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برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة في مركز الراية

جمانة الطبيخ: مرسم »إعاقتي سر إبداعي« 
يجتمع بـ 20 معاقًا متميزًا اليوم

ناقشا تعزيز الروابط والتعاون المشترك

العدساني والعفاسي بحثا تكليف مجلس األمة لـ » المحاسبة«
 القيام بالفحص الدفتري والمستندي ألعمال الهيئات الرياضية

وزير أوقاف بروناي: المسجد الكبير معلم إسالمي مميز

عقد رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدساني اجتماعا مع 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي وذلك تلبية 
العدساني  التي وجهها  للدعوة 
ملناقشة املواضيع املتعلقة بتقارير 
الديوان وذلك في سياق تعزيز 
الروابط والتعاون املشترك مع 

اجهزة الدولة املختلفة.
ومت خالل االجتماع مناقشة 
املتعلقة بتكليف  اهم املواضيع 
مجلس االمة لديوان احملاس���بة 
للقيام بأعمال الفحص الدفتري 
واملستندي جلميع اعمال الهيئات 
الرياضية وما ش���ابها من اوجه 
القص���ور واملثال���ب للتأكد من 
حتقيقه���ا لالهداف املرس���ومة 
لها في اط���ار القوانني واللوائح 
والقرارات املنظمة العمالها وذلك 
عن الس���نوات اخلمس االخيرة 

املنتهية في 2010/3/31.
حضر االجتم���اع من ديوان 
احملاسبة كل من وكيل الديوان 
عبدالعزي���ز الروم���ي والوكيل 
املس���اعد للرقابة على اجلهات 
امللحق���ة والش���ركات والوكيل 
املس���اعد للرقابة على الوزارات 
واالدارات احلكومي���ة باالناب���ة 
عبدالعزي���ز الهول���ي، ومراقب 
ادارة الرقابة على اجلهات امللحقة 
للخدمات االجتماعية عبدالعزيز 

السبيعي.
ومن جانب وزارة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل حضر كل 
من فيصل اجلزاف رئيس مجلس 
االدارة واملدير العام للهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة، وحمود 
فليطح نائب املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة وعدد 

من منتسبي الوزارة.

أشاد وزير الشؤون الدينية في مملكة بروناي دار 
الس���الم د.حاج محمد زين بن حاج امس بالدور الذي 
يقوم به املس���جد الكبير في نش���ر الثقافة اإلسالمية 
واحياء الش���عائر الدينية وتوضيح الفكر اإلسالمي 

الصحيح.
وقال الوزير حاج خالل زيارة قام بها الى مسجد الدولة 
الكبير ان املسجد يعتبر معلما اسالميا مميزا ومؤسسة 
دينية وثقافية وتربوية مميزة ويدعو الى نشر مفهوم 
الوسطية الداعي الى االعتدال واحترام الرأي اآلخر. وذكر 
ان املس���جد يهتم ايضا بنشر منهج حوار احلضارات 
واألديان والثقافات الذي »نحن بحاجة ماسة إليه في 
عاملنا االسالمي في ظل املتغيرات والتطورات احلاصلة 
حاليا«. واطلع الوزير ح���اج الذي يزور البالد تلبية 
لدعوة رسمية، على معالم املسجد الكبير وما يحتويه 
من فنون ونقوش اس���المية واملعرض الدائم لنسخة 
املصحف املنس���وب للخليفة الثالث عثمان بن عفان. 
وكان في استقبال الوزير حاج مبسجد الدولة الكبير 
الوكيل املساعد للتنسيق الفني والعالقات اخلارجية 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية د.مطلق القراوي 

ومدير ادارة املسجد الكبير احمد العصفور.

العماني: برامج تدريبية وورش عمل
 لرفع كفاءة موظفي أمانة األوقاف

التطوير  إدارة  أعلنت مدير 
اإلداري والتدريب باألمانة العامة 
لألوقاف وفاء العماني ان إدارة 
التطوير اإلداري والتدريب تعتزم 
تنظيم عدد من البرامج وورش 
العمل التعاقدية، التي تهدف الى 

تأهيل العاملني فيها.
العمان���ي: حرص  وقال���ت 
املنس���قون والقائم���ون عل���ى 
التدريب باإلدارة في اختيارهم 
للبرامج لهذا املوس���م، على ان 
تكون متناغمة مع االحتياجات 
التدريبية الفعلية للعاملني في 
مجال العمل الوقفي، وعلى ان 
تصب ه���ذه البرامج في خدمة 
الوقف، حيث س���يضم املوسم 

التدريبي للعام 2011/2010 العديد 
من البرامج املتميزة ذات الصبغة 
الوقفية، والتي سيحاضر فيها 
املتميزين،  ثلة من احملاضرين 
وذلك تعزيزا ملهارات العاملني في 
كل املجاالت الفكرية والسلوكية 
والفنية باألمانة، وأشارت العماني 
ال���ى ان إدارة التدريب باألمانة 
سعت الى التنسيق مع العديد من 
الشركات ذات االختصاص لتقدمي 
مثل هذه البرامج لتعزيز جوانب 
القوة، ومعاجلة جوانب الضعف 
والقصور في أداء املوظفني، وفقا 
ملتطلبات التخطيط اإلستراتيجي، 
ورؤية األمانة العامة لألوقاف في 

مجال التنمية البشرية.

ولفت ال���ى ان ادارة التطور 
التخطيط اجليد  حرصت على 
واملوج���ه، ملثل ه���ذه البرامج 
التي تنص���ب في خدمة الوقف 
وتنمية العاملني عليه، من خالل 
توليها اإلعداد ألسس ومرتكزات 
احملتوى العلمي للبرامج املطلوب 
ادارة  تنفيذها، ه���ذا وحترص 
التطوي���ر اإلداري والتدري���ب 
باألمانة العامة لألوقاف، كما في 
السنوات السابقة، على اختيار 
س���لة من البرامج التخصصية 
التأهيلية للموظفني اجلدد، والتي 
يحاضر فيها مجموعة منتقاة من 
موظفي األمانة العامة لألوقاف 

ذوي اخلبرة والكفاءة.

يواص���ل فريق »نقدر« 
السعي الى تطبيق رزنامة 
أنش���طته املمت���دة الى 26 
اجل���اري والتي تهدف الى 
الدمج  تطبي���ق سياس���ة 
االجتماع���ي الصحيح بني 
ذوي اإلعاق���ة واألصحاء 
اجتماعي���ا، حت���ت رعاية 
الش���يخ دعيج  كرمية من 
اخلليفة حيث س���يجتمع 
فري���ق مؤمتر ومش���روع 
نقدر ب���� 20 معاقا متميزا 
من مختلف جمعيات النفع 
العام وامل���دارس اخلاصة 

اليوم مبركز الراية.
وقالت مؤسسة املشروع جمانة الطبيخ: 
نحن حريصون على تكملة مشوار رزنامتنا 
الى النهاية وسنلتقي بإذن اهلل اليوم بنخبة 
مميزة من املبدعني من مختلف جمعيات النفع 
العام مثل جمعية املكفوفني الكويتية واملدارس 
مثل مدرسة النبراس واملعرفة النموذجية، 
وفريق عبير 2 التطوعي. واضافت: يتضمن 
برنامج مرسم »اعاقتي س���ر ابداعي« الذي 

سيفتتح الساعة السادسة 
مس���اء اليوم مجموعة من 
األنشطة وهو مرسم مفتوح 
بعنوان »إعاقتي سر إبداعي« 
ويتضم���ن املرس���م دورة 
تدريبية مصغرة ملدة نصف 
ساعة على كيفية الرسم على 
الزجاج، واستراحة تتضمن 
تقدمي وجبة طعام لألطفال 
بدع���م من كافي���ه غلوريا 
جينز، وس���اعة مفتوحة 
لعم���ل لوح���ة فنية حتت 
اش���راف الفنان التشكيلي 
عادل املشعل الذي سيقرر 
الفائزين  3 مراكز لألطفال 
وسيحصل كل منهم على مكافأة مالية حيث 
سيحصل املركز األول على 150 دينارا، والثاني 
100 دينار، والثالث 50 دينارا. واختتمت: نطمح 
دائما الى ان نق���دم األفضل خلدمة اخواننا 
من ذوي اإلعاقة وفعال نس���تطيع ان نحقق 
الدمج االجتماعي بجهود العاملني والداعمني 
للمشروع ويشرفنا حضور اجلمهور الذي 

يود ان يرى اإلبداع والتميز.

جمانة الطبيخ

جانب من اجتماع د.محمد العفاسي مع عبدالعزيز العدساني وقياديي ديوان احملاسبة

وزير أوقاف بروناي يطلع على أحد املصاحف املوجودة في املسجد الكبير


