 20مجتمع

اجلمعة  16مايو 2014

ينطلق  23اجلاري ويضم  90مشاركاً من  45جهة دعوية

«الدعوة اإللكترونية» تشارك في رعاية امللتقى
التأسيسي بتبرع من وقف احملسن العجيل

العاصي وفريق «موڤنبيك املنطقة احلرة» مع عدد من األطفال

«موڤنبيك احلرة» يشارك أطفال مستشفى ابن سينا فرحتهم
نظ���م فن���دق موڤنبيك
الكوي���ت باملنطق���ة احلرة
يوم���ا ترفيهي���ا لألطف���ال
مرضى اجلراحة والسرطان
مبستشفى ابن سينا مبجمع
مستشفيات الصباح ،كنوع
من املس���ؤولية االجتماعية
نحو املجتمع الكويتي.
وفي ه���ذا اإلطار أمضت
مجموع���ة م���ن العامل�ي�ن
واملديرين ف���ي الفندق وقتا
ممتعا م���ع األطف���ال الذين
اس���تمتعوا بالش���خصيات
الكرتونية وعروض الساحر
وألع���اب اخلفة ،ومت توزيع
الهدايا ووجبات الغداء التي
اعدها أمهر الطهاة بالفندق.
وعل���ق املدير العام حس���ن
حس���انني ،قائ�ل�ا« :يلتزم
العامل���ون بفندق موڤنبيك
الكوي���ت بأعل���ى معايي���ر
اخلدم���ة وهذا ينطبق أيضا

ألعاب اخلفة أمتعت احلضور وأدخلت البسمة إلى قلوبهم

على برنامجنا للمش���اركة
املجتمعي���ة ،وقد كان يومنا
في مستشفى ابن سينا جتربة
عزيزة بالنسبة إلينا إذ كان
مناس���بة ممي���زة لالحتفال

بحدث مهم مع األطفال ونحن
حريصون دائما على رد شيء
من اجلميل للمجتمع احمللي
انطالقا من مبادرة «املسؤولية
االجتماعي���ة» حي���ث تركز

التوعية املجتمعية في الفندق
على رفاه األطفال وتخفيف
حدة املرض وتعزيز املسؤولية
البيئية لدى اجلميع.
وفي السياق ذاته أوضح
مدير العالقات العامة السيد
العاصي ان هذا النشاط ليس
االول من نوعه الذي حترص
عل���ى إقامت���ه ادارة فندق
موڤنبيك الكويت باملنطقة
احلرة ،ويعتبر من االنشطة
االجتماعي���ة الواجب علينا
ان نقوم بها ملد يد املساعدة
ورس���م البهجة واالبتسامة
على وج���وه األطفال داخل
املستشفى ومبا يخفف من
آالمه���م ويبث فيه���م روح
التفاؤل واألمل بالشفاء ،مبا
يجعل من جتاوبهم مع العالج
ام���را اكثر ايجابي���ة ،واعدا
بتكرار هذه التجربة ملا فيها
من فوائد على صحتهم.

املكتب العربي وقاعة  CAPللفنون املعاصرة
يطلقان معرض التصوير الفوتوغرافي للتصاميم املعمارية
ق����ام املكت����ب العرب����ي
بالتع����اون م����ع قاعة CAP
للفنون املعاصرة بافتتاح
مع����رض «ريكاس����ت»
للتصوي����ر الفوتوغرافي
للتصاميم املعمارية في قاعة
معارض  .CAPويعتبر هذا
املعرض األول من نوعه في
الكويت ،ويستمر حتى 21
اجلاري حيث يس����تعرض
أعم����اال فني����ة لثمانية من
املصممني املعماريني الشباب
ف����ي الكوي����ت والذين مت
اختيارهم للمش����اركة في
ورشة عمل فنية استمرت
ملدة أسبوع.
وأقيمت ورش����ة العمل
حتت إش����راف اخلبيرين
العامليني جونر نيتش����يل
وس����امر ياماني .وأتيحت
للش����باب املش����اركني وهم
عبدالعزيز الكندري ،سارة
العجمي ،داليا علي ،سارة
العنجري ،سابني اخلوري،
ثنيان آل ثنيان ،سالي خنافر
ويوسف س����ليم ،الفرصة
لدراس����ة بع����ض املبان����ي
املصممة من قب����ل املكتب
العربي واعادة تفس����يرها
من خالل صور فوتوغرافية
فنية.
وفي هذا الس����ياق ،قال

جانب من املعرض

قاعة كاب احتضنت معرض «ريكاست»

طارق شعيب :نحن فخورون
ب����أن تاريخنا ف����ي املكتب
العربي ق����ادر على حتفيز
وتش����جيع جيل جديد من
املصممني املعماريني .وتعتبر
هذه املباني التي اس����تطاع

من اللوحات املعروضة

هؤالء الطالب دراس����تها،
حتليلها وتوثيقها من املعالم
األساسية في قطاع املشهد
املعماري بالكويت ،والتي
بنيت خالل احلقبة الذهبية
لبلدن����ا .ويعتبر املعرض
فرصة الستعراض تاريخ
دولتنا العريق في الهندسة
املعمارية ،هذا بجانب تسليط
الضوء على بعض األعمال
الفني����ة للمواهب الش����ابة
الصاعدة في الكويت.
ومت اختيار املش����اركني
بورشة العمل من قبل جلنة
متخصصة ،حيث كانت بداية
الورشة مع حلقة حوار خالق
حتت إشراف سامر ياماني،
مدير مساحة التصميم احلرة
في برشلونة .تلتها ورشة

عمل للتصوير الفوتوغرافي
أشرف عليها املصور جونر
نيتشيل من برشلونة .وزار
املشاركون بعضا من أقدم
املباني ف����ي الكويت ،حيث
صوروها من جميع الزوايا.
ث����م طلب منهم اس����تخدام
احد هذه املباني التي قاموا
بدراستها وحتليلها لتنفيذ
قطعة فنية مستوحاة منها
لكي تقدم وجهة نظر جديدة
كليا للتصميم.
وأضاف :أردنا منذ البداية
أن نرع����ى ونش����جع هذه
املواهب الشابة الصاعدة،
وان نوف����ر له����م جترب����ة
تعليمية فريدة من نوعها
تساهم في صقل مواهبهم
وتوسيع آفاقهم.

صرح رئيس جلنة الدعوة
اإللكترونية التابعة جلمعية
النجاة اخليري���ة د.عبداهلل
العجيل ،وهي إحدى اجلهات
املش���اركة بتأس���يس رابطة
الدعوة اإللكترونية ،أنه سيتم
اإلعالن عن تأسيس الرابطة
وانطالقها ف���ي امللتقى األول
للرابطة في مدينة اسطنبول
بتركي���ا ،وذل���ك بتاريخ 22
رجب  1435املوافق 2014/5/23
مبشيئة اهلل تعالى ،وبرعاية
عدة جهات منها جلنة الدعوة
اإللكترونية بتبرع ودعم من
وقف احملس���ن الكرمي محمد
عب���داهلل العجي���ل ،حفظه
اهلل.
وبني العجي���ل أن امللتقى
التأسيس���ي للرابط���ة يضم
 90مش���اركا ميثل���ون 45
جهة دعوية من أكبر وأشهر
املواقع الدعوية املتخصصة
في التعريف باإلسالم وتعليم
املهتدي���ن اجلدد حول العالم
ونشر تعاليم اإلسالم السمحة
حس���ب املنه���ج اإلس�ل�امي
الوسطي وشعارهم «ادع إلى
سبيل ربك باحلكمة واملوعظة
احلسنة» ،كما سيتخلل امللتقى
دورات تدريبية وورش عمل
مع مجموعة من خبراء املواقع
والشبكات اإللكترونية وإدارة
ف���رق العم���ل االفتراضي���ة
والتخطيط اإلستراتيجي من
مختلف األقطار والدول ،الفتا
إلى أن امللتقى ينظم خصيصا
ألعضاء الرابطة املش���اركني
في املؤمتر لدراسة املزيد من
التقدم واإلب���داع في الدعوة
اإللكترونية بالتعاون الكامل
بني جميع أعضاء الرابطة.
وأوضح العجيل أن الرابطة
هي منظمة عاملية غير ربحية
تضم قيادات وخبراء الدعوة
اإللكترونية حول العالم يتم من
خاللها وضع االستراتيجيات
املشتركة والتنسيق والتعاون

والتفاعل بني أعضائها لتحقيق
األهداف الدعوية ومن أهدافها:
توحي���د اجلهود وتنس���يق
األدوار ،وبناء إس���تراتيجية
تضمن التكامل بني املؤسسات
واإلف���راد املهتم�ي�ن بالدعوة
اإللكترونية ،ورصد مواطن
اخللل ف���ي العم���ل الدعوي
اإللكترون���ي والعم���ل على
إصالحها ،والتعريف باجلهود
الدعوية القائمة واملستقبلية
املتوقعة والتس���ويق لها في
جميع أنحاء العالم ،والتفاعل
العملي املثمر واإليجابي مع
املناسبات واألحداث العاملية
وتبني خطط عمل مناس���بة
وإبراز سنة رسولنا الكرمي ژ
بالتعامل مع املواقف املشابهة
من خالل الوسائل اإللكترونية،
وتعزيز مس���ؤولية وأهمية
الدعوة والتعريف باإلسالم
من خالل الوسائل اإللكترونية
لدى كل فئات املجتمع بأغلب
اللغات العاملية.
وبني العجيل أن الرابطة
تقوم باملساهمة في بناء قدرات

األعضاء من خالل تطوير األداء
املؤسسي ومعرفة الفجوات
وإصالحه���ا وتعزيز الثقافة
التكاملي���ة ما ب�ي�ن اجلهات
واألفراد ،والتعريف بأعضاء
الرابط���ة وباجلهود الدعوية
القائمة واملستقبلية ودعمها
ونش���رها ف���ي املجتمعات،
واملساهمة في تأصيل ثقافة
الدعوة اإللكترونية وتوجيهها
وتعزيزها وتفعيلها لدى فئات
املجتمع كافة ،وتقدمي احللول
والدراسات ألعضاء الرابطة،
مختتما بأن عضوية الرابطة
مفتوح���ة جلمي���ع اجلهات
والهيئات واملؤسس���ات ذات
االختصاص بالعمل الدعوي
اإللكتروني.

د.عبداهلل العجيل

على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا

فندق ومنتجع كوبثورن اجلهراء يعود بذهبية
أفضل منتجع ترفيهي من فئة الـ  4جنوم

«نسيبة بنت كعب» تكرم متفوقاتها
حت���ت رعاي���ة مراقب
التعليم املتوس���ط ملنطقة
العاصم���ة التعليمية عادل
الراش���د وبحضور نائبي
املجل���س البل���دي عبداهلل
الكن���دري وفه���د الصانع
واملوج���ه الفني العام ملادة
العلوم براك البراك ومختار
منطقة الروض���ة ورئيس
جمعية الروض���ة وحولي
التعاونية واعضاء مجلس
اإلدارة وأولياء األمور ،أقامت
مدرسة «نسيبة بنت كعب»
املتوسطة  -بنات حفل تكرمي
املتفوقات للعام الدراس���ي
 ،2014 - 2013وذل���ك دعما
منها لتشجيع العلم ورفع
مكانة الفائقات.
وألق���ت مدير املدرس���ة
هدى املير كلمة رحبت فيها
باحلضور واستهلت كلمتها
بقول اهلل تعالى (اقرأ باسم
ربك الذي خلق) ،مبينة أن
هذه اآلية الكرمية غيرت أمة

جانب من تسلم اجلائزة

عادل الراشد وهدى املير يكرمان الطالبة دالل السدرة

املير :ننتظر هذا
اليوم لقطف ثمرة
ما زرعناه

من حال ال���ى افضل حال،
من ظلمات اجلهل الى نور
املعرفة.
وزادت املير :حث ديننا
احلنيف من���ذ فجر الدعوة
على الق���راءة والعلم ومن
هنا نستخلص أهمية العلم،
ونرى أنه ال حي���اة جيدة
بدون���ه ،ففي���ه ترقى األمم
ويعلو شأنها.

جانب من احلفل

حضوري الكرمي أرحب
بكم واس���محوا لي إذ بدأت
كالمي بتلك اخلاطرة القصيرة
ملا للعلم من أهمية كبيرة في
تاريخنا البشري.
وأضافت املي���ر :في كل
عام انتظر هذه املناس���بة
بشوق لكي اش���هد نتائج
خطة أرسمها في بداية كل
عام دراسي ،وأني ألفخر بكن

كل الفخر ،الس���يما أن هذه
اللحظة تنتظرها كل أم وكل
أب ،فها هم يحصدون ثمار
متابعته���م وحرصهم على
متيز بناتهم ،فأنتم البنية
األساسية لتميزهم وتفوقهم.
كما أش����كر املعلمات الالتي
وظف����ن طاقاتهن وجهودهن
لترسيخ العلم واملعرفة بأذهان
بناتنا الطالبات.

حاز فن���دق ومنتجع كوبث���ورن اجلهراء
اجلائ���زة الذهبية ألفضل منتجع ترفيهي من
فئة الـ  4جنوم في الش���رق األوسط وشمال
أفريقيا للعام  2014حيث فاز بها خالل احلفل
السنوي العاشر جلوائز السياحة والسفر في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في
دبي يوم  7مايو اجلاري على هامش معرض
التجارة العربي للسياحة والسفر.
وأعرب مدير عام املنطقة لفنادق ميلينيوم
وكوبثورن في الكويت داني صالح عن سعادته
للفوز بهذه اجلائزة قائال «إن الفوز بهذه اجلائزة
املرموقة والدولية يأتي تقديرا لإلجنازات البارزة
التي قام بها فريق عمل الفندق خالل سنوات
عديدة وهو ما يعكس مدى اهتمامنا بالنهوض
بقطاع الفندقة والضيافة في املنطقة».
وأضاف «لقد عمل فريق كوبثورن اجلهراء
جاهدا لتوفير أعلى معايير الضيافة لضيوفنا،
وإنه لشيء رائع أن يتم تكرميهم كتقدير لعملهم
الدؤوب ومتيزهم في اخلدمة ،وأخيرا أود أن

أشكر كل العاملني بالفندق على كل ما قدموه
حتى أصبح هذا اإلجناز واقعا».
وم���ن جانبه ،عقب مدي���ر فندق ومنتجع
كوبثورن اجلهراء عالء سليم ،على هذا الفوز
قائال «هذه اجلائزة متثل أهمية كبرى لفريق
عمل الفندق بأكمله حيث يتم منح تلك النوع من
اجلوائز من خالل التصويت اإللكتروني املباشر
للضيوف ،ويتم حتليل النتائج وتدقيقها من
قبل شركة التدقيق العاملية «برايس ووترهاوس
كوبرز» قبل اإلعالن عن الفائز لضمان نزاهة
النتيجة وقد حزنا اجلائزة رغم التنافس الشديد
وفي ظل وجود أكثر من  700شركة من كبريات
الش���ركات الفندقية الرائدة في هذه الصناعة
حيث كانوا يتنافسون على أكثر من  80جائزة
في  18فئة مختلفة ،كما أضاف :انه أمر رائع أن
يتم االعتراف إقليميا ودوليا بجودة اخلدمة
املميزة املقدمة بفندق ومنتجع كوبثورن اجلهراء
وأن نكون في أولى املراتب بني أفضل الفنادق
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

