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العازمي في جولة داخل التعاونية

وليد الصايغ

فؤاد العازمي

نبيل املفرحعثمان الزاملماجد األنصاري

تعاونية بيان: دعم 250 سلعة في مهرجان القرطاسية 
ادارة  افتتح رئيس مجل����س 
التعاوني����ة فؤاد  جمعية بي����ان 
القرطاس����ية  العازم����ي مهرجان 
والعودة الى املدارس والذي يقام 
داخل فرع املكتبة وذلك بحضور 

اعضاء مجلس ادارة اجلمعية.
افتتاح  العازمي خ����ال  وأكد 
املهرجان اخلاص باملس����تلزمات 
واالدوات املدرسية التي يحتاجها 
الطلبة انه وانطاقا من اميان مجلس 
االدارة بأهمية محاربة ظاهرة الغاء 
الفاحش الذي ارهق كاهل املواطنني 
واملقيمني على السواء وهو ما دعا 
ادارة اجلمعية الى بيع جميع سلع 
مهرجان القرطاسية بسعر التكلفة 
ودون وض����ع اي هام����ش ربحي 
وذلك لتكون اجلمعية سباقة في 
ميدان املنافسة مع اسواق اجلملة 
واالسواق الش����عبية املوازية في 
الع����بء واملعاناة عن  تخفي����ف 

املستهلكني.
وقال ان قرطاسية جمعية بيان 
حتظى بإقبال جماهيري واس����ع 
حيث ان املهرجان يضم ما يزيد 
عل����ى 60 ش����ركة متخصصة في 
القرطاسية حتت سقف واحد وهو 

املنافسة بني الشركات  ما يشعل 
الع����روض وتتضاعف  وت����زداد 
فرص االختي����ار واملفاضلة امام 
زوار املهرجان وجتد كل الشرائح 
حاجتها وفق رغبتها وامكاناتها 
لتوفر على العائات مشقة البحث 

عن لوازم ابنائهم املدرسية.
وأعلن العازمي عن قيام اجلمعية 
بدعم 250 س����لعة ضرورية من 
الشنط والدفاتر واالقام واملقلمات 
من اجل بيعها بسعر التكلفة، واشار 
الى اهمية منح االولوية للشركات 

الوطنية لتشجيعها على االستمرار 
واملنافسة الشريفة، مؤكدا اهمية 
املهرجانات في محاربة الغاء غير 

املبرر وكسر االحتكار.
ادارة  واض����اف ان مجل����س 
التجهيز  اجلمعية حرص عل����ى 
الدراسي اجلديد  العام  الستقبال 
منذ فترة لدراسة عروض الشركات 
ذات االختصاص في بيع االدوات 

املكتبية واللوازم املدرسية الختيار 
االنواع واالصناف ذات اجلودة، 
التي تضمن  والعروض اخلاصة 
للمستهلك اسعارا مخفضة بنسب 
كبيرة حتى ال ترهق االسر خصوصا 

التي لديها اكثر من طالب.
واشار العازمي الى ان مهرجان 
القرطاسية يأتي في سياق سلسلة 
املهرجانات التي تنظمها اجلمعية 

الع����ام وذلك لارتقاء  على مدار 
باملس����توى اخلدماتي واالنشطة 
التي تقدمها  والعروض اخلاصة 
اجلمعي����ة للمس����اهمني والذين 
وعدناهم بتق����دمي املزيد من هذه 
املهرجانات التي تصب في صاحلهم 
وصال����ح ابناء املنطق����ة متمنيا 
التوفيق للط����اب والطالبات في 

السنة الدراسية املقبلة.

قائمة التطوير تخوض انتخابات تعاونية السالم بفكر جديد
محمد راتب

أعلن ثاثة من شباب منطقة 
السام، اعتزامهم خوض االنتخابات 
التكميلي����ة في جمعية الس����ام 
التعاونية، وذلك باس����م »قائمة 
التطوير«، وحتت شعار »منطقتنا 
اهتمامنا األول.. ونعم لش����باب 
القائمة  مبادر ومبدع«. وكشفت 
التي تضم كا من ماجد األنصاري 
وعثمان الزامل ونبيل املفرح، أنها 
الترشح لهذه  اتخذت قرارها في 
االنتخاب����ات، انطاقا من إميانها 
بأهمية وجود دماء شابة وجديدة 
في مجلس اإلدارة، مما سينعكس 
إيجابا على أداء اجلمعية الفتية، 
ويرقى بها إلى املستوى الذي يطمح 
إليه أهال����ي املنطقة، على جميع 
الصعد اإلنشائية منها واخلدمية 
واالجتماعية والتسويقية إضافة 

إلى حتقيق عوائد ربحية أعلى.
وقال م.ماج����د األنصاري: ان 
قرارنا بخ����وض هذه االنتخابات 
مت اتخاذه بعد تشجيع أهالي منطقة 
السام الكرام، والتقى ذلك مع ما 
يتملكنا من رغبة صادقة في حتقيق 
آمالهم وطموحاتهم، وذلك من خال 

التجدي����د والتطوير هو العنوان 
الذي ينضوي أداؤنا حتت مظلته، 
ويعبر عن رغبتنا في تقدمي األعمال 
بشكل مبدع وغير مسبوق، مشيرا 
إلى أن القائمة تضم كفاءات علمية 
وخبرات حياتية بروح شبابية، 
ففيها املهندس والتربوي واإلعامي، 
وهو ما سيرقى بالعمل التعاوني 
في اجلمعية بعد توفيق اهلل تعالى 

إلى األفضل.
من جهته، قال املرشح عثمان 
الزامل إنن����ا نخوض االنتخابات 

فريق شبابي يتمتع بخبرة علمية 
وحماس ميكنه من تقدمي اخلدمات 
بصورة مطورة ومبتكرة، مشيرا 
إلى أن هناك مناذج شبابية قدمت 
صورا إيجابية وأثبتت قدرتها على 
تقدمي شيء مميز يرضي الطموحات 
وهذا هدفنا عندما شكلنا قائمتنا 

من الشباب.
وعن س����بب تس����مية القائمة 
بالتطوي����ر، قال األنص����اري: إن 
هذا االس����م يتناغم م����ع املبادئ 
والروح الت����ي انطلقنا منها، وإن 

انطاق����ا من قي����م أصيلة أبرزها 
تعزيز التعاون بني أعضاء مجلس 
اإلدارة والعمل بروح الفريق الواحد، 
حيث إن االجناز احلقيقي ال يكون 
بالتكات����ف وتضافر اجلهود،  إال 
مؤكدا التزام قائمة التطوير مببدأ 
الشفافية في تقدمي اخلدمات وطرح 
املش����اريع االستثمارية وذلك من 
خال وضع أهالي املنطقة بالصورة 
في مثل هذه اخلطوات وإشراكهم 
في اتخاذ الق����رار وإطاعهم على 

شؤون اجلمعية.

وبني الزامل ان املرأة ستكون 
محورا رئيسيا في أنشطة القائمة 
وخدماتها إن كتب اهلل لها النجاح 
والوصول إلى مجلس اإلدارة، كما 
أن االهتمام بالنشء والش���باب 
وتأم���ني احتياجاتهم هو أولوية 
بالنسبة للقائمة، أما املرشح نبيل 
املفرح، فأعرب ع���ن نية القائمة 
ترجمة طموح���ات أهالي منطقة 
السام، وحتقيق ما يصبون إليه 
على مستوى جمعيتهم التعاونية 
ومرافقه���ا، مؤكدا أن جتربته في 
العمل التعاوني بإحدى اجلمعيات 
النقابي،  العم���ل  وخوضه غمار 
أضاف له خبرة مميزة في العمل 
االجتماعي املؤسسي، مما سيكون 
ل���ه ولزمائه  ب���إذن اهلل دافعا 
لتقدمي ش���يء مميز للمساهمني 

واملنطقة.
وبني املفرح أن أجمل شيء في 
العمل التعاوني أنه قائم على عاقة 
بني األهالي في املنطقة الواحدة كل 
منا يعرف اآلخر فهو عمل اجتماعي 
أسري يساهم في تقدمي اخلدمات 
للناس واحللول أيضا للمشكات 
التي تواجه السكان واملساهمني.

تحت شعار »نعم لشباب مبادر ومبدع«

الصايغ: في تعاونية سعد العبداهلل 
تنظم رحلة عمرة 13 أكتوبر المقبل

يعقوب: »الشباب والرياضة« تنظم 
مسابقة للقرآن الكريم 25 الجاري

وجود ازدحام ف����ي أماكن أداء 
املناسك بسبب اقتصاد أداء رحلة 
العمرة بعد شهر رمضان املبارك 

على اخلليجيني فقط.
وأشار الصايغ الى ان مجلس 
االدارة به����ذه الرحل����ة يختتم 
البرنامج الصيف����ي للجمعية 
لعام 2010م والذي تكلل بالنجاح 
وحاز رضا واستحسان االخوة 

املساهمني.
واختتم الصايغ تصريحه بأن 
مجلس االدارة يعمل حاليا على 
وضع اخلطوط العريضة واألفكار 
املتكامل  الرئيس����ية للبرنامج 
للجمعية خال العام املقبل إن 
شاء اهلل والذي سيشهد تطويرا 
وحتسينا ألنشطة اجلمعية على 

جميع املستويات.

29 اجلاري.
وأوضح الصايغ ان س����بب 
اختيار هذا املوعد لتسيير رحلة 
العمرة هو اعتدال الطقس وعدم 

بشرى شعبان
أعلن رئيس اللجنة االجتماعية 
وعضو مجلس االدارة بجمعية 
مدينة سعد العبداهلل التعاونية 
ورئيس الوفد املشرف على رحلة 
العمرة وليد الصايغ ان مجلس 
ادارة اجلمعية يس����تعد حاليا 
لتسيير رحلة عمرة املساهمني 
الثانية للجمعية ملدة 4 أيام وذلك 
خال الفترة من 2010/10/13 حتى 

2010/10/16م.
وأشار الصايغ الى ان أسعار 
الرحلة ستكون أسعارا خاصة 
كما ان رحلة العمرة ستش����مل 
مفاجآت عديدة للمعتمرين، مبينا 
انه س����يتم فتح باب التسجيل 
لرحلة العمرة من يوم األربعاء 
22 اجلاري حتى يوم األربعاء 

أشاد نائب املدير العام لشؤون الشباب بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة جاسم يعقوب بالدور 
البارز ال���ذي تقدمه وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسامية من خال التسهيات وتسخير جميع 
امكانياتها البش���رية لنجاح املس���ابقة السادسة 
عش���رة للقرآن الكرمي للجنس���ني والتي تنظمها 
الهيئة العامة للشباب والرياضة. وبني يعقوب ان 
املسابقة سيتم تنظيمها خال الفترة من 25- 30 
سبتمبر اجلاري بتعاون فني واداري بني الهيئة 
العامة للشباب والرياضة وادارة شؤون القرآن 
الكرمي بوزارة األوقاف والشؤون اإلسامية. واضاف 
يعقوب ان اجتماعات عقدت بني اجلهتني ملراجعة 

جميع التفاصيل املتعلق���ة بتنظيم االختبارات، 
وقد حث أعضاء اللجنة على مواصلة العمل بجد 
والتجهيز املبكر للمسابقة التي هي خدمة لكتاب 
اهلل وتعكس مكانة الكويت ومدى اهتمامها بنشر 
الثقافة القرآنية في املجتمع بشكل عام وعند فئة 

الشباب بشكل خاص.
وقال يعقوب انه سيقوم بزيارة تفقدية ملوقع 
اقامة املسابقة في مسجد الزبن مبنطقة عبداهلل 
املبارك، مؤك���دا حرص الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة على تنظيم مختلف األنش���طة التي 
تعود على فئة الشباب باخلير متعاونني مع جميع 

اجلهات الرسمية واألهلية في الكويت.

فتح باب التسجيل 22 الجاري

أكد العمل على المساهمة في بناء ثقافة الشباب

بدر احلجرف خالل احملاضرة

الحجرف حاضر في نادي ضباط الجيش

واالعتزاز واالنتماء للوطن الغالي 
الكويت.

ان نادي  الى  جتدر اإلشارة 
ضباط اجلي���ش يقوم بتنظيم 
العديد من البرامج واألنش���طة 
ألعضائه ورواده من أسر الضباط 

وأبنائهم طوال العام.

أحمد اخلالد في اقامة مثل هذه 
األنشطة التي تعمل على ترسيخ 
القيم اإلسامية وتعود بالنفع 
وتنمية ال���وازع الديني والقيم 
األخاقية النبيلة لدى املشاركني، 
واألنشطة التي تعمل على تنمية 
الروح الوطنية والشعور بالفخر 

نظم ن���ادي ضباط اجليش 
التابع ملديرية التوجيه املعنوي 
والعاقات العامة محاضرة دينية 
ألعضاء النادي وأسرهم، ألقاها 
اإلمام واخلطيب بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية الداعية بدر 
احلجرف والتي كانت بعنوان 
»هل من مشمر؟« حيث تعتبر 
هذه احملاض���رة هي األولى من 
نوعها التي ينظمها نادي ضباط 
اجلي���ش بالتعاون م���ع وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسامية.
وأعرب مدير التوجيه املعنوي 
والعاقات العامة العميد الركن 
عبدالعزيز الريس عن اعتزازه 
بإقامة مثل ه���ذه احملاضرات، 
مؤكدا حرص ادارة نادي ضباط 
اجليش على اختي���ار البرامج 
واألنش���طة املتعلقة باجلانب 
الدين���ي واالجتماعي والثقافي 
والرياضي والترفيهي، مشيدا 
بدعم وتوجيهات رئيس األركان 
العامة للجي���ش الفريق الركن 

الريس: حريصون على األنشطة المتعلقة بالجانب الديني د.محمد العفاسي خالل لقائه الشيخة فريال الدعيج

العفاسي بحث مع فريال الدعيج دعم مشروعات
مبرة خير الكويت لصالح ذوي اإلعاقة

بشري شعبان
ثمن وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق د.محمد العفاسي الدور 
االجتماعي واإلنساني والتطوعي الذي تقوم به جمعيات النفع العام وخاصة 
تلك التي تساهم في تطوير ورقي العمل التطوعي اإلنساني من خال العمل 
لتحسني اخلدمات املقدمة الى ذوي االحتياجات اخلاصة والترفيه عنهم من 
خال مشاركتهم في جميع األنشطة واملناسبات. وأشاد د.العفاسي بدور 
هذه اجلمعيات في املساهمة الفعالة والعملية في املشاركة مع الوزارة في 
تقدمي اخلدمات له���ذه الفئات وتقدميهم التبرعات لبناء وحتديث املباني 
واملرافق اخلاصة بهذه الفئات في دور الرعاية االجتماعية، جاء ذلك خال 
استقبال الوزير لرئيس مجلس ادارة مبرة خير الكويت اخليرية الشيخة 
فريال الدعيج وأعضاء مجلس االدارة والتي أش���ادت مبواقف الوزير في 
دعم هذه املبرات وجمعيات النفع العام وأكدت ان الهدف من اش���هار هذه 
املبرات يأتي لتطوير العمل التطوعي والتأكيد على ان دورها هو املساهمة 
مع الدولة في ترسيخ أهداف الدولة في تطوير العمل االجتماعي واملشاركة 
الفعالة وامللموس���ة لهذا التطوير كما بحثت الشيخة فريال مع العفاسي 
العديد من املش���اريع واملقترحات التي تأمل املبرة في حتقيقها بالتعاون 
مع الوزارة لصالح ذوي االحتياجات اخلاصة، حضر اللقاء أعضاء مجلس 

ادارة مبرة خير الكويت ومدير مكتب الوزير حمود احلمد.

أشاد بدور جمعيات النفع العام في تطوير العمل التطوعي

بشرى شعبان
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة  الشؤون 
االجتماعية والعمل ان اجتماعا مهما سيعقده 
الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية مع اإلدارة 
املعنية بالعمل اخليري في الوزارة بحضور 
فرق التفتيش امليداني على العمل اخليري 

في القريب العاجل.
وذكرت املصادر ان الهدف من االجتماع هو  
االطاع على أبرز املخالفات التي مت ضبطها 
خال شهر رمضان املاضي، خصوصا املتعلقة 
مبخالفة الوافدي����ن الذين قدموا الى الباد 

بكروت زيارة وضبطهم يجمعون التبرعات 
اخليرية لصالح جهات مجهولة دون اي غطاء 
قانوني لذلك. وأوضحت ان عدد الوافدين 
املخالفني مم����ن مت ضبطهم يقومون بجمع 
التبرعات اخليرية خال شهر رمضان بلغ 14 
وافدا قدموا الى الكويت عن طريق سمة زيارة 
ومتت إحالتهم جميعا الى اجلهات املعنية في 
وزارة الداخلية متهيدا إلبعادهم عن الباد 
بعد التحقيق معهم ملعرفة اجلهات التي تقف 
وراء جمعهم أموال تبرعات بطرق مخالفة 
للقانون. وأش����ارت ال����ى ان فرق التفتيش 

الحظت ان املخالفني الذين مت ضبطهم يحملون 
تزكيات من شخصيات دينية كويتية تعزز 
جمعهم التبرعات عن حسن نية وال يعلمون 
ان مثل هذه الطرق مخالفة للقوانني، الفتة 
الى انه من املق����رر ان تقدم فرق التفتيش 
توصياته����ا خال االجتماع بش����أن تنفيذ 
املشروع الس����ابع جلمع التبرعات النقدية 
في رمضان واس����تعراض جميع املخالفات 
التي مت ارتكابها خال تنفيذ هذا املشروع، 
علما ان عدد املب����رات املخالفة في رمضان 
بلغ أكثر من 30 مبرة، فضا عن مخالفات 

جس����يمة ارتكبتها بعض اجلهات اخليرية 
أبرزها جمع أموال التبرعات بإيصاالت غير 

معتمدة من قبل وزارة الشؤون.
وم����ن جهة اخرى، علم����ت »األنباء« ان 
اإلدارة املعني����ة بالعمل اخليري في وزارة 
الشؤون خاطبت اجلمعيات اخليرية بضرورة 
موافاتها بكشوفات االستقطاعات عن طريق 
ال� »كي نت« وموافاتها كذلك بصور إيصاالت 
جمع التبرعات النقدية املعتمدة من الوزارة 
في موعد ال يتجاوز منتصف شهر اكتوبر 

املقبل.

»الشؤون« تطالب الجمعيات الخيرية بكشوفات 
االستقطاعات البنكية وإيصاالت جمع التبرعات خالل رمضان

ضبط 14 وافدًا مخالفًا قدموا إلى البالد بسمة زيارة

عبداهلل الكندري

الكندري: بدء تسجيل الطلبة والطالبات 
في مركز السراج المنير اليوم

الرياضي���ة وغيرها من األمور 
املهمة في حياة الناشئة.

وع���ن اجلانب الترفيهي في 
مراكز السراج املنير قال الكندري 
ان إدارة السراج املنير لم تغفل 
في خطتها جانب الترفيه، وتعد 
لذلك خطة كاملة من قبل قسم 
البرامج واألنشطة، حيث يقوم 
الناشئة بعدة رحات وأنشطة 
منها أماكن املاء والتزلج والندوات 
الثقافية وال���دورات الرياضية 
انتهاء  وبعض األنش���طة بعد 
الدراسية مثل املخيم  الفصول 
الربيعي والنادي الصيفي وال� 10 
األواخر من شهر رمضان املبارك، 
األمر الذي يجعل األوالد والبنات 
في بيئ���ة اجتماعي���ة تربوية 
منبثقة من بيئتنا اإلس���امية 

والعربية.
الكندري  وفي اخلتام دع���ا 
أولياء األمور الى ضرورة الدفع 
بأبنائه���م وبناته���م لالتحاق 
املنير، حيث  الس���راج  مبراكز 
اإلع���داد اجلي���د وتأهيلهم من 
الش���رعية والتربوية  الناحية 
والس���لوكية، مبا يعود بالنفع 
الكويت  على وطننا احلبي���ب 

وعلى أمتنا اإلسامية.

الش���رعي والتربوي، بداية من 
مادة القرآن الكرمي التي يتعلم 
التجويد واحلفظ  الطالب  فيها 
اي���دي متخصصني في  عل���ى 
الق���رآن وعلومه، وكذلك الفقه، 
ومادة سراج احلياة التي يتعلم 
الطال���ب والطالبة كيفية  فيها 
التعام���ل مع احمليط���ني به من 
األهل واجليران، وكيفية تقدمي 
التعاون، واإليثار، وآداب الطعام 
والشراب، ومن املواد املهمة كذلك 
التي يتعلم  التربوية  الرياضة 
فيها الناشئ األلعاب الرياضية 
ال���ذكاء، واألخ���اق  وألع���اب 

تب���دأ إدارة الس���راج املنير 
التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
أبنائنا  اإلسامية في استقبال 
الكويتيني للتس���جيل  وبناتنا 
ف���ي الفص���ل الدراس���ي األول 
للعام الدراسي 2011/2010، اليوم 
ويستمر حتى 30 اجلاري، من 
خ���ال مراكزها املنتش���رة في 
محافظات الكويت، موزعة على 
20 مركزا بواقع 11 مركزا للبنات 

و9 مراكز للبنني.
وقال مدير ادارة السراج املنير 
عبداهلل الكندري، ان ادارة السراج 
املني���ر كانت قد وقفت على كل 
االحتياجات الازمة للمراكز بداية 
من عملية التسجيل والوسائل 
التعليمية والتقنيات العصرية 
خلدم���ة العملي���ة التعليمي���ة 
والتربوية، اضافة الى املنشآت 

الرياضية وأماكن الترفيه.
الى اهتمام  الكندري  وأشار 
والش���ؤون  األوق���اف  وزارة 
اإلسامية ممثلة في إدارة السراج 
املنير بالناشئة، حيث أعدت خطة 
تعليمية وتربوي���ة وترفيهية 
متوازن���ة، بداية م���ن املناهج 
التي قام على إعدادها نخبة من 
التربويني واملتخصصني في العلم 

أكد أن أبناءنا وبناتنا في بؤرة اهتمامنا وفق مناهج تعليمية وتربوية


