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الرويح: 6.7 ماليين دينار مبيعات 

تعاونية القادسية حتى يوليو 2010 

تجمع الفضيلة يستنكر 
نشر الفاحشة في اإلعالم الرمضاني

أكثر من 500 أسرة متعففة تستفيد 
من مساعدات زكاة الصليبخات والدوحة

العدساني: ارتفاع األسعار بشكل جنوني 
أثر في ميزانيات األسر

العجمي: تعاونية الرقة تطلق 
مسابقة القرآن الكريم 25 رمضان

بمشاركة 76 حافظًا يتنافسون في المستويات الثالثة

عادل العتيبي
صرح رئي����س مجلس إدارة 
التعاونية  القادس����ية  جمعي����ة 
الرويح بأن اجلمعية  د.مشاري 
حققت طفرة كبيرة في املبيعات 
بالسنة املالية 2010 عن عام 2009 
حيث بلغ حجم مبيعات اجلمعية 
6776110 د.ك حتى ش����هر يوليو 
2010 حيث كان للعوامل املساعدة 
ومن ضمنها املهرجانات التسويقية 
املوس����مية أو الدائمة خالل هذا 
العام دور بارز في تنشيط حركة 
املبيعات للقضاء على موجة غالء 
األسعار وحماية املستهلك في املقام 

األول بتوفير اجود االصناف بأسعار تنافسية وحتقيق 
توازن االسعار واستقرارها. وقال ان جميع املهرجانات 
مت تنظيمها وإدارتها بكل كفاءة عالية من قبل اجلهاز 
التنفيذي للجمعية وكانت جميع املهرجانات محل 
إعجاب وتقدير من قبل رواد اجلمعية حيث اتضح 
للمستهلك وجود املنافسة احلميدة بني اجلمعيات 
التعاونية واألس����واق التجارية املوازية من حيث 
اجلودة والسعر معا. واشار الرويح الى ان مهرجان 
القرطاس����ية والعودة للمدارس املقام حاليا بصالة 
املعارض اشتمل على جميع املتطلبات واملستلزمات 
الدراس����ية من القرطاسية واحلقائب بأقل من سعر 
التكلفة لتخفيف العبء عن كاهل املستهلك. واستعرض 

الرويح دور اخلدمات التي تقدم 
ملساهمي منطقة القادسية نظرا 
لدورها احليوي واملؤثر فكان هذا 
العام حافال باألنشطة والفعاليات 
املتنوعة التي تسهم في حتقيق 
ما يطمح إليه املساهمون لترقى 
التميز  الى  اجلمعية بخدماته����ا 
والريادة على مصاف اجلمعيات 
التعاونية، ومن ضمن أنشطتها 
التي تنوي اجلمعية تنفيذها في 
القريب بإذن اهلل غبقة رمضانية 
الش����هر اجلاري لنس����اء منطقة 
القادس����ية بصالة الشيخة مرمي 
للتواصل االجتماعي، كما حترص 
اجلمعية على تنظيم رحلة العمرة سنويا للمساهمني 
بعد احلصول على املوافقات الالزمة من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل للنفحات الروحانية التي تغمر 
املعتمرين ولينعموا بعبق املسجد احلرام. وأكد أنه 
مت التعاقد مع منتجع جون احد مش����اريع الشركة 
الوطنية العقارية لعدد أربعني شاليها على فترتني 
في عطلة نهاية األس����بوع خالل شهر اكتوبر املقبل 
من منطلق توسيع نطاق خدمات اجلمعية وأنشطتها 
مبا يسهم ويحقق آمال وطموحات املساهمني حتى 
تظل اجلمعي����ة حتافظ على صورتها ومكانتها بني 
اجلمعيات التعاونية وريادتها املشرفة ملا تتمتع به 

من رقي وحتسني في مستوى اداء خدماتها.

اصدر امني عام جتمع الفضيلة 
د.طارق الطواري بيانا حول نشر 
الفاحشة في االعالم الرمضاني 
قال فيه: ملا كان ش���هر رمضان 
الى اهلل  ش���هر عبادة وتقرب 
ابواب اجلنة  تعالى فيه تفتح 
وتغل���ق ابواب الن���ار وتصفد 
الشياطني، كان االولى واالنسب 
ان يلبس االعالم املرئي ولباس 
الستر واحلياء ومراعاة العادات 
والتقاليد لكن مع االسف الواقع 
كان مغايرا ومخالفا، فقد طفح 
الكيل في نشر الفاحشة والدعوة 
اليها وذلك م���ن خالل البرامج 

التي تعرض على قناة الوطن حتديدا مع احترامنا 
لالسرة املالكة لها، اال ان البرامج املعروضة فيها 
مع االسف في هذا الشهر الكرمي احتوت على خلل 
وزلل مثل االس���تهزاء بالدين وعلمائه واتهامهم 
باخليانة والفاحش���ة واالرهاب والغباء، كما هو 

واضح ف���ي برنامج »ابوقتادة 
وابونبيل« كما احتوى البرنامج 
على االستهزاء بأعضاء مجلس 
االمة واالس���تهزاء بالش���عبني 
املغربي واملصري الش���قيقني، 
البرنامج على  كم���ا احت���وى 
كلمات فاحشة ودعوة الشباب 
العالق���ات احملرمة، كما  لبناء 
افتت���ح برنامج »فص كالص« 
مبقدمة غنائية فاحش���ة وغير 
مس���تترة، كما احتوى برنامج 
»زوارة خميس« على اظهار رجل 
الدين باالبله االهبل وقبول واقع 
اجلنوس والبويات والعالقات 
احملرمة والكالم البذيء واخليانات الزوجية مما 
ال يتفق مع واقع املجتمع الكويتي احملافظ وال مع 
الدستور الكويتي الذي ينص على ان دين الدولة 
االسالم وينص على احملافظة على الفرد واالسرة 

وعدم اخلدش باحلياء ونشر الفاحشة.

صرح مسؤول العالقات العامة واإلعالم بلجنة 
زكاة الصليبخات والدوحة التابعة جلمعية اإلصالح 
االجتماعي سعد الكندري بأن أكثر من 500 أسرة 
محتاجة متعففة قد استفادت من املساعدات املالية 
التي تقدمها اللجنة بفضل األيادي البيضاء التي 
تدعم اللجنة، موضحا ان هذه األس���ر تعاني من 

ظروف معيشية وصحية صعبة كاألمراض املزمنة 
واإلعاقة وكبر السن واليتم، ما دفع اللجنة لتلمس 
حاجات تلك األس���ر وتقدمي املساعدات املالية لها 
بشكل شهري كل حسب حالته وحاجته وتكون 
تلك املس���اعدات بآلية محددة بعد دراسة احلالة 

والتعرف على أهم احتياجاتها.

ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة رياض العدساني ان ما 
تشهدها الساحة االقتصادية احمللية من ارتفاع االسعار اجلنوني 
وبنسب عالية جدا أثر سلبا على ميزانية األسر وباألخص املتعففة، 
داعيا الى االلتفاف حول قضية األسعار ووضع احللول الصحيحة 

لها من أجل تخفيف العبء على املستهلكني.
واستغرب العدس���اني من اعتماد احتاد اجلمعيات التعاونية 
للشركات التي لديها وكاالت حصرية لبعض املنتجات، معتبرا ان 
هذا مخالف للقانون التجاري احمللي والدولي، وهو قانون املنافسة 
وكسر االحتكار 2007/10 وقال: إذا لم يتم اال اعتماد الشركات التي 
لديها وكاالت جتارية فإن هذا سيساهم في رفع االسعار باالضافة 
إلى كس���ر قانون من قوانني الدولة وضرب الش���ركات التي ليس 
لديها وكاالت، وبالتالي اعطاء فرصة للش���ركات احملتكرة تخزين 

البضائع ورفع سعرها عند زيادة الطلب من املستهلكني.

اعل���ن عضو مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية واملش���رف 
العام على مسابقة حفظ القرآن الكرمي بريكان العجمي ان جمعية 
الرقة التعاونية ستنظم تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكرمي في 
25 رمضان مبسجد اس���يد بن حضير في قطعة 2 مبنطقة الرقة 
بعد صالة العصر. وقال العجمي ان مس���ابقة حفظ القرآن الكرمي 
التي تنظمها جمعية الرقة التعاونية حتت شعار »شافع مشفع« 
بالتعاون مع جمعية احياء التراث االسالمي شهدت اقباال كبيرا بلغ 

فيه عدد املتنافسني 76 متسابقا في املستويات الثالث.
واض���اف ان اجلمعية حرصت على توزيع املش���اركني على 3 
مستويات مختلفة وحددت س���ورتي النبأ وعبس للتنافس على 
املستوى االول في حني حددت سورتي التحرمي وامللك للمستوى 
الثاني وس���ورتي الكهف ولقمان للمستوى الثالث، باالضافة الى 

اجلوائز املالية القيمة التي خصصت للفائزين في كل مستوى.

د.مشاري الرويح

د.طارق الطواري

رياض العدساني

عادل املطيري

أحمد احلمادي

السفير صالح الوسيمي أحمد عبدالسالم

د.صالح املضحي د.مبارك العجمي

بريكان العجمي

اّتهم المتطاولين على رئيسي اتحاد الجمعيات ولجنة األسعار بالسعي نحو الظهور لتحقيق مصالح شخصية ضيقة

المطيري: المتطاولون على الحركة التعاونية 
وقياداتها أبواق هّدامة وأصوات نشاز منكرة للجميل

كما استنكر املطيري االتهامات 
املوجهة من قبل البعض ضد احتاد 
اجلمعيات، والتي مفادها ان أسعار 
سلعة أغلى من بقية السلع، معتبرا 
ان هذا الكالم مرسل ولم يتحر الدقة 
وهو بعيد عن املصداقية، بدليل أن 
القائمني على االحتاد يبذلون قصارى 
جهدهم من أجل توفير أجود السلع 
بأرخص األسعار، وقال: ان االحتاد 
وجلنة األسعار املنبثقة عنه وضعا 
س����دا منيعا جلشع بعض التجار 
الذين استغلوا فترة غياب اللجنة 
لتنفيذ مطامعهم ورفع أسعارهم، 
فقامت وزارة الش����ؤون مشكورة 
بالتعاون مع احتاد اجلمعيات بإعادة 
اللجنة والتي لم تأل جهدا في وضع 
حد للزيادات املصطنعة في األسعار، 
بل وقامت بتثبيت أسعار الكثير من 
السلع لتكون موحدة في اجلمعيات 

التعاونية.

ومنها على سبيل املثال تخفيض 
أس����عار 85 صنفا وتثبيت سعر 
2013 سلعة واعتماد 1368 سلعة 
جديدة وإص����دار 9 تعاميم ملزمة 
للجمعي����ات التعاونية فضال عن 
مخالف����ة 19 جمعية قامت 18 منها 
بتالفي سبب املخالفة في حني بقيت 
جمعية واحدة على مخالفتها وذلك 
من خالل رفع سعر بعض السلع من 
دون موافقة االحتاد وجلنة مراقبة 
األسعار، كما أن اللجنة زادت عدد 
املفتشني على اجلمعيات من 3 إلى 9، 
واستحدثت إدارات محاسبية ومالية 
وقانونية، مشيدا في الوقت نفسه 
برئيس االحتاد د.حسني الدويهيس 
ودعمه املطلق للجنة األس����عار، 
كما أن وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل منحتها صالحيات واسعة 
ملراقبة األسعار والعمل على حماية 

املستهلك.

احلركة التعاونية لهدمها وتسليم 
رقاب الناس إلى التجار، وذلك من 
خالل وس����يلة تعطاف الناس مع 
قضية األسعار التي طالت العالم 
بأسره.واستعرض املطيري بعض 
إجنازات جلنة مراقبة األس����عار 

صورة االحتاد ورئيسه وصورة 
أعضاء جلنة األس����عار، وقال: إن 
قيادة احلركة التعاونية وعلى رأسها 
د.حسني الدويهيس وجلنة األسعار 
وعلى رأسها محمد ناصر اجلبري 
لها تاريخها املش����رف وسمعتها 
الطيب����ة التي ال ميك����ن أن تتأثر 
باتهامات البعض، وتابع: إذا كان لدى 
هؤالء أي مالحظة أو مخالفة على 
االحتاد فلماذا لم يسلكوا القنوات 
القانونية أو األساليب احلضارية 
إلب����داء مقترحاتهم ومالحظاتهم، 
بدال من سلوك األساليب الرخيصة 
واملبتذلة والتشهير بالناس عبر 
وسائل اإلعالم؟ الفتا إلى أن تهافت 
البع����ض على الظه����ور اإلعالمي 
والتشهير بالقيادات التعاونية ليس 
له إال تفس����ير واحد وهو السعي 
لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، 
وإعط����اء فرص����ة للحاقدين على 

محمد راتب
اس����تنكر رئيس مجلس إدارة 
جمعية العارضية التعاونية، عادل 
املطيري ما تش����نه قلة نادرة من 
اجلمعيات التعاونية على رئيس 
وأعضاء احت����اد اجلمعيات وعلى 
جلنة مراقبة األسعار، واصفا تلك 
األص����وات ب� »النش����از«، التي ال 
ترى إال النصف الفارغ من الكأس 
وتتجاه����ل اإلجنازات وتعمى عن 
رؤية النصف املآلن من الكأس، داعيا 
رؤساء التعاونيات إلى الوقوف صفا 
واحدا ضد كل من يريد زعزعة هذا 
الصرح وهدم البيت التعاوني الذي 
أصبح ينظر له كمثال يحتذى في 

جميع دول املنطقة والعالم.
وأوضح املطيري ان االتهامات 
التي يق����وم بعض الناس بإلقائها 
جزافا إمنا هي من قبيل الكالم املرسل 
وتضليل الرأي العام، وتش����ويه 

الحمادي لدعم مطالب العاملين المعطلة في مؤسسة البترول
جدد رئيس نقابة العاملني بشركة نفط 
الكويت احمد احلمادي دعوته لوزير النفط 
واالعالم الشيخ احمد العبداهلل الى التدخل 
وانصاف حقوق العاملني املتعطلة في اروقة 
الشؤون االدارية في مؤسسة البترول الكويتية 
منذ ما يزيد على 6 شهور ودون اي اكتراث او 
اهتمام من العضو املنتدب للشؤون االدارية 

في املؤسسة.
وقال انه سبق لنقابة شركة نفط الكويت 
مناشدة وزير النفط وضع حد لهذه التصرفات 
غير املقبولة وكان من ابرزها محاوالت تأجيل 

مناقشة كادر االطباء ووضع العراقيل القانونية 
لعدم احتساب يوم اجلمعة من ضمن االجازة 
السنوية والذي قام الوزير مشكورا بتحريك 

املوضوع واعتماده وهو امر متوقع منه.
وقال رئيس نقابة العاملني بشركة نفط 
الكويت ان العضو املنتدب للشؤون االدارية 
واملالية مياطل حاليا في انهاء عدة مواضيع 
منذ ما يزيد على 6 شهور منها قوانني مقرة 
من مجلس االمة مث���ل قانون العمل االهلي 
اجلدي���د وقانون املعاق���ني اجلديد كتعطيل 
اعتماد التعديالت املرتبط���ة بهذه القوانني 

على الالئحة االدارية لش���ركة نفط الكويت 
فضال عن تعدي���الت للمعاقني متت املوافقة 
عليها من قبل »مجلس ادارة الشركة � البورد« 

واملرفوعة للمؤسسة من مدة طويلة.
واختتم احلمادي تصريحه مجددا دعوته 
لوزير النفط النصاف العاملني بإقرار حقوقهم 
وحث العضو املنتدب للشؤون االدارية واملالية 
في مؤسس���ة البترول الكويتية على سرعة 
اجنازها ب���دال من اهمالها لوقت طويل دون 
ادنى اهتمام مبا هو مرتبط بحقوق ومطالب 

العمال.

رفعت الخميس الماضي لمدير الهيئة للبت فيها

العجمي: خطة متكاملة إلدارة 
العالقات العامة في »البيئة«

دارين العلي
أعلن مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بالوكالة في الهيئة العامة 
للبيئة د.مبارك العجمي عن تقدمي خطة اإلدارة اخلميس املاضي ملدير 
عام الهيئة د.صالح املضحي بهدف االطالع عليها وابداء الرأي فيها.

ولفت في تصريح ل� »األنباء« الى ان اخلطة حتتوي على تفسير 
ل����دور العالقات العامة داخليا وخارجيا والعمل على إيجاد فس����حة 
للتوعية البيئية بطريقة اللقاءات التفاعلية بعد ان لوحظ ان اإلقبال 
ضعيف على احملاضرات، حيث مت اعداد برنامج لهذه اللقاءات مع القطاع 

العسكري أي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واحلرس الوطني.
واش����ار الى انه س����يتم عبر اخلطة اعادة نشر بعض املطبوعات 
اخلاص����ة بالهيئة والتي تتضمن معلومات بيئية مهمة باالضافة الى 
برامج خاصة للتعامل مع املناس����بات البيئي����ة كحملة البر وتنظيم 
االحتفاالت باملناسبات البيئية العامة مثل: يوم البيئة العاملي ويوم 

البيئة اإلقليمي ويوم الشجرة ويوم األوزون وغيرها.
وقال ان اخلطة تتضمن أيضا انشاء معرض متنقل إلدارة العالقات 
العامة والتجديد الكامل ملعارض االدارة، باالضافة الى ركن خاص باألطفال 
وهو عبارة عن ركن مايكروسكوبي أي جمع بعض املايكروسكوبات 
املوجودة في الهيئة في ركن خاص يتواجد فيه مجموعة من األطفال 
مع املتخصصني عدا عن احملاضرات التي ستنظمها االدارة في مدارس 

وزارة التربية.
ولفت العجمي الى ان اخلطة قام بإعدادها مختصون ومستشارون 
ف����ي الهيئة وتتألف م����ن 3 عناصر وهي العالق����ات العامة )مفهومها 
وطبيعتها وعملها( والتوعي����ة والتثقيف البيئي وأخيرا املطبوعات 
واإلعالم، مشيرا الى انه في حال املوافقة على هذه اخلطة فسيتم البدء 

بتنفيذها في بداية أكتوبر املقبل.

القنصل المصري رعى غبقة الروابط المصرية

عبدالسالم: الجالية المصرية في الكويت
األبرز في التحويالت المالية لعام 2009

االنجازات الضخمة نذكر منها: 
إنجاز مطار سوهاج الدولي كثاني 
أكبر مطار في الجمهورية والذي 
الداخلي  افتتاحه للطيران  تم 
ومنتظ���ر افتتاح���ه للطيران 
الدولي قريبا عل���ى ان تكون 
الكويت من أهم وأول محطاته، 
افتتاح طريق سوهاج  وكذلك 
 البحر األحمر الذي يفتح اآلفاق 
ألبن���اء س���وهاج ومغتربيها 
 في الكوي���ت والخليج للعمل 
واإلنجاز وتأسيس مشروعاتهم 
المتنوعة التي س���تخدم أهلنا 
وأبناءنا وتوفر المزيد من فرص 
العمل للخريجين والش���باب، 
الى مدينة س���وهاج  اضاف���ة 
الجدي���دة وتحويل س���وهاج 
لجامعة مستقلة تضم العديد من 
الكليات فضال عن المشروعات 
الطموحة األخرى في مجاالت 
الرعاي���ة الصحي���ة والصرف 
الصحي والطرق ومياه الشرب 

والكهرباء وغيرها.

من أهم الجاليات المصرية في 
الخارج من جه���ة التحويالت 
المالي���ة خالل العام 2009 كما 
تساهم بدور كبير في تعزيز 
التعاون فيما بين الكويت ومصر 
العمالة والتجارة  في مجاالت 

واالستثمار المشترك.
واش���ار عبدالسالم الى انه 
نجح في ان يكون حلقة وصل 
التعاون االستثماري  لتعزيز 
فيما بين البلدين عبر مجموعة 
من الش���ركات التي ساهم في 
تأسيسها باستثمارات كويتية – 
مصرية مشتركة تعمل في صالح 
البلدين ولصالح الشعبين في 

مصر والكويت.
وذك���ر ان مس���يرة العمل 
واإلنجاز طالت مختلف ربوع 
العزيز مصر والسيما  وطننا 
التي شهدت  محافظة سوهاج 
خالل الدورة البرلمانية الماضية 
بفضل تعاون نوابها وجهودهم 
مع السلطة التنفيذية عشرات 

الجالي���ة  أك���د مس���ؤولو 
المصرية عل���ى عمق الروابط 
الكوي���ت  التاريخي���ة بي���ن 
ومصر على مختلف األصعدة 
الرسمية والش���عبية. وشدد 
رؤساء روابط أبناء محافظات 
سوهاج والبحيرة والدقهلية 
المحروسة والقوصية  ومدن 
المهندس���ين  وكذل���ك رابطة 
التي  الرمضانية  الغبق���ة  في 
أقيم���ت تحت رعاي���ة قنصل 
عام جمهوري���ة مصر العربية 
ف���ي الكويت الس���فير صالح 
 الوس���يمي وبحضور سفيرنا 
ف���ي القاهرة د.رش���يد الحمد 
الروابط وعدد من  ورؤس���اء 
أركان الجالية المصرية على ان 
العالقات بين البلدين تشهد نموا 
المجاالت  واضحا في مختلف 
واالقتصادي���ة  السياس���ية 

واالجتماعية.
وأش���ار الرئيس الش���رفي 
لرابطة أبناء سوهاج في الكويت 
وعضو مجلس الشعب المصري 
أحمد عبدالس���الم ال���ى الدور 
اإليجابي الكبير الذي يقوم به 
المصريون في الخارج لمصر 
وفي مقدمتهم الجالية المصرية 
في الكويت مؤكدا أهمية مساعدة 
البعثات الديبلوماسية المصرية 
في الخارج على تطوير دورها 
الجاليات  في مج���ال رعاي���ة 
المصري���ة المختلفة بالخارج 
وتفعيل دورها في خدمة مصر 

واقتصادها.
وكش���ف عبدالسالم عن ان 
الكويت  المصرية في  الجالية 

شبكوه: 10 قنوات فضائية تبث صالة القيام 
على الهواء مباشرة من مسجد الزبن

أسامة أبوالسعود
ضمن إطار أنش���طة املركز الرمضاني املقام مبسجد 
زبن يوسف الزبن بضاحية عبداهلل املبارك أعلن نائب 
املش���رف العام للشؤون اإلدارية أحمد شبكوه أن صالة 
القيام س���تكون منقولة على الهواء مباشرة عبر عشر 
قنوات فضائية مت االتفاق معها لنقل الصالة من مسجد 
زبن يوسف الزبن بضاحية عبداهلل املبارك، مبينا حرص 
ادارة مساجد محافظة الفروانية وفريق العمل الرمضاني 
على التواصل مع جمهور املصلني بجميع وسائل اإلعالم 
املقروءة واملسموعة واملرئية والذي يأتي ضمن اخلطة 
اإلعالمية املعدة سلفا الستقبال العشر األواخر املباركة 

من شهر رمضان الفضيل.
واضاف: ان املركز الرمضاني يس���تقبل أش���هر قّراء 

العالم االسالمي من داخل وخارج الكويت إلمامة املصلني، 
حيث سيؤم املصلني في صالة القيام من اململكة العربية 
السعودية الشيخ د.عبدالهادي كنكاري والشيخ أبوبكر 
الشاطري والشيخ توفيق الصائغ والشيخ ناصر القطامي، 
ومن داخل الكويت الشيخ القارئ أحمد الطرابلسي والشيخ 
ياسر الفيلكاوي، وهو ما يأتي ضمن مشروع األصوات 
الندية الذي تتم فيه استضافة أصحاب األصوات الشجية 
التي يس���عى املصلون للصالة خلفه���م في هذه الليالي 
لتضفي املزيد من اخلشوع على روحانيات شهر القرآن، 
كما ان األنشطة املتواترة سيكون لها خصوصية خاصة 
في العشر األواخر من رمضان بإقامة مشروع شد املئزر 
واملعتكفات الرمضاني���ة التي حترص اإلدارة فيها على 
توفير جميع احتياجات املعتكفني وتهيئة املكان واجلو 

املناس���ب لهم، باالضافة الى وجبات السحور والفطور 
اليومية والبرامج الثقافية والشرعية التي تتيح للمعتكف 

حتقيق الغاية األسمى.
وبني شبكوه أن جميع االستعدادات اإلدارية واخلدمات 
مكتملة واجلهود مبذولة الس���تقبال العشر األواخر من 
خالل فريق العمل املشرف على املركز الرمضاني لتقدمي 
أفضل اخلدمات جلمهور املصلني وتهيئة املركز بجو امياني 
وروحانيات رمضانية تتيح لهم اداء العبادة في هذا الشهر 
املبارك، حيث توجد خدمات متكاملة الستقبال كبار السن، 
وإقامة قاعة ملحقة باملسجد الستقبال األخوات املصليات 
نظرا للكثافة الكبيرة التي تفوق الطاقة االس���تيعابية 
للمركز، ناهيك عن املش���روبات الباردة والساخنة التي 

يتم توفيرها في مصلى الرجال ومصلى النساء.


