
محلياتاالحد  13  سبتمبر  2009   16

جمعية الفردوس ومركز ابن باز كّرما الفائزين في حفظ القرآن برعاية محافظ الفروانية
النصافي: حماية الشباب من التطرف واالنحراف مسؤولية كل مواطن حريص على وطنه

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية عبداهلل 
النصافي ان حماية الشباب من التطرف واالنحراف مسؤولية 
كل مواطن شريف يحب بلده، وقال ان أفضل طريقة حلمايتهم 
تسلحهم بكتاب اهلل من خالل مواظبتهم على حفظه والعمل مبا 
جاء فيه، مؤكدا أن مجلس إدارة اجلمعية يقوم بدعم اجلمعيات 
واللجان اخليرية باملنطقة والتي تنظم مسابقات حفظ القرآن 
الكرمي ومنها جلنة زكاة الفردوس التابعة جلمعية إحياء التراث 

اإلسالمي وسعيها الدائم حلماية شباب وناشئة املنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها النصافي خالل حفل تكرمي الفائزين 
في مسابقة الفردوس الرمضانية حلفظ القرآن الكرمي وجتويده 
التي أقيم حتت رعاية محافظ الفروانية الفريق متقاعد عبداحلميد 
احلجي وحضور عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي ومختار 
الفردوس ه����ادي العنزي ومدير العالق����ات العامة مبحافظة 
الفروانية حامد الرشيدي في احلفل الذي نظمته جمعية الفردوس 

بالتعاون مع جلنة الدعوة واالرشاد في الفردوس.
وأضاف النصافي ان مجلس ادارة اجلمعية سيس����تمر في 

دعم هذه املش����اريع االس����المية الناجحة والتي تعود بالنفع 
على أبناء املنطقة فال توجد جتارة أفضل من تلك التي ينشأ 
شبابنا من خاللها حتت ظالل القرآن الكرمي، وحفظه فالشكر 
والعرفان لتلك اللجنة املباركة جلنة الدعوة واالرشاد التابعة 
جلمعية إحياء التراث االسالمي � فرع الفردوس على جهودهم 
الكبيرة في خدمة ش����باب املنطقة. ب����دوره ألقى رئيس مركز 
عبدالعزيز بن باز الداعي����ة فهد املطيري كلمة أوصى خاللها 
باالهتمام باألجيال خيرا ونش����أتهم على حب كتاب اهلل وأن 
نعلمهم العيش في رحاب القرآن الكرمي واالغتراف من معينه 
الذي ال ينضب. وقبل نهاية احلفل قام رئيس وأعضاء جمعية 
الفردوس ورئيس مرك����ز بن باز بتكرمي راعي احلفل محافظ 
الفروانية وتكرمي مدير أمن الفروانية دليهي الهاجري ومختار 
املنطقة وقائد منطقة الفردوس املقدم محمد العجمي وعضو 
املجلس البلدي أحمد البغيلي كما مت تكرمي 45 حافظا للقرآن 
في حفظ جزء واحد الفئة العمرية من 6 الى 12 س����نة فاز من 
املركز األول حتى التاسع عشر: عبداهلل احمد البدوي، أحمد سعد 

عوده، عمر ناصر اخلالدي وسعود الفي وعمر محمد شجاع، 
ولي����د ثامر ثعيل، مخلد ثامر، عبدالرحمن محمد مطر، ناصر 
سحيم معدش، مشعل منزل شايع، عبداهلل احمد محمد، حازم 
محمد عطيه، علي منزل، اس����امه ناصر اخلالدي، عبدالرحمن 
بن����در النصافي، عثمان مزيد اخلالدي، عبداهلل خالد الزعبي، 
خالد زيد املطيري ومحمد أحمد محمد، وفي حفظ جزءين فاز: 
عبدالعزي����ز العنزي، عبدالرحمن علي جبر، محمد بدر احمد، 
عبدالكرمي محمد الهديب، اسالم محمد احلوشي، عبداهلل السلمان، 
عمر زيد املطيري، احمد مخلد محمد، عبدالعزيز محمد جاسم، 
فريد موالنا امداد اهلل، علي عبيد الزعبي، دعيج فرحان دعيج، 
عمر فارس العنزي، عب����داهلل زيد املطيري بدر زيد املطيري 
ومشعل س����عد عوده، وفي فئة حفظ ثالثة أجزاء فاز تسعة 
متس����ابقني هم: خيراهلل املعيوف، أحمد عبده صالح، محمود 
فراج حفني، غامن غالب عوض، امني االس����الم وهاب مونشي، 
تفضل احلق كولومدر علي، حافيظ الرحمن عبدالعزيز، خالد 

حمود عماش، عبدالرحمن السمان بوزيد.

البسام: جميع خدمات »بيتك« اآللية 
متوافرة لمساهمي جمعية النزهة التعاونية

جمعية القادسية: مخاطبة المدارس 
لتزويدها بمتطلبات الحد من انتشار اإلنفلونزا

فهد البسام

د. مشاري الرويح

أحمد البغيلي يكرم أحد الفائزين

متوافرة حاليا وبشكل مؤقت »حتى 
يتم تركيب جهاز السحب اآللي« 
من خالل س����يارة »موبي بيتك« 
والتي تعتبر جهاز س����حب آلي 
متنقال ويقدم خدمات »الشامل« 
كذلك، مت وضعه امام مبنى السوق 
املركزي اخلاص باجلمعية. واخيرا 
شدد البسام على ان مجلس ادارة 
جمعي����ة النزه����ة التعاونية لن 
يألو جهدا في سبيل تقدمي افضل 
واحدث اخلدمات بشكل يتماشى 
مع متطلبات املساهمني وسكان 
املنطقة، كما اضاف انه يرجو من 
املساهمني والسكان عدم التردد في 
التوجه ملبنى االدارة لتقدمي اية 
اقتراحات او ش����كاوى من شأنها 
تطوي����ر آلية العم����ل واخلدمات 

املقدمة.

ادارة اجلمعية، وذلك بالتعاون 
الدعوى واإلرشاد،  مع جلنة 
بتوزي���ع جوائز املس���ابقة 
الرمضانية ال� 25 حلفظ القرآن 
الكرمي بصالة الشيخة مرمي 
القادسية، باالضافة  مبنطقة 
الى تكرمي أئمة مساجد املنطقة 
واملؤذنني حيال ما بذلوه من 
جهد طيب طوال شهر رمضان 

املبارك.
وانتقل الرويح الى اجلانب 
التجاري، حيث ذكر ان مهرجان 
القرطاسية والعودة للمدارس 
الذي نحن بصدده اآلن يأتي 
ضمن سلس���لة املهرجانات 
التي تنظمها اجلمعية والتي 
شهدها عام 2009 حيث انطلقت 
انشطة املهرجان اعتبارا من 
20 اغسطس املاضي بصالة 
املهرجان  املعارض وحظ���ي 
بإقب���ال كبي���ر م���ن داخ���ل 
وخ���ارج املنطق���ة لتوفي���ر 
الدراسية  جميع املستلزمات 
ذات اجلودة العالية باسعار 
تنافسية ليس لها نظير في 
االس���واق التجارية املوازية 
وتب���اع احلقائ���ب بأقل من 
سعر التكلفة هدفنا هو حماية 
املستهلك والتخفيف من االعباء 
املالية، خاصة في ظل الظروف 

الراهنة لغالء املعيشة.
ووع���د الرويح باملفاجآت 
املرتقبة ألهالي القادسية في 
القري���ب العاج���ل بإذن اهلل 
حتى نحقق م���ا يطمح اليه 

املساهمون.

عادل العتيبي
ص����رح عضو مجل����س ادارة 
جمعية النزهة التعاونية ومقرر 
اللجنة االدارية واملالية فهد البسام 
بأنه بناء على رغبة بعض مساهمي 
جمعية النزهة التعاونية وسكان 
املنطقة الكرام وبعد القيام بدراسة 
حتليلية مختصرة لعمالء البنوك 
التجارية من سكان املنطقة تبني 
ان ما نسبته 35 � 40% من سكان 
املنطقة لديهم حسابات في بيت 
التموي����ل الكويت����ي، وعليه فقد 
ق����ام مجلس االدارة بالتنس����يق 
مع املس����ؤولني في بيت التمويل 
الكويتي لتوفير جميع اخلدمات 
اآللية لعمالء بيتك بشكل خاص 
واصحاب العملي����ات املصرفية 
بشكل عام من خالل تركيب جهاز 
السحب اآللي A.T.M في السوق 
املرك����زي كمرحل����ة اولى من ثم 
تركيب جهاز »الشامل« كمرحلة 
ثانية. وافاد بأن جهاز »الشامل« 
يتميز ع����الوة على تقدمي جميع 
العمليات املصرفية اآللية بتقدمي 
خدم����ات ايداع االم����وال النقدية 
والش����يكات، كما يتميز بكفاءته 
وسرعة استجابته لعمليات االيداع 
النقدي وكذلك ايداع الشيكات في 
حس����ابات عمالء بيتك في وقت 

قياسي ودون عناء يذكر. 
واوضح البسام في تصريح 
صحافي ان جميع هذه اخلدمات 

صرح رئيس مجلس إدارة 
القادسية د.مشاري  جمعية 
الرويح ب���أن إدارة اجلمعية 
بادرت باإلس���راع مبخاطبة 
املنطق���ة ملوافاتنا  م���دارس 
باالحتياجات واملس���تلزمات 
الضرورية املطلوب توفيرها 
باملدارس نظرا لقدوم الفصل 
الدراسي االول وحتى نتمكن 
من تزويد م���دارس املنطقة 
مبتطلباته���ا املرتبط���ة بهذا 
املرض للحد من انتشار مرض 
انفلونزا اخلنازير بني الطلبة 
والطالبات نتيجة االختالط، 
ناشد مدارس املنطقة التعامل 
اجل���دي وعدم الته���اون مع 
ه���ذا الوب���اء اخلطي���ر حال 
ظهور ع���ارض من عوارض 
ه���ذا املرض ملنع انتش���اره. 
وناش���د الرويح كذلك جميع 
الهيئات واملؤسسات احلكومية 
االس���تنفار اجلماعي واتخاذ 
كل التدابير الوقائية للحماية 

من املرض.
وقال: عل���ى جهاز االعالم 
التكثيف من حمالته االعالنية 
سواء املس���موعة او املرئية 
ح���ول هذا امل���رض وطريقة 
نقل العدوى وكيفية احلماية 
والتعام���ل مع ه���ذا املرض 

بطريقة تسترعي االنتباه.
ثم انتقل الرويح قائال: أهنئ 
اخوانن���ا ذوي االحتياجات 
اخلاصة ب���أن مجلس االدارة 
أقر الالئحة الداخلية للمعاق 
وجار اصدار الهويات املدون 
بها نوع االعاقة والتي متنح 
حاملها ممي���زات ميتاز بها، 
ال���ى ان اجلمعية عهد  الفتا 
عنها انها س���باقة الى كل ما 
يخدم ويس���هم ف���ي حتقيق 
آمال وطم���وح اهالي منطقة 
بالذكر  القادس���ية، واجلدير 
ان مجلس االدارة يكثف من 
جهوده لتوسيع نطاق خدمات 
اجلمعية واالرتقاء باملستوى 
االجتماع���ي واالقتص���ادي 
الذي يعد بدوره من الركائز 

االساسية التي تقوم عليه.
واس���تطرد قائال: ستقوم 

بعد االتفاق مع مسؤولي بيت التمويل


