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 قال رئيس مكتب فلسطني في 
جلنة الرحمة العاملية بجمعية 
العنجري إن  اإلصالح د.وليد 
املساجد في قطاع غزة مازالت 
الهائل  الدمـــار  تعانـــي مـــن 
الذي حلق بهـــا جراء العدوان 
الصهيوني قبل سنتني، مشيرا 
إلى انه زار غزة قبل شهر ضمن 
وفد منظمة املؤمتر اإلسالمي 
ووجد أنه اليزال هناك ما يزيد 
عن أربعني مسجدا حتى اآلن في 
غزة مدمـــرة تدميرا كامال ولم 
تطلها مشـــاريع إعادة اإلعمار 

املزعومة.
  وبني ان تكلفة بناء املسجد املتوسط والكبير ما بني مائة ومائة 
وخمسني ألف دينار حسب حجم املسجد، وان مواد البناء حاليا 
متوافرة بشكل جيد. وأهاب د.العنجري بأهل اخلير في بلد اخلير 
الى املسارعة الى هذا الباب العظيم من أبواب اخلير، واملساهمة 
في إعمار هذه املساجد، الســـيما أن أعداد املصلني وطالب العلم 
وحفظة القرآن الكرمي كبيرة جدا في تلك املســـاجد التي تقع في 
األرض املباركة، مذكرا بقول اهللا تعالى: (إمنا يعمر مساجد اهللا 

من آمن باهللا واليوم اآلخر).
  وأشـــار الى ان الرحمة العاملية التي تنفذ عددا من املشـــاريع 
اخليرية في غزة تستقبل املساهمات من خالل فروعها املنتشرة 
في مناطق الكويت، حيث التواصل معها واالستفسار عن طريق 

اخلط الساخن ١٨٢٢٨٥٥. 

 معيوف: دورات الحرس الوطني نتاج
  تخطيط وإعداد مسبق لرفع كفاءة منتسبيه

 «المهندسين» واالتحاد الدولي كّرما الزنكي 
doodla destroy البتكاره

 افتتح دورة شؤون الخدمة للضباط رقم ١

 العميد سابح معيوف متحدثا خالل افتتاح الدورة

 م.طالل القحطاني وم.عادل اخلرافي يكرمان الزنكي بحضور السميري واحلمود والنعار

 جانب من املشاركني في الدورة

 تنفيذا للخطة االستراتيجية 
من نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشـــعل األحمد بشأن 
تأهيل الضباط  وتنمية قدراتهم 
وكفاءتهم افتتحت بالرئاســـة 
الوطني دورة  العامة للحرس 
شؤون اخلدمة للضباط رقم ١ 
املالية  بحضور قائد الشؤون 
واإلدارية العميد سابح معيوف 
ورئيس فرع السجالت والعالوات 
الرائد  أحمد الدعي. وذكر العميد 
معيوف أن هذه الدورات هي نتاج 

تخطيط وعداد مســـبق بهدف 
رفع املستوى العلمي والثقافي 
ملنتسبيها إميانا منها بأن العلم 
والعمل هما أســـاس أي تطور 
في املجـــال الوظيفي هذا وقد 
ضمت الدورة ضباطا من اململكة 
االردنية الهاشمية الشقيقة مما 
التعاون املشترك  يجسد روح 
بني البلدين خاصة فيما يتعلق 

منها باجلانب العسكري.
  وفي نهاية حديثه شكر قائد 
الشؤون املالية واإلدارية القيادة 

العليا في احلرس الوطني ممثلة 
بسمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
اللواء  األحمد ووكيل احلرس 
الدعي علـــى اهتمامهم  ناصر 
ودعمهـــم الكبيـــر واملتواصل 
بالعنصـــر البشـــري وتنمية 
خبراته للنهوض باملســـتوى 
ورفع الكفـــاءة نحو كل ما من 
شـــأنه خدمة الكويت العزيزة 

حتت ظل قيادتها احلكيمة. 

 كرمت جمعية املهندســـني واالحتـــاد الدولي 
للمنظمات الهندســـية (Wfeo) ـ مكتب الكويت، 
كرمـــا الفتى عبدالرحمن الزنكـــي البتكاره لعبة 
doodla destroy املتوافقـــة ونظـــام الـ «آي فون» 
حيث قام كل من رئيس اجلمعية م.طالل القحطاني 
والرئيـــس املنتخب لالحتـــاد الدولي للمنظمات 
الهندسية م.عادل اخلرافي بتقدمي درعني تذكاريني 
للزنكي،وهدية له البتكاره املميز، وذلك مبشاركة 
مدير عام اجلمعية باالنابة م.احمد السميري ورئيس 
جلنة املوارد م.اياد احلمود وم.حســـام اخلرافي 

وم.انور النعار.

  واكد القحطاني واخلرافي حرصهما على دعم 
املبتكرين الكويتيني وخاصة في املجاالت الهندسية 
املختلفة، وتوفير االجواء املناســـبة لهم ليقدموا 
املزيد، داعني الى تبنـــي هذه االبتكارات من قبل 
مؤسســـات القطاعني العام واخلاص واالستفادة 

منها في املجاالت االستثمارية.
  من جانبه شـــكر الزنكي جمعية املهندســـني 
واالحتاد الدولي للمنظمات الهندســـية على هذه 
اللفتة الكرمية التي ستكون محفزا له ولزمالئه 
للعمـــل على تقدمي مبتكـــرات اخرى في مختلف 

املجاالت التقنية والهندسية. 

 أعلن أن فرع البنشر سيتم افتتاحه قريبًا وفقًا ألحدث التصاميم والنظم بعد اهتمام شديد من مجلس اإلدارة 

 العجمي: تعاونية الرقة تطلق مهرجانات شهرية 
لتحطيم األسعار ومحاربة ظاهرة الغالء المصطنع 

 فهاد العجمي

 جانب من املؤمتر الصحافي 

 محمد راتب
  كشــــف رئيس مجلــــس إدارة 
التعاونية فهاد  الرقــــة  جمعيــــة 
العجمي، أن اجلمعية ستشهد نهضة 
قوية خالل الفترة القريبة املقبلة، 
وذلك من خالل جدية مجلس اإلدارة 
العمــــل على االرتقاء  اجلديد في 
مبســــتوى اجلمعية على الصعد 
اإلنشائية واالجتماعية، وإطالق 
الذكية،  التســــويقية  املهرجانات 
املبيعــــات، وحتقيق  وتنشــــيط 
طموحات املستهلكني من املساهمني 

واملقيمني على حد سواء.
  وأكــــد العجمي خــــالل مؤمتر 
صحافــــي عقده في مبنــــى إدارة 
اجلمعيــــة، أن مجلــــس اإلدارة 
الغالء  ســــيحارب جميع مظاهر 
املصطنع من خالل مهرجانات مكثفة 
وغير مسبوقة لتحطيم األسعار، 
وبنسبة تخفيض تصل إلى أقل من 

التكلفة في بعض األحيان.

  مهرجانات شهرية

  وأوضح العجمي أن اجلمعية 
ستطلق مهرجانا تسويقيا ضخما 
بالتزامن مع مهرجان هال فبراير 
الوطنية  وبدء االحتفال باألعياد 
للكويت، وذلك رغبة من مجلس 
اإلدارة في مشاركة أهالي املنطقة 
في تلك االحتفاالت، ورفع املعاناة 
عن كاهل املساهمني والذي من خالله 
ســــتقوم بعض الشــــركات بدعم 
أصنافها، وستكون هناك سيارة 
وســــحب على هدايا مجانية، في 
حني أن اجلمعية ستطلق مهرجانها 
التسويقي بتحطيم أسعار الكثير 
من السلع االستهالكية والغذائية 
على مدار السنة، وقال: لقد خططنا 
كثيرا إلطالق هذا املهرجان بصورة 
شهرية، وســــنعمل بعد ذلك على 
إطــــالق مهرجــــان مخصص لكل 
شركة كبيرة، وهذا ما سيعمل على 
تنشيط املبيعات وتخفيف العبء 

لبدء تنفيذ املشروع إجرائيا.
   ولفت إلــــى أن مجلس اإلدارة 
الرقة  إلى تطوير ممشى  ســــعى 
وســــيتم رصفه عن طريق وزارة 
األشــــغال العامــــة وزيــــادة عدد 
االستراحات، وذلك تشجيعا من 
الرياضة  اإلدارة ملمارسة  مجلس 
ونظرا لســــوء حالة ممشى الرقة 

احلالي.
  وفي حديثه عن رحلة العمرة 
واخلدمات االجتماعية، قال العجمي: 
لقد فوجئنا بنفاذ البند املخصص 
للخدمة االجتماعية، األمر الذي أعاق 
مجلسنا من املشاركات في العديد 
من األنشطة االجتماعية املختلفة 
التي كنا نأمل أن يكون للجمعية 
دور فعال بها، وبالرغم من ذلك فإن 
الى  مجلس اإلدارة يسعى جاهدا 
توفير املخصص الالزم لتســــيير 
رحلة العمــــرة قريبا، وأضاف ان 
بعض اإلجنــــازات التي تقوم بها 
اجلمعية ترجع إلى تعاون بعض 
الشــــركات املوردة فــــي دعم هذه 

األعمال.

  شكر وتقدير 

  وفي نهاية حديثــــة تقدم بن 
دهمة بشــــكره وتقديره للجهود 
التــــي قامت بهــــا وزارة التجارة 
الكويت  ووزارة الشؤون وبلدية 
لتعاونها فــــي تخليص املعامالت 
اخلاصة باجلمعية، متمنيا الشفاء 

العاجل ملعالي وزير الشؤون.
   كما تقدم بالشــــكر والتقدير 
لــــوزارة التجــــارة والبلدية على 
مجهودهمــــا الكبيــــر فــــي ضبط 
األغذية واللحوم الفاسدة ومحاربة 
املتالعبني بأقــــوات الناس، وقال: 
الشكر موصول أيضا إلى الهيئة 
اإلدارية والعاملني في السوق على 
جهودهــــم املبذولة إلجناح العمل 
وتســــهيل عملية التســــوق على 

املستهلكني.  

  وفي حديثه عن آخر مستجدات 
مشروع توسعة السوق املركزي أكد 
اإلدارة يضع  العجمي أن مجلس 
هذا األمر فــــي أولوياته، حيث مت 
احلصول مؤخــــرا على املوافقات 
النهائية ملشروع توسعة السوق 
املركزي مــــن اجلهة األمامية، ومت 
عقد االجتماع التمهيدي للمكاتب 
االستشارية املرشحة من قبل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بتاريخ 
٢٠١١/١/٤ للتصميم واإلشراف على 
املشروع على أن يتم تنفيذه دون 

أي توقف للسوق املركزي.

  ثالجات جديدة

  وكشــــف العجمي أن اجلمعية 
ســــتغلق السوق املركزي بتاريخ 
١٤ يناير وليوم كامل وذلك ألعمال 
اجلرد السنوي، ولتركيب ثالجات 
جديدة بأرقــــى املواصفات وذلك 
املتكــــررة لثالجات  بعد األعطال 
املجمــــدات والتي لم تقم املجالس 
الســــابقة باســــتبدالها، مؤكدا أن 
هذه اخلطوة جــــاءت بفضل اهللا 
ثم بتكاتف جهود أعضاء مجلس 
اإلدارة والعاملني باجلمعية، كما 
ســــيتم بعد ذلك تغييــــر جزيرة 
األجبان كاملة، ومن ثم توســــعة 
قسم اخلضار والفواكه مبساحة ٦ 
أمتار مربعة، حيث سيكون هناك 

تغيير كلي لألرفف.

  المحالت االستثمارية والممشى 

احملــــالت  يخــــص    وفيمــــا 
االســــتثمارية، ذكر أنه وبســــبب 
رغبــــة مجلــــس اإلدارة في زيادة 
موارد اجلمعية، فقد مت احلصول 
على موافقة املجلس البلدي إلنشاء 
محــــالت اســــتثمارية بالضاحية 
باملنطقــــة الواقعــــة بــــني البريد 
وحلويات الروماني وجار متابعة 
إنهــــاء اإلجــــراءات الالزمة لضم 
املساحة للجمعية وتسلم احلدود 

على املستهلك والذي هو همنا األول 
واألخير، إضافة إلى أن ذلك سيزيد 
في األرباح السنوية والعائد على 

مشتريات املساهمني الكرام.

  تخفيض األسعار

  وأكد العجمي أن جمعية الرقة 
شهدت ارتفاعا ملحوظا في مبيعات 
ســــلع التعاون وذلك بنسبة ٢٠٪ 
تقريبا، مرجعا ذلك إلى قلة أسعارها 
وجودتها املرتفعــــة، مما زاد من 
إقبال املستهلكني عليها، متوجها 
بالشكر إلى رئيس االحتاد د.محمد 
حسني الدويهيس نظير مساعيه 
في تخفيض األسعار ودعم السلع 
وزيادة بعض األصناف املهمة على 
سلع التعاون، وقال: سيكون هناك 
مهرجان تسويقي مخصص لسلع 
التعاون بعد املهرجان القادم بإذن 
اهللا تعالى. من جهة أخرى، لفت 
العجمي إلى أن هناك إحلاحا من 
قبل بعض الشركات لرفع أسعار 
سلعهم االســــتهالكية والغذائية 
بطريقة مستمرة ودورية، وقال: إننا 
لم نستجب لطلبات هذه الشركات 
بشــــكل أو بآخر، وقد متت إحالة 
الطلبات للجنة األسعار في  هذه 
احتاد اجلمعيات التعاونية للنظر 
فيها، حيث إننا ملتزمون بجميع 
تعاميم االحتاد في هذا اخلصوص، 
وسنقوم بالبحث عن سلع بديلة 
إذا شعرنا بارتفاع سعر السلعة 
األصلية، مضيفا أن هناك ارتفاعا 
ملحوظا في أســــعار بعض أنواع 
األرز الهندي املنشأ، وكذلك معجون 
الطماطم والسكر والقهوة بنسبة 

تتراوح بني ١٠ و٢٠٪.
  وأكد أن مجلــــس اإلدارة أولى 
اهتماما كبيرا إلجناز مشروع أفرع 
الذي  بقاالت اجلمعيــــة اجلديدة 
كان لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــــل ممثلة فــــي املدير املعني 
للجمعية آنذاك الفضل في وضع 

حجر األساس وإنهاء املعوقات التي 
أعاقت البدء في املشروع، وكذلك 
رؤساء وأعضاء مجالس االدارات 
السابقة، وقال: لقد أوشكت أعمال 
البناء علــــى االنتهاء تقريبا وهللا 
احلمد، وجار حاليا إنهاء اإلجراءات 
اخلاصة بالبدء في تأثيث األفرع.

  فرع البنشر 

  من جهــــة ثانية، بــــّني رئيس 
اإلدارة أولى  اجلمعية أن مجلس 
عمليــــة اعادة بناء فرع البنشــــر 
وفقا ألحدث النظم اهتماما كبيرا، 
وذلك نظرا للمعاناة الكبيرة التي 
يعانيها ســــكان املنطقة بســــبب 
إغالق فرع البنشر نتيجة حلادث 
احلريق الذي تعرض له، الفتا إلى 
أن هذا االهتمام أســــفر عن إنهاء 
جميع املوافقات الالزمة إلعادة بناء 
فرع البنشر، وقد مت إسناد عملية 
إلى مكتب  التصميم واإلشــــراف 
هندسي متخصص بناء على موافقة 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ممثلة في إدارة اإلنشاءات، والتي 
تفاعلت مع طلب اجلمعية وأولت 
هذا املشــــروع اهتمامــــا وأولوية 
خاصة إلنهــــاء اإلجراءات الالزمة 
وإزالــــة كل املعوقات التي أعاقت 

تنفيذ املشروع.

 صالح أبا اخليل

 ليلى الشافعي
  أعلنت إدارة االعالم الديني 
في وزارة االوقاف والشؤون 
االســـالمية عن مشاركتها في 
«معـــرض الكتـــاب القانوني 
الـــذي نظمتـــه كلية  االول» 
احلقوق بجامعة الكويت خالل 
الفترة من ٤ - ٦ من الشـــهر 
اجلاري حتت رعاية وزير النفط 
واالعالم الشيخ احمد العبداهللا 
وبحضور عميد كلية احلقوق 
في جامعة الكويت د.بدر جاسم 

اليعقوب.
  جـــاء ذلـــك فـــي تصريح 
إدارة االعالم  صحافي ملديـــر 
الدينـــي بالـــوزارة صالح أبا 
اخليل، حيث أوضح ان مشاركة 
االدارة باملعرض تأتي ترجمة 
إلستراتيجية وزارة االوقاف 
والشـــؤون االسالمية الرامية 
الى التعاون والشراكة مع كل 
مؤسسات الدولة ما دامت هذه 
الشراكة تصب في خدمة وطننا 
ورفعته بني الدول. وعن مشاركة 

.«DVD على أقــراص
  وزاد أبا اخليل: باالضافة الى 
االصدارات املسموعة واحملمولة 
 (CD) على أقراص مضغوطة
مثل: «ألـــوان مـــن احلياة»، 
الغد»،  «همســـات»، «أبنـــاء 
«أعزائي الصغار» والتي يشتمل 
كل إصـــدار منها على جزأين، 
هذا فضال عن بعض االصدارات 
االخرى مثل «كتيب احلمالت 
االعالمية حلمـــالت نفائس»، 
«كتيب صالتي شيء أساسي 
بحياتي»، «بروشورات حمالت 
مشـــروع نفائـــس»، واختتم 
املنظمـــني والقائمني  بشـــكر 
ع لى املعرض، وخص بالذكر 
النفط واالعالم الشيخ  وزير 
العبداهللا، وعميد كلية  احمد 
احلقوق فـــي جامعة الكويت 
د.بدر جاســـم اليعقوب وكل 
من ساهم في حتقيق املعرض 
ألهدافـــه املنشـــودة وثمراته 

املرجوة. 

االعالم الديني، أكد أبا اخليل 
انها كانـــت متميزة ومتنوعة 
ســـواء من حيث االصدارات 
املرئية أو املسموعة، متطرقا 
الى بعضها، وذكر منها مفخرة 
الكويت ودرة انتاجها العلمي 
«املوسوعة الفقهية»، البرنامج 
التلفزيونـــي «نفائس رحمة 
للعاملني محمـــد ژ»، مجلد 
«دليل الفتاوى اإلعالمية»، فضال 
عن «حمالت االدارة محمولة 

 «اإلدارة» شاركت في معرض الكتاب القانوني

 أبا الخيل: إصدارات اإلعالم الديني 
  تحظى بإقبال جماهيري كبير

 أهاب بأهل الخير إلى اإلسراع في المساعدة

 العنجري: بيوت اهللا 
  في غزة تعاني الدمار

 د.وليد العنجري

 ٢٠٪ ارتفاعـًا فـي مبيعـات سـلع التعـاون نظـرًا إلقبـال 
المسـتهلكين علـى أسـعارها المخفضـة إضافـة إلـى جودتها

 االستغناء عن ٢٢١ 
  من العمالة الهامشية 

  في رده على سؤال عن 
سبب االستغناء عن ٢٢١ 
موظفا من اجلمعية، قال 
العجمي: إن االستغناء 
عن هؤالء املوظفني جاء 
بناء علـــى طلب وزارة 
الشـــؤون االجتماعية 
والعمل باالستغناء عن 
العمالة الهامشية، وذلك 
التفتيش  بعد عمليـــة 
التي قامت بها  الدوري 
الوزارة مؤخرا، وسيتم 
ألـــف دينار  توفير ٢٨ 
إلى ميزانية  ستضاف 

اجلمعية. 

 سالم العنزي

 ليلى الشافعي
  أعلن أمني الســــر ورئيس 
اللجنة االعالمية في مبرة الدعم 
االيجابي ملرضى السرطان سالم 
العنزي عن فتح باب التسجيل 
لرحلة العمرة السنوية ملرضى 
الســــرطان ابتــــداء مــــن يوم 
األحد ويســــتمر حتى الثامن 
والعشــــرين من شهر فبراير 
املبرة رحلة  املقبل وستنظم 
العمرة خــــالل الفترة من ٣٠ 
ابريل الى ٣ مايو املقبلني علما 
بأن العدد املطلوب من املرضى 
١٥٠ مريضا ممن ابتالهم اهللا 

بهذا املرض.
  وقال العنزي في تصريح 
صحافــــي ان هــــذه العمــــرة 
ستجمعهم في رحاب الرحمن 
لتوحيد الشــــعور الوجداني 
وحتى يشــــعر املريض بأنه 
ليس الوحيد ممن ابتلي بهذا 

السلبية الســــيئة الى احلالة 
أثبتت  االيجابية اجليدة وقد 
الرحالت السابقة للعمرة التي 
اقامتها املبرة هــــذا األمر، قد 
ملسنا هذا في جتارب واقعية 
عايشناها بأنفسنا مع اخواننا 
املرضى. وناشد سالم العنزي 
التجار واملتبرعــــني من أهل 
اخلير املساهمة في دعم رحلة 
العمرة سواء بالدعم املادي او 
املعنوي ونسأل اهللا ان يجعل 
هذا األمر في ميزان حسناتهم 
يوم القيامــــة حيث اننا نأمل 
منهم ان يشاركونا في حتقيق 
هدف مهم من أهــــداف املبرة 
وهو احملافظة على الصورة 
االيجابية للمريــــض بإعادة 
التكيف االجتماعي والنفسي 
والديني للمريــــض وأقاربه 
ليتمكنوا من ممارسة أدوارهم 

بشكل طبيعي في احلياة. 

املرض وكذلك نسعى من خالل 
هذه الرحلة الى تغيير األفكار 
اخلاطئة واملفاهيم املشوشة 
لدى املريض ونريه أن املرض 
منحة من اهللا وليس محنة، 
يــــرى املريض بيت  فحينما 
اهللا تتغير حالته من احلالة 

 ناشد أهل الخير دعم هؤالء المرضى

 العنزي: مبرة مرضى السرطان تنّظم رحلة عمرة 
  لـ ١٥٠ مريضًا من المواطنين والمقيمين


