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على هامش امللتقى السابع لأليتام الذي ينظمه بيت الزكاة

مجمع «البروميناد» استضاف
100 يتيم

\��ņńăĎĿíĊòī�łēîñ�ðøĻ��\

اســــــــــــتــــــــــــضــــــــــــاف مـــــجـــــمـــــع 
الـــبـــرومـــيـــنـــاد بـــحـــولـــي نــحــو 
100 من االيتام الذين يرعاهم 
بــيــت الـــزكـــاة وثـــلـــث املـــرحـــوم 
عبدالله عبداللطيف العثمان 
عصر االول من امس االثنني.

وبـــــهـــــذه املــــنــــاســــبــــة قـــالـــت 
مــــــــــديــــــــــرة الـــــــتـــــــســـــــويـــــــق فــــي 
الــبــرومــيــنــاد عــالــيــة الــجــاســر 
 100 اســـتـــضـــاف  املـــجـــمـــع  ان 
يــتــيــم يــمــثــلــون  دولـــــة من 
الــعــاملــني الــعــربــي واإلســالمــي 
السابع  امللتقى  هامش  على 
لـــاليـــتـــام الــــــذي يــنــظــمــه بــيــت 
الـــــزكـــــاة فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــن 31 
مــارس املاضي الى 10 ابريل 

الجاري.
واعــــــــربــــــــت الـــــجـــــاســـــر عـــن 
شـــكـــرهـــا لــلــمــهــنــدس عـــدنـــان 
العثمان والقائمني على ثلث 
املــــرحــــوم عـــبـــدالـــلـــه الــعــثــمــان 
دعم  فــي  الكريمة  للمساهمة 
الــــفــــرح  وزرع  الـــــحـــــدث  هـــــــذا 
فـــي قـــلـــوب أبــنــائــنــا األيـــتـــام، 
وذلـــــــــك مـــــن مـــنـــطـــلـــق حــــرص 
دوره  عـــــلـــــى  الـــــبـــــرومـــــيـــــنـــــاد 
املؤسسات  تجاه  االجتماعي 
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة فــي 
كويتنا  ورفعة  خدمة  سبيل 

الحبيبة.
كـــــمـــــا شـــــــكـــــــرت الـــــرئـــــيـــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الــــدائــــرة 
األهــــــلــــــيــــــة أللـــــــعـــــــاب تـــســـلـــيـــة 
األطــــــــــــفــــــــــــال ســـــــعـــــــد فــــيــــصــــل 
املــــطــــوع عـــلـــى اســتــضــافــتــهــم 
ألبــنــائــنــا األيــــتــــام فـــي صــالــة 
وكذلك  الجليد،  على  التزلج 
لـــلـــشـــيـــخـــة مـــنـــيـــرة الـــصـــبـــاح 
عــلــى اســتــضــافــتــهــا لــأليــتــام 
الترفيه «تــرامــبــو»  مــركــز  فــي 
ورئــــــــيــــــــس شـــــــركـــــــة الــــغــــنــــيــــم 
الــتــجــاريــة عــبــدالــغــنــي خــالــد 
الـــــغـــــنـــــيـــــم عـــــلـــــى املــــســــاهــــمــــة 
املـــقـــدمـــة مـــن الـــشـــركـــة املــالــكــة 
ملــطــعــم «وتـــــش وتـــــش» الـــذي 
قــدم وجــبــات الــغــداء لالطفال 
مــجــانــا بــمــنــاســبــة زيــارتــهــم 

ملجمع البروميناد.
االطـــــفـــــال  ان  واوضــــــحــــــت 
قـــامـــوا بــــزيــــارة مــتــحــف بيت 
الــعــثــمــان، وهـــو احـــد البيوت 
الــكــويــتــيــة الــقــديــمــة املــعــروفــة 
ومساعدة  وجــودهــا  بكرمها 

املـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــني والـــــــــــــــــــذي تــــم 
تــحــويــلــه الـــى مــتــحــف يحكي 
عـــن االيــــــادي الــبــيــضــاء الــتــي 
تميز بها املــرحــوم بــاذن الله 
عــبــدالــلــه الــعــثــمــان وامـــتـــداد 
أعـــمـــالـــه الــخــيــريــة مـــن خــالل 
ثـــلـــثـــه والـــقـــائـــمـــني عـــلـــيـــه مــن 

ابنائه واحفاده.
مــــن جـــانـــبـــه، اعــــــرب مــديــر 
ادارة الــنــشــاط الــخــارجــي في 
بـــيـــت الـــــزكـــــاة عـــــــادل الـــجـــري 
مــجــمــع  الدارة  شـــــكـــــره  عــــــن 
اللفتة  هــذه  على  البروميناد 
الــــكــــريــــمــــة وقـــــــــال انــــــــه لــيــس 
بـــغـــريـــب عـــلـــى اهـــــل الــكــويــت 
عـــــمـــــومـــــا وثـــــــلـــــــث املـــــــرحـــــــوم 
عبدالله عبداللطيف العثمان 

الــــــــــذي نــــظــــم هــــــــذه الــــــزيــــــارة 
الــكــريــمــة عــلــى نــفــقــتــه دعــمــا 
لجهود بيت الزكاة في كفالة 

االيتام.
وقـــــال الـــجـــري ان الـــوفـــود 
السابع  امللتقى  في  املشاركة 
لاليتام بلغ  وفدا يمثلون 
الــعــاملــني  دول  مــــن  دولــــــة   
الـــعـــربـــي واالســـــالمـــــي، الفــتــا 
يكفل   الــزكــاة  بيت  ان  الــى 
وتبلغ  الــعــالــم  فــي  يتيم  ألـــف 
ديـــنـــارا  لــلــطــفــل 15  الـــكـــفـــالـــة 
بــالــشــهــر، حــتــى بــلــوغ الطفل 
اصــــحــــاب  داعـــــيـــــا  ســــنــــة،   18
االيــــــادي الــبــيــضــاء الــــى دعــم 
مشروع كافل اليتيم في بيت 

الزكاة.

رؤساء الوفود املشاركة في زيارة البروميناد

عالية الجاسر ونورا الحليبي تتوسطهما إحدى املوظفات

(تصوير موسى عياش) عدد من األيتام خالل زيارتهم للبروميناد  

افتتاح قرية الرحمة إليواء نازحي ريف إدلب
افتتحت الرحمة العاملية التابعة 
لــجــمــعــيــة اإلصــــــــالح االجـــتـــمـــاعـــي 
ريــف  فــي  السكني  الــرحــمــة  مجمع 
إدلب، والذي يضم عددًا من الشقق 
الــســكــنــيــة ملـــتـــضـــرري الــقــصــف في 
ريف إدلب، إضافة لبعض العوائل 
بالشراكة  الشهداء،  وأسر  النازحة 
مـــع عــــدد مـــن املــحــســنــني وجمعية 
الــرعــايــة اإلســالمــيــة فــي الــتــمــويــل، 
ومـــــــع جـــمـــعـــيـــة الـــــــوفـــــــاء لـــإلغـــاثـــة 

والتنمية في التنفيذ.
وقال رئيس القطاع العربي بدر 
بورحمة، إنَّ القرية إليواء النازحني 
تتألف من سبعة أبنية سكنية، في 
كــــلِّ مــبــنــى  شــقــة بــمــســاحــة  
وحــدة  لــ 100  إضــافــة  مربعا،  مترا 
ســكــنــيــة أخــــــرى، وهــــي عـــبـــارة عن 
مالئمة  للنازحني،  إسمنتية  غرف 

للسكن املوقت.

إنـــجـــاز  أنَّ  بـــورحـــمـــة  وأضــــــــاف 
املـــشـــروع اســتــغــرق تــســعــة أشــهــر، 
وتـــــمَّ تــســلــيــم الــشــقــق لـــألســـر الــتــي 
الذين  وبعض  الــنــزوح،  من  تعاني 
فــــقــــدوا مـــنـــازلـــهـــم نــتــيــجــة قــصــف 

مناطقهم في ريف إدلب، وبلغ عدد 
املشروع   من  املستفيدة  األسر 
أســــرة، وبــعــض األســــر كــانــت ممن 
تمنعه  بإعاقة  األســـرة  ربُّ  ُأصــيــب 
هذا  أن  رحمة  بو  وبــني  العمل،  من 

للمجمعات  امتدادا  يأتي  املشروع 
الــرحــمــة،  أنــشــأتــهــا  الــتــي  السكنية 
حــــيــــث قـــــامـــــت الــــرحــــمــــة الـــعـــاملـــيـــة 
استفاد  سكنية  عمارة  بإنشاء  

منها 480 أسرة.

بدر بورحمة االحتفال بافتتاح القرية 

بورحمة: نولي قطاع 
اإليواء جهدًا كبيرًا 

ألهميته كجزء أساسي 
من متطلبات إغاثة

 النازحني والالجئني 

الهندية  الجمهورية  سفير  قــال 
لـــــــدى الــــكــــويــــت ســــونــــيــــل جـــــــني، إن 
«اليوغا هي هدية الهند الى جميع 

دول العالم».
وأضاف السفير جني، في كلمته 
ملمارسة  حضروا  الذين  املئات  أمام 
هــــذه الـــريـــاضـــة، أمـــــس، فـــي حــديــقــة 
الـــشـــهـــيـــد، خــــــالل «جـــلـــســـة يــــوغــــا»، 
التي دعت اليها السفارة، إن «ثالث 
جــلــســات يــوغــا كـــل أســـبـــوع تحّسن 
نــوعــيــة حــيــاة املـــرضـــى، وتــقــلــل من 
درجات القلق واإلحباط التي غالبًا 
ما تصيبهم، باالضافة الى تأثيرها 
الـــكـــبـــيـــر عــــلــــى صــــحــــة الــــقــــلــــب مــثــل 
والكوليسترول  الـــدم  ضغط  تقليل 

وتحقيق مرونة أكبر للشرايني».
وتـــــــابـــــــع، «مـــــفـــــخـــــرة االعــــــتــــــراف 
بـــالـــيـــوغـــا عـــلـــى املـــســـتـــوى الــــدولــــي 
تـــعـــود الــــى جـــهـــود رئـــيـــس الــــــوزراء 
نــــارنــــدرا مـــــودي الـــــذي قـــــررت االمـــم 
اعــالن  توصيته  على  بــنــاء  املــتــحــدة 
يــــوم  مـــن شــهــر يــونــيــو كـــل عــام 
كـــيـــوم دولــــــي لـــلـــيـــوغـــا»، مــبــيــنــا أن 
«االحــتــفــال بــالــيــوم الـــدولـــي الثاني 
لليوغا سيكون يوم الجمعة املوافق 
 يونيو املقبل، في مبنى السفارة 
ا من الساعة السادسة صباحا»،  بدء
داعيا جميع املحبني لهذه الرياضة 
الــى الــحــضــور. ولــفــت السفير جني، 
قديم،  هندي  تراث  هي  الى «اليوغا 

ال يقدر بثمن». 
ورحــــــــب بــــشــــركــــاء الــــســــفــــارة فــي 
تنظيم هذا الحدث، وهم مجموعات 

»، و«بيت  «فن الحياة 
»، و«اليوغا  الوئام 
«مؤسسة  و   « الفنية 
و «ساهاج   « إيشـا 
البداية  وكانت   .« مــارغ 
في تمارين التنفس وطريقة تنظيمه 

للتوعية  قصير  يوغا  عــرض  تالها 
االجـــهـــاد،  وادارة  «االيــــورفــــيــــدا»  بــــ 
والــــخــــتــــام بـــتـــمـــاريـــن يـــوغـــا الــتــأمــل 
الـــتـــي تــنــبــع مــــن الـــقـــلـــب عــــن طــريــق 
لــالســتــرخــاء  تــــؤدي  معينة  حــركــات 

واالستماع لدقات القلب.

سفارة بالده دعت إلى «جلسة» في حديقة الشهيد

السفير جني: «اليوغا» ... هدية الهند إلى العالم

أداء جماعي      (تصوير سعد هنداوي) 

جانب من التمارين 

الزميل خالد الشرقاوي مشاركا في تمارين اليوغا

\��őōîķĎĘĿí�ĊĿîć�ðøĻ��\

أكدت حرصها على إنجاح العمل التعاوني وتقدمه

«الشؤون»: ندرس كل ما يمكن أن ييّسر
شؤون الحياة واملعيشة على املواطن واملقيم

\�ŐēŎŃ�łŔŋíĎñç�ðøĻ�\

فــيــمــا أعــلــن مــديــر إدارة شـــؤون 
وزارة  فــي  واالنتخابات  العضوية 
حمد  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
املـــطـــيـــري، ان الـــــــــوزارة لــــم تــتــطــرق 
مــــن قـــريـــب او بــعــيــد لــخــصــخــصــة 
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، اعــتــبــر أن 
الدسمة  جمعية  طرح  من  حدث  ما 
خاصة  لــظــروف  كــان  للخصخصة 
بخسارة الجمعية، وهو عبارة عن 
خصخصة بحق االستثمار وليس 

خصخصة بمعنى البيع.
وقـــال املــطــيــري نــيــابــة عــن وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
افتتاح  هامش  على  املطيري،  مطر 
فــرع «النصر الــريــاضــي» الـــ  في 
جمعية جليب الشيوخ، مساء أمس 
تعمل  الــتــحــقــيــق  «لــجــان  ان  األول، 
وفقًا الجندتها الخاصة، ونحرص 
عــلــى اعــــالن نــتــائــج الــتــحــقــيــق اوًال 
باول، وفي حال انتهاء عمل اللجان 
لــلــوقــوف  كــامــلــة،  الــنــتــائــج  ستعلن 

على الحقيقة وعقاب املخطئني».
وعــــــــــــن الـــــــســـــــمـــــــاح لـــلـــمـــقـــيـــمـــني 
باملساهمة في صندوق الجمعيات 
الــــتــــعــــاونــــيــــة، أســــــــوة بـــاملـــواطـــنـــني 
سمحت  الــتــي  الجمعيات  وبــعــض 
لــهــم بـــاالشـــتـــراك، قــــال املــطــيــري ان 
«قـــانـــون الــتــعــاونــيــات يــنــص على 
الـــجـــمـــعـــيـــات  فـــــي  املــــســــاهــــمــــني  ان 
ولكن  فقط،  املواطنني  من  يكونون 
كــل  تـــــــدرس  الـــــشـــــؤون  وزارة  اآلن 
جــوانــب  كــافــة  لتسهيل  الـــخـــيـــارات 
ومن  واملقيم،  املــواطــن  على  الحياة 
ضمن ما ندرسه في الوقت الراهن 
الـــســـمـــاح لــلــمــقــيــم بــــاالشــــتــــراك فــي 
حق  دون  ولكن  الجمعية،  صندوق 
الـــتـــصـــويـــت، فــقــط الـــحـــصـــول على 
اربـــــــــاح، خـــصـــوصـــًا فــــي جــمــعــيــات 
املقيمون  فيها  يكثر  التي  املناطق 
كــالــســاملــيــة وحــولــي وغــيــرهــمــا من 

مناطق الديرة». 

وفـــــــــــي شـــــــــــأن املــــــنــــــاســــــبــــــة قــــــال 
املــــطــــيــــري «نــــشــــهــــد افــــتــــتــــاح فــــرع 
الكويت  في  الـــ  الرياضي  النصر 
والفرع االول لهم كـ (اوت ليت) في 
الديرة»، متابعًا ان «وزارة الشؤون 
تــحــرص مــن خـــالل تــلــك االنــجــازات 
وافـــتـــتـــاح مــثــل تــلــك الـــشـــركـــات في 
الــــجــــمــــعــــيــــات الـــــتـــــعـــــاونـــــيـــــة، عــلــى 
املواطنني  مــن  املساهمني  مصلحة 
واملــقــيــمــني املــســتــهــلــكــني، مـــن خــالل 
بأسعار  الــجــيــدة  املنتجات  توفير 

مناسبة».
«وزارة  ان  عــلــى  املــطــيــري  وأكــــد 
الـــــــــــشـــــــــــؤون والـــــــعـــــــمـــــــل حــــريــــصــــة 
عـــلـــى الــــتــــواجــــد فــــي كــــل فــعــالــيــات 
الــجــمــعــيــات الـــتـــعـــاونـــيـــة، النـــجـــاح 

العمل التعاوني وتقدمه».
اتحاد  رئيس  انتقد  جانبه،  من 
الــجــمــعــيــات الـــتـــعـــاونـــيـــة الـــدكـــتـــور 
سعد الشبو خصخصة الجمعيات 
الــتــعــاونــيــة، مــوضــحــا ان «االتــحــاد 
طــالــب مــنــذ اكــثــر مـــن عـــام ونــصــف 

بالخصخصة  السماح  بعدم  العام 
وهـــنـــاك الـــف طــريــقــة وطــريــقــة غير 
الخصخصة ووأد العمل التعاوني 

لحل املشاكل وتفاديها».
وتـــــســـــاءل «كــــيــــف لــجــمــعــيــة ان 
تــخــســر؟»، واجـــاب «الــســؤال شائك 
ومــــســــؤولــــيــــة خـــــســـــارة الــجــمــعــيــة 
ووزارة  الــجــمــعــيــة  ادارة  عــلــى  تــقــع 
الرقابة  تطبيق  حيث  من  الشؤون، 
واملتابعة»، مردفًا ان «سوء اختيار 
وتدخل  بعضهم  وفــســاد  االعــضــاء 
الـــوســـاطـــة فــــي اخـــتـــيـــار الــقــائــمــني 
عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــتـــعـــاونـــي وضــعــف 
رقــابــة وزارة الــشــؤون، هــي السبب 
في خسارة بعض الجمعيات التي 

يجب أال تخسر ابدًا».
فــي  الــــشــــؤون  «وزارة  ان  واكــــــد 
الـــفـــتـــرة االخــــيــــرة شــــــددت الـــرقـــابـــة 
واملــــــتــــــابــــــعــــــة عـــــلـــــى الــــجــــمــــعــــيــــات 
على  بعملها  وقــائــمــة  الــتــعــاونــيــة، 
أكمل وجه وهذا ما كنا نتمناه من 

البداية».

وتـــســـاءل «هـــل خــســارة جمعية 
الـــعـــمـــل  خـــــســـــارة  يـــعـــنـــي  اكــــثــــر  او 
الــتــعــاونــي كــكــل، عــلــمــًا بـــان العمل 

التعاوني رائد وناجح ومميز؟».
وبـــــــارك الـــشـــبـــو لـــشـــركـــة الــنــصــر 
الـــريـــاضـــي افـــتـــتـــاح صـــــرح عــظــيــم، 
جليب  لجمعية  اضافة  الــذي «يعد 
الجمعيات  مــن  تعد  التي  الشيوخ 
وذات  التعاوني  العمل  في  الــرائــدة 
تاريخ عريق»، مؤكدًا ان «الجمعية 
مـــــرت بــــظــــروف صــعــبــة فــــي االيـــــام 
املـــــاضـــــيـــــة، ولـــكـــنـــهـــا قــــــــــادرة عــلــى 
تــجــاوزهــا فــي ظــل مجلس ادارتــهــا 

وأعضائه».
إلـــى ذلــــك، رحـــب رئــيــس مجلس 
املـــطـــيـــري،  عــــــادل  الــجــمــعــيــة  ادارة 
فرعه  الرياضي»  «النصر  بافتتاح 
الــــجــــديــــد، مـــعـــتـــبـــرًا ذلــــــك «خـــطـــوة 
ايـــجـــابـــيـــة لــلــمــســاهــمــني وقـــاطـــنـــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــجـــلـــيـــب والـــــحـــــســـــاوي»، 
مـــــعـــــربـــــًا عــــــــن أمــــــلــــــه لـــــــــ «الــــنــــصــــر 

الرياضي» بدوام التقدم والنجاح.

قص شريط افتتاح فرع "النصر الرياضي" في جمعية الجليب                                                             (تصوير جالل معوض)

دروع تذكارية باملناسبة

جولة في الفرع

املطيري: 
ما حدث في "الدسمة"

 خصخصة بحق االستثمار
 وليس بمعنى البيع

- لجان التحقيق تعمل
 وفقًا ألجندتها الخاصة
 وبانتهاء عملها تعلن

 النتائج للوقوف
 على الحقيقة

 وعقاب املخطئني

الشبو: 
هناك ألف طريقة

 لحل مشاكل الجمعيات
...وخسائر بعضها 
أسبابها عديدة


