
5 alwasat.com.kwمحليات
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ق��ام وك��ي��ل وزارة التربية بجولة 
تفقدية ملنطقتي الفروانية  واجلهراء 
التعليمية صباح اليوم وذلك ضمن إطار 
جوالته التفقدية للمناطق التعليمية  
حيث عقد د.األث��ري اجتماعاً مع مدير 
عام منطقة الفروانية التعليمية جاسم 
ب��وح��م��د ب��ح��ض��ور ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د 
للتعليم العام فاطمة الكندري ومدراء 
االدارات مبنطقة الفروانية التعليمية،  
واستمع لشرح مفصل  حول جاهزية 
امل����دارس إلستقبال ال��ع��ام ال��دراس��ي 
اجلديد ومت عرض إحصائيات وأعداد 
الطلبة والعاملني في الهيئة التعليمية 
واإلداري����ة ال��ذي��ن سيلتحقون بالعام 
الدراسي اجلديد، وقال د.األث��ري: إننا 
اطلعنا على ش��رح مفصل ح��ول آلية 
العمل في منطقة الفروانية التعليمية 
إلستقبال العام الدراسي ومدى جهوزية 

املنطقة إلستقبال أبنائنا الطلبة. 
وأضاف األثري أن منطقة الفروانية 
تعمل وف��ق خطة م��دروس��ة لضمان 
سير العام ال��دراس��ي بشكل طبيعي 
من دون اي مشاكل تعيق الدراسة، 

م��ؤك��داً ان وزارة التربية حريصة 
على متابعة األعمال بكافة جوانبها 
إدارياً وفنياً وهندسياً. كما  أن الكوادر 

البشرية تعمل بوزارة التربية بكافة 
طاقتها لضمان سير العام الدراسي 
بشكل جيد ، م��ش��دداً على ض��رورة 

متابعة أعمال النظافة داخل املدارس 
وال��ت��أك��د م��ن سالمة وصحة املياه،  
والتأكدمن جاهزية التكييف داخل 

الفصول الدراسية. 
وم��ن جانبة ق��ال مدير ع��ام منطقة 
الفروانية التعليمية جاسم بوحمد ان 

املنطقة تعمل جاهدة إلستقبال ابنائنا 
الطلبة في العام الدراسي اجلديد، لذلك 
مت وضع خطة متكاملة للوقوف على 

م��دى جاهزية امل��دارس بكافة املراحل 
التعليمية ، مؤكدا على وج��ود تقارير 
مفصلة من مختلف القطاعات ملعرفة 
نتائج األعمال اخلاصة بتجهيز املدارس 

في منطقة الفروانية التعليمية 
وأضاف بوحمد أن منطقة الفروانية 
التعليمية حريصة على أن يبدأ العام 

الدراسي من دون أي عوائق تذكر، 
وفي ختام اإلجتماع شكر د.األث��ري 
العاملني ف��ي منطقة الفروانية على 
ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة إلستقبال العام 
الدراسي اجلديد كما قام وكيل وزارة 
التربية د.هيثم االث��ري بزيارة مماثلة 
ملنطقة اجل��ه��راء التعليمية ومت عقد 
اج��ت��م��اع��ا م��ع م��دي��ر منطقة اجل��ه��راء 

التعليمية وليد بن غيث   .
ل��الط��الع ع��ل��ى ك��اف��ة اس��ت��ع��دادات 
املنطقة الستقبال عاما دراسيا جديدا 
واالطالع على جدولهم الزمني املدروس 
الستقبال ابنائنا الطلبة وملعرفه كافة 
اجل��وان��ب اخل��اص��ة ب��أم��ور الصيانة 
والتكييف آم��ال ان يتم االن��ت��ه��اء من 
اعمال الصيانه  واالستعداد التام للعام 

الدراسي اجلديد.

ضمن إطار جوالته التفقدية للمناطق التعليمية

وكيل »التربية« يتفقد منطقتي الفروانية واجلهراء التعليميتني

لقطة جماعيةخالل االجتماع

باشرت إجراءاتها بعد التأكد من صحة البيانات لدى »الداخلية«

 58146 »القوى العاملة« تلغي أذونات عمل 
عامال النتهاء اإلقامة خارج البالد  
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فيها جتتمع أمهات العبادة

زكاة العثمان: العشر األول فرصة 
ملضاعفة األجور وعمل الصاحلات

ق����ال م���دي���ر جل��ن��ة زك���اة 
ال��ع��ث��م��ان ال��ت��اب��ع��ة جلمعية 
النجاة اخليرية الشيخ /أحمد 
باقر الكندري: أن أيام العشر 
األول من ذي احلجة من أفضل 
أيام الدنيا ففيها جتتمع أمهات 
العبادة، وعلى املسلم حسن 
استثمار هذه األيام املباركة مبا 
يوفقه الله من صدقات وزيارة 
للمرضى وختم للقرآن الكرمي 
واحملافظة على الصلوات في 
امل��س��اج��د م��ع التبكير إليها، 
واألم��ر باملعروف والنهي عن 
املنكر وغيرها من أبواب اخلير 

املشروعة.
وذك��ر الكندري ق��ول احلق 

سبحانه” َواْلَفْجِر. َوَلَياٍل َعْشٍر”  فكثير من أهل العلم قالوا أنها أيام 
العشر وكذلك حديث النبي فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما من أيام، العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله، من هذه األيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، 
وال اجلهاد في سبيل الله؟ قال: وال اجلهاد في سبيل الله، إال رجل خرج 
بنفسه، وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء”  فكما يحرص اإلنسان على 
زيادة رصيده الدنيوي، فالعشر األول فرصة ملضاعفة األجور وعمل 
الصاحلات وقد فاز من استثمرها وانزلها منزلتها الراقية والعظيمة 

التي تستحقها.
وبني الكندري أن جلنة زكاة العثمان لديها أكثر من 30 مشروع 

خيري تعمل على
تنفيذها داخل وخارج الكويت منها كفالة األيتام ، وبناء املساجد ، 
واملدارس ، واملعاهد ، ودور العلم ، ودعم حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 

، وكفالة األئمة واخلطباء
، وكفالة طالب العلم ، ودعم املشاريع احلرفية التي تساعد على 
العيش الكرمي ، وكذلك توزيع مساعدات شهرية وأخ��رى مقطوعة 

لألسر الفقيرة واملتعففة ، وفي
األزمات والكوارث تقدم مساعدات عاجلة، ونوفر املواد الغذائية 
للمحتاجني، وكذلك نحرص على إيصال الكفاالت لأليتام في موعدها 
احملدد ونكرس اجلهود لتعليم هؤالء األيتام ورعايتهم واالهتمام بهم 
أملني أن يكونوا اضافة صاحلة لألمة ، وختم الكندري بحث املتبرعني 
على دع��م ه��ذه املشاريع اخليرية من خ��الل التواصل على األرق��ام 

99388878 – 99401011 أو زيارة مقر اللجنة.

احمد الكندري

 ريا�ض عواد 

ص����رح ن��ائ��ب امل���دي���ر ال���ع���ام ل��الس��ت��ق��دام 
واالستخدام حسن اخلضر بأن الهيئة قد قامت 
بإلغاء إذون���ات عمل بلغ ع��دده��ا )58164( 
مسجلة لدى الهيئة وغير سارية، وقد باشرت 
الهيئة إجراءاتها باإللغاء بعد التأكد من صحة 

البيانات لدى وزارة الداخلية.
وأف��اد اخلضر أنه مت اتخاذ هذه اإلج��راءات 
استناًدا للمادة )35( من الئحة قواعد وإجراءات 
منح اإلذن بالعمل الصادرة مبوجب القرار رقم 
2018/552، والتي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة 
إلغاء إذن العمل آلًيا في ح��االت ع��دي��دة، منها 

مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود 
العامل خارج البالد ما لم يكن ذلك بتصريح من 
اإلدارة العامة لشئون اإلقامة، ومتى انتهت إقامة 
العامل خارج البالد، وكذلك إذا مت إبعاد العامل 
ألي سبب من األسباب، وذلك مع مراعاة إلتزام 

صاحب العمل باستيفاء الرسوم املقررة.

تزامنًا مع العشر األوائل من ذي احلجة 

مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
تطلق »علمهم تؤجر« لدفع 

الرسوم الدراسية عن األيتام 
أطلقت مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية بجمعية اإلص��الح 
االجتماعي م��ش��روع »علمهم 
تؤجر« ال��ذي يهدف إل��ى سداد 
امل��ص��روف��ات ال��دراس��ي��ة عن 
الطالب غير القادرين واأليتام 
تزامناً مع العشر األوئل من ذي 
احلجة وال��ذي قال عنها النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »ما 
م��ن أي��ام العمل الصالح أحب 
إلى الله عز وجل من هذه االيام« 
»يعني أي��ام العشر« قالوا: يا 
رسول الله وال اجلهاد في سبيل 
الله؟ قال: »وال اجلهاد في سبيل 
الله إال رجل خرج بنفسه وماله 

ثم لم يرجع بشئ من ذلك« صحيح البخاري.
هذا، وقد قال مدير عام مناء للزكاة والتنمية املجتمعية ناصر عبد 
العزيز الزيد أن املشروع يهدف إلى دفع الرسوم الدراسية ل� 500 
طالب وطالبة في املرحلة االبتدائية منهم 300 طالب من األيتام و200 
طالب من أبناء األسر املتعففة بتكلفة 350 دينار كويتي للطالب الواحد، 
وأشار الزيد إلى أن مناء استطاعت – بفضل تبرعات أهل اخلير – دفع 
الرسوم الدراسية عن 324 طالب وطالبة خالل عام 2017 مشيراً إلى 
أن املشروع يهدف إلى دعم الطالب األيتام وغير القادرين على استكمال 

مسيرتهم التعلمية.
وأوض��ح الزيد أن التسرب التعليمي ظاهرة خطيرة؛ لذا كان هذا 
املشروع الذي يهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة باإلضافة إلى توفير 
الفرص التعليمية ملن يستحقها ويحتاج إليها ومساعدة األسر احملتاجة 
في دفع الرسوم املدرسية ومنح األولوية للطالب املتفوقني فرصة 
استكمال دراستهم وحتسني الوضع املعيشي لألسر الفقيرة من خالل 
تعليم أبنائها. وبني الزيد أن ظاهرة التسرب التعليمي تؤدي إلى زيادة 
ظاهرة عمالة األطفال وضياع جهد ومصاريف السنوات التعليمية 
املاضية وانتشار اجلهل وزيادة الفقر واستمرار احلاجة وارتفاع نسبة 
البطالة وضعف الفرص الوظيفية ورفقة أصدقاء السوء خارج أسوار 
املدرسة مبيناً أن أن االهتمام بالعملية التعليمية التي تعد من أبرز 
األولويات لنماء للزكاة والتنمية املجتمعية لتخريج جيل نافع لنفسه 

ومجتمعه وأمته، لذا كان مشروع “ علمهم تؤجر ».
وبني الزيد أن مشاهدة الطالب املطرودين واحملرومني من الدراسة 
بسبب عدم سدادهم ملصروفاتهم الدراسية يدمي القلب، كما أنه يعرض 
جيالً كامالً للضياع، فالتعليم عصب احلياة وأساس استمرارها وبه 
تتقدم األمم، مناشداً احملسنني دعم ومساندة مشروع » علمهم تؤجر 
« ال��ذي يقوم بجهود مباركة داخ��ل دول��ة الكويت، فهدفنا املساهمة 
في القضاء على اجلهل ومحاربة اجلوع ومكافحة املرض والوقوف 
بجانب املعوزين والفقراء، مبيناً أن »مناء« لن تتوانى في أداء رسالتها 
اإلنسانية ومد يد العون واملساعدة لألسر املتعثرة عن دفع الرسوم 
الدراسية للطلبة احملتاجني داخ��ل دول��ة الكويت من خ��الل موقعنا 
اإللكتروني namaakw.net أو من خالل االتصال على اخلط الساخن 
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ناصر الزيد

ستطرح مشروع »بناء دكاكني لأليتام والفقراء في كينيا«

»إحياء التراث«: جميع املؤشرات تشير إلى جناح 
كبير ستحققه حملة »سباق اخلير«

صرحت إدارة حملة )سباق اخلير( التي 
طرحتها جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
لتنفيذ مشاريع خيرية مختارة ذات أولوية 
من بني العديد من بني العديد من املشاريع 
اخليرية املتنوعة داخ��ل وخ��ارج الكويت 
أن جميع املؤشرات تشير إلى جناح كبير 
ستحققه هذه احلملة والتي ستستمر حتى 
يوم عرفة، حيث أن جميع املشاريع التي 
طرحت خالل األيام املاضية متت تغطيتها 
بالكامل بتفاعل كبير من وسائل اإلع��الم 
املختلفة وأهل اخلير في الكويت، وأضافت 
أن هذه احلملة اختبار عملي وفعلي حلجم 
مساهمة فرق النشر عبر الوسائل اإلعالمية 
ووس��ائ��ل التواصل االجتماعي ودوره��ا 
الكبير في نشر العمل اخليري والدعوة 

إليه.
وس��ت��ق��وم إدارة احل��م��ل��ة ف��ي املقر 
الرئيسي للجمعية يوم غد اخلميس )5( 
ذو احلجة املوافق 8/16 بطرح مشروع 

) بناء دكاكني وقفية لأليتام واملعلمني 
الفقراء في كينيا (، أما مشروع ) تعليم 
الطلبة السوريني ف��ي تركيا وال��داخ��ل 
ال��س��وري ( فسيتم طرحه للتبرع يوم 

اجلمعة )6( ذو احلجة املوافق 8/17.
واجل��دي��ر بالذكر أن جمعية إحياء 
ال��ت��راث اإلس��الم��ي طرحت خ��الل األي��ام 
املاضية من شهر ذو احلجة ومن خالل 
هذه احلملة عدة مشاريع وهي: ) كفالة 
حاج - كسوة أطفال األسر املتعففة داخل 
الكويت - مسجد الصحابة ف��ي جنني 
)فلسطني( - م��ش��روع األس��ر املتعففة 

داخل الكويت رحمة الضعفاء ( .
كما ستستكمل إدارة احلملة طرح 
مشاريعها ب��ع��د ذل���ك، ح��ي��ث ستطرح 
مشروع ) حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
داخل وخارج الكويت ( ، وذلك خالل يوم 
السبت )7( ذو احلجة املوافق 8/18. 
أما املشروع اآلخر فهو عبارة عن ) بناء 

فصول تعليمية ف��ي أفريقيا ( ، حيث 
سيتم طرحه يوم األح��د )8( ذو احلجة 
املوافق 8/19، ومشروع )قرية األيتام 
في كوسوفا( ، وذلك يوم االثنني )9( ذو 
احلجة املوافق 2018/8/20م، وسيكون 

هذا آخر املشاريع التي سيتم طرحها.
وت��أت��ي ه��ذه احلملة ف��ي س��ي��اق حث 
ش��ري��ع��ت��ن��ا ال��س��م��ح��اء ع��ل��ى التنافس 
والتسابق لفعل اخلير، وامتثاالً لقوله 

تعالى: )سابقوا إل��ى مغفرة م��ن ربكم 
وجنة عرضها كعرض السماء واألرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 

العظيم ( . احلديد )21( .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : )ما 
من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
من هذه األيام يعني: أيام العشر. قالوا: 
يا رسول الله وال اجلهاد في سبيل الله 
؟ قال : وال اجلهاد في سبيل الله إال رجل 
خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك 

بشيء( .
واجل��دي��ر بالذكر أن جمعية إحياء 
ال��ت��راث اإلس��الم��ي دائ��م��اً تقيم مثل هذه 
املشاريع اخليرية ، والتي ك��ان آخرها 
حملة )سباق اخلير( التي أقيمت في شهر 
رمضان املاضي ، ومت فيها طرح العديد 
م��ن امل��ش��اري��ع اخل��ي��ري��ة داخ���ل وخ��ارج 

الكويت للتبرع يومياً .

26 دولة ما زالوا ينتظرون خيرات أهل الكويت  فقراء 

الهيئة اخليرية: مازال الكثيرون 
ينتظرون أضاحي احملسنني 

ح���ث رئ��ي��س م��ك��ت��ب ال��رق��اب��ة 
ال��ش��رع��ي��ة ف��ي الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية الشيخ/ علي 
ال��ك��ل��ي��ب احمل��س��ن��ني ع��ل��ى حسن 
استثمار ي��وم ع��رف��ات باألعمال 
الصاحلة ومنها الصوم والصدقة 
بصفة خاصة قدر املستطاع ، لكون 
ه��ذا ال��ي��وم م��ن أي��ام الله املباركة 
فهوأحدأعظمأياماحلجحيث يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ) 

احلج عرفه(.
وق����ال ال��ش��ي��خ / ال��ك��ل��ي��ب في 
تصريحات صحفية إن عظمة أجر 
الصيام وال��ص��دق��ات بهذا اليوم 
ومنها التبرعباألضاحي إلدخ��ال 

الفرح والسرور على الفقراء 
وحث الشيخ الكليب أهل اخلير 
على اللحاق سريعاً وتعويض 
م��ا فاتهم م��ن خ��الل كسب املزيد 
م��ن األج��ر وال��ث��واب كسب األج��ر 
وال���ث���واب ب��ه��ذا ال��ي��وم م��ن خ��الل 
تقدمي م��ا باستطاعتهم م��ن خير 
وخصوصاً وأن ع��داد دخ��ول عيد 

األضحى املبارك قد بدأ .
وعن فضل األضحية قال الشيخ 
الكليب إن من أهم ميزات التصدق 

بأضحية ف��ي ه��ذه األي���ام ه��و أن 
األض��ح��ي��ة خير للمحسن وخير 
للمستفيد فاحملسن له بكل شعرة 
منها حسنة ، فيما املستفيد ينعم 
بفرحة كبيرة ويشعر أنه وأسرته 
كغيره من الناس يأكلون اللحم 

الطيب بهذا اليوم املبارك . 
ولفت الكليب إل��ى أن سياسة 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
ف���ي ت��ق��دمي األض���اح���ي ل��ل��ف��ق��راء 
تكمن بالعمل اجلاد والشاق على 

ايصالها لألشد فقراً واألكثر حاجة 
لها في 26 دول��ة فقيرة تعج مبن 

ينتظرونها من العيد إلى العيد.
وبني الشيخ الكليب أن الهيئة 
اخل��ي��ري��ة اإلس��الم��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 
مستمرةبجمع التبرعات لألضاحي 
حتى أول وثاني أي��ام العيد  عبر 
WWW.( امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي
ORG.COM( حيث سيتم الذبح 
في اليومني الثالث والرابع بهدف 
إسعاد أكبر ق��در ممكن من األسر 

الفقيرة .
ولفت إلى إن بعض ال��دول مثل 
الصومال استوفت كامل املستهدف 
لها من األضاحي املقرر توزيعها 
هناك فيما نأمل اكمال املستهدف 
للدول األخرى مؤكداً على ضرورة 
دع��م احملسنني ل��ه��ذا العمل ليتم 

إجنازه على أكمل وجه . 
وع���ن آل��ي��ة اي��ص��ال األض��اح��ي 
ل��ألس��ر املستفيدة خ���ارج البالد 
أوضح الكليب أن الهيئة تعاقدت 
مسبقاً م��ع ع��دة ج��ه��ات موثوقة 
ومعتمدة رسمياً في بالدها ومن 
وزارة اخلارجية الكويتية لتقوم 
بتنفيذ أعمال الذبح والتوزيع ، 

مبيناً أن األضاحي املتبرع بها في 
يوم الوقفة وأول وثاني أيام العيد 
مت التنسيق املسبق بشأنها مع 
اجلهات املنفذة التي ستقوم بالذبح 
ف��ور تلقيها التوجيهات بذلك من 

الهيئة . 
واخ��ت��ت��م الكليب ح��دي��ث��ة  عن 
مشروع األضاحي مجدداً الدعوة 
للمحسني باملسارعة ال��ى التبرع 
ب��األض��اح��ي مل��ا ل��ه��ذه األض��اح��ي 
من آث��ار عظيمة في إدخ��ال الفرح 
وال���س���رور ع��ل��ى ن��ف��وس ال��ف��ق��راء 
وأي���ض���اً ت��ق��دمي ت��غ��ذي��ة صحية 
مناسبة لهم ال يحصلون عليها إال 

نادراً. 

إحياء التراث

علي الكليب


