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كرمتهن فريحة األحمد بحضور احلماد واحلمود

كويتية وإماراتية وأردنية وسورية األمهات املثاليات في 2010

جمعيـة الفـروانـيـة التعاونيــة

دعوة حل�ضوراجتماع اجلمعية العمومية واالنتخابات 

لل�ضـنـة املـاليـة املنتهـيـة يف 2010/12/31

جمل�س الإدارة

واجراء  العمومية  اجلمعية  عقد  عن  العالن  التعاونية  الفروانية  جمعية  اإدارة  جمل�س  ي�سر 

الإنتخابات التكميلية لل�سنة املالية املنتهية يف تاريخ 2010/12/31 وذلك بناء على كتاب وزارة 

ال�سئون الإجتماعية والعمل ال�سادر بتاريخ 2011/3/3 ب�ساأن املوافقة على حتديد يوم الثالثاء 

املوافق 2011/4/12 موعداً للجمعية العمومية ويوم الأربعاء املوافق 2011/4/13 لالإنتخابات.

ويت�سرف جمل�س اإدارة جمعية الفروانية بدعوة ال�سادة امل�ساهمني البالغني من العمر )21 عامًا 

فاأكرث(  يف تاريخ يوم انعقاد اجلمعية العمومية وامل�ساهمني يف اجلمعية حتى 2010/12/31 

حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2011/4/12 يف 

متام ال�ساعة 4:00 ع�سراً مبدر�سة الفروانية املتو�سطة بنني، ويف حالة عدم اكتمال الن�ساب 

القانوين يوؤجل الجتماع ملدة ن�سف �ساعة لي�سبح قانونيًا بح�سور )25( ع�سواً. 

وذلك ملـنـاقـ�ســـة جـــدول الأعـمــال التــالــي:

1( مناق�سة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31م.

واحل�سابات  العمومية  امليزانية  على  والت�سديق  احل�سابات  مراقب  تقرير  مناق�سة   )2

اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31.

3( تعيني مراقب ح�سابات للعام املايل املنتهي يف 2011/12/31 وحتديد اأتعابه.

بـــاأن  علــمًا  ع�سويتهم،  مدة  انتــهــت  الـــذين  مـن  جـــدد  اأعـ�سـاء  ثالثــة  انتخــابات   )4

النتخابـــات �ســــوف تبداأ يف متام ال�ساعة 5:00 من م�ساء يوم الربعاء املوافق 2011/4/13 

يف مدر�سة الفروانية املتو�سطة بنني وت�ستمر ملدة )3 �ساعات(.

مــالحظــات:

1 - يجب على كل ع�سو اح�سار البطاقة املدنية الأ�سلية ولن تعتمد ال�سورة عنها اأو اح�سار 

�سهادة ملن يهمه الأمر من املعلومات املدنية.

2 - على ال�سادة امل�ساهمني والغري م�ستكملني مللفاتهم �سرورة مراجعة الإدارة خالل الدوام 

الر�سمي ل�ستكمال امللفات.

3 - على امل�ساهمني الذين مل ي�سلهم ن�سخة امليزانية مراجعة الإدارة ل�ستالم ن�سخة عنها.

جوائز األم املثالية الكويتية لألسرة املتميزة لعام 2011 بالترتيب:
اجلائزة األولى ـ وفازت بها مرمي عيسى العمران.  ٭

اجلائزة الثانية ـ وفازت بها مرمي ناصر الصيرفي.  ٭
اجلائزة الثالثة ـ وفازت بها ملك مرعي الرفاعي.  ٭
جائزة األم العربية املثالية لألسرة املتميزة لعام   ٭
2010: وفازت بها د.جنوى قصار حسن )سورية( 

وزيرة الثقافة السورية السابقة.

جائزة األم اخلليجية املثالية لألسرة املتميزة   ٭
لعام 2010: وفازت بها نعيمة عثمان بارود البارود 

)اإلمارات ـ الشارقة(.
جائزة األم الوافدة املثالية لألسرة املتميزة لعام   ٭
2010: وفازت بها عفيفة سليم الشمالي ـ 77 عاما 

)األردن(.

أوبريت الوطن في عيون اجلميع كلمات مبارك   ٭
احلديبي ـ علي السبتي ـ سالم ثاني ـ د.راشد جنم، 

أحلان غامن الديكان.
عرض فيلم وثائقي عن جمعية األسرة املثالية   ٭

وجائزة لألم املثالية لألسرة املتميزة إخراج عصام 
النجادي.

عرض فيلم وثائقي يحكي قصة كفاح عن الشيخ   ٭
الراحل باسل السالم الصباح، رحمه اهلل، إخراج 

حمد السهي.
فقرات لقصائد شعرية للشعراء مساعد السوارج   ٭

ـ حمد العزب ـ مشعل الغريب.
االفتتاحية: هذي هي الكويت ـ كلمات الشاعر   ٭
مبارك احلديبي ـ أداء مدرسة أم املرادم االبتدائية 
بنات ـ مدرسة نفيسة بنت احلسن االبتدائية بنات.
أغنية اخلتام ـ كلمات الشاعر سالم ثاني ـ أداء   ٭

طالب جميع املدارس املشاركة في احلفل.

 

ندعــوكـم اإىل االجتـمـاع التـاأ�سـيـ�سي لنقـابــة م�ساعـدي 

املهند�سني يف القطـاعني احلكـومـي واخلا�ص، والـذي 

يوم  م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعـة  يف  �سيعقـد 

االجتماعـات  قاعة  يف   ،2011/4/12 املوافق  الثالثاء 

الكبـرى بجمعيــة املهند�سني الكويتيـة.

للـراغبـني  املدنيـة  البطاقـة  اإح�سـار  �ــســرورة  مع 

باالن�سمام للنقابة.

للإ�ستف�سار: عادل الدوخي - ت: 99661506

دعـــوة 

حل�سور اجتماع تاأ�سي�س نقابة م�ساعدي املهند�سني

اللجنة التاأ�سي�سية

لقطات من احلفل

..وتكرمي األم املثالية األردنية                       )محمد ماهر( األم الكويتية املثالية مرمي العمران حتمل جائزتها وسط احملتفيات

..واألم اخلليجية من اإلمارات نعيمة الباردون

الشيخة فريحة األحمد تتوسط املكرمني في لقطة تذكارية 

..واألم املثالية السورية تتسلم هديتها

كرم����ت رئيس����ة اجلمعية 
الكويتية لألسرة املثالية الشيخة 
فريحة األحمد الفائزات بجوائز 
األم املثالية لألسرة املتميزة للعام 
2011 في احلفل البهيج الذي أقامته 
اجلمعية مس����اء أول من أمس 
على مسرح الدسمة بحضور عدد 
كبير من الشخصيات الكويتية 

والديبلوماسية.
الش����يخة فريحة  وقال����ت 
األحمد ف����ي كلمتها أمام احلفل 
الذي تقدمه نائب رئيس الوزراء 
القانوني����ة ووزير  للش����ؤون 
األوقاف ووزير العدل املستشار 
راش����د احلماد ووزيرة التربية 
د.موضي احلمود وعميدة كلية 
اآلداب بجامعة الكويت الشيخة 
د.ميمونة العذبي الصباح، اننا 
نحتفل بتكرمي األسرة عامة واألم 
خاصة في الوقت الذي كثر فيه 

العقوق ونكران الوفاء.
وأضافت األحمد انه قد حان 
الوقت الذي نخاطب فيه الضمائر 
احلية والنفوس الطيبة بتذكير 
األبناء بحق����وق اآلباء، إضافة 
إل����ى الرعاي����ة والعناية بذوي 
االحتياج����ات اخلاصة لتكتمل 
منظومة األس����رة ومتاس����كها 
وتواصلها على اخلير واحملبة 
وسد ثغرات العداوات واملشكالت 
وتقليص معدالت الطالق وذلك 

باألسرة املثالية بكل أفرادها.
وبينت األحمد أن اجلمعية 
اعتنت منذ تأسيسها بجائزة األم 
املثالية وقدمت مناذج ذات خبرة 
عالية في العطاء والتضحيات 
وتوسعت املسابقة حتى شملت 
أمهات كويتيات مثاليات إضافة 
إلى الوافدة اخلليجية والعربية 
مع التطلع ملشاركة أم أجنبية 

في املسابقة العام املقبل. 
وكشفت األحمد الستار عن 
مش����اركة أس����رة مثالية حلث 
املجتمع على املثالية املنشودة 
من خالل جتارب اآلخرين وذلك 
في جائزة األم املثالية لألسرة 
املتميزة العام املقبل، مش����يرة 
املثالية  إلى ان جمعية األسرة 
ال تتوقف عند تق����دمي جوائز 
لألمهات املثاليات وإمنا يتعدى 
دورها ذلك إل����ى إقامة مجتمع 

تسوده احملبة والتراحم والقيم 
النبيلة من  االصيلة واألخالق 
خ����الل الن����دوات واحملاضرات 
ومخاطبة املسؤولني في الدولة 
التربية  واألنشطة في مجاالت 
والعل����وم املختلف����ة لتحقيق 
التكامل وذلك على أيدي كوادر 
وطنية تعمل على مدار السنة 

دون كلل أو ملل.
وأوضحت األحمد ان اجلمعية 
ما يزال لديها الكثير من األفكار 
واملشاريع املستقبلية وستعمل 
جاهدة للتنس����يق م����ع باقي 
املؤسسات واملنظمات والهيئات 
وجمعيات النفع العام ذات الصلة 

خلدمة األسرة العربية.
واختتمت األحم����د كلمتها، 
معرب����ة عن ش����كرها لصاحب 
الس����مو األمي����ر وول����ي عهده 
ورئيس مجل����س الوزراء على 
دعمهم املتواص����ل، فضال عن 
الداعمة  شكرها للمؤسس����ات 
وباألخص اخلط����وط اجلوية 
الكويتي����ة ووس����ائل اإلعالم 
واألمهات املشاركات في جائزة 

األم املثالية لألسرة املتميزة.
من جهة ثانية أكدت عميدة 
كلية اآلداب في جامعة الكويت 

العذبي الصباح في  د.ميمونة 
العمل  أمام احلفل على  كلمتها 
املتصل والعطاء اجلليل للشيخة 
فريح����ة التي تب����وأت مكانتها 
الالئقة في نفوسنا مبساندة من 
األم املثالية واألسرة املتكاملة، 
معربة عن سعادتها بتكرمي األم 
املثالية. وأشادت الصباح بحفل 
تكرمي األمهات املثاليات صانعات 
األجيال وامت����دت إلى اجلائزة 
لتكرم األب املثال����ي ولم تقف 
الوطن بل  اجلائزة عند حدود 
عبرت احلدود لتحتضن األمة 

العربية.
واعتبرت الصب����اح ان األم 
أثبت����ت عبر تاريخ  الكويتية 
الكويت أنها قادرة على دورها 
األساسي في التربية وصناعة 
األجيال في الوقت الذي تثبت 
فيه أيضا كفاءة واقتدارا وعندما 

تتاح لها املش����اركة في التقدم 
واإلس����هام في تربية وتعليم 
وتثقيف وتشييع وزرع روح 
التكافل ب����ني األجيال وتعزيز 

املواطنة.
وقال����ت ان للمرأة الكويتية 
والعربي����ة دورهما احلضاري 
في بناء األسرة وحركة التنمية 
والبن����اء والتعمي����ر وحتميها 
القوان����ني والتش����ريعات من 
التمييز وتسهم مبا يجب عليها 
وما ينبغي منها في عصرنا هذا 
من خوض حياتنا العامة وعدم 
الغفلة عن مهمتها الكبرى وهي 
صناعة األجيال وتأهيل املواطنني 

بأسمى األخالق وأعلى القيم. 
 واش����ارت الصباح الى ان 
الدين اإلسالمي يركز في طرحه 
االجتماعي على منو الفرد ويعتمد 
في تطوره وارتقائه على أفراده، 

بالرغم مما طرأ على حياتنا من 
تطورات وتغيرات مبا من اهلل 
عليه بواسع فضله، مؤكدة ان 
املرأة ال تزال بالرغم من الوفرة 
املالية تعطي أسرتها ومجتمعها 
دون حساب وتشارك الرجل في 
ميادين العمل املختلفة على قدم 
املساواة في مواقع العمل وتنهض 
وحدها في رعاية األسرة مبكرا 
لتعد مطالب األسرة وتعود من 
عملها الوظيفي لتستمر في العمل 
ألسرتها وتكون آخر من يخلد إلى 
الراحة بعد يوم عمل متواصل 

داخل البيت وخارجه.
 وفي كلمته خالل حفل تكرمي 
األم املثالية لألسرة املتميزة أكد 
نائب رئيس جمعية األس����رة 
املثالية الشيخ صالح النهام على 
ضرورة احملافظة على املنظومة 
األسرية من املخاطر السلبية من 

خالل التغي����رات التي عصفت 
العربي����ة من خالل  باألس����رة 
التقنيات احلديثة باالستخدام 
الس����يئ واإلعالم املفتوح وان 
لم يتم تدعيمها فسيتم ضعف 

االنتماءات الوطنية.
وأوضح النهام أن الهدف من 
املسابقة تكريس مفهوم الوالء 
واالنتماء وتعزيز ذلك من خالل 
مش����اركة مؤسس����ات املجتمع 
املدني وتفعيل املنظمات لتطوير 
قضايا الشباب واملرأة وضبط 
العالق����ات االجتماعية بوضع 
معايير موضعية باختيار األم 
املثالية كنموذج يحتذى به مبا 
ال يعني عدم مثاليات األمهات 
األخريات بل من خالل معايير 
وضعها نخبة من املختصني في 
القانون والش����ريعة من خالل 
التحكيم  النفس وجلنة  علماء 
م����ن اجلمعي����ة الكويتية لألم 
املثالية. وأكد النهام ان جمعية 
األسرة املتميزة تعاملت بحيادية 
وسرية تامة دون تفريق بني أم 
وأخرى، مشيرا أنه مت إلغاء »األب 
املثالي« في مسابقة العام احلالي 
ليدخل مع باقي أفراد األسرة في 
العام املقبل، إضافة إلى احتمالية 
دخول أم أجنبية بعد ان القت 
التجربة الكويتية استحس����ان 
الدول العربية واألجنبية. وطالب 
النهام باستمرار اجلهود والعطاء 
دون كلل أو ملل، مش����ددا على 
ان جلنة اختي����ار األم املثالية 
تعمل على تخفيف آالم األمهات، 
خصوصا فيما يتعلق بحوادث 
الطرق التي ازدادت هذه األيام، 
الداخلية ووزير  مناشدا وزير 
األوقاف ووزيرة التربية توعية 
األبناء والطلبة مبخاطر حوادث 
الس����ير. وفي ختام احلفل مت 
اإلع����الن عن الفائ����زات الثالث 
بجائ����زة األم املثالية لألس����رة 
املتميزة ع����ن عام 2011، كما مت 
اإلع����الن عن الفائ����زات الثالث 
العربية  املثالي����ة  بجائزة األم 
واخلليجية والوافدة لألس����رة 
املتميزة للع����ام 2010، وقامت 
الشيخة فريحة األحمد والشيخة 
د.ميمونة العذبي الصباح بتكرمي 
الفائزات ال� 6 إلى جانب تكرمي 
عدد من الش����خصيات احمللية 

والعربية.
كما شهد احلفل تكرمي د.نرمني 
احلوطي للشيخة فريحة األحمد 
ممثلة لرابطة املرأة واألس����رة 
اخلليجية وذلك لدعمها املتواصل 
لألسر الكويتية على مدار ثمانية 
أعوام متواصلة منذ ان أسست 
جائزة األم املثالية في عام 2004 
وقدم����ت اجلائزة له����ا د.ليلى 

السبعان نيابة عن الرابطة.
دانيا شومان  ٭


