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مركز التميز للمعاقين يخرج الدفعة األولى
 من دارسي الشريعة اإلسالمية

بشرى شعبان
اكدت الرئيسة الفخرية لنادي المعاقين الشيخة 
شيخة العبداهلل انه لمدعاة للفخر واالعتزاز ان 
يكون في الكويت اول مركز لتدريس الشريعة 
البنائنا المعاقين على مستوى الشرق األوسط 
والخليج العربي، واشادت العبداهلل في تصريح 
صحافي خالل حفل توزيع الشهادات على طلبة 
مركز التميز للمعاقين بالجهود التي تبذلها ادارة 
المركز التابع الدارة الدراسات االسالمية في وزارة 
االوقاف مع النادي الكويتي للمعاقين لمنح ابنائنا 
المعاقين فرصة تعلم الش���ريعة وحفظ القرآن 

وزيادة ثقافتهم االسالمية.
وقالت: الحم���د هلل مرة جديدة أثبت ابناؤنا 
المعاقون قدرتهم على التميز والعطاء وما شاهدته 
اليوم ما هو إال نج���اح يضاف لرصيد تميزهم 
وتفوقهم في المج���االت المتعددة وانها خطوة 
اضافي���ة اردنا منها توفي���ر المزيد من الفرص 

لدمجهم بالمجتمع وبين اقرانهم االسوياء.
وألقى مش���رف المراكز الخاص���ة في ادارة 
الدراسات االسالمية اس���امة الراشد كلمة نيابة 
عن راعي الحفل مدير االدارة محمد العمر قال فيها 
ان الكلمات والحروف تعجز عن وصف مشاعر 
الفخ���ر واالعتزاز بتخرج اول كوكبة من ابنائنا 
المعاقين واننا س���عداء جدا اليوم بهذا االنجاز 
العظيم من ثمرات المركز الذي اسس بالتعاون ما 

بين ادارة الدراسات االسالمية والنادي الكويتي 
للمعاقين، وكنا قد بدأنا هذه الخطوات بالتعاون 
مع الهيئة العامة للش���باب والرياضة مع نادي 
الصم وتط���ور الحلم فكان مركز التميز للبنين 
ومركز »همم« للبنات من اخواننا المعاقين، وقال 
الراشد ان تنفيذ هذا المركز يأتي ضمن سياسة 
الوزارة وتحت شعار الشراكة االجتماعية، ان ما 
بذلناه من جهود هو واجبنا تجاه اخواننا وابنائنا 

المعاقين في تقديم هذه الخدمة.
مشيرا الى ان هذا المركز هو االول من نوعه 
في الشرق االوسط والخليج العربي وقد زارته 

الشيخة حصة آل ثاني واطلعت على مناهجه.
ثم ألقى أمين السر المساعد لنادي المعاقين 
منصور الس���رهيد كلمة النادي، حيث اكد فيها 
ان النادي الكويتي الرياضي للمعاقين يس���عد 
باللقاء بكم في هذا الحفل االيماني المبارك لتكريم 

الدارسين في مركز التميز للمعاقين.
واضاف السرهيد يأتي ذلك بأهمية التوعية 
الش���رعية وتنمية المهارات الذاتية لدى ابنائنا 

من ذوي االحتياجات الخاصة.
وألقى الطالب ناصر الرشيدي كلمة الخريجين 
توجه فيها بالش���كر والتقدير للمشرفين على 
المرك���ز والن���ادي لتذليلهم الصع���اب وتهيئة 
االجواء المناسبة ليتس���نى لهم دراسة العلوم 

الشرعية.

يعد األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط
)أسامة البطراوي( الشيخة شيخة العبداهلل وأسامة الراشد ومنصور السرهيد يكرمون أحد اخلريجني   

غالف العدد

»المحاسبة« يصدر 
العدد الثاني والعشرين 

من »الرقابة«

صدر العدد الثاني والعشرين 
من مجلة الرقابة )يوليو 2010( 
وهي مجلة دورية متخصصة 
تصدر كل ثالثة أشهر عن ديوان 
احملاسبة وتعنى بشؤون الرقابة 
واحملاسبة املالية.تناولت املجلة 
عددا من االنش����طة واللقاءات 
واملوضوعات وبعض األنشطة 
الدولية ذات الش����أن الرقابي 
الديوان، حيث  والتي يقيمها 
استهل العدد بافتتاحية بقلم 
رئيس التحرير � وكيل الديوان 
عبدالعزي����ز الرومي بعنوان 
»الطريق للتميز املهني« حتدث 
فيها عن رؤية ديوان احملاسبة 
التي ترتكز على التميز املهني 
املستدام الذي يتطلب العمل في 

أكثر من اجتاه. 

العبداهلل: المركز يوفر المزيد من الفرص لدمج المعاقين في المجتمع

س���يكون متنوعا، حيث سيضم 
جميع االنشطة وخاصة االنشطة 
واملشاريع الرمضانية كما سيتخلل 

املعرض احتفال القرقيعان.
وعن املش���اريع املس���تقبلية 
قال املرشاد: ستكون مشاريعنا 
املواسم،  ومعارضنا على حسب 
وكشف عن املعرض الذي سيقام 
للمنتج���ات الصينية وبحضور 
جلمي���ع  الصين���ي  الس���فير 
املاركات العاملية واالكسسوارات 

واالحذية.
ومن نشاطات املجموعة ايضا 
دورات رياضية للمعاقني وحمالت 
الكويت باسم  تنظيف لشواطئ 
ش���باب وغالية يا كويت، اضافة 
الى اي���ام مفتوحة بع���دة اماكن 
ومعس���كرات ومخي���م ربيع���ي 
عائلي ودورات للشباب لتطوير 
الذات وفي نهاية املؤمتر مت تكرمي 
املش���اركني في تنظيم نشاطات 

مجموعة غالية يا كويت.

دانيا شومان
أقامت مجموعة »غالية يا كويت« 
مؤمترا صحافيا مساء امس االول في 
البدع« للتعريف  فندق »موفنبيك 
بالنشاطات املستقبلية للمجموعة 
خالل شهر رمضان وما بعده ولتكرمي 
املتطوع���ني في اجله���ات املنظمة 

بالعرض.
بدأ املؤمت���ر بكلم���ة للمدير 
التنفيذي واملؤس���س ملجموعة 
»غالية يا كويت« احمد املرش���اد 
قال فيها: »أقف بينكم اليوم وانا 
رافع ال���رأس وميلؤني الفخر ملا 
وصلنا اليه من مستوى نتحدى 
به اجلميع والذي لكل منكم الفضل 
في بلوغه والذي لم نكن لنصل 
اليه ل���وال جهود كل فرد وعضو 

منكم«.
واضاف املرشاد: »هناك معارض 
كثيرة حققت جناحا لكنها لم تصل 
الى الدرجة املمتازة التي وصلنا 
اليها وهذا بفضل اهلل ثم بفضل 

الصورة املتميزة«.
واعلن املرش���اد عن املعرض 
الرمضاني الذي سيقام من 8/25 
ال���ى 8/27 ف���ي املارين���ا )صالة 
سلوى(، مشيرا الى ان املعرض 

والتقدير والعرف���ان الى اللجنة 
املنظم���ة لعمله���م املميز على ما 
بذلوه من جهد ومشقة وقال: الشكر 
موصول لكل من ساهم ولو بالقليل 
في اجناح هذا العمل ليكون بهذه 

جهودكم املتواصل���ة والدؤوبة 
فالفخر كل الفخر ألبناء هذا البلد 
الطيب الن يكون من بينهم هذه 
البذور في هذه االرض الطيبة«.

وتوج���ه املرش���اد بالش���كر 

أحمد املرشاد متوسطا محمد أبا القلوب وفاتن السعد ومرمي املرشاد خالل املؤمتر الصحافي

.. وحبيب بوشهري يتسلم شهادة تقدير تكرمي سارة الصايغ

المرشاد: أنشطة »غالية يا كويت« خالل رمضان ستكون مميزة
خالل مؤتمر صحافي للكشف عن المشاريع المستقبلية للمجموعة

 )محمد ماهر(

النادي العلمي يشارك في اجتماع االتحاد العربي للرياضات الجوية
دانيا شومان

شارك النادي العلمي في اجتماع اللجنة التنفيذية 
لالحتاد العربي للرياض���ات اجلوية والذي يعقد في 

قطر على مدى أمس واليوم.
وميثل الكويت في االحتاد العربي النادي العلمي 

ويش���غل منصب نائب رئيس االحتاد ورئيس جلنة 
الطيران الشراعي وميثله مساعد احلريص األمني العام 
املس���اعد في النادي. وعن االجتماع قال احلريص ان 
اللجنة ستناقش في اجتماعها تشكيل جلان االحتاد 
واقرار التعديالت املقترحة على االنظمة واعتماد خطة 

العمل للفترة املقبلة الى جانب عرض تقرير املجلس 
وتنظيم العديد من البطوالت والس���باقات اخلاصة 
برياضات الطيران في مختلف الدول العربية وتنشيط 
هذه الرياضة احملببة الى الش���باب الذين لديهم روح 

املغامرة والشجاعة.

جائزة مبارك الحمد للتميز الصحافي تبدأ دورتها الثالثة
أعلنت اللجنة العليا جلائزة الشيخ مبارك احلمد 
الصب���اح للتميز الصحافي أمس اس���تقبالها طلبات 
االشتراك في دورتها الثالثة بدءا من اليوم ولغاية 30 
سبتمبر املقبل. وتوقع أمني عام اجلائزة أمين العلي ان 
تشهد هذه الدورة منافسات كثيرة بني الصحافيني نتيجة 
للتطورات التي أدخلت على املسابقة بدعم من النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك. وقال العلي الذي يشغل أيضا منصب رئيس 
نقابة العاملني في »كونا« ان الشيخ جابر املبارك يؤكد 
في كل لقاء مع اللجنة العليا املنظمة للمسابقة حرصه 
الشديد على تقدمي كل الدعم للصحافيني الكويتيني ملا 
فيه رفعة شأنهم وتطوير مستواهم املهني الذي يصب 
في النهاية في خدم���ة الكويت. وعن التطورات التي 
أدخلت على هذه الدورة أوضح العلي ان هناك تطورات 

عديدة على مس���توى جميع جلانها ومنها زيادة قيمة اجلوائز ألقسامها 
األربعة املعروفة »أفضل تقرير صحافي وأفضل حتقيق صحافي وأفضل 
لقاء صحافي وأفضل صورة« اضافة الى تش���كيل عدة جلان منبثقة عن 

اللجنة العليا للمساهمة في إجناح اجلائزة وحتقيق أهدافها املرجوة.

وفيما يخص قيمة اجلوائ���ز قال ان قيمة جائزة 
املركز األول لكل قسم ارتفعت في هذه الدورة لتصل 
الى 750 دينارا بينما ارتفعت قيمة جائزة املركز الثاني 
لكل قسم لتصل الى 500 دينار أما قيمة جائزة املركز 

الثالث لكل قسم فأصبحت 300 دينار.
وعن شروط املشاركة في اجلائزة أشار العلي الى 
أنه يحق حملرري »كونا« والصحافيني املسجلني في 
جمعية الصحافيني االش���تراك في املسابقة موضحا 
انه يجب أال يكون العمل املشارك منشورا في وسائل 
االعالم الكويتية قبل تاريخ االول من يناير 2009 وال 
يحق ألي عمل املش���اركة في هذه املسابقة اذا اشترك 

في مسابقات أخرى داخل الكويت او خارجها.
وقال ان العمل املش���ارك يج���ب أن يكون باللغة 
العربية وأال تقل كلماته عن ألف كلمة، مشددا على ان 
العمل املشارك يجب أن يكون متعلقا بالشؤون الكويتية وال يجوز ألي 
مشترك أن تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء جلان املسابقة، كما يجب أن 
يكون غير خاضع ألي مساءلة قانونية اضافة الى شروط أخرى مدونة 

في اعالنات املسابقة وطلبات االشتراك.

تستقبل طلبات االشتراك بدءًا من اليوم وحتى 30 سبتمبر

أمين العلي


