
دع���ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة السكنية 
الكويتية أمس اخلميس الدفعة األولى من املواطنني 
املخصص لهم قسائم حكومية في الضاحية الثالثة 
)إن 3( ضمن م��ش��روع )ج��ن��وب مدينة صباح 

األحمد( إلى مراجعتها.
وقالت املؤسسة في بيان صحفي: إنها ستوزع 
بطاقات القرعة يومي األحد واالثنني املقبلني مؤكدة 
ضرورة اصطحاب املواطنني املخصص لهم قسائم 
في تلك القطعة البطاقة املدنية وقرار التخصيص 

معهم لتسلم بطاقة القرعة.
وأوضحت أن هذه الدفعة تتضمن 134 قسيمة 
ألصحاب الطلبات املخصص لهم حتى 21 سبتمبر 
2016 موضحة أن بطاقات االحتياط ستوزع 

يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني.
وذكرت أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة 
اخلاصة به خالل األي��ام احمل��ددة سيتم استبعاد 

اسمه وادخال االسم الذي يليه في التخصيص.
ودعت املؤسسة املواطنني املخصص لهم قسائم 
في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف 
إلى مراجعتها يوم الثالثاء املقبل مصطحبني معهم 
قرار التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن 
قائمة االحتياط.ويضم امل��ش��روع نحو 25 ألف 
وح��دة سكنية مبساحة 400 متر مربع لكل منها 
إضافة إلى اخلدمات األساسية واملباني العامة منها 
املدارس واملراكز الصحية ومراكز اإلطفاء ومراكز 

الضاحية وفروع اجلمعيات التعاونية واملساجد.

ص��رح رئيس وقفية منابر 
ال��ن��ور حل��ف��ظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي 
وفهمه  د.عيسى الظفيري أن 
الوقفية استضافت الشيخ فواز 
بن فرحان الدوماني الدمشقي 
في مجلس السماع األول، الذي 
ك��ان ح��ول سماع كتاب أخالق 
حملة ال��ق��رآن ل��إم��ام اآلج��ري 
)رحمه الله(، الذي أقيم في مقر 
وقفية منابر النور حلفظ القرآن 
الكرمي وفهمه وبحضور مائة 
وع��ش��ري��ن م��ش��ارك��ا م��ن طلبة 
العلم واألئمة واخلطباء، وقد 
مت توزيع الكتاب على احلضور 
مساهمة من الوقفية في حتقيق 
أح����د أه���داف���ه���ا ال��ت��ي تسعى 
لتحقيقها وه��و نشر الثقافة 

الشرعية.
وبني الظفيري في تصريحه 
أن الشيخ ف��واز ال��دوم��ان��ي قد 
حت���دث ع��ن أه��م��ي��ة ك��ت��اب الله 

تعالى وض��رورة احلرص على 
ال��ت��أدب ب��آداب��ه وال��ع��م��ل على 
تعلمه وتعليمه ون��ش��ره بني 
املسلمني وزرع����ه ف��ي نفوس 
األبناء والبنات واألهل واألقارب 

انطالقا من قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: » خيركم من تعلم 

القرآن وعلمه« .
ك��م��ا أع����رب ال��دوم��ان��ي عن 
سعادته بانتشار حلقات القرآن 
الكرمي في دولة الكويت وغيرها 
من بالد املسلمني، واملراكز التي 
ت��ع��ن��ى بتحفيظه وتعليمه، 
منوها على السعي وراء تدبره 
وفهمه، مبينا فضل من تعلمه 
وعلمه، وفضل االجتماع على 
مدارسته، وأخالق حملة القرآن، 
وأن من أهم أخالقهم اإلخالص 
لله تعالى في طلبه أو تعليمه،  
وااله��ت��م��ام بتحسني الصوت 

والتغني بالقرآن الكرمي.
وخ��ت��م الظفيري تصريحه 
ب����دع����وة اجل���م���ه���ور ال���ك���رمي 
لالستفادة من مثل هذه املجالس 
التي تنمي العالقة بني العبد 

وربه، وتربطه بخالقه تعالى.

أطلقت جمعية الرحمة العاملية قافلة 
طبية شاملة إلى النيجر، وذلك مبشاركة 
أطباء استشاريني ومتخصصني مع طاقم 
إداري لإشراف على القافلة، بغرض 
توفير ال��رع��اي��ة الطبية املتخصصة 
للمرضى م��ن س��ك��ان ح��اض��رة املنطقة 
والنواحي احمليطة بها واستمرت القافلة 

على مدى ثالثة أيام متواصلة.
وقال رئيس قطاع أفريقيا في جمعية 
الرحمة العاملية د. تركي احلميدي: 
إن القافلة الطبية ضمت 12 طبيب 
ومم��رض، وفحص عدد 1500 مريضاً، 
وتقدمي األدوي��ة الالزمة ألكثر من 500 
م��ري��ض، ب��اإلض��اف��ة إل��ى إج���راء عملية 
امل��ي��اه البيضاء إل��ى 150 مريض ومت 
تسليم األدوية الالزمة لهم باإلضافة إلى 

النظارات الطبية.
وأش���ار إل��ى أن تنظيم ه��ذه القافلة 
الطبية ميثل ج��زءاً من جهود جمعية 
الرحمة العاملية لتوفير الرعاية الطبية 
املتخصصة للمواطنني، مبيناً أن الرحمة 
العاملية تسعى من خ��الل ه��ذه القوافل 
الطبية إل���ى حتقيق األم����ان الصحي 
وال��ت��وع��ي��ة الطبية وع���الج األم���راض 
املختلفة  وأوض���ح احلميدي أنَّ ق��ارة 
أفريقيا من ال��ق��ارات التي حت��وي األلم 

واألم��ل، وتتمثل فيها احمل��ن اإلنسانية 
بشتى صورها، من حيث معدالت الفقر 
واجل��وع وامل��رض واألُمية، فهي األعلى 
في العالم، برغم ما متتلكه من إمكانيات، 
ولكن رك��ام األل��م متحوه أشعة األم��ل 
واخلير والعمل، من خ��الل تنمية تلك 

املجمعات واالهتمام بأبنائها. وبني أن 
الرحمة العاملية تعتبر التنمية الصحية 
أحد أهم احمل��اور اإلنسانية التي يجب 
أن حتظى باهتمام بالغ، خاصة في ظل 
األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية 
بالغة الصعوبة، التي جعلت من اخلدمة 

الطبية في كثير من املجتمعات عبئاً ثقيالً 
على األس��ر املستحقة، باإلضافة إلى 
ندرة توافر اخلدمات الصحية في بعض 
املناطق الريفية واجلبلية والصحراوية 
وال��ب��ع��ي��دة وامل��ت��رام��ي��ة، ال��ت��ي يتطلب 

توفيرها مبالغ وكلفة عالية.

أك��د رئ��ي��س ق��ط��اع اخل��دم��ات 
امل��س��ان��دة ف��ي جمعية النجاة 
اخليرية الدكتور جابر الوندة 
مضي اجلمعية ق��دم��ا لتحقيق 
رؤيتها الطامحة نحو مكافحة 
ث��ال��وث اجلهل والفقر وامل��رض 
من خالل إقامة وتنفيذ املشاريع 
الرائدة التي تعزز العيش الكرمي 
لإنسان، وكذلك توفير الرعاية 
الطبية املناسبة وإقامة املخيمات 
العالجية وتوزيع األدوية لألسر 
الفقيرة، الفتا إن مشاريع  النجاة 
اخل��ي��ري��ة تتجه نحو التعليم 
والتوعية والتنمية ، مبا يحقق 
التنمية املستدامة للمجتمعات 

الفقيرة حول العالم.
وبني الوندة: في عام 2019 
ح��ق��ق��ن��ا اجن������ازات ع���دي���دة في 
العمل اإلنساني االستراتيجي،  
خ��اص��ة خ���ارج الكويت ، حيث 
ق��م��ن��ا ب��وض��ع ح��ج��ر األس���اس 
لقرية النجاة اإلنسانية والتي 
يستفيد منها أك��ث��ر م��ن 2500 
أس�����رة، وك���ذل���ك اس��ت��ف��اد من 
مشاريعنا التنموية فقط 54166 
شخص، وتتنوع وتختلف هذه 
املشاريع تبعاً لطبيعة ال��دول 
منها م���زارع ال��دج��اج ومناحل 
العسل ومراكب الصيد وعربات 
نقل األمتعة وأكشاك بيع املواد 
الغذائية وغيرها من املشاريع 

ال��ت��ي تنقل و حت��ول األس���ر من 
االنتظار في طابور املساعدات 
إلى ميدان العطاء واالنتاج، كما 
قامت اجلمعية بتوزيع قرابة 
700 ألف وجبة إفطار صائم في 
أكثر م��ن 16دولة ح��ول العالم 
في العام املاضي أيضا. وفيما 

يتعلق بجهود النجاة اخليرية 
حيال بناء املساجد أفاد الوندة : 
نولي بناء املساجد أهمية خاصة 
حيث قمنا خ��الل 2019 ببناء 
634 مسجداً في العديد من دول 
العالم، وقبل بناء املسجد نحرص 
على زي���ارة املنطقة والتعرف 
ع��ن أع���داد املستفيدين وأث��ن��اء 
التنفيذ نقوم بتوثيق كافة مراحل 
التشييد ونرسلها للمتبرعني 
ونقيم مبساجدنا مكاتب إسالمية 
وحلقات لتحفيظ القرآن الكرمي 
ووالئ���م إف��ط��ار الصائم ون��وزع 
من خاللها حلوم األضاحي، كما 
ساهمت اجلمعية بحفر أكثر 
م��ن 3800 بئر ف��ي ال��ع��دي��د من 
ال��دول املستفيدة، استفاد منها 
قرابة مليون مستفيد في شتى 
ال��دول املستفيدة، وذل��ك بفضل 
الله تعالى ثم بعطاء اهل اخلير 

وتعاون كافة اجلهات املعنية.
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9 بقاالت متنقلة في العبدلي والساملي رفع 

20 سيارة مهملة 6 سيارات من اخلضار وترفع  بلدية »الفروانية« تصادر 

أعلنت بلدية الكويت أن الفرق الرقابية 
ف��ي إدارة ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة ف��ي بلدية 
الفروانية قامت بتنفيذ حملة على الدائري 
السادس، وأسفرت عن مصادرة 6 لوريات 
من اخلضروات ومخالفة 18 بائع متجول 

ورفع 20 سيارة وارسالها ملوقع احلجز.
أعلنت اللجنة ال���وزاري���ة املشتركة 
ملتابعة األوضاع في منطقة جليب الشيوخ 
ع��ن  مواصلة ال��ف��رق الرقابية ب���إدارات 
النظافة العامة والتدقيق ومتابعة خدمات 

البلدية، التدقيق ومتابعة الهندسية 
ووزارة الكهرباء وامل��اء وقيادة منطقة 
اجل��ل��ي��ب حملة مكثفة ي��ت��راس��ه��ا مدير 
فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد 

صرخوه.
وفي فرع بلدية اجلهراء قامت مراقبة 
إشغاالت الطرق التابعة إلدارة النظافة 
العامة بحملة على الباعة املتجولني 
مبنطقة العبدلي و الساملي  وقد أسفرت 
احلملة ع��ن رف��ع 9 ب��ق��االت  و حترير 7 

مخالفات  للباعة املتجولني .
كما مت حترير 190 مخالفة بعد الكشف 
على 400 محل إلدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية مبحافظة اجلهراء خالل 

شهر ديسمبر املاضي
وقامت مراقبة إشغاالت الطرق التابعة 
إلدارة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة 
حولي بحملة على التعديات املقامة على 
أمالك الدولة و التأكد من التراخيص، وقد 
أسفرت احلملة عن حترير 10 مخالفات 

الستغالل املساحة و توجيه 5 إن��ذارات 
مبنطقة حولي.

ودعت إدارة العالقات العامة املواطنني 
واملقيمني في حال وجود أي شكوى تتعلق 
بالبلدية االت��ص��ال على اخل��ط الساخن 
139 ال��ذي يعمل على م��دار الساعة أو 
التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي 
@ kuwmun وسيتم التعامل معها 
على الفور واتخاذ اإلج��راءات القانونية 

حيالها. 

رفع بقاالت متنقلة في اجلهراء

ال�����ك�����ش�����ف  ب�������ع�������د  م������خ������ال������ف������ة   190 حت���������ري���������ر 
»اجل���������������ه���������������راء« ف�������������ي  م���������ح���������ل   400 ع���������ل���������ى 

امل���س���اح���ة  الس����ت����غ����ال  م����خ����ال����ف����ات   10 حت����ري����ر 
»ح���������ول���������ي« ف����������ي  إن���������������������������ذارات   5 ت�������وج�������ي�������ه  و 

»السكنية« تستدعي الدفعة األولى
N3« في »جنوب صباح األحمد« من » 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية

»منابر النور« استضافت الدوماني 
في مجلس السماع األول 

د. عيسى الظفيري

مركز »فنار« يصدر العدد الثامن 
 100 من مجلته مبناسبة مرور 

عام على بناء سور الكويت الثالث
أص�����در م��رك��ز 
الكويت لتوثيق 
العمل اإلنساني 
“فنار” ال��ع��دد 
الثامن من مجلته 
“فنار” مبناسبة 
ذكرى مرور 100 
ع����ام ع��ل��ى ب��ن��اء 
س�����ور ال��ك��وي��ت 
ال���ث���ال���ث ال����ذي 
بناه الكويتيون 
ف���ي ع����ام 1920 
حلماية الكويت 
م�����ن األخ����ط����ار 
اخل������ارج������ي������ة 
واملعتدين وضمان 
استباب األمن فيها.

وُتعنى مجلة “فنار” مبجال العمل اخليري الذي ُجبل 
على حبه الكويتيون، وتوارثه األبناء واألحفاد عن اآلباء 
واألجداد، وكانت من نتائجه أن تنادى العالم باسم الكويت 
في احملافل الدولية بعد اإلسهامات الكبيرة التي قدمتها في 

مجال العمل اإلنساني.
وقد خصصت املجلة في هذا العدد ملفاً رئيساً بعنوان 
“سور الكويت.. 100 عام من العطاء والوالء” يوضح تكاتف 
وتعاون الكويتيني في بناء السور وحراسته والتفافهم حول 
قيادتهم السياسية حلماية وطنهم واحملافظة على استقالله 

وسالمته ووحدته.
كما يتضمن العدد مقابلة مع رئيس اللجنة الشعبية 
جلمع التبرعات عبدالعزيز الشايع يتحدث خاللها عن رحلة 
عطاء متتد ملا يربو على 70 عاما حافلة وزاخ��رة بالكفاح 
في شتى مناحي احلياة االقتصادية والنيابية واخليرية 
واالجتماعية، ودوره امل��س��ؤول جت��اه أه��ل الكويت عبر 
مبادراته ومساهماته في تأسيس العديد من املؤسسات 
الوطنية التي ساهمت في عملية التنمية التي تستهدفها 

الدولة.
ويروي العدد مسيرة ومآثر الشيخ سالم املبارك الصباح 
رحمه الله وال��ذي تأسس في عهده السور الثالث، وٌعرف 
عنه التّدين والعّفة، وحب العلم والعلماء، وتفقد احملتاجني 

والفقراء، حتى أسماه أهل الكويت باسم “جابر العثرات”.

150 عملية  1500 مريض وإجراء  احلميدي: فحص 

»الرحمة العاملية« تسّير قافلة طبية إلى النيجر

فحص أحد املرضى

الوندة: حققنا إجنازات عديدة في العمل اإلنساني االستراتيجي

634 مسجدًا »النجاة اخليرية«: إجناز 
2019 بنفقة أهل اخلير 3800 بئرًا في  و 

د. جابر الوندة

Friday 24th January 2020 - 13 th year اجلمعة 29 من جمادى األولى 1441 ه�/24 من يناير  2020 - السنة  الثالثة عشرة

حترير مخالفة في »حولي«جانب من احلملة على »جليب الشيوخ«

توفير املياه

جانب من مجلس السماع األول

غالف العدد 


