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وزيــر التربية ووزيــر التعليم 
العالي د. حامد العازمي بدأ عهده 
في الوزارة بروح إصالحية وحّول 
أقواله إلى أفعال وظهر ذلك جلياً 
بحسمه الشديد في مواجهة الغش 
في الثانوية ولم ينظر النخفاض 
نسبة النجاح... وكذلك مواجهة 
ملف الشهادات املــزورة.. سياسة 
رج للكويت أجياالً تدرك  جديدة تَخّ
قيمة السهر والتعب والكد وتساهم 

في بناء البلد ال تخريبه ..
و«الــوســط« تقدم »باقة ورد« 
للوزير  د.حامد العازمي .... عساه 

د. حامد العازميعلى القوة.

في مؤسسات القطاع اخلاص

»الهيكلة« يوقع مذكرة تفاهم مع املشروع الوطني 
للمتقاعدين لتوظيف أصحاب اخلبرات 

وقع برنامج اعــادة هيكلة القوى العاملة 
ــس االربــعــاء  واجلــهــاز التنفيذي لــلــدولــة أم
مذكرة تفاهم مع املشروع الوطني للمتقاعدين 
ــاب اخلــبــرات الــوطــنــيــة في  ــح لتوظيف اص

مؤسسات القطاع اخلاص.
وقال أمني عام البرنامج فوزي املجدلي في 
تصريح صحفي خالل حفل التوقيع انه سيتم 
تشغيل املتقاعدين وفقا لالليات املعتمدة في 
برنامج اعادة الهيكلة ووفق ما يتوفر من فرص 

عمل لهذه الفئة مبختلف شرائحها.
وأضـــاف ان توقيع مــذكــرة التفاهم يأتي 
لتنسيق اجلهود التي يبذلها الطرفني رغبة 
في مد جسور التعاون فيما بينهما مبا يؤدي 
إلى حسن استخدام الفرص الوظيفية املتاحة 

وتهيئتها لتوظيف أصحاب تلك اخلبرات.
واشـــار املجدلي الــى ان البرنامح يلتزم 
بتوفير فرص الصحاب اخلبرات املسجلني لدى 
املشروع الوطني واجلادين في العمل بكافة 

مجاالت القطاع اخلاص.
وقــال انه سيتم توجيه اصحاب اخلبرات 
بالتسجيل في )نظام ذوي اخلــبــرات اآللــي( 
للتأكد مــن حفظ بياناتهم مــا سيسهم في 
تسويقها للقطاع اخلـــاص حــســب الــفــرص 

املتوفرة وحسب فئاتهم املختلفة.
من جانبه قال الدكتور عبدالقادر عبداجلادر 
رئيس املشروع الوطني للمتقاعدين ان الهدف 
الرئيسي من هذه املذكرة تغيير نظرة املتقاعدين 
وان يسهموا في العمل الدائم لتحقيق خطة 

التنمية الوطنية للدولة.
وأضــاف ان املشروع قام بتوقيع مذكرات 
تفاهم مع عدد من اجلهات في الدولة كاملعهد 
الــعــربــي للتخطيط وكــذلــك املجلس االعلى 

للتخطيط والتنمية.
وأوضــح ان املتقاعدين ستكون لهم فرص 
جيدة في ايجاد فرص عمل جديدة ليكونوا اكثر 

فاعلية في املجتمع. برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
وقــع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية اتفاقية الرصيد املتبقي من املنحة رقم )31( 
بني منغوليا والصندوق بقيمة 059ر1 مليون دينار 
كويتي )نحو 5ر3 مليون دوالر ألمريكي( لالسهام 
ــان اجلــديــد في  ــدورخ فــي متويل مــشــروع مطار ان

محافظة هنتي.
وقال الصندوق في بيان صحفي أمس األربعاء 
إن مشروع مطار اندورخان يهدف إلى دعم التنمية 
االقتصادية واالجتماعية إلقليم هنتي عبر توفير 
البنية التحتية الالزمة للنقل اجلــوي متوقعا أن 

يستكمل املشروع في 30 يونيو عام 2021.
وأوضــح أن املشروع يشمل كل األعمال الالزمة 
لتشيد املــطــار مــن خــالل بناء املــدرجــات وأنظمة 
االتصاالت ومحطات الكهرباء اخلارجية ومعدات 
ــة اجلــويــة فضال عــن اخلــدمــات  ــالح املــراقــبــة وامل
االستشارية الالزمة لالشراف على تنفيذ األعمال 

كافة.

وذكر الصندوق أنه سبق وقدم حلكومة منغوليا 
أربــعــة قــروض لتمويل مــشــروعــات فــي قطاعات 
مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 9ر23 مليون دينار 
)نحو 9ر78 مليون دوالر( فضال عن تقدمي معونتني 
بقيمة 433 ألــف دينار )نحو 4ر1 مليون دوالر( 
لتمويل إعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية 

ومت دمجهما بقرضني لذات املشروعني.
ووقـــع اتفاقية الــقــرض نيابة عــن الصندوق 
الكويتي نائب املدير العام غامن الغنيمان في حني 
وقعها نيابة عن حكومة منغوليا سفيرها في دولة 

الكويت تشينتوشيغ زوريغت.
وأسس الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية باعتباره صندوقا ماليا كويتيا في 31 
ديسمبر عام 1961 بهدف توفير وإدارة املساعدات 
املالية والتقنية لــلــدول العربية والنامية دعما 
لسياسة الــكــويــت اخلــارجــيــة وتــعــزيــز ملكانتها 

العاملية.

لإلسهام في متويل مشروع مطار اندورخان اجلديد

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية 
استكمال منحة ملنغوليا بقيمة مليون دينار 

الصندوق الكويتي للتنمية

خالل اللقاء التنويري للطالب الذين يستعدون للدراسة في أميركا

سيلفرمان: أشكر الوزير العازمي على جهوده احلثيثة مع الطلبة

ــس  ــوران ــي ل ــك ــري قـــال كــلــمــة الــســفــيــر األم
سيلفرمان خالل اللقاء التنويري للطالب الذين 
يستعدون للدراسة في أمريكا، أود أن أتقدم 
بالشكر لالحتاد الوطني لطلبة الكويت- فرع 
الواليات املتحدة األمريكية على تنظيمهم هذه 
الفعالية وملنحي فرصة التحدث معكم جميعاً 

هذا املساء.
كما أتقدم بالشكر لصديقي، وزير التعليم/ 
وزير التعليم العالي د. حامد العازمي وطاقم 
عمله على جهودهم احلثيثة التي يبذلونها 
لضمان حصول الطلبة الكويتيني على الدعم 
املادي وأشكال أخرى من الدعم ملباشرة الدراسة 

في اجلامعات األمريكية عالية اجلودة.
وجلميع الطالب احلاضرين هنا الليلة، ألف 
مبروك لكم على إجنازاتكم األكادميية. لكم مني 
خالص التحية على اتخاذكم قرار الدراسة في 
أمريكا. كما يسعدني رؤية بعض األهالي بني 
احلضور الليلة.  بداية أود أن أتقدم بالتهاني 
والتبريكات جلميع األهالي فأنتم جزء هام من 
جناح أبنائكم. ال تنسوا أيها الطلبة ان تتقدموا 
بالشكر ألهاليكم هــذه الليلة على توفيرهم 
فرصة الدراسة في اخلارج ومتكينكم من بناء 
أســس جناحكم فــي احلــيــاة. أمتنى منكم أن 
تعدوهم بأن تعملوا بجد كي يفخروا بكم فهم 

عملوا بجهد ملنحكم هذه الفرصة.
أيها األهــالــي: كونوا على ثقة بــأن قراركم 
ــي اجلــامــعــات  ــة ف ــدراس ــل ــــال أبــنــائــكــم ل إرس
األمريكية )األفــضــل على مستوى العالم( 
يعد استثماراً حكيماً في تعليمهم ومسيرتهم 
املهنية ومبستقبلهم كــراشــديــن مسؤولني 
ومواطنني عامليني. وأيها الطلبة: إنني واثق 
بأنكم ستتوصلون إلى قناعة بعد عدة أشهر من 
اآلن بأن قضاءكم الوقت في أمريكا )أكادميياً 
كطلبة في اجلامعات األمريكية واجتماعياً لدى 
انخراطكم في املجتمع األمريكي وجتولكم عبر 
الواليات األمريكية( سيساهم في تطوير ذاتكم 
كراشدين وسيساهم في تعزيز آفاق تطوركم 

الوظيفي. تتمتع الواليات املتحدة والكويت 
بشراكة قوية ومستدامة في مجال التعليم 
متتد إلى خمسة أجيال سابقة. سيوفر تعليمكم 
العالي في الواليات املتحدة األمريكية فرصة 
لتعزيز هذه العالقات املتينة والــوديــة، ذات 
املصالح املشتركة بني بلدينا. منذ بداية العام، 
حصل أكثر من 900 طالب وطالبة كويتيني 
على منح دراسية من وزارة التعليم العالي 
للدراسة في الواليات املتحدة األمريكية ونحن 
نتوقع ازدياد هذا العدد بشكل ملحوظ.  يختار 
الطلبة الكويتيون الدراسة في أمريكا أكثر من 
أي دولة أخرى كما تأتي الكويت ضمن قائمة 
أعلى 20 دولــة ممن يتواجد أبناؤها كطلبة 
دوليني في اجلامعات األمريكية.  يعد هذا باألمر 
اجليد للواليات املتحدة األمريكية وللكويت 
أيضاً.       إننا في السفارة ملتزمون مبساعدتكم 
على النجاح أكادميياً في الــواليــات املتحدة 
كي تنجحوا مهنياً في الكويت.  وإنني أعتقد 
بأنكم ستجدون حرصاً مماثالً على جناحكم 
لدى أعضاء الهيئة التدريسية واملستشارين 

األكادمييني في اجلامعات التي ستلتحقون بها. 
أدعوكم للتعرف عليهم والعمل معهم.

تفتخر اجلامعات والكليات األمريكية بالبيئة 
املرحبة التي توفرها جلميع الطلبة وأود 
هنا التأكيد على أنه مرحب بكم في الواليات 
املتحدة. لقد قامت عدد من إدارات اجلامعات 
بالتعاون معاً إليصال رسائل خاصة ومباشرة 
للطلبة الدوليني حتت شعار #إنه_مرحب_ بكم_ 

.)YouAreWelcomeHere#( هنا
أيها السيدات والسادة، إنكم على وشك بدء 
ما قد يشكل أكثر الفترات التي لن تنسوها من 
ذاكرتكم. سوف تكون وقت البدايات اجلديدة 
والتجارب اجلــديــدة املمتعة وسيأتي معها 
بعض التحديات الصعبة.  كونوا على يقني 

بأنكم لن تواجهوا هذه التحديات وحدكم.
باإلضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في 
جامعاتكم، ستجدون العديد من األشخاص 
ممن سيقدمون لكم الدعم ومساعدتكم على 
النجاح في رحلة استكشافكم للواليات املتحدة. 
فليكم الدعم املقدم من عائالتكم وأصدقائكم 
ــاد الوطني ومــن املكاتب الثقافية  ومــن االحت
الكويتية في واشنطن ولوس أجنلوس ووزارة 
التعليم العالي والتجمعات الكويتية احليوية 
املــوجــودة في عديد من اجلامعات. أنصحكم 

بالتواصل وطلب املساعدة عند احلاجة.
سيقوم البعض منكم بتحسني مهارات اللغة 
اإلجنليزية قبل بدء املقررات اجلامعية. ال شيء 
يضاهي ذلك أهمية إن أردمت االستفادة فعلياً من 
جتربة الدراسة في أمريكا. ولهذا السبب، قمنا 
في السفارة بتنظيم ومتويل ورشات تدريبية 
ملعلمي اللغة اإلجنليزية هنا فــي الكويت 
لتهيئة الطلبة قبل بــدء الــدراســة اجلامعية 
وبالتالي يحصل الطلبة على أفضل الفرص 
للنجاح في مسيرتهم املهنية. أيها الطلبة: إن 
جناحكم في اجلامعة مرتبط مبدى التزامكم 
ــرات الــدراســيــة والتحضير  ــاض حــضــور احمل
لالمتحانات ومدى تفكركم واستيعابكم ملا يتم 

تعليمه في اجلامعة ومــدى محافظتكم على 
وضعكم القانوني في أمريكا. إن هذا ال مينع أن 

تستمتعوا أيضاً مبا تقدمه احلياة اجلامعية.
قــد تكون هــذه أول مــرة ستعيشون فيها 
لوحدكم.  سيكون األمر ممتعاً إال أنه أيضاً يعد 
وقتاً لتذكر املسؤولية الشخصية كممثلني 

لعائالتكم ومجتمعاتكم وبلدكم.
ــقــرار نــهــائــي حــول  ــم يــصــل منكم ل وملـــن ل
اجلامعة التي سيلتحق بها، نحن موجودون 
ملساعدتكم فــي اختيار الكلية أو اجلامعة 
املناسبة لكم. إن املستشارة األكادميية لدى 
السفارة كارين نصر الله متواجدة هنا الليلة 
لتوفير املعلومات الــتــي حتتاجونها حول 
البرامج األكادميية واجلامعات في الواليات 
املتحدة. سيتواجد أيضاً ممثلني عن القسم 
القنصلي لإلجابة عن استفساراتكم مبا في 
ذلــك إجـــراءات التقدمي للتأشيرة الدراسية 
وكيفية احلفاظ على وضعكم القانوني كطلبة 
في أمريكا. وإن كانت لديكم أسئلة أوسع من 
ذلك أو أردمت أن تعرفوا كيف هي حياة الطالب 
اجلامعية، أنا على أمت االستعداد ملشاركتكم 
ــاص.  لقد مرت سنوات عدة منذ أن  رأيــي اخل
كنت طالباً جامعياً إال أنني أب فخور لولدين 
تخرجوا من اجلامعات في السنوات القليلة 
املاضية. واحد منهم يقوم حالياً بعمل مقابالت 

لاللتحاق ببرنامج الدراسات العليا.
وعــلــى مــســتــوى أكــثــر عملية، أنصحكم 
بالتقدمي لتأشيرتكم الدراسية مبكراً. تشكل 
مواعيد التأشيرات الــدراســيــة أولــويــة لدى 
السفارة. ميكنكم التقدمي على التأشيرة بأي 
وقت إال أننا قمنا باإلضافة إلى ذلك بتخصيص 
ــام الستقبال الطلبة كــان أولــهــا يــوم أمس  أي
اإلثنني املوافق 16 يوليو وسيتم تخصيص 
يوم اإلثنني املوافق 23 يوليو لنفس الغرض. 
ــرة أخـــرى على اختياركم الــدراســة  شــكــراً م
فــي الــواليــات املتحدة وأنــا على يقني بأنكم 

ستكونون سعيدين جداً بهذا القرار.

السفير األميركي لورانس سيلفرمان

ينظم فــريــق تــراحــم التطوعي التابع للهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية رحلة شبابية تربوية 
خيرية كشفية رحلة التراحم بالتعاون مع جمعية 
عطاء لالغاثة االنسانية بدءا من 25 يوليو اجلاري 
وملدة ثمانية ايام بدولة تركيا بني مدينتي اسطنبول 
واورفا مبشاركة نخبة من املتخصصني والتربويني.

وقـــال رئــيــس فــريــق تــراحــم التطوعي ناصر 
ــازال  البسام فــي تصريح صحافي إن الفريق م
يستقبل بــيــانــات الــراغــبــني فــي املــشــاركــة بهذه 
https://goo.gl/forms/ الرحلة على رابط
WNPiFf4V805MvJEF3، وعلى من يرغب 
أن يــســارع إلــى التسجيل واإلطـــالع على شــروط 

وضوابط املشاركة.
وأشــار إلى إن الرحلة تهدف إلى تعزيز بعض 
املهارات واملفاهيم واألساليب التربوية والكشفية 
واحلياتية والتطوعية التي ترتقي بشخصية 
الشاب، حيث من املقرر أن يقضي املشاركون خمسة 
أيام مبدينة اسطنبول للتدريب والترفيه واكتساب 
املهارات، وثالثة أيام أخرى مبدينة اورفا لتوزيع 
املساعدات اإلنسانية على عشرات أيتام وعائالت 
الالجئني السوريني، وسيشارك بالرحلة نخبة من 
التربويني وهم األساتذة حمد القطان وداود اخلراز 
واحمد العجمي وفــراس البراك إلى جانب رئيس 

الفريق.
ــاف البسام ان برنامج الرحلة مت اعــداده  وأض
بعناية شديدة إلكساب املشاركني أكثر من 20 مهارة 
مختلفة ومتنوعة من بينها مهارات التخطيط للحياة 
وحتديد األولويات وقــراءة الذات ووضع األهداف 
و التواصل واالتــصــال واإللــقــاء والتحكم بالذات 
والتخطيط الشخصي والعمل اجلماعي والتطوع 
والبذل والعطاء واحلــث على فعل اخلير والقدرة 

على حل املشكالت وحتمل املسؤولية
والثقة بالنفس والتفكير واتــخــاذ الــقــرارات 
والسالمة الشخصية واإلسعافات االولية وهندسة 

التوازن ومهارات قيادية على طول فترة الرحلة ، 
باإلضافة إلى مهارات كشفية متعددة ومنها معرفة 
أنــواع مواقد النار وطــرق اشعالها مهارات العقد 
والربطات وأهميتها في حياتنا، باإلضافة الى فقرات 

ترفيهية متنوعة.
وكشف البسام أن من برامج الرحلة برنامج 
ــرات الــتــطــويــري، والــبــرنــامــج السياحي  ــام ــغ امل
والترفيهي واخليري االغاثي مبشاركة كادر متميز 
من املشرفني التربويني ، مشيرا إلى إنه على ولي أمر 
الطالب أن يقدم املعلومات املطلوبة منه في استمارة 
التسجيل مرفقاً معها صورة اجلواز على ان تكون 
املعلومات املرفقة في اإلستمارة مسجلة بصورة 
دقيقة وصحيحة ، ويتحمل وحـــده أي تبعات 
تظهر بسبب عدم دقة املعلومات أو صحتها ، وأن 
إلدارة البرنامج البحث واالختيار والتسجيل في 
املؤسسات ذات العالقة بتنسيق وترتيب البرنامج 

وحتديد أماكن السكن والطعام
والتنقل وخالفة نيابة عن الطالب وغيرها من 

متطلبات الرحلة .
وتابع قائاًل: من واجــب ولي أمر الطالب أيضاً 
أن يقر بأن يلتزم الطالب باخللق واملظهر احلسن 
وعدم استخدام اللبس غير الالئق ، و أن الطالب ال 
يعاني من أي أمراض أو حساسية من مأكوالت أو 
أدوية معينة مزمنة أو حادة وإال عليه اإلفصاح قبل 
االلتحاق بالبرنامج ، وأن يتقيد ويلتزم بالتعليمات 
الصادرة من إدارة البرنامج ، كما أن على الطالب 
االلتزام بالقانون العام لدولة تركيا ، الفتا إلى إن 

رابط التسجيل يتضمن تفاصيل أخرى عديدة.
ولفت إلى إن أحد أهــداف البرنامج االسهام في 
تــأمــني بعض االحــتــيــاجــات األســاســيــة للعائالت 
السورية الالجئة في منطقة أورفا من خالل توزيع 
ــل امهات  كوبونات مــواد غذائية تــوزع على االرام
االيتام ، وسالل غذائية على االسر الذين يقطنون في 

الكهوف والريف ، واستماع الشباب الى جتاربهم.

20 مهارة وخبرة حياتية وتطوعية إلكساب املشاركني أكثر من 

»تراحم التطوعي« ينظم رحلة شبابية 
تربوية خيرية كشفية إلى تركيا

رحلة شبابية لفريق تراحم التطوعي

ال��ت��ع��ل��ي��م م��ج��ال  ف��ي  وم��س��ت��دام��ة  ق��وي��ة  ب��ش��راك��ة  وال��ك��وي��ت  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ت��ت��م��ت��ع 

الثويني: نتقدم بالشكر للمتبرعني في هذا املشروع

»النجاة اخليرية« افتتحت بئر 
»مشاري العرادة« بدولة تشاد

أعلن رئيس قطاع املــوارد 
واإلعــــالم بجمعية النجاة 
اخليرية عمر الثويني افتتاح 
ــــوازي بــدولــة تشاد  بئر ارت
بــاســم »مـــشـــاري الـــعـــرادة« 
رحمه الــلــه. وتــقــدم بالشكر 
ــن جــســدوا  ــذي للمتبرعني ال
مبساهمتهم في هذا املشروع 
معاني الوفاء والتقدير لشاب 

خلوق من شباب الكويت.
وقال الثويني: نظراً ملكانة 
األخ مشاري العرادة وما قدمه 
في حياته القصيرة من أنشطة 
ـــة داخـــل  ـــوي ــة ودع ــي ــان ــس ان
الكويت وخارجها ، وما أبدعه 
مــن أناشيد إسالمية مميزة 

،  فقد قامت جمعية النجاة 
وغيرها من اجلهات اخليرية 
بــالــدعــوة للتبرع ملشاريع 
ــى قبوالً  ــو مــا الق باسمه وه

كبيرا من أصدقائه ومحبيه.
وأضـــــاف: اخــتــرنــا مكان 
ــاد حيث  ــش الــبــئــر بـــدولـــة ت
يحتاج الــنــاس هــنــاك بشدة 
ــد عبر  ــى املـــاء الــعــذب ، وق إل
أهالي املنطقة التي أقيم بها 
البئر عن سعادتهم الغامرة 
عند افتتاحه ، ودعوا للراحل 

الكرمي بالرحمة واملغفرة.
وبـــني الــثــويــنــي أن إقــامــة 
ــة بــاســم  ــري ــي ــع اخل ــاري ــش امل
ــوا عن  ــل ــن رح ــذي األحـــبـــاء ال

دنــيــانــا وإهــــداء ثــوابــهــا لهم  
أصبح طبعا أصيالً لدى أهل 
الكويت ، وأضـــاف: نحرص 
في جمعية النجاة اخليرية 
على تلبية رغبة احملسنني في 
هــذا اجلانب ، ونقوم بتنفيذ 
ما يتبرعون به من مشاريع 
باسم أقاربهم أو أصدقائهم 
،  وتوثيقها بالصور ومقاطع 

الفيديو.
وختم الثويني تصريحه 
بالدعاء بــأن يتقبل الله هذا 
الــعــمــل ، وأن يــكــتــب األجــر 
والثواب لألخ مشاري العرادة 
ولكل من تبرع ،  إنــه على ما 

يشاء قدير.

ورد  ب�����اق��������ة     
العالي   التعليم  وزير  التربية  وزير 

لتقدمي العون واملساعدة والدعم للمحتاجني واملعوزين

الزيد: مناء واألمانة العامة لألوقاف.. شراكة إستراتيجية في مشروع األضاحي
أكـــد مــديــر عـــام منـــاء لــلــزكــاة والتنمية 
املجتمعية بجمعية اإلصـــالح االجتماعي 
ناصر عبد العزيز الزيد أن مناء متضي قدما 
في حتقيق رؤيتها اإلستراتيجية الرامية نحو 
تفعيل دور الشراكات مع كافة املؤسسات 
واجلهات والهيئات املانحة نحو تقدمي العون 
واملساعدة والــدعــم للمحتاجني واملعوزين 
ــاء وضــعــت ضمن  واملــلــهــوفــني مبيناً أن من
ــرورة التعاون  استراتيجيتها اخليرية ض
والشراكة مع اجلهات اخليرية وذلك بهدف 
تطوير العمل اخليري وتفعيل آلية تعامله 

سواء كان مع املؤسسات واجلهات الرسمية 
أو مع جميع أفراد املجتمع.

وأضاف الزيد أن الشراكة االستراتيجية 
بني املؤسسات أصبحت من أهم األعمدة التي 
يرتكز عليها العمل اإلنساني واخليري، فلم 
يعد بإمكان املؤسسات اخليرية أن تعيش 
في معزل عن بعضها البعض مشيراً إلى أن 
الشراكة املجتمعية من قيم مناء أرستها في 
عملها وذلــك بهدف التكامل مع املؤسسات 

اخليرية األخرى.
وأوضـــح الــزيــد أن االستراتيجية التي 

وضعتها مناء تنطلق من ضرورة الشراكة مع 
اآلخرين بقوة واحترافية مهنية حيث تأتي 
شراكتنا مع بعض املؤسسات الرسمية وعلى 
رأسها األمانة العامة لألوقاف في املشروعات 
املوسمية املختلفة منها والئم إفطار الصائم 
في شهر رمضان املبارك ومشروع األضاحي 
مؤكداً على أن األمانة العامة لألوقاف تعد 
شريكاً استراتيجياً فــعــاالً يعكس ويعزز 
مفهوم الشراكة بني مناء واالمانة ودورهــا 
البارز في جناح املشروعات اخليرية التي 
تقوم بتنفيذها مناء سنويا من ريع أوقاف 

دائمة لدى األمانة العامة لألوقاف.
ــال الــزيــد أن التنسيق االستراتيجي  وق
بني املانحني واملنفذين أمر ضروري لتحقيق 
أفضل النتائج بأفضل الطرق لــذا كــان من 
األهمية مبكان تعزيز سبل الشراكة بني مناء 
واألمانة العامة لألوقاف من خالل املشروعات 
اخليرية املختلفة مبيناً أن مناء ستقوم على 
تنفيذ مشروع األضاحي هذا العام بدعم من 
الشريك االستراتيجي لها وهي األمانة العامة 
لــألوقــاف، وبالتعاون مع الشريك امليداني 

ناصر الزيدوهي شركة نقل وجتارة املواشي.


