
 اظ��ه��رت ب��ي��ان��ات اح��ص��ائ��ي��ة ت��رك��ي��ة ام���س أن 
الكويتيني ج��اؤوا باملرتبة الثالثة من حيث شراء 

األجانب للعقارات فيها في يوليو املاضي. 
 وأوض��ح��ت البيانات ال��ص��ادرة ع��ن مؤسسة 
االحصاء التركية ان املواطنني الكويتيني اشتروا 

219 ع��ق��ارا ف��ي يوليو امل��اض��ي ليحتلوا املرتبة 
الثالثة بعد العراقيني الذين تصدروا قائمة الترتيب 
بشرائهم 734 عقارا في حني جاء االيرانيون ثانيا 
بشراء 464 عقارا ثم السعوديون رابعا بعدد 218 
عقارا والروس بعدد 215 عقارا.  وأشارت املؤسسة 

الى أن العدد االجمالي ملبيعات العقارات لألجانب 
في تركيا في يوليو املاضي بلغ 4192 عقارا مسجال 
ارتفاعا بنسبة 7ر46 في املئة مقارنة مع ذات الشهر 

في 2018.  
وأضافت أن مدينة اسطنبول كانت أكثر املدن 

التركية بيعا للعقارات لألجانب في يوليو املاضي اذ 
بلغ عدد العقارات املباعة 1903 عقارات تلتها مدينة 
أنطاليا بعدد 764 ثم مدينة أنقرة ب 249 ثم مدينة 

بورصة ب 217 ومدينة ياالوا ب 177 عقارا. 
 وذك��رت املؤسسة ان مبيعات العقار لألجانب 

في تركيا سجلت رقما قياسيا في النصف األول من 
العام احلالي اذ بلغ عدد العقارات املباعة 19952 
عقارا مسجلة زيادة بنسبة 9ر68 في املئة مقارنة 
م��ع الفترة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي حيث بلغت 

11816 عقارا

219 عقارًا خالل الشهر ذاته بعد العراقيني واإليرانيني بـ 

الكويتيون ثالث أكبر مشترين للعقارات بتركيا في يوليو املاضي

احد املجمعات السكنية في تركيا
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نشاط ملحوظ لشراء الكويتيني للعقارات في تركيا

»اإلطفاء« تدعو املواطنني 
واملقيمني لتركيب أجهزة اإلنذار 

املبكر من احلرائق في املنازل
 دعت اإلدارة العامة لإلطفاء الكويتية امس املواطنني واملقيمني إلى 
تركيب أجهزة اإلنذار املبكر من احلريق في املنازل حلماية األسر من 

اآلثار املترتبة على حوادث احلرائق.
   وش��ددت إدارة العالقات العامة واإلع��الم ب)االطفاء( في بيان 
صحفي على ضرورة وأهمية أجهزة اإلنذار املبكر من احلريق للحفاظ 
على سالمة املتواجدين في املنزل حيث لقي شخصان حتفهما في 
حادثتني منفصلتني االسبوع املاضي لعدم تواجد هذه األجهزة املهمة 

التي “ال تقدر بثمن”.
   وبينت ان معظم احلرائق التي دمرت املنازل من قبل لم يكن بها 
أجهزة إنذار مبكر من احلريق مثل )جهاز كاشف الدخان( الذي يلفت 
انتباه املتواجدين عند تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب لكي يتم 
التصرف السريع باملكافحة أو اإلخالء وتقليل اخلسائر املترتبة على 

احلرائق كون احلادث في بداية وقوعه.
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اهمها املدن العمالية وتطوير خليج الصليبخات 
والواجهة البحرية للجهراء ومواقع ردم النفايات

العراده: نقابة العاملني في 
البلدية تضع كافة إمكانياتها 
وطاقاتها وكوادرها في سبيل 

حتقيق املشاريع التنموية

قال محمد عبدالله العراده، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني 
في بلدية الكويت، أن نقابة العاملني في بلدية الكويت تضع كافة 
إمكانياتها وطاقاتها وكوادرها النقابية في سبيل حتقيق املشاريع 
التنموية التي تقوم بها البلدية في موضع التنفيذ وذلك من خالل 
تدريب وتشجيع العاملني وإب��راز دور الكوادر الوطنية وحتسني 
ورفع األداء واإلنتاج واملشاركة الفعالة كونهم جزًء ال يتجزأ من هذه 

املشاريع الوطنية.
وأشار العراده أن املشاريع التنموية التي تقوم بها بلدية الكويت 
هي املدن العمالية وتطوير خليج الصليبخات والواجهة البحرية 
حملافظة اجلهراء ومواقع ردم النفايات واملركز اخلدمي الترفيهي في 
العقيلة ومعاجلة النفايات الصلبة بنظام الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص.
وأكد أن هذه املشاريع التنموية ستكون رافداً جديداً لدولة الكويت 
الهدف منها خلق صناعة سياحية وزي��ادة الدخل ومعدالت النمو 
التجاري والسياحي في دولة الكويت ومن أجل حتقيق هذه املشاريع 
التنموية فإنها تتطلب تضافر كافة اجلهود والتكاتف والتالحم 
إلجناحها كون أن بلدية الكويت شريك أساسي وفعال في عملية 

التنمية القادمة التي ستشهدها الدولة.
وذكر العراده أن الهدف من هذه املشاريع هو تشجيع االستثمارات 
في األنشطة السياحية مبختلف مناطق الكويت واالستفالل األمثل 
للمرافق واخلدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية 
وإيجاد سكن مالئم للعمالة الوافدة وفق املعايير البيئية والصحية 
والعمرانية وتلبي جميع االحتياجات العامة والتجارية والترفيهية 
وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة 
مبواصفات بيئية عاملية ومعاجلة ال��ردم الصحي وتقليص هدر 
واستنزاف األراض���ي املستغلة للردم غير الصحي وتوفير بيئة 
عمل مناسبة للموظفني لتحسني األداء وإقامة مركز خدمي ترفيهي 
يحتوي على أنشطة ترفيهية وسينما وص��االت وألعاب وأنشطة 
ثقافية ومعارض فنية وقاعات للرسم واملوسيقى ومكتبة وقاعة 
تراث وأنشطة جتارية أخرى. وإلى زيادة عدد املشاريع الترفيهية 

والتجارية على الشريط الساحلي للدولة.

محمد العرادة

تزامنًا مع اليوم العاملي للعمل اإلنساني

% دخلوا الدين   80 »التعريف باإلسالم«: أكثر من 
اإلسالمي باملعاملة اإلنسانية احلسنة للمجتمع الكويتي

 ت��زام��ن��ا م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للعمل 
االنساني ال���ذي  ص��ادف 19 اغسطس 
م��ن ك��ل ع����ام، اش����اد م��دي��ر ع���ام جلنة 
التعريف باإلسالم  فريد محمد العوضي 
- باملعاملة االنسانية التي يلقاها غير 
املسلمني واجل��ال��ي��ات املسلمة م��ن قبل 

املجتمع الكويتي مواطنني ومقيمني.
 وأك��د العوضي أن اللجنة ما زالت 
حتقق إجنازات عظيمة في مجال التوعية 
والتعريف ب��اإلس��الم وتعريف ابناء 
اجل��ال��ي��ات ب��ع��ادات وتقاليد املجتمع 
وتعليمهم اللغة العربية ، وهذه االعمال 
ت��ت��واف��ق م��ع ش��ع��ار األمم امل��ت��ح��دة “ ال 
للجهل “ فكثير م��ن اجلاليات بحاجة 

للوعي الثقافي والعلمي .
   ولفت العوضي إلى أن اهم إجنازات 
ال��ل��ج��ن��ة  دخ���ول اآلالف م��ن املسلمني 
اجلدد في االسالم منذ عام 1978 طوال 
مسيرة متتد ل��� 41 عاما م��ن العطاء، 
وه���ذه االجن����ازات تعتبر غير عادية 
للجنة على املستوى اخلليجي والعربي 
والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مسلم 
ما هو أقوى االسباب إلقبال الناس على 

االسالم ؟
بني العوضي : أن احلمالت الدعوية 
للتعريف ب��اإلس��الم ح��م��الت ناجحة 
دائما ، ونحن بالتزامن مع اليوم العاملي 
للعمل االنساني نشير إلى أننا حصرنا 
بعض األسباب التي تؤدي الى الرغبة 
في االس��الم فوجدنا أكثر من نسبة 80 
% يدخلون اإلسالم باملعاملة االنسانية، 
وهذا هو سمت املجتمع الكويتي ، وأيضا 
وف��ق م��ا ورد إلينا م��ن أس��ب��اب نتائج 
احلمالت في السنوات املاضية مثل حملة 
“ كن داعياً ‘ وحملة ، تسلم ايدك “ وحملة 

“ خلك فعال .. بطيب االفعال “ .
وختم العوضي إن الدعوة اإلسالمية 
دع����وة ع��امل��ي��ة، وص��احل��ة ل��ك��ل زم��ان 
ومكان، فهي حتوي مقومات الصالحية 
واملالءمة، لكل العصور واألزمنة، وملا 
كانت ال��دع��وة اإلس��الم��ي��ة عاملية، فإن 
الله سبحانه أن��اط ب��األم��ة اإلسالمية 
مسؤولية إبالغها للناس كافة بالوسائل 
واألساليب املشروعة واملمكنة واملالئمة، 
ح��ت��ى مي��ك��ن ع���رض م��ح��اس��ن اإلس���الم 
ودع��وة الناس وترغيبهم في الدخول 
فيه، وعلينا كمسلمني انتهاج اسلوب 
احلكمة واملعاملة احلسنة االنسانية 
التى تعبر عن االسالم بأنه دين الرحمة 

ودين السالم .

دعاة اللجنة اثناء توزيع الوسائل الدعوية

محاضرة في الهواء الطلق

محاضرة لبعض املهتدين اجلدد داعية يقوم بتوزيع الوسائل في اماكن جتمع اجلاليات


