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قطعة )3(، شارع يوسف القناعي
3 غرف نوم، صالة، ومطبخ و2حمام 2غرفة نوم، 

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.
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للبيــــع

م�صاحة x 4 8 مع خدمات

حويل - �س بن خلدون

99040185

مـــحــــــــــــــــــــــل
دعـــايــــة وإعــــالن

د.عبداهلل املعتوق واملفوض السامي انطونيو غوتيريس والسفير طالل منصور الهاجري

جانب من مشروع تعليم 100 طالب 

توزيع حقيبة الهداية

املعتوق بحث مع قادة منظمات سودانية
سبل تعزيز الشراكة في املجال اإلنساني

العنجري: الرحمة العاملية تفتتح عددًا 
من املشروعات لصالح الشعب السوري

»التعريف باإلسالم«: تطوير مشروع
احلقيبة الدعوية ألكثر من 14 لغة

»الدراسات القضائية« ينظم دورة في القانون الدولي

بيت الزكاة نفذ مشروع األضاحي في 23 دولة

الكويت  ينظ���م معه���د 
القضائي�����ة  للدراس������ات 
الوطنية  الدولة  والقانونية 
السادسة في مجال القانون 
الدولي اإلنساني بالتعاون 
مع اللجنة الدولية للصليب 
األحمر وتنطلق أنش���طتها 

االثن���ن املقب���ل املوافق 27 
اجلاري مبقر املعهد وتستمر 
الدورة ملدة يومن،  أنشطة 
ويشارك في الدورة عدد من 
رجال القضاء وأعضاء النيابة 
العامة الى جانب ممثلن عن 
وزارة اخلارجية والداخلية 

وإدارة الفتوى والتش���ريع 
ونقابة احملامن ومن وزارة 

العدل.
وستتناول الدورة احملاور 
التالية احملاضرة )األولى( 
الدولي  القان���ون  تعري���ف 
اإلنساني وتطوره ومبادئه 

ويحاضر فيها د.علي النامي 
أستاذ مساعد في قسم القانون 
الدولي كلية احلقوق جامعة 
الكويت، احملاضرة )الثانية( 
القانون اإلنس���اني  تتناول 
وعالقت���ه بقان���ون حقوق 

اإلنسان.

أعلن بيت الزكاة انتهاءه 
من تنفيذ مشروع األضاحي 
هذا العام 1435ه� - 2014 في 
23 دولة خارج الكويت، وذلك 
خلدمة املسلمن وسعيا منه 
لالرتقاء بأحوالهم املعيشية، 
عبر إدخال بهجة العيد إلى 

قلوبهم.
وأشار مدير إدارة النشاط 
الزكاة  اخلارجي في بي���ت 
ع���ادل اجلري، إل���ى أنه مت 
ذبح 3154 أضحية، بتكلفة 
إجمالية قدرها 111.435 ألف 
دينار بالتعاون مع 48 هيئة 

خيرية خارجية.
وذكر اجلري ان املشروع 
نفذ هذا العام في 23 دولة منها: 
»إثيوبيا � الصومال � كينيا � 
غامبيا � جيبوتي � بنغالديش � 
موريتانيا � السنغال � باكستان 
� املكسيك � النيجر � البحرين 
� الهن���د � اليم���ن � قرقيزيا � 
سريالنكا � جمهورية مالي � 

البوسنة � مصر«.
وقال إن املش���روع حقق 
هدف���ه ف���ي توفي���ر حلوم 
األضاح���ي لأليتام والطلبة 
واألس���ر الفقي���رة في دول 

املشروع، إبرازا لوجه الكويت 
احلضاري املشرق، وللتوسعة 
عليهم في أيام العيد تقربا إلى 
اهلل وتعزيزا لقيم التواصل 
والتراحم فيما بن املسلمن 
واملستحقن من إخوانهم في 

الدول املعنية.
وبن اجلري أن مشروع 
األضاحي ميث���ل واحدا من 
العديدة  املشاريع اخليرية 
الت���ي ينفذها بي���ت الزكاة 
سنويا في اخلارج للنهوض 
بأحوال املسلمن واملساهمة 
في إغاثتهم، مش���يرا إلى أن 

املشروع يعتمد في متويله 
على متبرعي الصدقة اجلارية، 
باإلضاف���ة إل���ى تبرع���ات 

احملسنن في الكويت.
وفي ختام تصريحه شكر 
مدير إدارة النشاط اخلارجي 
عادل اجلري احملسنن الكرام 
في الكويت على مساهمتهم 
اخليرة في تنفيذ مش���روع 
األضاحي خارج الكويت، وما 
كان له من أثر طيب في رسم 
البسمة على وجوه األيتام 
والطلبة واألسر الفقيرة في 

دول املشروع.

� »كونا«: بحث  اخلرطوم 
مبع����وث األمن الع����ام لألمم 
املتحدة للش����ؤون اإلنسانية 
د.عبداهلل املعت����وق مع قادة 
منظم����ات وطنية س����ودانية 
سبل تعزيز الشراكة في املجال 
اإلنساني وتطوير العالقات مع 

املنظمات العربية.
وأكد املعتوق خالل اللقاء 
املوس����ع مع ق����ادة املنظمات 
الذي جاء ف����ي ختام زيارته 
الش����راكات  أن  للس����ودان 
والتنس����يق في مجال العمل 
اإلنس����اني »ض����رورة ملحة 
لتطوير األداء ولتقدمي أفضل 

اخلدمات للمحتاجن«.
وأشار إلى استضافة الكويت 
مؤمترا حول الشراكة في مجال 
العمل اإلنساني من أجل حشد 
اجلهود ومناقشة احللول من 
قبل صانعي القرارات اإلنسانية 
ملنع تدهور األوضاع اإلنسانية 

على مختلف األصعدة.
وق����ال املعتوق إن املؤمتر 
كان مفيدا بالنسبة للشركاء 
اإلنس����انين على املستوين 
العاملي واإلقليم����ي وفرصة 
لتبادل اخلبرات واملعلومات، 
مشددا على ضرورة التعاون 
بن املنظمات م����ن أجل عمل 
إنساني أفضل وتفعيل مستوى 

قال املشرف على مشروع 
قوافل الرحمة لألسر السورية 
د.ولي���د العنجري في إطار 
سعيها الدؤوب إلغاثة أهالي 
الشعب السوري تقوم الرحمة 
العاملي���ة بجمعية االصالح 
االجتماعي بدعم ومشاركة 
رواد مسجد موضي الصباح 
بافتتاح عدد من املشروعات 
اإلنس���انية واخليرية التي 
تقدم الدعم لالجئن السورين 

في األردن.
وأوض����ح العنجري في 
تصريح أن القافلة 172 والتي 
غادر الوفد املشارك بها مطار 
الكويت األربع����اء املاضي 
برئاسة األمن العام للرحمة 
العاملية يحيى العقيلي قامت 
بافتتاح عدة مش����روعات 
ضمنها »مسجد الهداية« في 
منطقة ناعور وأيضا افتتاح 
»عيادة لألسنان« في عمان 
»حي أم تينة« وهي مناطق 
تشهد تواجد لألسر السورية 

النازحة.
وأضاف أن الوفد ش����هد 
افتتاح مدرسة االخالء وهي 
احدى امل����دارس التي تقوم 
على تقدمي خدمة تعليمية 
ممي����زة ف����ي األردن وق����د 

أكد نائب املدير العام للجنة 
التعريف باإلسالم م.عبدالعزيز 
الدعيج أن حقيبة الهداية من 
أبرز املش����اريع التي حرصت 
اللجنة على تطويرها في عام 
2014 بأكثر من أربع عشرة لغة، 
حيث تبلغ تكلفته نحو 250 
ألف دينار مخصصة لطباعة 
50 أل����ف حقيبة موزعة على 
اللغات مبا يعادل 5  مختلف 
دنانير للحقيبة الواحدة، هذا، 
وتقوم اللجنة بتوزيع التفاسير 
املطبوعة واملترجمة من كتاب 
اهلل على املس����لمن اجلدد أو 
الراغب����ن في التع����رف على 
اإلسالم من مختلف اجلنسيات 

االستجابة اإلنسانية.
وأكد أنه سينقل للعالم ما 
وجده خالل زيارته ملعسكرات 
الالجئن بالسودان من »جهود 
كبيرة« قام����ت بها احلكومة 
والش����عب الس����وداني جتاه 
الفارين من احلرب من دولة 

جنوب السودان.
عل����ى صعي����د متص����ل، 
أعرب املعتوق قبيل مغادرته 
اخلرطوم عن شكره وتقديره 
»للس����ودان حكومة وشعبا 
على حس����ن االستقبال وكرم 
الضياف����ة فضال عن التعاون 

العاملية  الرحمة  استطاعت 
بدع����م أهل اخلي����ر التكفل 
بتقدمي منح مواصلة التعليم 
عبر االلتحاق باملدرس����ة ل� 
200 طال����ب وطالب����ة من 
أبناء أس����ر الالجئن وذلك 
ليلتحقوا بالعملية التعلمية 
ف����ي مراحل  املدرس����ة  في 
مختلفة بجانب 100 طالب 
بتبرع كرمي من رواد مسجد 
موضي الصباح في سعي 
من الرحمة العاملية لالهتمام 
بتعليم أبناء الشعب السوري 
وذلك حرصا على أال تتسبب 
األوضاع املعيشية في توقف 

من خالل هذه احلقيبة.
ف����ي  الدعي����ج  وأض����اف 
تصريحه أن اللجنة تسعى من 
خالل هذا املشروع إلى خدمة 
أكبر فئة من غير املس����لمن 
واملسلمن اجلدد، عالوة على 
تقدمي م����واد احلقيبة بلغات 
مختلفة. ولفت الدعيج إلى أن 
حقيبة الهداية تضم رس����ائل 
تعرف الطرف اآلخر باإلسالم 
الوس����طي املعتدل، ومت اعداد 
املواد بواس����طة خبراء  هذه 
متخصص����ن ف����ي التعريف 
باإلس����الم، وجتدها تخاطب 
جميع الشرائح االجتماعية من 
الوافدة، فاألسلوب  اجلاليات 

الذي يبدونه في خدمة القضايا 
اإلنسانية«.

وأكد أن زيارته للسودان 
املشتركة مع املفوض السامي 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئن 
انطونيو غوتيريوس »كانت 
مفيدة للوقوف على األوضاع 
الس����ودان  ف����ي  اإلنس����انية 
وتسليط الضوء على أوضاع 
الجئي دولة جنوب السودان 
بجانب تعزيز التعاون املشترك 
ب����ن األمم املتحدة واحلكومة 
الس����ودانية في مجال العمل 

اإلنساني«.

األبناء عن الدراسة وما لذلك 
من أثار كارثية.

وقال العنجري ان التعليم 
ومشاريعه ميثل أحد أولويات 
الرحم���ة العاملية في تقدمي 
الدعم للشعب السوري سواء 
في الداخل أو في دول اللجوء 
الرحمة  وق���د اس���تطاعت 
العاملية منذ بداية العام 2014 
م أن تقوم مبشاريع نوعية 
من مدارس وفصول دراسية 
وتقدمي األدوات املدرس���ية 
كاحلقائب وغيرها للطالب 
مبلغ إجمالي بلغ 200 ألف 

دينار.

ميتاز بالسالس����ة واملرونة، 
حتى تصل الفكرة في اقل وقت 
ممكن، مبينا أن احلقيبة كانت 
سببا في اثراء ثقافة الكثيرين 

من غير املسلمن. 
وأوضح الدعيج أن احلقيبة 
حتتوي على »كتيبات ونشرات« 
تعريفية، مشيرا إلى أن بعض 
املواد  احلقائب حتتوي على 
االلكترونية، مبختلف اللغات 
وفقا ملا يتسنى للجنة اجنازه 
من برامج الكترونية، داعيا أهل 
اخلير الى املساهمة في احلقيبة 
عبر االتصال ب� 22444117 او 

.97600074

وليد العنجري

عبدالعزيز الدعيج 

جنيب املطر

املطر: موقع بيت الزكاة اإللكتروني
يقدم خدمات آلية للتيسير على عمالئه

ق����ال مدي����ر مرك����ز نظم 
املعلوم����ات في بي����ت الزكاة 
جنيب املط����ر ان بيت الزكاة 
يقدم خدمات آلية للتيس����ير 
البيت وعرض  على عم����الء 
رس����الته ورؤيته، وتيسير 
السبل للمهتمن مبعرفة أخبار 
بيت الزكاة ومشاريعه وندوات 
الزكاة ومؤمتراتها وأحكامها، 
وجميعه����ا تعتبر من أهداف 
إنش����اء املوق����ع اإللكتروني. 
ويق����وم بيت الزكاة � كتنفيذ 
إلحدى أهم اس����تراتيجياته 
� باس����تخدام شتى التقنيات 
احلديثة في وس����ائل اإلعالم 
واالتصاالت املختلفة، لإلعالن 
العمل اخليري  إلى  والدعوة 
الزكاة  والتوعية بفريض����ة 
وأهميتها، لكونها أحد األركان 
التي بن����ي عليها  اخلمس����ة 
اإلسالم، ومن هنا تأتي أهمية 
موقع بيت الزكاة اإللكتروني 

www.zakathouse.org.kw كقناة 
أساسية للتواصل مع عمالء 

البيت.
وأض����اف املط����ر أن بيت 
الزكاة يسعى إلى توفير قنوات 
حتصيل متنوعة تتناسب مع 
جميع احملسنن وتوفر اوقاتهم 
وجهودهم ف����ي أداء فريضة 
الزكاة، فقد متيز بيت الزكاة 
بتلك اخلدمة وتقدميها للعمالء 
الالئق والس����رعة  بالش����كل 
املطلوبة والسرية التامة، وقال 
إن البيت ق����ام بوضع خدمة 
التبرع عبر املوقع اإللكتروني 
www.zakathouse.org.kw . وقد 
كان موقع البي����ت من أوائل 
التي استخدمت هذه  املواقع 
اخلدمة املتطورة والتي تواكب 
معطيات العصر، حيث بدأت 

اخلدمة في عام 2007.
وذكر املطر أن املوقع سهل 
للمحسنن الكرام كيفية التبرع 

لصالح أي مشروع من مشاريع 
املتاحة  الزكاة اخليرية  بيت 
املوق����ع، وما عليهم  لهم في 
إال ملء بياناتهم الش����خصية 
مثل االس����م والرق����م املدني 
والبري����د اإللكتروني ورقم 
الهاتف الشخصي، وذلك حتى 
يقوم البيت بالتواصل معهم 
ليطلعوا بعده����ا على ثمرة 

تبرعهم الكرمي.
ومن اخلدمات املصاحبة 
التب����رع والتحصيل  خلدمة 
اإللكتروني خدمة احتس����اب 
الزكاة، وه����ذه العملية توفر 
الوقت واجلهد على احملسن 
ومتكنه من إمتام عملية التبرع 
بالشكل املطلوب عن طريق 

املوقع. 
الزكاة  ويوفر موقع بيت 
خدمات أخرى كإمكانية االطالع 
الزكاة والفتاوى  على أحكام 

املتعلقة بها.


