخ النشر.
  وتهدف املبرة الى تنمية العالقة 
بني جيران املنطقة تنمية ثقافية 
واجتماعية مثل اقامة األنشــــطة 
االجتماعية من دورات رياضية 
ومناسبات دينية.. إلخ، وتوثيق 
العالقات األسرية من خالل إقامة 
برامــــج وتدريبات قبــــل الزواج 
العالقات األسرية وذلك  ومتتني 
بتقليل حــــدوث مشــــكالت بني 
الزوجــــني والتنمية الثقافية بني 
الصغار والكبار عبر برنامج كيف 

 بشرى شعبان
  أصدر وزير األشــــغال العامة 
البلدية  ووزير الدولة لشــــؤون 
ووزير الشؤون باإلنابة د.فاضل 
صفر قرارا وزاريا بإشهار اجلمعية 
الكويتية لألسرة املثالية، وقرارا 
الكويتية  املبــــرة  آخر بإشــــهار 
لتنمية األســــرة، وثالثا بإشهار 
مبرة الكوثر، وجاء قرار إشــــهار 
اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية 

كما يلي:
  ١ ـ مادة أولى: تشهر اجلمعية 
الكويتية لألسرة املثالية ملدة غير 
محدودة، وينشر ملخص نظامها 

األساسي في اجلريدة الرسمية.
  ٢ـ  مادة ثانية: ينشر هذا القرار 
في اجلريدة الرسمية ويعمل به من 
تاريخ النشر. وتهدف اجلمعية الى 
العناية باألسرة الكويتية بأفضل 
السبل العلمية وأحدث االجتاهات 
التربوية، ودعم ورعاية وتوعية 
األسرة الكويتية والتي من أهمها 
األساس األخالقي واألساس النفسي 
واألســــاس التربوي واألســــاس 
االجتماعي بجانب القيام بجهود 
دؤوبة مبا يعزز القيم االيجابية 
لألســــرة في املجتمــــع الكويتي 
واستثمار الطاقات لدى األعضاء 
في مجاالت مثمرة لتحقيق التنمية 
االجتماعية والعمل على الوصول 
بالتوعية األسرية الى جميع أفراد 
األسرة بشــــتى الوسائل املتاحة 
بغــــرض خلق املــــودة والرحمة 
والتماسك واالستقرار بالتعاون 
الرســــمية واألهلية  الهيئات  مع 
األخرى، والقيام بإجراء البحوث 
امليدانية من أجل تلمس املشكالت 
والظواهر االجتماعية التي تؤثر 
علــــى دور األســــرة وقــــد تعمق 
الكويتية  سبل االرتقاء باألسرة 
التي تعني  التوصيــــات  ووضع 
اجلهــــات املعنية باألمــــر عليها 
واملشاركة في احملافل واملنظمات 
املعنية بشؤون األسرة وحضور 
االجتماعــــات واملؤمتــــرات على 
الوطنــــي واالقليمي  املســــتوى 
والعاملي. واملؤسسون هم: الشيخة 
فريحة األحمد، عصام ســــلمان 
النهام،  النجادي، صالــــح محمد 
محمد جهيمان الهاجري، ســــعاد 
سلطان العريفان، سعاد رمضان 
اخلليفة، سليمة ياسني بوكنان، 
جنوى سعيد محمد احملمد، خالدة 
صالح سلمان العطار، مشعل هادي 
الغريب، مســــاعد مبارك جريدي 
فالح، عامر علي عباس الصالح، 
يوسف أمير محمد احلواج، فاطمة 
أمير محمد احلــــواج، أنوار أمير 
محمد احلواج، نادية سعيد محمد 
احملمد، رقية غازي بردي الديحاني، 
دالل ابراهيــــم صالــــح الثويني، 
الدوسري،  أشواق سالم ســــعد 
الفودري،  طارق احمد محمــــود 
افراح طارق احمد الفودري، منى 

 د.فاضل صفر الشيخة فريحة األحمد

 زهرة املسري وليلى الشريف وإميان املنصور

 محمد راتب
  حتت رعاية رئيس واعضاء مجلس ادارة 
جمعية اخلالدية التعاونية وبحضور عميد 
كلية الشريعة ســــابقا د.محمد الطبطبائي 
وبحضور بعض الشخصيات نظمت جمعية 
اخلالدية التعاونية حفال كرمت خالله االئمة 
واخلطباء واملؤذنني مبســــاجد املنطقة. في 
بداية احلفل القى رئيس مجلس ادارة جمعية 
اخلالدية التعاونية عادل محمد احلليلة كلمة 
اعرب فيها عن حرص ادارة اجلمعية على 
تنمية وتنوع االنشطة الدينية باملنطقة ملا 
متثله هذه االنشــــطة من اهمية كبرى لدى 
جميع االهالي ودورها فــــي تنمية الوازع 
الديني والقيم الصاحلة في النفوس. وقال 
ان هذا احلفل االول من نوعه جاء مبادرة من 
جمعية اخلالدية التعاونية تكرميا ملا بذله 

االئمة واخلطباء واملؤذنون من جهد في نشر 
الدعوة بني ابناء املنطقة. ومن جانبه القى 
نائب رئيس مجلس االدارة نايف اخلليفي 
كلمة اشــــاد فيها بدور االئمة واملؤذنني في 
خدمة مساجد منطقة اخلالدية، مؤكدا استمرار 
مثل هذه احلفالت التكرميية بشكل دوري 
في مبادرة تعبر عن االعتراف بالدور الكبير 
الذي يقوم به هؤالء الرجال. وكشف اخلليفي 
في هذا الصدد عن اعداد اجلمعية القامة حفل 
تكرمي الطالب املتفوقــــني من ابناء املنطقة 
في ٤ يناير املقبل للبنني و٥ يناير للبنات. 
ومن جانبه القى الرئيس السابق جلمعية 
اخلالدية التعاونية الشيخ احمد عبدالعزيز 
الفالح كلمة اشــــار خاللها الى ان اجلمعية 
سباقة دائما في فعل اخلير وان هذا احلفل 

 احلليلة واخلليفي والطبطبائي يكرمون أحد األئمة احد جوانب اخلير التي تقوم بها. 

 الحليلة: تعاونية الخالدية حريصة على تكريم األنشطة الدينية  

أهم مهام املدير املساعد التعليمي 
واملدير املســــاعد االداري، وقد مت 
استعراض سجالت متميزة ملدير 
مدرســــة ومدير مدرســــة مساعد 
للشــــؤون االداريــــة والشــــؤون 
التعليمية. كما بينت أهمية اجلدول 
املدرسي كخريطة تنظيمية للمدرسة 
يعتمد عليه املعلم واملتعلم واالدارة 
املدرسية في رسم وترتيب جميع 
البرامج املدرسية كجدول االحتياط 
وجدول املناوبــــة وجدول الفصل 

وجدول املعلم وغيره. وأوضحت من 
خالل هذا البرنامج سياسة مدارس 
املستقبل وأسلوب العمل بها وفلسفة 
هذه املدارس. كما تطرقت للعديد من 
املواقف التربوية التي يوجهها أهل 
امليدان وخصوصا القياديني منهم 
(شاغلي الوظائف اإلشرافية) وكيفية 
ادارة هذه املواقف بحسن التصرف 
النفس، وكيفية  واحلكمة وضبط 
قيادة هذه الدفة والوصول بها لبر 

األمان في أصعب الظروف.

 ملخص النظام األساسي لمبرة الكوثر 
ــؤون االجتماعية والعمل تسجيل   مت بوزارة الش
ــم «مبرة الكوثر اخليرية» ومقرها الكويت  مبرة باس
ملدة غير محدودة حتت رقم ( ) وذلك بهدف تقدمي املنح 
الدراسية للمتفوقني من أبناء الكويت والدول العربية 
واالسالمية األخرى إلجراء البحوث والدراسات العليا 
املتقدمة وتقدمي املنح التشجيعية واجلوائز التقديرية 
ــاالت العلمية  ــني واملتفوقني في مختلف املج للباحث
ــاريع  واألدبية واالجتماعية والفنية ودعم اقامة املش
اخلارجية مثل «بناء املساجد واملدارس ودور األيتام 
ــتوصفات وبناء املستشفيات  وحفر اآلبار وبناء املس
ــالمية وطباعة وتوزيع  واملراكز املهنية واملراكز اإلس
املصحف الشريف والكتب االسالمية وكفالة محفظي 
ــرعية ومساعدة الكوارث ودعم  القرآن والعلوم الش
مشاريع سقيا املاء»، بعد اخذ موافقة وزارة الشؤون 

ــة األخرى  ــل واجلهات املختص ــة والعم االجتماعي
والدعوة الى اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة بعد أخذ 
ــة وإقامة امللتقيات واملؤمترات  موافقة اجلهات املعني
ــؤون  ــدروس العلمية بعد اخذ موافقة وزارة الش وال
ــراء واحملتاجني  ــاعدة الفق االجتماعية والعمل ومس
ــل الكويت، والقيام  ــني واأليتام واألرامل داخ واملعاق
ــطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا  بأي أنش
ــرط أال يتعارض ذلك مع  ملا يقره مجلس اإلدارة بش
أغراض املبرة والقوانني والقرارات الرسمية املنظمة 
لها. واملؤسسون هم: محمد صالح اخلنة، فهد صالح 
ــعدية حطاب احلطاب، صالح محمد اخلنة،  اخلنة، س
سعد محمد اخلنة، عبداهللا محمد اخلنة، عبدالرحمن 
ــامة صالح الفالح،  محمد اخلنة، صالح فهد اخلنة، أس

محمد اسماعيل األنصاري. 


