
أطلقت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية، موسم األضاحي لهذا العام 
حت��ت شعار “أيام معلومات” عبر 
www.iico. موقعها االلكتروني
org  وفي مقرها الرئيس وفروعها 
باحملافظات وبالتعاون م��ع فرقها 
التطوعية واجلمعيات التعاونية 
ومكاتبها اخلارجية و73 جهة خيرية 

في 48 دولة. 
 ودع���ا رئ��ي��س الهيئة اخليرية 
وامل��س��ت��ش��ار ب���ال���دي���وان األم��ي��ري 
د. ع��ب��دال��ل��ه امل��ع��ت��وق ف��ي تصريح 
صحافي املتبرعني والواقفني – أفراداً 
وشركات- إلى املبادرة لدعم مشاريع 
احلملة ال��ت��ي تضم ذب��ح األض��اح��ي 
ووقفياتها وكسوة اليتيم وعيديته 
وه��دي��ة العيد املتمثلة ف��ي السالل 
ال��غ��ذائ��ي��ة ب��ه��دف إي��ص��ال اللحوم 
وامل��س��اع��دات اإلنسانية إل��ى األس��ر 

األشد فقراً واألكثر حاجًة.  
وأض����اف د. امل��ع��ت��وق إن حملة 
األضاحي من أهم البرامج السنوية 
التي تنفذها الهيئة نيابة عن املضحني 
طبقاً ألح��ك��ام الشريعة اإلسالمية 
بوصفها ش��ع��ي��رة إس��الم��ي��ة ثابتة 
بالكتاب والسنة واإلج��م��اع، وحثَّ 
عليها ديننا اإلسالمي احلنيف ورغب 
في القيام بها، وشرع لها وقتاً محدداً 
ووضع لها شروطاً وأحكاماً خاصة، 
متوقعاً أن تبلغ قيمة املشروع حوالي 

450 ألف دينار. 

وأوض��ح أن من أهم اه��داف موسم 
األضاحي العمل على نيل مرضاة الله 
تبارك وتعالى بتطبيق شعيرة من 
شعائر اإلسالم، وإدخال السرور على 
االسر الفقيرة واملتعففة التي تعاني 
وطأة الفقر وحدة النكبات وتداعيات 

اللجوء والنزوح. 
وأض��اف : كما يهدف إلى مساعدة 
املسلمني ف��ي ال���دول ذات األقليات 
املسلمة على تطبيق شعائر اإلسالم 
ورب��ط��ه��م ب��امل��ن��اس��ب��ات والشعائر 
اإلسالمية السنوية، فضالً عن احياء 

روح التكافل االجتماعي بني املسلمني 
، وتقوية رواب���ط احملبة ب��ني أبناء 
الكويت واملسلمني ف��ي شتى بقاع 
األرض، والتخفيف من وط��أة سوء 
التغذية ال��ت��ي يعاني منها بعض 

املجتمعات الفقيرة. 
 وت��اب��ع د. امل��ع��ت��وق: إن قيمة 
األضحية تبدأ من 10 دنانير ووقفية 
األض��اح��ي م��ن 300 دي��ن��ار وكسوة 
اليتيم وعيديته من 15 ديناراً والسلة 
الغذائية من 9 دنانير، الفتا إلى أن 
أسعار األضاحي تتفاوت من بلد إلى 

آخر حسب نوع األضحية سواء كانت 
من الغنم أو األبقار. 

 وأش��ار إل��ى إن الهيئة تهدف إلى 
احياء شعيرة األضحية بالتعاون 
مع 73 جهة خيرية معتمدة في وزارة 
اخلارجية الكويتية وناشطة  في 
48 دول��ة ، منها 10 دول حتتضن 
م��ك��ات��ب الهيئة )األردن والنيجر 
وال���س���ودان وب��ن��ني وك��ازاخ��س��ت��ان 
وأوغندا وباكستان وبوركينافاسو 
ونيجيريا وأوزبكستان( و8 دول 
تعاني تداعيات ال��ن��زاع��ات األهلية 

واحل����روب ) فلسطني وال��ص��وم��ال 
واليمن والعراق وسوريا وبورما(.

واض���اف  هناك 15 دول��ة يعاني 
مسلموها فقراً مدقعاً ) موريتانيا 
وجيبوتي وال��ك��ام��ي��رون وتنزانيا 
وغانا ومالي واثيوبيا ونيبال والهند 
وك��م��ب��ودي��ا وزمي��ب��اب��وي وم���الوي 
والبوسنة وتوجو وبروندي ( و10 
دول ذات كثافة مسلمة مرتفعة ) 
اندونيسيا وبنغالديش وأفغانستان 
وكوسوفا وألبانيا وتونس واملغرب 
وق��ي��رغ��ي��زي��ا وت���رك���ي���ا واي������ران( 

و7 دول ت��ض��م أق��ل��ي��ات وجتمعات 
مسلمة)تايالند وال��ص��ني والفلبني 
واجلبل األسود ومقدونيا وسيريالنكا 
ول��ب��ن��ان( ، موضحاً أن ه��ذه ال��دول 
تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة من 
ج��راء احل���روب وال��ن��زاع��ات األهلية 
وال��ك��وارث وغير ذل��ك من التحديات 

اإلنسانية.
 ولفت إلى إن الهيئة حترص بشكل 
أساسي على ذبح وتعليب وجتميد 
األضاحي في اخلارج وتوريدها إلى 
مختلف مناطق فلسطني )ال��ق��دس 

والضفة وغ��زة واملخيمات( مراعاة 
للوضع اإلنساني الفلسطيني والعمل 
على تخفيف وط���أة احل��ص��ار على 
قطاع غ��زة وتلمس معاناة الفقراء 
واحتياجاتهم من اللحوم وتوسيع 
ق��اع��دة املستفيدين بحيث تصبح 
اللحوم في متناول يد الفقراء على 
م��دار أي��ام السنة، فضاًل عن تزويد 
املستشفيات بكميات كبيرة من اللحوم 

إلطعام املرضى طوال العام أيضاً.
  ودعا د. املعتوق املتبرعني وأهل 
اخلير إلى توجيه تبرعاتهم لدعم هذا 
املشروع ، مؤكداً أن املاليني من الفقراء 
واملنكوبني رمب��ا ال ي��ت��ذوق��ون طعم 

اللحوم إال في مثل هذه املناسبات.
وأع���رب ع��ن أم��ل��ه أن ي��ك��ون عيد 
األض��ح��ى امل��ب��ارك ه��ذا ال��ع��ام فرصة 
إلدخال البهجة والسرور على قلوب 
احمل��ت��اج��ني ورس���م االب��ت��س��ام��ة على 
وج���وه األي��ت��ام واألرام����ل وامل��رض��ى 

وغيرهم من الشرائح املستضعفة.
وت��ت��واص��ل الهيئة م��ع املتبرعني 
الكرام عبر وسائل االعالم واملطبوعات 
املختلفة ومواقع التواصل االجتماعي 
والتبرع أون الي��ن وخطها الساخن 
1808300 وعبر صفحات الفرق 
التطوعية وف��ري��ق ك��ب��ار املتبرعني 
بهدف تسويق مشاريع احلملة وبيان 
مدى حاجة الفقراء واملنكوبني ملد يد 
العون لهم خالل هذا املوسم اخليري 

السنوي.

املعتوق يدعو املتبرعني إلدخال السرور على ضحايا النكبات

48 دولة الهيئة اخليرية: مشروع األضاحي يستهدف  األسر األكثر حاجة في 

د. عبدالله املعتوق

طالبات الهندسة الكيميائية  يشاركن مبشروع اعادة تكرير

زيت السيارة املستعمل في مسابقة  
»البترول الوطنية «

ش��ارك��ت ك��ل م��ن امل��ه��ن��دس��ات هناء 
الصومالي وعائشة العتيبي وروان 
الشمري ومنار الشالحي ودالل كريديس 
من قسم الهندسة الكيميائية في كلية 
الهندسة وال��ب��ت��رول بجامعة الكويت 
في مشروع إع��ادة تكرير زيت السيارة 
املستعمل إلى وقود بإشراف الدكتور بدر 
البصيري في معرض التصميم الهندسي 
36 حيث يهدف إلى احملافظة على البيئة 
عن طريق تكرير زيت السيارة املستعمل 

إلى وقود لذلك ليوفر مصدر آخر للطاقة. 
ويعمل املشروع على تنظيف الزيت من 
الشوائب وتصفيته ومن ثم يتحول إلى 
دي��زل عن طريق إدخاله إلى مفعل ومن 
املمكن تطبيقه في الكويت ألن السيارات 
تعتبر وسيلة امل��واص��الت األول���ى في 

الكويت.

وم���ن مم��ي��زات امل���ش���روع أن���ه سهل 
التطبيق وامل��واد اخل��ام متوفرة بكثرة، 
ومن معوقاته أن فكرة املشروع ليست 
متداولة بكثرة في العالم لذلك ستواجه 
بعض املصاعب في بداية تصنيعه على 

أرض الواقع. 
وم��ن املمكن تطوير امل��ش��روع حيث 
أن ال��ه��دف األس��اس��ي م��ن امل��ش��روع هو 
احل��ف��اظ على البيئة واحمل��اف��ظ��ة على 
املصدر األساسي في الدولة وهو النفط 
وتوفير مصدر بديل للطاقة، ومن املمكن 

أن يتحول املشروع إلى جتاري.
وفي اخلتام توجهن الطالبات بالشكر 
جلميع العاملني لهذا امل��ع��رض إلتاحة 
الفرصة للطالب لعرض مواهب الطلبة 
والطالبات وشكروا الرعاة على دعمهم 

لهذا املشروع. 

بهدف احلد من استغالل أمالك الدولة

إدارة السالمة مبحافظة مبارك الكبير حترر 
46 ألف دينار 4 مخالفات على شركات بقيمة 

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت عن قيام إدارة السالمة بفرع 
بلدية محافظة م��ب��ارك الكبير بعدة 
جوالت على الشركات املخالفة والتي 
تهدف ال��ى احل��د م��ن استغالل أم��الك 

الدولة.
وف��ي ه��ذا السياق ق��ال مدير إدارة 
السالمة بفرع بلدية محافظة مبارك 
الكبير م ميساء بوشهري بأن اجلولة 
اسفرت عن حترير 4 مخالفات استغالل 
أراضي تابعة ألمالك الدولة عبارة عن 
كونتينرات ومواد ومعدات واستراحة 
عمال تقدر مبساحة 4088 م2 لعدم 
اس��ت��خ��راج ت��راخ��ي��ص وب��ل��غ رس��وم 

اجمالي املخالفتني 46.6 الف دينار.
وأك�����دت ب��وش��ه��ري ب���أن اإلدارة 
وجهة إنذارات للشركات املخالفة قبل 
مخالفتهم لكي يتم إزال��ة املخالفات 
وبعد انتهاء املدة احملددة لإلنذارات مت 

مخالفتهم.
ودع���ت ادارة ال��ع��الق��ات العامة 
املواطنني االتصال على اخلط الساخن 
139 أو عبر مواقع التوصل االجتماعي 

لبلدية ال��ك��وي��ت @kuwmun  في 
حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية 

وسيتم اتخاذ االج���راءات القانونية 
حيالها على الفور.

احدى املخالفات على امالك الدولة

حل���وم األض���اح���ي ت��خ��ف��ف م��ن وط����أة س��وء 
الفقيرة  املجتمعات  ب��ع��ض  ف��ي  ال��ت��غ��ذي��ة 
وت����ن����م����ي م����ش����اع����ر اإلخ�����������اء وال����ت����ض����ام����ن

باخلارج  األضاحي  وجتميد  وتعليب  ذبح 
وت�����وري�����ده�����ا ل����دع����م ال�����وض�����ع اإلن���س���ان���ي 
امل��������ت��������ردي ف�������ي ف����ل����س����ط����ني وامل����خ����ي����م����ات  
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 73 إحياء شعيرة األضحية بالتعاون مع 
اخلارجية  ب����وزارة  معتمدة  خيرية  جهة 
دول�����ة  48 ف�����ي  ون�����اش�����ط�����ة   ال���ك���وي���ت���ي���ة 

م���الي���ني ال���ف���ق���راء وامل���ن���ك���وب���ني ي��ع��ي��ش��ون 
أوضاعًا بائسة وال يتذوقون طعم اللحوم 
اإلس��الم��ي��ة  امل��ن��اس��ب��ات  ه���ذه  م��ث��ل  ف��ي  إال 

ال����ع����ال����م أن�������ح�������اء  مب����خ����ت����ل����ف  وامل�����س�����ل�����م�����ني  ال������ك������وي������ت  أب�������ن�������اء  ب�������ني  احمل������ب������ة  رواب��������������ط  وت������ق������وي������ة  االج������ت������م������اع������ي  ال�����ت�����ك�����اف�����ل  روح  ت�����ع�����زي�����ز 

اخلالدي: األضحية العربي ب���90 دينار واألسترالي ب��70 

النجاة اخليرية حتث احملسنني على دعم مشروع األضاحي داخل الكويت 
تستقبل جمعية النجاة اخليرية تبرعات 
أه��ل اخلير  لتنفيذ مشروع األض��اح��ي داخل 
الكويت، حيث تبلغ قيمة األضحية العربي 90 

دينار كويتي واألسترالي 70 دينار كويتي.
وق��ال مدير إدارة امل��س��اع��دات باجلمعية 
محمد اخلالدي: تقوم النجاة اخليرية بجهود 
حثيثة داخل الكويت حيال املشاريع اخليرية 
عامة ومشروع األضاحي خاصة ،حيث نقوم 
بتجهيز الكشوفات اخلاصة باألسراملستفيدة 
من املشروع من كافة الشرائح قبل العيد بفترة 

ملعرفة عدد األضاحي املستهدف خالل العام. 
مضيفا: وبعدما تتم عملية الذبح وجتهيز 
األض��اح��ي بطريقة راقية ومميزة وتغليفها 
،نقوم بالتواصل مع األسر املستفيدة ونسلمها 
األضاحي. وتعمل النجاة اخليرية في كافة 
محافظات ال��ك��وي��ت ال��س��ت م��ن خ��الل جلان 

اجلمعية املنتشرة في كافة مناطق الكويت من 
اجلهراء إلى الوفرة.

واستشهد اخلالدي بقول احل��ق سبحانه 
َها ِمن َْتْقَوى  م َْشَعاِئَراللَِّه َفإِنَّ } َذِلَك َوَمن ُْيَعظِّ
اْل��ُق��لُ��وِب { وبحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم ،حيث قال : ماعمل ابن آدم يوم النحر 
أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم 
القيامة بقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من 
الله مبكان قبل أن يقع ب��األرض، فطيبوا بها 
نفسا. مؤكداً أن هذا املشروع يحي سنة أبينا 
إبراهيم ويعزز التكافل االجتماعي ويدخل 
السرور والفسحة على املستفيدين ويرسم 
البسمة على شفاه احملرومني، للتواصل ودعم 
املشروع زيارة حسابات النجاة اخليرية عبر 
منصات التواصل االجتماعي أو االتصال على 

.1800082 محمد اخلالدي يشرف على توزيع االضاحي

بشراكة مجتمعية مع املعهد العربي للتخطيط

معهد اإلجناز يختتم 
»برنامج تدريب مدربني في 

مجال التنمية املستدامة«
اختتم معهد اإلجناز 
امل���ت���ف���وق ل��ل��ت��دري��ب 
األهلي واالستشارات 
اإلداري��ة واالقتصادية 
وامل���ال���ي���ة ب��ال��ت��ع��اون 
م��ع الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية املجتمعية 
ع��ض��و ب��رن��ام��ج األمم 
املتحدة لالتفاق العاملي 
“برنامج تدريب مدربني 
ف���ي م���ج���ال ال��ت��ن��م��ي��ة 
املستدامة” الذي انعقد 
بالشراكة املجتمعية مع 
املعهد العربي للتخطيط 
بدولة الكويت وبرنامج 
املفوض األممي للترويج 
أله���داف األمم املتحدة 
للتنمية امل��س��ت��دام��ة ، 

وبحضور ع��دد من اخلبراء في مجال التنمية املستدامة 
واالستشاريني والقياديني من داخ��ل الكويت وخارجها ، 

خالل الفترة من 18 إلى 20 يوليو 2019.
وأوضح مدير عام معهد اإلجناز املتفوق د. شهاب العثمان 
أن هذا البرنامج التدريبي يأتي إمياناً من معهد اإلجناز 
بأهمية تطوير األفراد واملؤسسات في القطاعني احلكومي 
واخل��اص ومنظمات املجتمع املدني، ومتاشيا مع توجه 
دولة الكويت الرامي إلى الوصول ملستقبل مزدهر ومستدام، 
من خالل حشد كافة اجلهود إلجن��از أه��داف خطة التنمية 
الوطنية، املنبثقة عن رؤية كويت جديدة وتوجيهات حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله ورعاه لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي 

رائد ماليا وجتاريا وثقافيا ومؤسسيا بحلول عام 2035.
وب��ني العثمان أن ه��ذا البرنامج التدريبي ك��ان له دور 
كبير في إعداد كوكبة من الكوادر الوطنية كمدربني وقادة 
لنشر ثقافة وقيم ومبادئ التنمية املستدامة على املستويني 
احمللي والعربي؛ حيث قام جميع املشاركني بتقدمي مشاريع 
التخرج ومناقشتها أمام نخبة من اخلبراء املستشارين في 

مجال التنمية املستدامة.
واض��اف أن��ه مت عقد ال��ن��دوة املتقدمة على هامش هذا 
البرنامج التدريبي بعنوان واقع التقدم في حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة في العالم العربي بحضور ومشاركة 
خبراء من املعهد العربي للتخطيط والشبكة االقليمية 

للمسؤولية املجتمعية.

شهاب العثمان

مخالفة على احدى الشركات

ميساء بوشهري


