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النصف: المدينة الترفيهية تستقبل زوارها  غدًا األحد

اكد مدير ادارة العمليات واالنش���طة بشركة 
املشروعات السياحية انور النصف تواصل املدينة 
الترفيهية مع زوارها في مختلف املناسبات وكذلك 
اهتمامها في تقدمي افض���ل اخلدمات الترفيهية 
والترويحية من خالل تنظيمها لالنشطة والبرامج 
التي يتفاعل ويتجاوب معها الزوار من خالل تلك 
املناسبات، معلنا ان املدينة الترفيهية تستقبل 

زوارها غدا األحد وذلك من الساعة الثانية ظهرا 
حتى احلادية عشرة مساء.

ومتن���ى النص���ف ان يقض���ي زوار املدينة 
الترفيهية ومحبوها اسعد واطيب االوقات، مهنئا 
الشعب الكويتي وجميع املقيمني بالعام الهجري 
اجلديد أع���اده اهلل على اجلميع باخلير واليمن 

والبركات.

خالد البدر ومحمد العيسى يوقعان العقد

جانب من املشاركات في برنامج »سبرنغ بورد«

17 كويتية شاركن في برنامج »سبرنغ بورد« لتنمية وتطوير المرأة
انه���ت 17 امرأة من جهات مختلفة من 
القطاع احلكومي والقطاع اخلاص خطوة 
أولى في رحلة حتقيق كامل قدراتهن املهنية 
والش���خصية من خالل املشاركة في أول 
برنامج »سبرنغ بورد« برعاية املجلس 

الثقافي البريطاني.
وقال املجلس في بيان امس ان برنامج 
»سبرنغ بورد« يهدف الى تنمية وتطوير 
املرأة وهو حاصل على جوائز عدة ومصمم 
من قبل شركة »سبرنغ بورد لالستشارات« 
وهي إحدى املؤسسات االستشارية الرائدة 

في اململكة املتحدة.

واضاف ان املجلس الثقافي البريطاني 
عمل على تنقيح هذا البرنامج وترجمته 
لك���ي يالئم الثقافة العربية في الش���رق 

األوسط.
ونقل البيان عن احدى املشاركات وتدعى 
ن���وال القالف وتعمل س���كرتيرا اول في 
ديوان اخلدمة قولها ان البرنامج يبحث 
ع���ن الذات وحتقيق اله���دف بكل اصرار 
وعزمية مضيفة انها تعلمت منه كيفية 
التعايش مع اوضاعها احلالية ومع ظروفها 
اضافة الى السعي الى ارضاء ذاتها وحتقيق 

طموحاتها.

من جهتها قالت املشاركة مها البغلي 
التي تعمل مديرا أول لتطوير األعمال في 
شركة الكويت وآسيا القابضة ان البرنامج 
مت تنس���يقه بطريقة مش���وقة واتاح لها 
التفاعل مع مجموعة متميزة من السيدات 

من مختلف التخصصات.
واضاف البيان ان���ه من خالل فقرات 
البرنامج املعدة متكنت النساء من تعلم 
املزيد عن أنفس���هن ومن حتديد قيمهن 
وأهدافهن اخلاصة واستكشاف سبل لبناء 
الثقة وناقشن قضايا مهمة مثل التوازن 
بني العمل والبيت واصبح باستطاعتهن 

االنضمام إلى ش���بكة عالقات كبيرة من 
خريجات »سبرنغ بورد« في منطقة الشرق 
األوسط وهي ش���بكة تساعد على تبادل 

األفكار وتقدمي الدعم فيما بينهن.
م���ن جهتها قالت املدير املس���اعد في 
املجلس الثقاف���ي البريطاني في الكويت 
دنيس وادينغهام عند توزيع الشهادات 
في حفل اخلتام »أهنئ هؤالء السيدات على 
جناحهن في امتام دورة »سبرنغ بورد« 
وأمتنى لهن املزيد من الرقي والنجاح في 
اجلهود التي يبذلنها لتحقيق ما وضعناه 

كأهداف لهن«.

جمعية عبداهلل النوري تتفق مع »أمانة 
األوقاف« لبناء مساجد بالعالم

»اإلعالم الديني« تعلن أسماء 
الفائزين بمسابقة الحج اإللكترونية

ليلى الشافعي
ذكر مدير عام جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية خالد 
البدر، أنه وقع اتفاقا لبناء مس���اجد مع االمانة العامة لالوقاف 
لصالح وقف ثلث على عبدالوهاب املطوع � رحمه اهلل � ومثل 
االمانة العامة لالوقاف نائب االم���ني العام للمصارف الوقفية 

باالنابة محمد عبدالكرمي العيسى.
واك���د البدر ان ه���ذا االتفاق جاء اميانا م���ن االمانة العامة 
لالوقاف باحلف���اظ على دميومة الوقف، واس���تمرارية تنفيذ 
وصية املطوع � رحمه اهلل � بالعطاء اخليري في جميع اعمال 
البر، وملا للجمعية من س���معة طيبة في هذا املجال، وسابقات 

اعمال في دول كثيرة ومتعددة.
وبني ان اجلمعية ستقوم ببناء من 6 الى 10 مساجد سنويا 
متوسطة احلجم وتتراوح الكلفة االجمالية بني 6 و15 ألف دينار 
وتقام في شتى انحاء العالم، وخاصة االقطار التي حتتاج لبناء 
مثل تلك املساجد، على ان يلحق باملسجد غرف لتعليم القرآن 

الكرمي والعلوم الدينية.
واوض��ح البدر انه ملا كان جلمعية النوري انشطة في مجال 
مس���اع��دة الفق��راء واحملتاجني في مختل���ف مناطق الكويت 
وخارجها منذ عدة سنوات ولديها القدرة واخلبرة امليدانية في 
هذا النوع من العمل اخليري، لذلك ارتأت االمانة العامة لالوقاف 
ان توكل هذه املشاريع جلمعية عبداهلل النوري اخليرية، على 
ان يخصص للمش���روع مبلغ مالي ال يزيد على 150 ألف دينار 

سنويا.

ليلى الشافعي
اعلنت ادارة االعالم الديني 
ب����وزارة االوقاف والش����ؤون 
االس����المية ع����ن انتهائها من 
القرع����ة االلكترونية اخلاصة 
باختيار الفائزين في مسابقة 
احلج االلكترونية والتي بدأت 
مع بداية موسم احلج وبلغت 
قيمة جوائزها 3 آالف دينار، 
الفت����ا الى ان نصي����ب الفائز 
االول فيها 250 دينارا والثاني 
200 والثالث 150 والرابع 100، 
بينما يحص����ل بقية الفائزين 
والبالغ عددهم 46 فائزا على 

50 دينارا.
ص����رح بذلك مدي����ر ادارة 
االعالم الديني واملشرف العام 
على املشروع القيمي لتعزيز 
ابا  العبادات »نفائس« صالح 
اخليل حيث اكد ان ذلك يتماشى 
مع استراتيجية الوزارة الرامية 
الى تعزيز اجلوانب املعرفية 
والثقافية لدى جميع الشرائح 
وخاص����ة الش����باب باعتباره 
الركيزة االساسية في نهضة 
االمم وتقدمها، مش����يرا الى ان 
عدد املشاركني في املسابقة قد 
بلغ عشرات اآلالف، مؤكدا ان 
ذلك يبرهن عمليا على التفاعل 
اجلماهيري مع املسابقة خاصة 
ان معظم املشاركني كانوا من 

الشباب.
الفائزين  واختتم بدع����وة 
او من ين����وب عنهم بالتوجه 
ملبنى وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية باصطحاب البطاقة 
املدنية اخلاصة بالفائز ومبن 
ينوب عنه حالة االنابة وذلك 
التالي: مجمع  العن����وان  على 
الوزارات، بلوك 16، الدور االول، 
ادارة االعالم الديني، والفائزون 
هم: ابراهيم صابر عبداللطيف، 
احمد عبداحلميد محمد زيتون، 
احمد عبدالعزيز عبداحملسن، 

احمد قرني احمد اسماعيل، اسيل 
عبدالكرمي ش����عيل الظفيري، 
افنان محمد عبدالعزيز املريخي، 
انس اسامة احمد ايوب، ألطاف 
عبداهلل محمد ش����مس الدين، 
أمين����ة علي خليل االس����ود، 
بدرية عبداهلل فهد احملورفي، 
حامت زهدي عبداملجيد سمور، 
حسن صالح حسني املسري، 
حسني عبداملنعم سالم، حميدة 
عبداحملسن سعيد، خلود حميد 
ابراهي����م، دين����ا عل����ي محمد 
البرقاوي، رابعة مصطفى محمد 
املومني، سعد سالم العازمي، 
سالم علي سعيد مسلم، سالم 
س����عد العازمي، صالح جاسم 
محمد الزايد، صالح عبدالعزيز 
محمد، ط����ارق محمود محمد 
عارف، عاصف علي شوهدري 
ش����وهدري، عبداحلليم ناجي 
عبداحلليم، عبدالكرمي محمود 
الصباغ، عبدالباقي عبداخلالق 
عبدالباقي، عبداهلل اسماعيل 
محمد يوس����ف، عم����ار محمد 
عب����داهلل عبداللطي����ف، علي 
ابوزيل، قاس����م  احمد يونس 
منصر غال����ب عفيف، لطيفة 
عادل حس����ني الوهيب، محمد 
ابراهيم عبدالغني، محمد إلياس 
برمبل، محمد صبرة الس����يد، 
محمد صالح عبدالسميع، حيي 
الدين يحيى نصيف، مرمي محمد 
عبدالسالم اجلوهري، منى جمال 
مصطفى، منى حمد عبداهلل، 
منى فتوح محمد عبدالرحمن، 
منى محمد رضا سالم، ناصر 
صالح ناصر، نور طالل محمد 
عبدالفتاح حشمة، نورة عيسى 
عبدالصمد الكندري، نورهايدا 
سيرفاتيس ماديدس، هبة محمد 
املهدي الكردي، هيا خالد حمد 
الرغيب، وليد طاهر س����لمان 
بوحم����د ووليد محم����د علي 

ملك.

أنور النصف


