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ص��رح مدير إدارة املشاريع والهيئات 
احمللية باإلنابة في بيت الزكاة عادل الشراح 
أن البيت ق��دم م��س��اع��دات ضمن مشروع 
ال��ت��ب��رع��ات العينية داخ���ل ال��ك��وي��ت خالل 
شهر يونيو الفائت بلغ إجماليها 225 طناً 
باإلضافة إلى 12650 قطعة مالبس و42 
ج��ه��از منزلي اس��ت��ف��اد منها 5500 أس��رة 

مستحقة
وق��ال ال��ش��راح إن تكلفة ه��ذه التبرعات 
العينية خ��الل شهر يونيو امل��اض��ي فقط 

بلغت )310,000 د.ك – ثالثمائة وعشرة 
أالف دينار(. موضحا إن املشروع مستمر 
ط��وال العام وتستفيد منه األس��ر املسجلة 
لدى بيت الزكاة ولديها بطاقة متوين خاصة 
بالبيت لتوفير العيش ال��ك��رمي لها وذل��ك 
حتقيقاً الستراتيجيته )2017/2016–
2021/2020( التي من ضمن أهدافها تعزيز 
االستفادة من خدمات الزكاة واخليرات مبا 

يعزز شبكة األمان االجتماعي.
وأع��رب الشراح عن ترحيبه باستقبال 

مركز التبرعات العينية بالساملية األسر 
املسجلة لديه الستالم هذه التبرعات مبوجب 
مواعيد الصرف املسجلة ببطاقة التموين 
اخلاصة بالبيت خالل فترات العمل الرسمي 
م��ن 8:00 صباحاً وح��ت��ى 12:00 ظ��ه��راً( 
بحضور صاحب البطاقة أو املوكل عنه أو 
أح��د أف��راد األس��رة امل��دون��ن بها, في املوعد 

احملدد بالبطاقة.
وشكر الشراح األمانة العامة لألوقاف 
لدعمها السنوي ملشروع التبرعات العينية 

مبوجب اتفاقية مصرفي اإلطعام والكسوة 
املبرمة بينها وب��ن البيت لتوفير امل��واد 
الغذائية واملالبس, معرباً عن عميق شكره 
لكافة املتبرعن الكرام من األفراد والشركات 
والهيئات واجلمعيات التعاونية؛ على 
متويل مشروع التبرعات العينية ومشروع 

الصدقة اجلارية.
ودع���ا ال��ش��راح احملسنن ال��ك��رام لدعم 
املشروع من خالل قنوات التبرع املتنوعة 

التي يوفرها البيت.

310 آالف دينار 225 طنًا من املواد الغذائية واالستهالكية تكلفتها  بلغت 

5500 أسرة استفادت من مشروع  بيت الزكاة: 
التبرعات العينية في يونيو املاضي

اكد مدير عام الهيئة العامة للشباب الكويتية عبدالرحمن 
املطيري أول أمس االحد أن الهيئة تعتزم التوسع في تطبيق 
برنامج )مكارم( التربوي ال��ذي يستهدف إب��راز السمات 
االيجابية وروح القيادة في األطفال من سن اخلامسة وحتى 

ال�11 ليشمل جميع املناطق التعليمية.
وق���ال املطيري ال���ذي ي���رأس اللجنة العليا لبرنامج 
م��ك��ارم ف��ي تصريح للصحافين عقب جولته ف��ي ن��ادي 
مكارم التربوي التدريبي للفتيات ال��ذي تقيمه الهيئة في 
مركز شباب الشامية ان مت اعتماد خطة برنامج مكارم 
للعام الدراسي املقبل )2017-2018( وأهمها ضم منطقة 
الفروانية التعليمية للبرنامج على أن تتبعها باقي املناطق 

التعليمية وفق خطة مدروسة وذلك بعد جناح البرنامج 
الذي طبق العام الدراسي املاضي في مدارس منطقة اجلهراء 
التعليمية. وأض���اف أن اللجنة املشرفة على البرنامج 
ستقوم باختيار األطفال املشاركن في كلتا املنطقتن في 
منتصف شهر سبتمبر املقبل بناء على استعدادتهم وميولهم 
وقدراتهم الفنية وإمكانيتهم العالية وذلك بالتعاون مع قسم 

علم النفس بجامعة الكويت.
وذكر أن برنامج مكارم سيشهد تنفيذ معرض ملشروع 
)موهبتي( في منتصف نوفمبر املقبل إلبراز إبداعات الطلبة 
املشاركن في البرنامج فيما سيقام معسكر الطالئع لألطفال 

املتميزين في البرنامج في شهر فبراير املقبل.

ولفت ال��ى ان اندية مكارم التربوية ستقام في فترة 
الصيف على غ��رار ما مت ه��ذا العام مشيرا إل��ى أن الهيئة 
ستعمد إلى إنشاء العديد من األندية في األعوام املقبلة بعد 

اإلقبال املميز الذي شهده ناداي الشامية.
وب��ن املطيري ان البرنامج ال��ذي يقام بالتعاون مع 
وزارة التربية يسعى إلكساب األطفال في مقتبل العمر 
سمات القيادة واملعرفة والقدرة على احلوار واحترام الذات 
واآلخرين وغيرها من الصفات احلميدة لصنع رواد وقدوات 
في احمليط املدرسي وذلك بإشراكهم في أنشطة ومشاريع 

تربوية.
وذكر أن البرنامج يعمل على تنمية مهارات املنتسبن 

وتعزيز قدراتهم واستعداداتهم للشخصية القيادية املتميزة 
مشيرا الى ان مشروع منتدى رواد الطالئع قد أفضى إلى 
تشكيل برملان للطفل مبحافظة اجلهراء حيث سيطبق على 
بقية املناطق التعليمية تباعا متهيدا لتشكيل برملان لالطفال 

على مستوى البالد.
واش��اد بجهود املشرفات على النادي ال��ذي يستمر ملدة 
خمسة أسابيع ملا يقدمه من مجموعة من البرامج والفعاليات 
لغرس األخ��الق احلميدة والقيم احلياتية ل��دى الفتيات 
وكذلك بتعاون أولياء األمور مع إدارة النادي مؤكدا حريص 
الهيئة على دعم ورعاية الشباب الكويتي في مختلف األعمار 

واالجتاهات باعتبارهم مستقبل البالد.

ويضم برنامج مكارم خمسة مشاريع هي املنتديات 
والكفاءات الشخصية وتوعية أولياء األم��ور وموهبتي 
ورواد الطالئع ويقام بشراكة مع وزارة التربية ومحافظة 
اجلهراء والفروانية.  يذكر أن اللجنة املشرفة على برنامج 
مكارم تضم في عضويتها أيضا كل من الوكيل املساعد 
لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري والوكيل املساعد 
لقطاع التنمية الشبابية ب��وزارة الدولة لشؤون الشباب 
مشعل السبيعي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
الدكتورة معصومة املطيري ومدير املكتب الفني في الهيئة 
العامة للشباب مشعل احلميداني ورابعة اجلناعي مقررا 

للجنة وخالد الشايع مقرر مساعدا 

يستهدف إبراز السمات اإليجابية وروح القيادة في األطفال

املطيري: نعتزم التوسع بتطبيق برنامج مكارم التربوي 

عبدالرحمن املطيري خالل جولته في نادي مكارم 
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لقطة جماعية للمشاركنجانب من املشاركات التدريبية للفتيات 

ص��رح جمال خالد احلشاش -رئيس جلنة جنوب 
شرق آسيا بجمعية إحياء التراث اإلسالمي–  أن مشروع 
كفالة األيتام من املشاريع اخليرية املهمة ال��ذي تولي 
اللجنة اهتماماً واضحاً به, فهو مشروع إنساني أخالقي 
يحفظ األطفال من الضياع والتشرد, إضافة إلى أنه من 
األعمال الصاحلة التي يتقرب به املسلم إلى الله تعالى, 
فقد حث ديننا اإلسالمي على رعاية اليتيم واإلحسان 
إليه, ولكافل اليتيم أجر عظيم عند الله تعالى, وفي 
احلديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: )أنا وكافل 
اليتيم كهاتن في اجل��ن��ة,وأش��ار بأصبعيه السبابة 
والوسطى(, فكلنا  نحب أن نكون رفقاء النبي صلى الله 

عليه وسلم في اجلنة. 
وأض��اف ب��أن األي��ت��ام الذين يكفلهم محسني دولة 

الكويت يعيشون في دور ومراكز تبرع بها أيضا أهل 
الكويت اخليرين, فهي حتتضنهم وتوفر لهم العيش 
الكرمي اآلم��ن, واستشعاراً للمسؤولية ف��إن اللجنة 
توفد مسئولي اللجنة بصفة دورية لتفقد هؤالء األيتام 
ولالطمئنان على أوض��اع��ه��م املعيشية والصحية 
والدراسية, وحترص اللجنة على التواصل مع كفالئهم 

في الكويت لتزويدهم بتقارير مصورة تبن أحوالهم.
وأشاد احلشاش باللفتة الكرمية من قبل العديد من 
كفالء األيتام وحتملهم النفقات الدراسية لأليتام بعد 
تخرجهم من مراكزهم ألجل أن يتمكنوا من استكمال 
دراستهم اجلامعية, وتواصلهم مع اليتيم في عيد الفطر 
وعيد األضحى بالكسوة والعيدية إلدخال السرور في 

نفوس األيتام.

احلشاش: مشروع كفالة األيتام تولي اللجنة به اهتمامًا واضحًا
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