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ــت املؤسسة العامة للرعاية السكنية  دع
الكويتية أمــس الدفعة السابعة من املواطنني 
املخصص لهم قسائم حكومية في قطاع )ان 11( 
ضمن مشروع )جنوب مدينة صباح األحمد( إلى 

مراجعتها.
وقالت املؤسسة في بيان صحفي: إنها ستوزع 
بطاقات القرعة يومي األحــد واالثنني املقبلني، 
مؤكدة ضــرورة اصطحاب املواطنني املخصص 
لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة املدنية وقرار 

التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة.
وأضافت أن هذه الدفعة تتضمن 167 قسيمة 
ألصحاب الطلبات املخصص لهم حتى 15 مايو 
2017 موضحة أن بطاقات االحتياط ستوزع 

يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني.

وذكرت أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة 
اخلاصة به خالل األيام احملددة سيتم استبعاد 

اسمه وإدخال االسم الذي يليه في التخصيص.
ودعت أيضاً املؤسسة املواطنني املخصص لهم 
قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم 
ضمن هذا الكشف إلى مراجعتها الثالثاء املقبل 
مصطحبني معهم قــرار التخصيص والبطاقة 

املدنية للدخول ضمن قائمة االحتياط.
ويضم املشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية 
مبساحة 400 متر مــربــع لكل منها، إضافة 
إلى اخلدمات األساسية واملباني العامة منها 
ــز الصحية ومــراكــز اإلطــفــاء  ــراك املـــدارس وامل
ومراكز الضاحية وفروع اجلمعيات التعاونية 

واملساجد.

حتتفل قرية الشيخ صباح األحمد التراثية ضمن 
فعاليات مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي غداً اجلمعة 
ــارات  في العيد الوطني الثامن واألربــعــون لدولة اإلم
العربية املتحدة، حيث تقيم احتفالية بهذه املناسبة 
العزيزة على قلب كل كويتي وخليجي، والتي ستشهد 
إقامة مسابقات وتقدمي جوائز قيمة على الزائرين، 

مبواكبة من إذاعة وتلفزيون دولة الكويت.
وفي هذا اجلانب تقدمت اللجنة العليا باملهرجان في 
تصريح صحفي للجنة اإلعالمية بأسمى آيات التهاني 
والتبريكاتإلى األشقاء في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
قيادة وحكومة وشعبا مبناسبة العيد الوطني، وإلى 
مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 
ونائب رئيس  الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخوانهم أصحاب 
السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمــارات، 
متمنية التقدم والتطور واإلزدهــار وحتقيق املزيد من 

االجنازات في املسيرة الرائدة.
ــال سيف الشالحي مــديــر القرية  ــر ق مــن جــانــب آخ
التراثية إن احتفالية القرية مع زوارها بالعيد الوطني 
اإلماراتي هو فرحة وبهجة جلميع أبناء الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي، الفتا إلــى تخصيص يوم 
احتفالي بهذه املناسبة الوطنية الــذي يأتي جتسيدا 
للتالحم واآللفة اخلليجية التي أكد عليها صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد، وتوجيهات سموه 
الكرمية بأن تكون القرية ملتقى ألبناء اخلليج إلبراز 

تراثهم العريق. 

وأضــاف الشالحي أن فعاليات القرية ستتواصل 
بالعديد من األنشطة التراثية والثقافية والرياضية 
واملسابقات واجلوائز، وستقدم برامج متميزة أسبوعيا 
أيــام اخلميس واجلمعة والــســبــت، الفتا إلــى إنطالق 
مسابقات مهرجان املـــوروث الشعبي اخلليجي في 
مسابقات األغنام، والتي ستتواصل منافساتها على مدى 
شهر متواصل، حيث أسفرت عن فوز عدة مشاركني في 
مسابقات مزاين وفردية وجذعان فحل العرب، ومزاين 

إنتاج مراح العرب.

اخلليجي  الشعبي  املوروث  مهرجان  مسابقات  إنطالق 

قرية صباح األحمد التراثية تقيم غدًا احتفالية مبناسبة العيد الوطني اإلماراتي 

»السكنية« تستدعي الدفعة السابعة 
من »N11« مبشروع »جنوب صباح األحمد«

»مناء«: العمل التطوعي أصبح ركنًا من هوية املجتمع الكويتي
أكــدت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية بجمعية 
اإلصالح االجتماعي أن العمل التطوعي واإلنساني 
أصبح ركنا أصيال من هوية وثقافة املجتمع الكويتي، 
الذي أبهر العالم أجمع بالفرق التطوعية ذات األفكار 

االبتكارية احلديثة واملنظمة.
وأشــاد مدير تنمية املــوارد اخليرية في مؤسسة 
مناء للزكاة والتنمية املجتمعية في جمعية اإلصالح 
االجتماعي مساعد الرخيص مبناسبة اليوم العاملي 
ــذي يصادف اخلامس من سبتمبر من  للتطوع وال
ــداف النبيلة  كل عام بالدور اإلنساني الرائد واأله
والتسابق احملموم الــذي يشهده من أبناء الكويت 
ـــذي متثل فــي تــعــدد وتــنــوع الــفــرق التطوعية  وال
واجلمعيات اخليرية واللجان واملؤسسات التي 
تهدف إلى خدمة اإلنسان وحتسني واقعه احلياتي 

وحتقيق التنمية املستدامة.
وأكــد الرخيص أن تقدم الشعوب واملجتمعات 
يقاس مبدى انخراط شبابها في األعمال التطوعية 

واإلنسانية، ونحن في الكويت نذخر مبئات الفرق 
التطوعية العاملة على األرض، والتي حققت إجنازات 
كبيرة في فترة زمنية قصيرة على كل األصعدة وفي 
هذا اليوم يحق لنا أن نشكرهم ونحثهم على مزيدا من 

العطاء فإخوانهم في اإلنسانية يحتاجون إليهم.
ــوا العمل التطوعي  وبــني أن شباب الكويت ورث
من اآلبــاء واألجــداد وتعهدوا هذا الرافد باالهتمام 
والرعاية حتى غدا أبرز أهم صادرات الكويت للعالم، 
معربا عن اعتزازه بالفرق التطوعية التي تساهم 
في جناح احلمالت اخليرية لنماء للزكاة والتنمية 

املجتمعية.
وأوضــح الرخيص أن ما متيزت في الكويت من 
رعاية سامية للعمل اإلنساني من صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ودعم مستمر سواء على 
املستوى احلكومي أو األهلي هو ما حدا باألمم املتحدة 
بتتويج الكويت مركزاً للعمل اإلنساني وتسمية 

صاحب السمو بقائداً للعمل اإلنساني.

ــال رئــيــس مــركــز الكويت لتطوير العمل  ق
االنساني مسار الدكتور نوري بشير النصيب 
أن مركز الكويت لتطوير العمل اإلنساني مسار 
يهنئ أسرة العمل اإلنساني بيوم التطوع الذي 
أعلنت األمم املتحدة  عنه بأن يوم 5 ديسمبر هو 
العاملي للتطوع فهي مناسبة تسعى من خاللها 
املؤسسة الدولية أن حتيي قيمة إنسانية عظيمة 
محورها ينطلق من ضرورة بل حتمية املشاركة 
ــك للقيام بواجبات  مــا بــني أفـــراد املجتمع وذل
العمل املشترك وجتاوز التحديات التي تواجهها 

املجتمعات على جميع األصعدة. 
وشدد النصيب في تصريح صحفي له بهذه 
املناسبة على أنها تضافر جهود مشتركة تنبع 
من املبادرة الفردية للمساهمة في تقدمي خدمة 
لتتحول بعدها إلــى عمل جماعي مؤسسي 
يستمر في تقدمي خدماته إلى باقي أفراد املجتمع 
وتطورت هذه املبادرات واملساهمات املجتمعية 
لتتخطى حواجز وحــدود الــدول وبذلك مت بناء 
منظومات العمل الدولي املشترك على املستوى 
االجتماعي وأصبحت جــزء أصيل فــي أجندة 
املؤسسات الدولية التي تقوم على رفع معاناة 

والتحديات التي تواجهها دول العالم . 

وأضــاف: لقد أصبح التطوع رمــزا في مدى 
حتضر ومتــدن املجتمعات فعلى قــدر ما يقوم 
به الفرد واملجتمع من مساهمة ميكن اعتباره 
رصيدا لهذا املجتمع ، لعل هذا كان األساس التي 
تكونت بناء عليه التسمية التي اطلقتها املؤسسة 

الدولية على دولة الكويت وأميرها .

»مسار« يهنىء أسرة العمل 
اإلنساني بيوم التطوع العاملي

تلقى فــريــق طلبة كلية الــقــانــون 
الكويتية العاملية الــذي ضــم كــاًل من 
الــطــالــبــة زيـــن األنـــصـــاري وزميليها 
الطالبني عبد العزيز السيف وحمد 
اخلميس تهاني رئيس الكلية أ.د. محمد 
املقاطع، والعميد، د. فيصل الكندري، 
وزمــالئــهــم الطلبة، تــقــديــرا للنتائج 
الباهرة التي حققها الفريق بحصوله 
على املركز األول في التصفيات األولى، 
في حني نال الطالب عبد العزيز السيف 
لقب أفضل متحدث ثان، كما نااللطالب 
حمد اخلميس لقب أفضل متحدث رابع، 

في البطولة الوطنية الثالثة ملناظرات 
ــتــي أقيمت  ــات والــكــلــيــات ال ــع ــام اجل
األسبوع املاضي، واستضافتها جامعة 

اخلليج.
وتأتي هذه النتائج املتميزة نتيجة 
ــذي أبـــداه أعــضــاء فريق  لالستعداد ال
الكلية وتصميمهم على حتقيق أفضل 
املراكز في هذه املسابقة التي ينتظرها 
طلبة الكليات واجلامعات من عام إلى 
عام كي يخوضوا منافسات فيما بينهم، 
ويبينوا قدراتهم وكفاءاتهم في احلوار 
والنقاش والــدفــاع عن وجهات النظر 

والتعبير عــن الـــرأي واحــتــرام الــرأي 
اآلخر، وعرض احلجج والبراهني جتاه 
القضايا االفتراضية التي يتم طرحها 
للمداولة من خالل املرافعات الشفهية 
واملـــذكـــرات املكتوبة بحضور جلان 

حتكيم متخصصة الختيار األفضل.
هــذا وكـــان قــد شـــارك فــي البطولة 
التي نظمها الفريق الوطني للمناظرات 
بشراكة استراتيجية مع مركز مناظرات 
قطر، 14 فريقا طالبيا من كل من كلية 
القانون الكويتية العاملية، واجلامعة 
األمريكية، وجامعة الكويت، والهيئة 

الــعــامــة للتعليم التطبيقي، وكلية 
اجلونكن، وجامعة اخلليج وسواها، 
بواقع 65 طالبا وطالبة تناظروا حول 
عدد من القضايا االفتراضية االجتماعية 
والثقافية والوطنية العامة في أجواء 
ــرام املــتــبــادل في  ــت مــن املنافسة واالح

الوقت ذاته.
ــن املــقــرر أن ميثل فــريــق الكلية  وم
مؤسسات التعليم العالي الكويتية 
فــي بطولة آســيــا املــقــرر تنظيمها في 
ماليزيا خــالل شهر يناير 2020، مع 
فريق جامعة الكويت الذي حل ثانيا في 

البطولة.
وتعليقا على هذا اإلجناز عبرت مديرة 
إدارة التطوير الطالبي واملسابقات أ. 
هناء اإلبراهيم عن سعادتها، وشكرت 
أعــضــاء الــفــريــق على الــفــوز املـــزدوج 
كأفضل فريق وأفضل متحدث، وكذلك 
املــدربــني واملشرفني مــن أعــضــاء هيئة 
التدريس الذين أثمرت جهودهم طوال 
أسابيع بإحراز طلبة الكلية املركز األول، 
مما يشير بوضوح إلى أن ما اكتسبوه 
مــن مــهــارات قــد أدى إلــى بلوغ مراكز 
متقدمة في هذه املسابقة وسواها من 
املسابقات احمللية واإلقليمية والدولية 
باللغتني العربية واإلجنليزية، مما أدى 
إلى تشجيع إدارة الكلية لتقدمي املزيد 
من احلوافز املادية واملعنوية للطلبة 
الــذيــن يــشــاركــون فــي املــســابــقــات كي 
يرفعوا اسم الكلية واسم الكويت عاليا 
في احملافل األكادميية، وال يسعني إال 
أن أمتنى التوفيق ألعضاء الفريق خالل 
مشاركتهم في بطولة آسيا للمناظرات، 
ــا على ثقة بأنهم سيكونون خير  وأن
ممثل لكليتهم ووطنهم، حيث سنستمر 
ــي تدريبهم  خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة ف
وتأهيلهم وإقامة ورش العمل ليتمكنوا 
من خــوض البطولة اآلسيوية بتميز 

وتفوق ويحققوا النتائج املرجوة.

»كلية القانون« حترز املركز األول
 في البطولة الوطنية الثالثة للمناظرات

سيف الشالحي

مساعد الرخيص

نوري النصيب

أجواء ربيعية رائعة في القرية التراثية

الطالبة زين األنصاري تتوسط زميليها عبد العزيز السيف وحمد اخلميس 

ت قافلة »القيم  »التعريف باإلسالم« سيرَّ
النبيلة الرابعة« لعمرة املهتدين

بتبرع كرمي من رجل اخلير نبيل خالد جعفر 
ومبشاركة مميزة من قبل مدرسة املنقف املتوسطة 
بنات سيرت جلنة التعريف بــاإلســالم مــن أمــام 
مقرها مبنطقة املنقف رحلة عمرة »القيم النبيلة 
الرابعة« لعمرة املهتدين اجلدد واجلاليات املسلمة 

حتت شعار » إمنا املؤمنون أخوة«.
وأكــد مدير إدارة األفـــرع ومــديــر إدارة احلج 
والعمرة بلجنة التعريف باإلسالم احملامي منيف 
العجمي بهذه الرحلة يصل عــدد الــرحــالت التي 
سيرتها اللجنة منذ تأسيس مشروع العمرة عدد 
332 رحلة ، قدمنا خاللها خدمات مميزة القت 
استحسان وقبول املعتمرين من ضيوف الكويت من 

املهتدين اجلدد واجلاليات املسلمة.
مضيفا: ضمت رحلة القيم النبيلة عد 45معتمراً 
ومعتمرة من ضيوف دولــة الكويت من اجلالية 
ــدد  الــســيــالنــيــة ،  حــيــث شــريــحــة املــهــتــديــن اجل
واجلاليات املسلمة. ونحرص بدورنا على أن نسير 
مع كل رحلة داعية ومسؤول يتولى اإلشراف على 
الرحلة والعمل على تلبية متطلبات املعتمرين 
ــالم كافة  ــاإلس وراحــتــهــم. وتتحمل التعريف ب
التزامات املعتمرين من تأشيرة السفر واحلافلة 
والفندق والطعام واملصروف اخلاص. فال يتكلف 

املهتدي أي مصروفات مادية.
 وحول برنامج العمرة قال: تعد العمرة دورة 
دينية تدريبة مكثفة للمهتدين اجلدد، حيث نعلمهم 

من خاللها دعاء السفر وآداب الطريق وكيفية أداء 
مناسك العمرة، وكذلك نــزور العديد من األماكن 
املقدسة في مكة املكرمة مثل غار حراء ونعرفهم أنه 
كان مهبط الرسالة السماوية األول، وغار ثور الذي 
كان املالذ األمن للرسول صل الله عليه وسلم أثناء 
الهجرة من املشركني ومكث فيه ثالث ليال ، وكذلك 
املزدلفة ومنى وجبل عرفة، وذلك لزرع شوق أداء 

فريضة احلج في نفوسهم.
وأضاف: وفي مدينة رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال العجمي: نزور املسجد النبوي الشريف 
ونسلم على الرسول وصاحبيه، ونزو مسجد قباء 
أول مسجد بني في اإلسالم وكذلك مسجد القبلتني، 
ونوضح لهم قصة حتول القلبة من بيت املقدس إلى 
الكعبة املشرفة، عالوة على مجمع امللك فهد لطباعة 
املصحف الشريف، وكــذلــك جبل أحــد ونعرفهم 
بتاريخ الصحابة الكرام الذين شاركوا مع الرسول 
صــل الله عليه وسلم فــي معركة أحــد مثل سيد 
الشهداء حمزة بن عبداملطلبوشكر العجمي املتبرع 
الكرمي نبيل جعفر، كما خص بالشكر إدارة مدرسة 
املنقف املتوسطة بنات ممثلة في مديرة املدرسة 
املربية الفاضلة بشرى الفايز واملعلمات الفضليات 
نوف العجمي ومها العجمي وأفراح الهاجري مثمنا 
حضورهن الكرمي إلــى مقر اللجنة بفرع املنقف 
وتوزيعهن الهدايا على املعتمرات واملشاركة في 

توديعهن.

 »إحياء التراث« تنظم محاضرة »على خطى السلف« 
ضمن فعاليات مخيمها الربيعي في اجلهراء

تقيم جلنة الدعوة واإلرشــاد التابعة جلمعية إحياء 
التراث اإلسالمي في اجلهراء محاضرة بعنوان: )على 
خطى الــســلــف( يحاضر فيها الشيخ د. عبدالعزيز 
السدحان  من اململكة العربية السعودية، وذلك في متام 
الساعة )30ر7( مساء اليوم اخلميس في املخيم املقام في 

استراحة احلجاج بالقرب من سليل في اجلهراء.
ويأتي تنظيم هذه احملاضرة ضمن فعاليات املخيم 

الربيعي الثامن والعشرون الــذي تقيمه اجلمعية في 
منطقة اجلهراء ، حيث جتتهد من خالل تنظيمه في تبليغ 
دين الله – عز وجــل- ونشر رسالة اإلســالم السمحاء 
بالكلمة الطيبة واملوعظة احلسنة، وذلــك باستضافة 
نخبة من علماء األمة اإلسالمية املعروفني برسوخ علمهم 

ونهجهم املعتدل .
وقــد حفل املخيم هــذا العام بالعديد من الفعاليات 

واألنشطة ، كما يشتمل على فعاليات ترويحية للشباب، 
باإلضافة لتخصيص قاعة مجهزة للنساء ُتنقل من 

خاللها احملاضرات.
ودعــت اجلمعية اجلمهور الكرمي حلضور فعاليات 
املخيم، وذلك دعماً ملسيرة هذا املخيم الزاخر بالعطاء، 
وألهمية احملاضرات اإلميانية التي يستفيد منها املسلم 

في دينه ودنياه.


