
أطلقت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، 
حملة »أضحيتك خير ت��ل��ق��اه« عبر موقعها 
االل��ك��ت��رون��ي www.iico.org وف��ي مقرها 
ال��رئ��ي��س وج��م��ي��ع ف��روع��ه��ا ب��احمل��اف��ظ��ات 
وبالتنسيق وال��ت��ع��اون م��ع فرقها التطوعية 
ومكاتبها اخلارجية وشركائها في عشرات 

الدول املستفيدة.
وق���ال رئ��ي��س الهيئة اخل��ي��ري��ة، املستشار 
ب��ال��دي��وان األم��ي��ري د. عبدالله امل��ع��ت��وق في 
تصريح صحافي مبناسبة اط��الق احلملة إن 
األض��ح��ي��ة شعيرة إس��الم��ي��ة ثابتة بالكتاب 
والسنة واإلجماع، ولعظم مكانتها في اإلسالم، 
فقد حثَّ عليها ديننا احلنيف ورغب في القيام 
بها ، وشرع لها وقتاً محدداً ووضع لها شروطاً 
وأحكاماً خاصة كأن تكون من بهيمة األنعام، 
وأن يراعى فيها سن محددة، وأن تكون سليمة 
من العيوب، وأن يقصد صاحبها األجر من الله، 

ويطلب منه تعالى القبول. 

وأض��اف د. املعتوق إن حملة األضاحي من 
أهم البرامج السنوية التي تنفذها الهيئة، من 
خالل التواصل مع املتبرعني الكرام عبر وسائل 
االعالم واملطبوعات املختلفة ومواقع التواصل 
االجتماعي والتبرع أون الين وخطها الساخن 
1808300 ومن خالل صفحات الفرق التطوعية 
وع��ب��ر ف��ري��ق ك��ب��ار املتبرعني ب��ه��دف تسويق 
مشاريع احلملة وب��ي��ان م��دى حاجة الفقراء 
واملنكوبني ملد يد العون لهم خالل هذا املوسم 

اخليري السنوي. 
وأش��ار إلى إن الهيئة تهدف إلى احياء سنة 
األضحية وإح��ي��اء م��ب��دأ التكافل االجتماعي 
وإنفاذ العديد من املشاريع ذات الصلة كالعيدية 
وكسوة العيد لأليتام وألطفال األسر املتعففة 
وغيرها في هذا املوسم اإلمياني ملساعدة ماليني 
احملتاجني في عشرات الدول خاصة التي تعاني 
أوض��اع��اً إنسانية صعبة م��ن ج��راء احل��روب 
واحلصار والنزاعات األهلية والكوارث البيئية 

كاجلفاف والتصحر والفيضانات وغير ذلك من 
التحديات اإلنسانية، مشيرا إلى أن هناك مئات 
اآلالف الذين ينتظرون حصاد ه��ذه املشاريع 
في فلسطني وسوريا وبورما والعراق واليمن 
وال��ص��وم��ال ومخيمات ال��الج��ئ��ني ف��ي تركيا 

واألردن ولبنان وغيره. 
وأوض���ح د. املعتوق أن أس��ع��ار األضاحي 
تبدأ من 15 ديناراً وتتفاوت من بلد إلى آخر 
حسب نوع األضحية سواء كانت من الغنم أم 
من األبقار أو اإلبل، الفتاً إلى إن الهيئة حترص 
على إنفاذ هذا املشروع في عدد من املجتمعات 
الفقيرة في الدول العربية ودول وسط وشرق 
آسيا ودول شبه القارة الهندية ودول أفريقية 

وأوروبية.
ولفت إلى إن الهيئة حترص بشكل أساسي 
على ذبح وتعليب وجتميد األضاحي في اخلارج 
وتوريدها إلى مختلف مناطق فلسطني )القدس 
والضفة وغ��زة واملخيمات( م��راع��اة للوضع 

اإلنساني الفلسطيني والعمل على تخفيف 
وطأة احلصار على قطاع غزة وتلمس معاناة 
الفقراء واحتياجاتهم من اللحوم وتوسيع قاعدة 
املستفيدين بحيث تصبح اللحوم في متناول يد 
الفقراء على مدار أيام السنة، فضالً عن تزويد 
املستشفيات بكميات كبيرة من اللحوم الطعام 

املرضى طوال العام أيضاً. 
ووجه د. املعتوق خالص التهاني والتبريكات 
للشعب الكويتي واملقيمني واألم��ة االسالمية 
مبناسبة ق��رب حلول ه��ذه املناسبة الكرمية، 
سائال املولى تبارك وتعالى أن يجعلها موسم 

خير وعبادة وعطاء وأمن وأمان. 
ودع���ا املتبرعني وأه���ل اخل��ي��ر إل��ى توجيه 
تبرعاتهم لدعم ه��ذا امل��ش��روع مبناسبة قرب 
حلول شهر ذي احلجة املبارك الذي ميثل فرصة 
ثمينة وعظيمة ألهل اخلير لنيل األجر والثواب 
ومضاعفة احلسنات، وفي الوقت نفسه زيادة 
عدد األضاحي التي تشكل مصدراً الطعام ماليني 

األس��ر الفقيرة واملنكوبة حول العالم، مشيراً 
إلى إن املاليني رمبا ال يتذوقون طعم اللحوم إال 
في مثل هذه املناسبات، وأنه للمضّحي يفوض 
الهيئة للتصرف بأضحيته ونقلها إلى البلدان 
األكثر حاجة حسب البيانات واملعلومات املتاحة 
عن األوضاع االقتصادية واملعيشية واإلنسانية 

لتلك البلدان. 
وأعرب عن أمله أن يكون عيد األضحى املبارك 
هذا العام فرصة الدخال البهجة والسرور على 
قلوب احملتاجني ورسم االبتسامة على وجوه 
األيتام واألرامل واملرضى وغيرهم من الشرائح 

املستضعفة.
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د. عبدالله املعتوق

املعتوق يدعو املتبرعني إلدخال البهجة والسرورعلى قلوب احملتاجني

الهيئة اخليرية تطلق حملة  »أضحيتك خير تلقاه« إلطعام الالجئني والفقراء
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نحرص بشكل أساسي على ذبح وتعليب وجتميد األضاحي في اخلارج وتوريدها إلى مختلف مناطق فلسطني

األض����ح����ي����ة  ن���������وع  ح�����س�����ب  آخ���������ر  إل���������ى  ب�����ل�����د  م�������ن  وت������ت������ف������اوت  دي���������ن���������ارًا   15 م�������ن  ت������ب������دأ  األض��������اح��������ي  أس�������ع�������ار 

أكد حرص »اجلمارك« على تطوير أداء منتسبيها وحتسني العمل 

اجلالوي: ربع مليون حاوية أخضعت ألعمال 
 2018 التفتيش في النصف األول من 

اعتبر امل��دي��ر ال��ع��ام ل���إدارة 
العامة للجمارك املستشار جمال 
اجل���الوي منفذ ميناء الشويخ 
اجلمركي البحري من اهم املنافذ 
اجلمركية وال��ت��ي تشهد حركة 
كبيرة لتنقل البضائع واحلاويات 
من مختلف بقاع العالم ،مثمنا 
جهودكافة العاملني به ومن كافة 
ال��وظ��ائ��ف اجل��م��رك��ي��ة والفنية 
امل��س��ان��دة واالداري������ة االخ���رى 
على مايبذلونه م��ن عمل جبار 
ف��ي االس��ه��ام بتطوير العجلة 
االقتصادية م��ن جهة وبالعمل 
على منع اي من البضائع واملواد 
املمنوعة  من الدخول الى الكويت . 
وت��ط��رق املستشار اجل��الوي 
الى حجم العمل في ميناء الشويخ 
مستندا الى اإلحصائية الكاشفة 
حل��ج��م ال��ع��م��ل خ����الل األش��ه��ر 
ال��س��ت امل��اض��ي��ة  الف��ت��ا ال���ى ان 
مراقبة التفتيش واالستيداع  في 
جمارك الشويخ قاموا باستقبال  
125.077  أل��ف ح��اوي��ة خالل 
الستة أشهر للنصف األول من 

العام اجلاري.
وق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام للجمارك 
ف��ي ب��ي��ان صحافي ان التقرير 
االح��ص��ائ��ي حل��رك��ة احل��اوي��ات 
في ميناء الشويخ ع��ن  النصف 
األول للعام احل��ال��ي،  اظ��ه��ر  أن 
اجمالي احلاويات ال��واردة التي 
مت تخليصها عبر ميناء الشويخ 
ب��ل��غ��ت 99020 ال����ف ح��اوي��ة 
والصادرة 25843  الف حاوية 
، فيما بلغ عدد االح��االت  للمراكز 
اجلمركية االخ��رى 154 احالة ، 
باإلضافة  إلى ايقاف 613 حاوية 
مشتبه انها مخالفة من حيث بلد 
املنشأ وح��ق��وق امللكية الفكرية 
أو بضائع غير مذكورة بالبيان 
اجلمركي ، وذلك حسب القانون  
وت��ن��ف��ي��ذاً لالستراتيجية التي 
تتبعها االدارة العامة للجمارك 
بسرعة التخليص  ودقة التفتيش 

بنفس الوقت . 

واك���د ح��رص االدارة العامة 
ل��ل��ج��م��ارك  ع��ل��ى ت��ط��وي��ر أداء 
منتسبيها عبر دورات تدريبية 
حتسن من أداءهم وتطلعهم على 
أح��دث ط��رق التهريب  وحتسني 
ال��ع��م��ل  م��ن��وه��ا ال���ى ان خطط  
“اجلمارك”  تشهد تطورا ملموسا. 
وتعتمد على تبسيط االج��راءات 
اجلمركية مع عدم االخ��الل بدقة 
املراقبة والتفتيش وجودة العمل 

املناط بها .
وذكر اجلالوي ان “اجلمارك” 
مستمرة ف��ي تطبيق املعايير 
وال���ض���واب���ط اجل��م��رك��ي��ة مبا 
يتناسب م��ع متطلبات مجلس 
التعاون اخلليجي واالتفاقيات 
املوقعة ومبا يواكب التكنولوجيا 
اجلمركية وذلك بإجناز املعامالت 

الكترونيا.
واردف اجل��الوي قائال:” أنه  
من جل اهتمامنا في استراتيجيتنا 
أن نركز على خطة عمل تنفيذية 
مربوطة بفترات زمنية محددة، 
ت��ق��وم ع��ل��ي��ه��ا ك��اف��ة اإلدارات 
وال��وح��دات اإلداري���ة باجلمارك، 
وذلك وفق مؤشرات لقياس األداء 
وان اجل��م��ارك الكويتية وبحمد 
م��ن الله سبحانه تشهد تطوراً 
وبكافة القطاعات وامل��ج��االت ، 
وان��ه��ا حتظى ب��دع��م مباشر من 

م��ع��ال��ي وزي���ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور 
نايف احل��ج��رف . يشار ال��ى ان  
اإلحصائية اخلاصة بعمل جمارك 
ال��ش��وي��خ اظ��ه��رت  أن املتوسط 
اليومي للحاويات خ��الل الستة 
أشهر األولى بلغ 694.8 تقريبا، 
حيث بلغت في  يناير 757 حاوية  
وب��ل��غ��ت ف��ي ش��ه��ر اب��ري��ل 909 

و802 ع��ن شهر مايو فيما بلغ 
املتوسط اليومي في الشهر االخير 
من النصف األول للعام  اجلاري  

مايقارب 832  حاوية.
وبلغ اجمالي حركة حاويات 
ميناء ال��ش��وي��خ خ��الل النصف 
األول من العام اجلاري ،20451 
حاوية لشهر يناير، وانخفضت 

ف��ي شهر ف��ب��راي��ر حيث وصلت 
ال��ى 18388 ح��اوي��ة ، ولوحظ 
ارتفاع العدد لشهر مارس حيث 
بلغ 22795 ح��اوي��ة ،ليسجل 
تقارباً ملحوظ مع عدد احلاويات 
التي مت تفتيشها في شهر ابريل 
حيث وصلت إلى 22722 حاوية 

وبلغت 19048 في شهر يونيو.

جمال اجلالوي

إحصائية اجلمارك

سيسهم في احلد من ارتفاع معدالت انتظار التوظيف

العتل: موافقة وكيل الصحة على استقطاب 
مزيد من املهندسني الكويتيني  في الوزارة 

ذك�����رت ج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��دس��ني 
الكويتية أن اتفاقا مت م��ع وكيل 
وزارة الصحة الدكتور مصطفى 
رض���ا ع��ل��ى ض����رورة استقطاب 
املهندسني الكويتيني للعمل في 
املنشآت وامل��راف��ق واملستشفيات 
الصحية في البالد ، مشيدة بحرص 
الوكيل على استقطاب الكفاءات 
الهندسية الوطنية للمساهمة 
ف��ي ادارة املنشآت الصحية من 
خالل فتح باب التوظيف لعشرات 
املهندسني الكويتيني من مختلف 
التخصصات وم��ن��ه��م مهندسي 

املعدات الطبية. 
رئيس اجلمعية املهندس فيصل 
دوي���ح العتل أوض���ح أن��ه التقى 
ال��دك��ت��ور مصطفى رض��ا مبكتبه 
ب��ح��ض��ور ع��ض��و مجلس االدارة 
امل��ه��ن��دس ع��ل��ي ع��ب��اس محسني 
ون��ائ��ب رئيس اجلمعية األسبق 
املهندس عدنان الصراف  ، مشيرا 
ال��ى أن ترحيب الوكيل بانضمام 
املهندسني الكويتيني لعمل في 
الوازارة موضع تقدير من اجلمعية 
وس��ي��س��اه��م ك��ث��ي��را ف��ي احل���د من 
ارتفاع معدالت انتظار املهندسني 

للعمل بشكل عام .  
وأضاف العتل، لقد تناول اللقاء 

ض��رورة البدء في وضع توصيف 
وظيفي ملهندسي املعدات الطبية 
وامل��راف��ق الصحية واملهندسني 
ال��ص��ن��اع��ي��ني ، وإن��ش��اء وح���دات 
ل��ل��ج��ودة الهندسية ف��ي مختلف 
مراكز الصحة ومرافقها ،  موضحا 
أن هذا األمر سيساهم كثيرا في رفع 
أعداد املهندسني الكويتيني العاملني 
في ال���وزارة فهو خطوة ايجابية 
حتسب ل���وزارة الصحة لتوفير 
كوادر هندسية كويتية قادرة على 
ادارة مرافقها العمالقة وفقا خلطة 

تنمية الكويت 2035. 
  وذك���ر رئ��ي��س اجلمعية لقد 
أس��ع��دن��ا أي��ض��ا مب��واف��ق��ة الوكيل 
على املشاركة ف��ي  مؤمتر إدارة 
املرافق واملنشآت احلكومية الذي 
ستعقده اجلمعية برعاية معالي 
وزي���ر الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح و بالتعاون مع قسم 
الهندسة املدنية بجامعة الكويت 
ف��ي نوفمبر املقبل ، الفتا ال��ى أن 
املؤمتر سيتضمن ورش��ة خاصة 
لوكالء ال��وزارات املعنية باملؤمتر 
كما سيتيح املجال لكافة املهندسني 
بهذه ال���وزارات للمشاركة سواء 
بحضور ورش العمل أو الدورات 
التدريبية التي سترافقه على مدى 

4 أيام . 
وأش��ار الى اتفاق اجلمعية مع 
الوكيل على اع��داد برامج خاصة 
لتدريب املهندسني الشباب في 
وزارة ال��ص��ح��ة مب���ا ي��ت��واف��ق 
واحتياجاتها من الكوادر الهندسية 
الوطنية ، الفتا الى اهتمام الوزارة 
باالطالع على جتربة اجلمعية في 
تقييم واعتماد املؤهالت األكادميية 
للمهندسني غير الكويتيني والتي 
ب��دأت اجلمعية بتطبيقه وتنفيذ 
قرارات وزارة الشؤون بهذا املجال.

وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا

نفذتها إدارة السالمة باألحمدي في إطار حملة تواصل معنا  

137 ألف دينار املطيري: حترير مخالفة بقيمة 
أعلنت إدارة العالقات العامة 
ببلدية ال��ك��وي��ت ع��ن ق��ي��ام إدارة 
ال��س��الم��ة ب��ف��رع بلدية محافظة 
االح��م��دي بجولة ميدانية على 
ال��ش��رك��ات و امل��ص��ان��ع باملناطق 
البرية جنوب الكويت تزامنا مع 
احلملة اإلع��الم��ي��ة التي أطلقتها 
إدارة العالقات العامة حتت شعار 
“ تواصل معنا “ والتي تهدف احلد 

من استغالل أمالك الدولة.
 وفي هذا السياق أوضح مدير 
إدارة السالمة بفرع بلدية محافظة 
األح��م��دي احلميدي املطيري بأن 
اجلولة اسفرت عن حترير مخالفة 
بقيمة137  ال���ف دي���ن���ار ألح��د 
الشركات قامت بإستغالل أراضي 
تابعة ألمالك الدولة تقدر مبساحة 
20 أل��ف م2 بترخيص تشوين 

منتهي الصالحية يتم إستغاللها  
كمكاتب وتخزين لآلليات واملعدات 
مبينا بأن املخالفة جاءت مبوجب 
ق����رار امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي رق����م م 

ب/84/11/148.
 وط���ال���ب امل��ط��ي��ري أص��ح��اب 
ال��ش��رك��ات االل��ت��زام باملساحات 
امل��رخ��ص��ة ل��ه��م م��ن ق��ب��ل البلدية 
وجت���دي���د ت��رخ��ي��ص ال��ت��ش��وي��ن 
جتنبا لتحرير املخالفات ، حيث 
ان إج������راءات اص�����دار وجت��دي��د 
التراخيص الالزمة ميسرة لدى 

اإلدارة.
ودع��ت إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت أصحاب الشركات 
ب��ض��رورة االل��ت��زام ال��ت��ام بلوائح 
وق��وان��ني ال��ب��ل��دي��ة فيما يتعلق 
باشتراطات السالمة ، وفي حال 
وج���ود أي استفسار او شكوى 
تتعلق بالعمل ال��ب��ل��دي ميكنهم 
ال��ت��واص��ل عبر م��واق��ع التواصل 
. kuwmun@ االجتماعي للبلدية

احلميدي املطيري

ضمن امللتقى الثقافي »كيف نتعامل مع القرآن «

التعريف باإلسالم أقامت محاضرة توعوية للجاليات باللغة األوردية
ق����ال ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
النومس مدير الشؤون الدعوية 
بلجنة التعريف باإلسالم ، أنه 
انطالقاً من ح��رص اللجنة على 
تثقيف اجلاليات املسلمة أقامت 
بالتعاون م��ع م��رك��ز العوضي 
للجاليات التابع إلدارة شئون 
ال��ق��رآن الكرمي ب���وزارة األوق��اف 
) محاضرة توعوية للناطقني 
باللغة األردوي��ة ( ضمن امللتقى 
الثقافي املشترك حتت عنوان: 
كيف نتعامل مع القرآن الكرمي 
للداعية / صفات عالم - وذلك في 
مقر املركز بحضور عدد كبير من 

اجلاليات. 
وفي محاضرته حث الداعية 
ص��ف��ات ع��ال��م امل���ش���ارك���ني في 
احمل��اض��رة على التعامل األمثل 
مع القرآن الكرمي ق��راءة و حفظا 
و تدبرا و عمال و دع��وة. وأشار 
إل���ى ب��ع��ض خ��ص��ائ��ص ال��ق��رآن 
الكرمي بأنه ك��الم رب��ان��ي، تكفل 
الله بحفظه و لم يكل حفظه إلى 

أحد بقوله : إنا نحن نزلنا الذكر 
و إنا له حلافظون، و هو املعجزة 
الكبرى حتدى الله به البشرية 
قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله 
و لكن ع��ج��زوا ع��ن اإلت��ي��ان به، 
وهو كتاب ميسر للفهم و الذكر، 
ش��ام��ل جلميع ن��واح��ي احل��ي��اة 
البشرية عقيدة وعبادة و أخالقا 

و تشريعا، كتاب خالد أحكامه 
ليست مؤقتة لعصر و ال جيل، 
كتاب اإلنسانية كلها جعله الله 
هدى للناس و للعاملني. موضحاً 
أن أث��ر ال��ق��رآن ف��ي ال��واق��ع وفي 
القلوب يكاد يكون معدوماً إذ أن 
القرآن ال��ذي كان لدى الصحابة 
هو نفس القرآن الذي بني أيدينا. 

و السبب الوحيد هو هجر القرآن 
الكرمي.

ورغب الداعية صفات عالم أن 
نحسن التعامل مع القرآن الكرمي 
ح���ول احمل�����اور ال��س��ب��ع��ة وه��ي 
احلرص على تعلم ق��راءة القرآن 
ال��ك��رمي، وامل��واظ��ب��ة على ت��الوة 
القرآن واالستماع إليه، وتعلم 

التجويد و م��خ��ارج احل���روف، 
مؤكداً العناية بكتاب الله تعالى 
بحفظ بعض أج���زاء ال��ق��رآن و 
قصار السور على األق��ل، وتدبر 
معانيه، وال��دع��وة إل��ى التعامل 
م��ع ال��ق��رآن إتباعا ل��ه وعمال به 
ودعوة الناس إلى هدايته والعمل 
على تشجيع أبنائنا لاللتحاق 
باحللقات القرآنية؛ ملا في ذلك 
من خدمة للقرآن وعلومه، والفوز 
باخليرية التي ذكرها النبي صلى 
الله عليه وسلم حني قال: خيركم 

من تعلم القرآن وعلمه .
ال��ى ذل��ك تقدم مدير الشؤون 
الدعوية الشيخ النومس بجزيل 
الشكر والتقدير إلدارة شؤون 
ال��ك��رمي ب����وزارة األوق����اف على 
دع��م��ه��م وت��ع��اون��ه��م م��ع جلنة 
التعريف ب��اإلس��الم فيما تقدمه 
م��ن خ��دم��ات دع��وي��ة وتوعوية 
ل��ل��ج��ال��ي��ات مبختلف لغاتهم، 
متمنيا حتقيق االه����داف التي 

تصبوا اليها اللجنة .

الداعية يلقي احملاضرة

ساهمت بشكل كبير وفعال في تنمية ثقافتهم اإلسالمية

بصمات كويتية رائدة لزكاة سلوى بألبانيا
تعد جلنة زك��اة سلوى من أول��ى اجلهات الكويتية 
التي حققت السبق جتاه دعم ومساندة مسلمي بألبانيا، 
فقامت بعقد اللقاءات واحملاضرات الدعوية والتربوية 
والتعليمية والتثقيفية التي ساهمت بشكل كبير 
وفعال في تنمية الثقافة اإلسالمية وشحذ ال��وازع 
الديني، بجانب تنفيذ العديد من املشاريع اإلنتاجية 
واإلنشائية واالجتماعية التي كان لها أثراً إيجابياً على 
املجتمع األلباني. وفي هذا الصدد قال أمني صندوق 
جلنة زكاة سلوى/ عمر الكندري:لدينا سلسلة رائدة 
من املشاريع املميزة التي ننفذها بألبانيا منها مشاريع 
دعوية كمشروع بناء وترميم املساجد،وكذلك دعم 
حلقات حتفيظ القرآن ومشروع كفالة األمامواحملفظ، 
ومشروع توفير الزي الشرعي، ومشروع ترجمة معاني 
القرآن الكرمي باللغة األلبانية. باإلضافة إلى مشروع 
دعم اإلذاعات اإلسالمية والتي تبث برامجها على غرار 
إذاعة القرآن الكرمي بدولة الكويت وتعمل على تثقيف 

وتوعية املسلمني.
مضيفاً هناك مشاريع إنسانية رائ��دة أخرىمثل 
ترميم بيوت الفقراء والذي نسعى من خالله إلى توفير 

بيئة مناسبة للعيش الكرمي لشريحة الفقراء واأليتام، 
بجانب كفالة األي��ت��ام و كسوة ال��ف��ق��راء. واملشاريع 
التعليمية األخرى كمشروع كفالة طالب العلم ومشروع 
احلقيبة املدرسية،واملشاريع الصحية مثل مشروع 
املساعدات الطبية وش��راء األدوي���ة ولدينا مشاريع 
تنموية وأخ��رى موسمية كاألضاحي باإلضافة إلى 
م��ش��روع دع��م م��رك��ز ال��ع��الق��ات اإلس��الم��ي��ة بألبانيا 

ومشروع سكن الطالبات.
وحول املشاريع اإلنتاجية التي تنفذها زكاة سلوى 
بألبانيا بني الكندري أن اللجنة يوجد لديها العديد 
من املشاريع التنموية منهامشروع ماكينة اخلياطة 
وم��ش��روع مناحل العسل م��ش��روع م��زرع��ة األغ��ن��ام 
ومشروع البقرة احللوب ومشروع برنامج التدريب 
املهني. هذا وأكد الكندري أن اللجنةتقوم حاليا بتنفيذ 
عدة مشاريع مثل كفالة األيتام وترميم بيوت الفقراء 
وبناء املساجد وكفالة طالب العلم ودعم مركز العالقات 
اإلسالمية وتنفيذ املشاريع التنموية وتوفير الزي 
اإلس��الم��ي وم��ش��روع املساعدات الطبية وغيرها من 

املشاريع، 


