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حذرت من متزق الوحدة الوطنية بسبب االعتصامات واملظاهرات

فريحة األحمد: جتار املخدرات
 يستغلون االحتقان السياسي

األمر الذي يدعو الى التساؤل عن 
سبب دخول هذه املنشطات اخلطرة 
الى البالد، حي���ث تباع في بعض 
احمل���الت دون رقي���ب أو مختص 
لتلك احلبوب املخ���درة. وطالبت 
مؤسسات الدولة املعنية بضرورة 
احتواء املش���كلة وممارسة دورها 
في توعية الشباب وتكاتف اجلهات 
املسؤولة واالعالم والتربية للحد 
من هذه اآلفة. كما ناشدت الشيخة 
فريحة املجلس حماية األسرة من 
التفكك فهي نواة املجتمع، وحذرت 
من متزيق الوحدة الوطنية من خالل 
االعتصام���ات واملظاهرات في يوم 
اجلمع���ة مقلدين الثورات العربية 
التي نختلف عنها من حيث احلريات 
والوضع االجتماعي واالقتصادي 
الكلمة  والعدالة والتالحم ووحدة 
الس���كانية واملعايشة  والتركيبة 
السلمية، مش���يرة الى ان تسمية 
اجلمعة ب� »جمعة الغضب واحلسم 
والرحيل وغيرها...« ال يليق بيوم 
اجتماع املسلمني. ومتنت الشيخة 
فريحة الس���المة والصحة والعمر 
املديد لصاحب السمو وعودته ساملا 
ألرض الوطن واحلياة الكرمية للقيادة 

السياسية والشعب الكرمي.

ومفيد. وبنينّ الظفيري في تصريح 
صحافي أن املش����روع الثاني هو 
مشروع همم القرآني الصيفي الثاني 
لطلبة الثانوية ويهدف هذا املشروع 
لالهتمام بأوقات الشباب في الفترة 
الصيفية بحفظ 5 أجزاء من القران 
الكرمي تب����دأ برحلة عمرة للديار 
املقدسة ملدة 10 أيام يحفظ الشباب 
م����ن خاللها جزءا كامال في احلرم 
املكي، وذلك في أوقات الفراغ التي 
تزيد على 75 يوما خالل العطلة 
الصيفية وما أجمل أن يتربى الشاب 
على حفظ الق����رآن الكرمي والذي 
سيحفظه اهلل من خالل حفظه له 

ويبعده عن كل ما يسيء له.
ضاري المطيري  ٭

احلكوم���ة واملجل���س واالحتقان 
السياس���ي واجلذب احلاصل على 
الس���احة احمللية وغفلة من نواب 
مجلس األمة، وقالت ان اإلصرار على 
إسقاط احلكومة أو بعض رموزها 
من خالل االس���تجوابات والتهديد 
الفرصة لتجار  والتنديد سيعطي 
املخ���درات للعبث ونش���ر املوت 
والضياع بني أطياف املجتمع، األمر 
الذي ينذر باله���الك ما لم تتحرك 
اجلهات املس���ؤولة ملالحقة هؤالء 
قبل فوات األوان، املتوفون نتيجة 
املخدرات كما ذكرت احصائية وزارة 
الداخلية ونشرتها وسائل اإلعالم 
بلغ���وا 39 حالة من���ذ مطلع العام 

احلالي وحتى يومنا هذا.
وأوضحت الش���يخة فريحة ان 
هذه االحصائية اخلطيرة متثلت في 
وجود منشطات رياضية يستخدمها 
بعض مرت���ادي األندية الرياضية 
والصحية والتي تدخل ضمن املواد 
احملظورة عامليا ومحظور تعاطيها، 
وهي تعد مواد خطرة تس���اهم في 
ادم���ان اصحابها وه���ي تؤدي بال 
ش���ك الى الهالك، الفتة الى ان اكثر 
املتوفني نتيج���ة تعاطي املخدرات 
حسب دراس���ات صحية رياضية، 

أكد رئيس مركز »همم« الدعوي 
التراث  التاب����ع جلمعية إحي����اء 
اإلس����المي � فرع سعد العبداهلل، 
ن����واف الظفي����ري ان األنش����طة 
الصيفية التابعة للمركز انطلقت 
في األول من يوني����و حيث فتح 
التس����جيل لنادي هم����م الصيفي 
للناشئة وسيس����تقطب أكثر من 
300 طال����ب في الفترة املس����ائية 
على مدار ثالثة أيام في األسبوع 
وستكون األنشطة متنوعة كدروس 
في األخالق واحلاسوب وحتسني 
اخلط والسباحة والرحالت خاصة 
ان أهداف النادي تركز على غرس 
القيم اإلسالمية في نفوس الناشئة 
وم����لء أوقات الفراغ مبا هو نافع 

حذرت رئيسة اجلمعية الكويتية 
لألسرة املثالية ورئيسة نادي الفتاة 
الرياضي الشيخة فريحة األحمد من 
انتشار السموم البيضاء بني أوساط 
املجتمع وتربص املجرمني واملخربني 
ألمن وأمان الوطن بسبب انشغال 

الشيخة فريحة األحمد

نواف الظفيري

انطالق »همم« الدعوي مبشاركة 300 شاب 
في »إحياء التراث« مبدينة سعد العبداهلل

كوكبة من خريجي حضانة اإلصالح النموذجية

خالل حفل تخريج الدفعة »18« 

قال رئيس احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي 
ب���در العازمي ان التط���ورات األخيرة التي مرت بها 
البالد والتي كانت فيها الكويت ساحة للصراع الدائر 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، تنذر بعواقب 
وخيمة تهدد س���المة الوطن واس���تقراره وتعرض 
مصالح الشعب ملخاطر ال 

يعلم مداها إال اهلل.
وأضاف العازمي في 
تصري���ح صحاف���ي ان 
القادمة تتطلب  املرحلة 
التكاتف  من���ا جميع���ا 
والتآزر والوقوف صفا 
واحدا لدفع عجلة التنمية 
ف���ي الب���الد والنهوض 
باقتصادن���ا واللح���اق 
بركب التقدم ولن يتم ذلك 
كله إن لم يسد التعاون 
ب���ني أعضاء  واحملب���ة 
السلطتني التشريعية والتنفيذية خالل املرحلة القادمة 

وللعمل بكل إخالص وتفان خلدمة الكويت.
وزاد أن���ه مما الش���ك فيه أن اس���تخدام األدوات 
الدس���تورية التي كفلها الدس���تور هو بالتأكيد حق 
مشروع جلميع النواب ومن املفترض أن يكون استخدام 
تل���ك األدوات يجعل احلكومة ف���ي حالة ترقب دائم 
ويساهم في محاسبة املقصرين ألن املجلس سلطة 
رقابية، إال أننا كنا نتمنى أن يتم استخدام تلك األداة 
في املكان والوقت املناسب وأال تكون تلك االستجوابات 
الغرض منها تصفية احلسابات مع البعض في السلطة 
التنفيذية فذلك والشك يعرقل مسيرة اإلصالح والتنمية 
ويؤدي إلى انهيار العالقة بني الس���لطتني وهذا ما ال 
نتمناه على اإلطالق خاص���ة أن ذلك أدى إلى تفاقم 
األزمات في الفترة األخيرة وكان له عميق األثر على 
كافة املشاريع التنموية التي نحن في أمس احلاجة 
إليها لتطوير بلدنا وتدعيم اقتصادنا.وأضاف: اننا 
فوجئنا في الفت���رة األخيرة باندالع املظاهرات التي 
ال مبرر لها على اإلطالق والتي نعتقد أنها جاءت من 
باب التقليد األعمى ملا يتم في بعض البلدان العربية، 
وهو أم���ر جد خطير لو علمنا أن الكويت تنعم بكل 
مظاهر اخلير والنعمة وسرعة وحسن االستجابة من 
القيادات السياسية وليس هناك ما يدعو للقيام مبثل 
هذه املظاهرات اخلادعة والتي ال فائدة من ورائها سوى 
نشر الفوضى في مجتمعنا اآلمن واملستقر واملزدهر 
والذي ينعم فيه كل ف���رد باحلرية والدميوقراطية 
واملس���اواة واحلياة املادية الكرمية والتي هي مثار 
حسد الكثير من املجتمعات األخرى التي تعاني من 
الفقر والبطالة وبط���ش احلكام فال مجال للمقارنة، 
ومما الشك فيه أن تلك املظاهرات ال جدوى منها على 
اإلطالق بل انها تؤدي إلى اإلضرار بالوطن واملواطنني 
ولذا فنحن نطالب اجلميع بتغليب لغة العقل وممارسة 
أقصى درجات احلكمة وسعة الصدر فالكويت املعطاءة 
تستحق منا احلفاظ عليها وتسليمها لألجيال القادمة 

أكثر مناء ورخاء واستقرارا.
بشرى شعبان  ٭

بدر العازمي

العازمي: احلركات النقابية 
تناشد السلطتني التعاون 

للنهوض بالبلد
السابج:  حضانة اإلصالح ستواصل

 استقبال األطفال خالل الصيف

�شركة رحال العاملية للنقل
وجميع املوظفني والعاملني

الزميل / حممد املنت�شر جميل 

نائب املدير العام لل�شئون املالية

لوفـــاة املغفــور لــه باإذن اهلل تعاىل 

عائلــة جــميــل

بخال�ص العزاء  واأ�شدق املوا�شاة اإىل

تتقدم

�شائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته

وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان

الطفل واحتضان����ه، الفتة إلى ان 
احلضانة تستوعب ما يزيد على 
214 طفال وطفلة، وضع لهم منهجا 
إلى تنمية  تربوي متكامل يهدف 
قدرات ومهارات الطفل، مبينة ان 
تربية هؤالء االطفال وتنش����ئتهم 
على اي����دي متخصصني تربويني 
تس����هم في احلد من تأثير اخلدم 
في تربية اطفال االمهات العامالت 
الالتي يضطرهن العمل الى ترك 
أطفالهن في احض����ان اخلدم وما 
يصاحب����ه من تأثير س����لبي من 
سلوكيات وعادات، ورمبا حوادث 

يتعرض لها االطفال.

ح����ب الوطن وال����والء له لصنع 
الذي  الكويت����ي الصالح  املواطن 
يؤمتن على بل����ده ويحافظ عليه 
ويذود عنه«. وأشارت السابج الى 
أن احلضانة اس����تأنفت استقبال 
االطفال منذ يونيو اجلاري للبنات 
من سن 2 الى 9 سنوات واالوالد من 
عمر 2 الى 6 سنوات، مشددة على 
أهمية دور االسرة في ارساء مبادئ 
التربية الصحيحة ألبنائنا وعليهم 
مسؤولية كبيرة في تكريس هذه 
املبادئ من أجل رفعة وعزة ابنائهم 

وبالتالي تنعكس على بلدهم.
 من جانبها، قالت مديرة حضانة 
االصالح النموذجية ابرار الرومي 
ان احلضان����ة أنش����ئت عام 1993 
الستقبال األطفال من عمر سنتني 
أربع س����نوات حتت اشراف  إلى 
تربويني متخصصني ومربيات ذوات 
خبرة في تربية األطفال ومحاكاة 

أكدت مديرة اللجنة النسائية 
في جمعية االص����الح االجتماعي 
غدير السابج أهمية وقاية األبناء 
من مخاطر الس����لوكيات الدخيلة 
عل����ى املجتم����ع ونب����ذ الطائفية 
والقبلية التي تدمر شباب املجتمع 
وتغ����رس الكراهية وتعزز الوالء 
لالنتماءات الفئوية، مش����يرة إلى 
ض����رورة التواص����ل م����ع االبناء 
دائما من����ذ صغرهم حتى مرحلة 
شبابهم وتربيتهم وتنشئتهم على 
الوطن واالنتماء له والوالء  حب 
ألرضه ورعاية النشء واالهتمام 
به واملساهمة في صناعة االنسان 
الصالح لبناء مجتمع صالح، وان 
ذلك ال يتأتى اال من خالل الكشف 
عن قدرات ومه����ارات االطفال في 
مرحل����ة مبكرة م����ع توفير بيئة 
تربوية منوذجية متميزة لتخريج 

اطفال متميزين ذهنيا ونفسيا.
وقالت الس����ابج خ����الل حفل 
تخري����ج 65 طف����ال وطفلة ضمن 
الدفعة الثامنة عشرة من خريجي 
حضان����ة اإلص����الح النموذجية، 
والتي اقيمت على مسرح اللجنة 
في الشامية حتت رعاية الشيخة 
اسماء السلمان الصباح بحضور ثلة 
من أولياء أمور األطفال اخلريجني: 
»ان حضانة االصالح تس����هم في 
تعزيز الثقة لدى األطفال وتعليمهم 
العادات احلسنة والتقاليد الكويتية 
األصيل����ة التي تربى عليها آباؤنا 
وأجدادنا في املاضي، وتعلم القرآن 
الكرمي وتأصيله في نفوس أبنائنا 
إحدى فقرات حفل التخرجخصوصا األطفال منهم وتعليمهم 


