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ش����ارك نائ����ب األم����ن العام 
للمص����ارف الوقفي����ة باالمان����ة 
العامة لالوقاف محمد اجلالهمة 
في حضور أنشطة افتتاح املسجد 
املركزي ومبنى قاعة احملاضرات 
الكبرى ومس����رح ف����ي اجلامعة 
العاملية شيتاغونغ  االس����المية 
في بنغالديش والذي عقد في 29 
مايو املاضي، حيث ألقى كلمة عبر 
فيها عن تقدي����ره لدور اجلامعة 
االسالمية وس����عيها الى تخريج 
كوادر علمية مؤهلة وذات كفاءة 
عالية مبختلف امليادين العلمية 
والتربوي����ة والثقافية والدينية 

التي حتتاج اليها االمة االس����المية عامة واملجتمع 
البنغالديشي خاصة، وذلك من خالل كلياتها الشرعية 
والعربية واالجتماعية والعلمية، كما أوضح خالل 
كلمته دور االمان����ة العامة لالوقاف في دعم جهود 
التنمية في بنغالديش، خامتا كلمته بالشكر لكل من 

ساهم في جناح مسيرة اجلامعة االسالمية.
وقال اجلالهمة ان االمانة العامة لالوقاف شاركت 
في حضور انشطة االفتتاح بصفتها احد املساهمن 
في دعم بناء مشاريع اجلامعة، حيث ساهمت مببلغ 
وقدره 300 ألف دوالر لبناء املسجد املركزي، وذلك 
اميانا منها بدور اجلامعة االسالمية البارز في مجال 
التعليم ونشر العلوم االسالمية والعربية، وباعتبارها 
من املؤسسات التعليمية اخليرية غير الربحية، اضافة 
الى الرسالة العظيمة التي تؤديها املساجد في بناء 
املجتمع ومتاسكها وتقوية الروح االجتماعية فيه.

وأشار اجلالهمة الى ان املسجد 
يتس����ع لعدد 2700 مصل وتبلغ 
مساحته حوالي 1860 مترا مربعا 
ومكون من دورين، واستغرقت 
مدة تنفيذه نحو عامن، موضحا 
ان املسجد سيتم استخدامه إلقامة 
الصلوات، وتعليم القرآن الكرمي 
بعد صالة الفجر، واعطاء دروس 
في احلديث الشريف بعد صالة 
الظهر أو العص����ر، ودروس في 
القرآن الكرمي بعد صالة العشاء، 
كما ستقام به املناسبات الدينية 
وحلقات الدروس االسالمية، هذا 
باالضافة الى احتوائه على مكتبة 

صغيرة يستفيد منها املصلون.
وبن اجلالهمة ان االمانة ش����اركت في حضور 
االفتتاح الى جانب وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
ومثلها وكيل الوزارة د.عادل الفالح، حيث ساهمت 
الوزارة في دعم عدد من مش����اريع اجلامعة ومنها 
مبنى قاعة احملاضرات ومسرح اجلامعة، موضحا ان 
االمانة العامة لالوقاف قدمت العديد من املساهمات في 
املجالن التعليمي والديني، خاصة في بناء املساجد 
وترميمها والتي ال يقتصر دورها على العبادة فقط، 
بل أصبحت مؤسسة تعليمية تهتم بإعداد وتربية 
النشء على موائد االسالم، فاملساجد هي بيوت اهلل � 
عز وجل � وقد أضافها اهلل الى نفسه اضافة تعظيم 
وتشريف، وهي أحب البقاع اليه، ولهذا أوجب علينا 
تشييدها، وعمارتها، وصيانتها، وإكرامها عن كل ما 

ال يليق بها ويناسب شرفها.

صرح رئيس جلنة املشتريات 
والتس����ويق في تعاونية مشرف 
شمالن احلساوي عن قيام اجلمعية 
بتنظيم املهرجان اإلسالمي حصريا 
في تعاونية مش����رف والذي يضم 
تخفيض أسعار أكثر من 20 صنفا 
من مشتقات اللحوم والدجاج ذات 
جودة عالية بنس����بة خصم تصل 
الى 38% مبشاركة شركة اخلليج 
الت����ي تنتج  للتج����ارة والتبريد 
وتعرض أصنافا غذائية واستهالكية 
مبواصفات وجودة عالية ومنها التي 

حتمل ماركة »اإلسالمي«.
وقال احلساوي: يسعى مجلس 

االدارة الى تقدمي الدعم جلميع الشركات وجذبها لتقدمي افضل ما لديها 
وذلك من خ����الل رعايتنا من حيث العرض والدع����م واألرفف املتميزة 
وصالة العروض اخلاصة في واجهة الس����وق املركزي، مؤكدا ان بعض 

السلع منخفضة ومدعومة وال تقارن بأي جمعية أخرى.
وأش����اد بدور وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل وبلدية الكويت 
ووزارة التج����ارة على دعم اجلمعيات وحل جميع املعوقات وتس����هيل 
االجراءات للنهوض بالعمل التعاوني بش����كل عام ورفع مس����توى دور 
اجلمعية وعملها لتقدمي خدمة مميزة مع توفير الس����لع بجودة عالية 

وبأسعار مخفضة ألهالي املنطقة واملساهمن.
وأضاف احلساوي أن ارتفاع مؤشرات نتائج السنة املالية للجمعية 
دليل على جناح خطط التسويق والعروض اخلاصة واملهرجانات التي 
تنفرد بها جمعية مش����رف التعاونية املتواصلة خالل العام، الفتا الى 
ان هذا الكم من املهرجانات املتنوعة يخفف من مش����كلة االحتكار ورفع 
األس����عار غير املبررة وأعطى انطباعا ايجابيا عن مدى سياسة مجلس 

اإلدارة الهادفة وسعيها نحو التميز.
وأعرب عن تطلعات مجلس اإلدارة لتطوير جميع خدمات اجلمعية 
ومن����و مواردها والتحديث الدائم وحتقيق ما يتطلع اليه أهالي املنطقة 

واملساهمون ورواد اجلمعية.

جانب من الدورة العلمية

جانب من افتتاح املهرجان درع تكرميية للمدير املعني علي حسن

مساجد حولي استضافت السلمي
في دورة علمية في أصول الفقه

300 ألف دوالر مساهمة أمانة األوقاف
في دعم المسجد المركزي بالجامعة

الحساوي: مهرجان »اإلسالمي« 
حصريًا في تعاونية مشرف

أسامة أبوالسعود
في اط����ار جهودها التثقيفية 
اقامت  الش����رعي  العلم  ونش����ر 
العاصمة  ادارة مساجد محافظة 
املراقبة الثقافية دورة علمية في 
اصول الفقه اقيمت في مس����جد 
العجيري بقرطبة في الفترة من 
12 الى 17 اجلاري من بعد صالة 
العص����ر وحتى صالة العش����اء، 
واستضافت خاللها د.عياض بن 
نامي السلمي استاذ أصول الفقه 
في جامعة االمام محمد بن سع�ود 
االسالمي�ة وضيف وزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية.
وبن املراقب الثقافي ابراهيم 
العتيبي ان هذه الدورة تأتي ضمن 
خطة املراقبة الثقافية في حلقات 

تأصيل العلم الشرعي لدى طلبة 
العلم على يد املتخصصن لتعلم 
هذه العل����وم وتطبيق احكامها، 

واشاد باحلضور الكثيف لطلبة 
العل����م في حضور ه����ذه الدورة 

العلمية.
وقال العتيبي ومن فضل اهلل 
تعالى ان املراقبة الثقافية تقوم 
ه����ذه االيام بنش����اط مكثف مما 
جعلها محط ش����كر القيادات في 
الوزارة ومنهم وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية د.عادل الفالح 
الذي ثمن دورها الريادي وشكر 
القائمن عليها واش����اد بجهدهم 
املتميز وادائهم الراقي وذلك خالل 
كلمة القاها مبناسبة حفل تكرمي 
الفائزين في مس����ابقة اخلطيب 
اقامتها  الثاني����ة والتي  الصغير 
الثقافي����ة والقت صدى  املراقبة 

واسعا في الكويت.

بمناسبة حضوره حفل افتتاح مشاريع الجامعة اإلسالمية العالمية 

بخصومات تصل إلى 38% على مشتقات اللحوم والدجاج

إبراهيم العتيبي

تكرمي اعتدال العيار 

)أسامة البطراوي(علي حسن خالل املؤمتر الصحافي 

محمد اجلالهمة 

شمالن احلساوي 

تعاونية الصليبية تفتتح المهرجان التسويقي األول

اعتدال العيار المرأة العربية الوحيدة ضمن لجنة تحكيم الجوائز 
الذهبية للجمعية الدولية للعالقات العامة للعام 2010

حسن: 50 باحثًا وباحثة يتلقون التدريب
في ملتقى رعاية وتأهيل المسنين 20 الجاري

الدولية  اختارت اجلمعي����ة 
للعالق����ات العامة IPRA اعتدال 
حم����د العيار عض����وا في جلنة 
التحكيم الدولية جلوائز العالم 
الذهبي����ة للع����ام 2010، وباتت 
التي  الوحيدة  العربية  السيدة 
تشارك في عضوية هذه اللجنة 

للسنة الثالثة على التوالي.
وتشغل العيار حاليا منصب 
املدير العام لشركة وي للخدمات 
اإلعالمية املتكاملة ونائب الرئيس 
لشؤون العضوية في اجلمعية 
الدولية للعالقات العامة – فرع 
اخللي����ج العرب����ي، وهي ممثل 
الكويت ف����ي املجلس التنفيذي 
للجمعية الدولية للعالقات العامة 
– لندن – فضال عن كونها تعتبر 
من أبرز الشخصيات الكويتية 
العالقات  ف����ي مج����ال  العاملة 
العامة واملسؤولية االجتماعية 

للمؤسسات.
ومن جانبها صرحت العيار 
بأن فرصة احلصول على جائزة 
 IPRA Golden World Awards
تنافس����ت فيها جهات حكومية 
وخاصة ومؤسس����ات املجتمع 
املدني من مختلف دول العالم، 
قامت بابت����كار وتنفيذ حمالت 
عالقات عامة فعال����ة وناجحة 
في الفترة ما بن العامن 2009 
و2010. موضح����ة ان م����ن بن 
البرامج املؤهلة للحصول على 

بشرى شعبان
أعلن مدير ادارة رعاية املسنن 
علي حس����ن انط����الق املرحلة 
التنفيذية لبرنامج عمل احلكومة 
وخطة التنمية الشاملة في مجال 

تأهيل ورعاية املسنن.
وقال خالل مؤمتر صحافي 
عقده أمس األول انه مت ادراج 3 
مشاريع في خطة التنمية منها 
مش����روع خدمة رعاية املسنن 
وتدريب الكوادر والتوسع في 
خدم����ة كبار الس����ن، وتطوير 
اخلدمة املتنقلة للمس����نن لذا 
ارتأت االدارة ان تبدأ في تنفيذ 
املش����اريع الثالث����ة معا ضمن 
برنامج واحد عبر عقد امللتقى 
األول لرعاي����ة وخدمة وتأهيل 
املسنن من 20 إلى 24 اجلاري 
في فندق رم����ادا وذلك برعاية 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
وبالتعاون مع جامعة الكويت.

واوضح حسن ان من أهداف 
التنمي���ة االجتماعية  خط���ة 
العم���ل  للحكوم���ة تطوي���ر 
االجتماع���ي واش���راك القطاع 
اخلاص في تق���دمي اخلدمات 

وذلك من خ���الل تقييم طبيعة 
التي  املشكلة، طبيعة املؤسسة 
تعاملت معها، املنطقة اجلغرافية 
التي تغطيها، النجاح الذي حققه 
البرنامج، ومن ثم تبدأ املرحلة 
الثانية بتقييم البحوث والدراسات 
التي استند اليها البرنامج، ومن 
بعدها تأتي مرحلة التخطيط لهذا 
البرنامج، ث���م مرحلة التطبيق 
النهاية املرحلة  واإلجناز، وفي 
اخلامسة وهي تقييم مدى جناح 

احلملة أو البرنامج.
واجلدير بالذكر ان العيار كرمت 
أخيرا في »امللتقى اخلليجي الرابع 
ملمارسي العالقات العامة« الذي 
نظمته جمعية العالقات العامة 
البحرينية حتت عنوان »اإلعالم 
االجتماعي« برعاية وزيرة الثقافة 
واإلعالم البحريني الشيخة مي 

بنت محمد آل خليفة.
وألقت العيار خالل جلسات 
امللتق���ى محاض���رة تناول���ت 
فيه���ا موضوع ماهي���ة اإلعالم 
االجتماعي بحض���ور مجموعة 
من العاملن في قطاع العالقات 
العام���ة، والقط���اع اإلعالم���ي، 
املراس���م والتشريفات،  وقطاع 
وقطاع تنظيم األنشطة، وقطاع 
الدعاية واإلعالن، وقطاع البحوث 
اإلعالمية، واملستشارين اإلدارين 
واإلعالمين اضافة الى العاملن 

في السلك الديبلوماسي.

ل� 600 حالية إيوائية ومتعدد 
األنشطة واألغراض ومت بناؤه 
بتبرع سخي من مبرة الغنائم 
اخليرية بتكلفة 4 مالين دينار 
وس���يتم افتتاحه ف���ي اليوم 
العاملي للمسنن في األول من 
شهر أكتوبر، ومن خالله سيتم 
التوس���ع في اخلدمة النهارية 
امللتقى األول  واملتنقلة. وعن 
لرعاية وخدمة وتأهيل املسنن 
أوضح حس���ن انه ينفذ حتت 
ش���عار »بالبر نرعاكم« وذلك 
لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع 
على أفراد ومؤسسات املجتمع 
الكويتي س���يتم م���ن خاللها 
ترجمة تعليمات معالي وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
في أهمي���ة تنفيذ املش���اريع 
التطويرية الواردة في برنامج 
عمل احلكومة للفصل التشريعي 
الثالث عشر، وحرصا من ادارة 
رعاية املسنن على ابراز اجلانب 
احلض���اري للكويت في مجال 
رعاية وخدمة املسنن واجناح 
التي سيتم تنفيذها  األنشطة 

بالدرجة املطلوبة.

والس����ياحة وادارة االح����داث، 
الرعايات  الى جان����ب برام����ج 

واملطبوعات.

آليات التحكيم

وذكرت العيار ان آلية حتكيم 
وتقييم البرامج املؤهلة تتم بغاية 
الدقة واملوضوعية معتمدة على 5 
مراحل متتابعة، حيث تبدأ املرحلة 
األولى بالتقييم الفني للمشكلة 
البرنامج في حلها،  التي ساهم 

العمل برعاية املس���نن ضمن 
بيئته ووس���ط أسرته، معلنا 
ع���ن االنتهاء م���ن بناء مجمع 
فرح لرعاية وتأهيل املسنن في 
مجمع دور الرعاية االجتماعية 
في الصليبخات وحاليا في طور 
التأس���يس وهذا املبنى يتسع 

العالقات العامة االلكترونية أو 
الداخلي����ة، باالضافة  العالقات 
ال����ى مجموع����ة م����ن احلمالت 
العامة  تشمل حمالت الشؤون 
وتكوي����ن جماع����ات الضغط، 
حم����الت التوعي����ة العامة التي 
تستخدم لزيادة املعرفة أو الوعي 
أو تغيي����ر الس����لوك، احلمالت 
الت����ي تخص البيئ����ة والقطاع 
الع����ام والتكنولوجيا وعالقات 
املستثمرين والرعاية الصحية 

مختلف أقسام االدارة للتدريب 
وكشف ان عدد نزالء ادارة رعاية 
املس���نن في اخلدمة اإليوائية 
28 حالة فقط، أما احلاالت التي 
االدارة ضمن برنامج  ترعاهم 
اخلدمة املتنقلة فوصل الى 2850 
حالة وذلك متاش���يا مع خطة 

اجلائزة برامج العالقات العامة 
الدولية الت����ي تغطي 5 دول أو 
أكثر، البرامج اخلاصة مبنظمات 
املجتمع املدني، برامج املسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات وادارة 
األزمات، برامج العالقات الصحافية 
واإلبداع في االتصاالت املؤسسية، 
برامج التخطيط الطالق منتج أو 
خدمة جديدة، برامج ادارة حمالت 
العالقات العامة لترويج املنتجات 
أو التعري����ف باخلدمات، برامج 

االجتماعية، مشيرا الى ان في 
ادارة املس���نن 120 اخصائيًا 
واخصائية نفسين واجتماعين 
وال ميك���ن اج���راء ال���دورات 
التدريبية لهم دفعة واحدة لذا 
مت تقسيمهم الى مجموعات كل 
عام يخضع 50 باحثا وباحثة من 

افتت���ح املدير املع���ن جلمعي���ة الصليبية 
التعاونية علي حسن املهرجان التسويقي االول 
لس���نة 2010 واوضح ان هناك نحو 130 سلعة 
من الس���لع االساس���ية مت توفيرها والتي تهم 
املس���تهلكن، وقد مت دعم هذا املهرجان من قبل 
الشركات املتخصصة في املواد الغذائية وذلك 
لتقدمي عروضها اخلاصة على منتجاتها بأسعار 
مخفضة خالل فترة املهرجان واضافة الى ذلك 

فهناك مهرج���ان اخلضار والفواكه حيث قامت 
اجلمعية باالتفاق مع الشركات املوردة للخضار 
بعمل عرض خاص الهالي املنطقة مرتن اسبوعيا 
على اصناف اخلضار والفواكه وحرص املدير 
املعن على تنظيم هذا املهرجان في هذا الوقت 
لتخفيف االعباء عن االهالي مبناس���بة دخول 

فصل الصيف.
ومن جهة أخرى استقبل املدير املعن جلمعية 

التعاوني�����ة مبكتب��ه ع��ددا م��ن  الصليبي��ة 
رؤس�����اء االقس���ام والعاملن باجلمعية وذلك 
لتقدمي التهنئة مبناس���بة تعيينه مديرا معينا 

للجمعية.
وبعد الترحيب واالس���تماع الى ش���رح من 
الضيوف عن دور العمل املنوط بهم واحتياجات 
العمل حيث اشاد حسن بالعمل الذين يقومون 
به وتذليل كل العقبات التي من ش���أنها إيقاف 

عجلة التطوير باجلمعية.
وش���دد على حرصه على خدمة مس���اهمي 
اجلمعية وأهالي املنطقة مبا يعود بالنفع عليهم، 
وبعد ذلك قام الوفد الزائر بتقدمي درع تذكارية 
للمدير املعن متمنن له التوفيق والنجاح في 
حمل االمانة التي كلف بها وان يكون عند حسن 
ظن وزير الشؤون االجتماعية والعمل الختياره 

لهذه املهمة.

العاملون احتفوا بمديرهم الجديد المعّين

للسنة الثالثة على التوالي

االنتهاء من بناء مركز فرح للمسنين بتبرع من مبرة غنائم الخيرية واالفتتاح أول أكتوبر


