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يتوجه اليوم إلى جنيڤ 

المضف يشارك في اجتماعات 
مجلس األمم المتحدة للتعويضات

المركز لبنة تضاف إلى صرح الدعوة في الكويت

العمر: بدء التسجيل بمركز إعداد 
الدعاة التابع إلدارة الدراسات 

رندى مرعي
يتوجه رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة لتقدير التعويضات 
خال���د املضف الى جنيڤ اليوم 
للمشاركة في االجتماعات ال� 68 
ملجلس ادارة جلنة االمم املتحدة 
للتعويضات وذلك إللقاء كلمة 
الكوي���ت امام املجل���س والتي 
ستتركز على اهم النقاط املطروحة 
للمناقشة على جدول االعمال، 
الكويت  وسيقدم املضف باسم 
الش���كر الى جلنة االمم املتحدة 
للتعويضات على اس���تمرارية 
التعويضات، ودفع  آلية دف���ع 
التعويض الذي مت في 29 ابريل 

و29 يوليو واكتوبر 2009.
كما ش���دد املض���ف على ان 
تس���تمر دفع���ات التعويضات 
بانتظ���ام وحتس���ن الوض���ع 
التعويضات  املالي بصن���دوق 
الكامل  الدفع  بطريقة تضم���ن 
التعويضات  واملتواصل ملبالغ 
جلميع املطالبات وخاصة متويل 
مشاريع اعادة تأهيل البيئة التي 

أعلن مدير ادارة الدراس���ات 
العام على  االسالمية واملشرف 
مركز اعداد الدعاة بوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية محمد العمر 
عن بدء التس���جيل لقبول دفعة 
جديدة من الراغبن في الدراسة 
مبركز اعداد الدعاة والذي ستبدأ 
الدراس���ة به اعتبارا من فبراير 
املقبل، مشيرا الى ان التسجيل 

للرجال الكويتين فقط.
وأش���ار العمر ال���ى ان دور 
مرك���ز اعداد الدع���اة يتمثل في 
الدعاة املؤهلن  اعداد وتخريج 
تأهيال متميزا ليساهموا في تنمية 
املجتمع وترس���يخ قيم احملبة 
واملودة والتس���امح بن أفراده، 
معتبرا مركز اعداد الدعاة لبنة 
تضاف الى صرح الدعوة الشامخ 

بالكويت.
وبن مدير ادارة الدراس���ات 
االس���المية ان اع���داد وتخريج 
مجموعة متميزة من الدعاة كل 
عامن يأتي في مقدمة مركز اعداد 
الدعاة، اضافة الى االرتقاء بلغة 
اخلطاب االسالمي ليكون فاعال 
ومؤثرا ومتفاعال ومتماشيا مع 
مستجدات العصر والسعي الى 
الوس���طي املعتدل،  الفكر  نشر 
القيم  العمل على غرس  وكذلك 
االسالمية في املجتمع واملساهمة 

في التنمية الثقافية.
الدراسة باملركز،  وعن نظام 
أوضح العمر ان مدة الدراس���ة 
سنتان دراسيتان تقسم السنة 
الى فصلن دراسين مدة كل فصل 
دراسي 16 أسبوعا، علما ان عدد 
ايام الدراسة 3 أيام اسبوعيا، اما 
االمتحانات فتعقد في نهاية كل 
فصل دراسي فيما درسه الطالب 
النتيجة  ويتقرر على أس���اس 
انتقاله للفصل الدراس���ي الذي 

العمار: زيادة السيولة إلى 1.7 مليون دينار

وديعة بمليون دينار لزيادة دعم الخدمات في جمعية سعد العبداهلل
بشرى شعبان

كشف رئيس مجلس ادارة جمعية سعد 
العبداهلل التعاونية ناصر العمار ان مجلس 
االدارة عمل على النهوض باجلمعية بعدما 
كانت تعاني من عجز بأكثر من 200 ألف دينار 
فحول ذلك الى ارباح وزيادة في الس���يولة 
ووصلت الى مليون وسبعمائة الف دينار 
باملقارنة مع السنة املنتهية في 2008/10/31. 
وقال في تصريح صحافي انه مت التركيز في 
العمل على استثمار أفرع جديدة بعدة أنشطة 
لتوفير افضل اخلدمات ألهالي املنطقة، وكان 
لذلك اثر ايجابي في زيادة السيولة وهذا ما 
دفع مبجلس االدارة التخاذ قرار فتح وديعة 
مببلغ مليون دينار لدعم ايرادات اجلمعية 

من حصيلة أرباحها املستقبلية.

وزاد بأنه بلغت قيمة الودائع من أصل 
املبلغ االجمالي ل� 1.7 مليون دينار.

التي اجنزه���ا املجلس،  وعن االعم���ال 
استعرض العمار أهمها والتي تشمل أفرعا 
مستثمرة في مركز الضاحية، حيث تسعى 
االدارة من خاللها لتوفير عدة انشطة وخدمات 
مختلفة ألهالي املنطقة. كما مت افتتاح السوق 
املركزي وتوفير وتنويع في الس���لع التي 
يحتاجها املستهلك، كما مت تنظيم مهرجان 
السلع الرمضانية بأس���عار تقل عن سعر 
التكلفة للكثير من السلع االساسية، باالضافة 
الى مهرجان اخلضار والفواكه االس���بوعي 
القرطاسية  بالس���وق املركزي، ومهرجان 
للموسم الدراس���ي. وعن املشاريع احلالية 
واملستقبلية، أوضح العمار ان ادارة اجلمعية 

تعمل على افتت���اح أفرع اخرى باجلمعية، 
وذلك ألهميتها ألهالي املنطقة، وجار متابعة 
اجلهات الرسمية الستكمال التراخيص الالزمة 
لتش���غيلها ومنها: فرع لوازم العائلة، فرع 
املكتب���ة، فرع الغاز، ف���رع التموين، وفرع 
اجلملة، كما قامت اجلمعية بتسيير رحلة 
عمرة لالراضي املقدسة ألهالي املنطقة، والقت 
استحسان جميع مساهمي اجلمعية، وكانت 
رحلة العمرة االولى للجمعية منذ تأسيسها. 
كما قامت ادارة اجلمعية بتوفير املياه املعدنية 
والتمور والعصائر لرواد املساجد في شهر 
رمض���ان املبارك، وأيضا لصالة عيد الفطر 
املبارك ومن قب���ل انتخابات مجلس االمة. 
وذلك اميانا م���ن ادارة اجلمعية بهذا الدور 

ناصر العماراالجتماعي باملنطقة.

خالد املضف

محمد العمر

اللجنة بدأت استقبال طلبات القطاع الخاص لجمع التبرعات

تشكيل مجلس إدارة صندوق توطين العمل الخيري غدًا
بشرى شعبان

أعلن مدير ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
ناصر العمار ان اللجن���ة الدائمة لتوطن العمل 
اخليري ستعقد اجتماعا غدا العتماد خطة العمل 
اخلاصة بها وجدولة بنودها على أال تتعدى عام 

.2010
وقال في تصريح صحافي ان بعضا من اعضاء 
اللجنة عقدوا اجتماعا متهيدا ملناقشة الطلبات التي 
بدأت اللجنة باستقبالها من جهات وشركات القطاع 
اخلاص الذي تطلب بها جمع التبرعات للمحتاجن 

داخل الكويت على ان يتم حتويل التبرعات حلساب 
صندوق توطن العمل اخليري.

وأضاف انه خالل االجتماع سيتم تشكيل مجلس 
ادارة الصندوق، كما سيتطرق املجتمعون ملناقشة 
ورق���ة العمل اخلاصة بالالئحة التنظيمية لعمل 
الصندوق وأوجه الصرف وحتديد األسس املتعلقة 

بالصرف للمحتاجن.
وأوض���ح العمار ان اللجن���ة الدائمة لتوطن 
العم���ل اخليري تضم ف���ي عضويتها، باالضافة 
الى ادارة اجلمعي���ات اخليرية ممثلن عن قطاع 

الش���ؤون ال�����قانونية وال����مالية ف����ي وزارة 
الشؤون وممثلن عن وزارة اخلارجية ومم�����ثلي 
4 جم���عيات خيرية وتشكيل هذه اللجنة يأتي 
تنفي���ذا لقرار مجلس ال���وزراء اخلاص بتوطن 

العمل اخليري.
وكش���ف العمار عن ان جلنة متابعة نش���اط 
العمل اخليري ستعقد اجتماعها األسبوع املقبل 
لبحث الردود الواردة من قبل اجلمعيات اخليرية 
حول ما مت رصده من مخالفات خالل شهر رمضان 

املبارك.

بدأت الدول في اجراءات التنفيذ 
بشأنها.

وأع���رب املضف عن امله ان 
يعمل املجلس على وضع االسس 
والضوابط العملية لضمان تدفق 
املوارد لصن���دوق التعويضات 
بطريقة ثابتة ومناسبة، مؤكدا 
بذلك ضرورة استمرارية اللجنة 
اخلاصة املكلفة مبتابعة املطالبات 

الكويتية والتدفقات النقدية.

يليه.
العام على  وأوضح املشرف 
مركز اعداد الدعاة انه ع لى الراغبن 
في التس���جيل باملركز مراجعة 
مقر ادارة الدراس���ات االسالمية 
الكائن في منطقة الفروانية ق6 
ش13 خل���ف فندق كراون بالزا، 
وذلك خالل اوقات الدوام الرسمي 
الفترة الصباحية من 8 صباحا 
الواحدة والنصف ظهرا  وحتى 
وخالل الفترة املسائية من الرابعة 
عصرا وحتى السابعة والنصف 

مساء.
العمر ان ش���روط  وأوضح 
التس���جيل مبركز اعداد الدعاة 
كاآلتي: أن يكون املتقدم كويتي 
اجلنس���ية، حاصال على مؤهل 
جامعي، أن يكون حافظا خمسة 

أجزاء من القرآن الكرمي.
وللتعرف عل���ى مركز اعداد 
الدعاة ومزايا الدراسة به وشروط 
التس���جيل والقب���ول وامل���واد 
الدراس���ية ميكن االتصال على: 
1865555 داخلي: 101 - 112 - 148، 
أو االط�������الع ع�����لى م����وقع 
http:// االدارة االلكت����رون���ي: 

.www.douralquran.com


