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120 مليون دينار قيمة المشاريع المستقبلية لشركة المشروعات السياحية
أعلنت شركة املشروعات السياحية 
قبل فترة قصيرة عن إستراتيجيتها 
لتطوير املش���روعات السياحية في 
الكويت خالل الفترة من 2011 � 2015، 
والتي تضمنت التخطيط لتنفيذ عدد 
من املش���روعات تتراوح قيمتها بني 
110 و120 مليون دينار خالل الفترة 

املقبلة.
التي  وتتضمن اإلس���تراتيجية، 
اعتمدها مجلس إدارة الشركة مؤخرا 
الش���يخ دعيج اخلليفة،  برئاس���ة 

العديد من املشروعات مثل مشروع 
»الرياضات املثيرة« في منطقة احلزام 
األخضر والتي من املتوقع أن تتخطى 
كلفته اإلجمالية ال� 2.5 مليون دينار 
ويتوقع أن يتم تشغيله قبل نهاية 

العام 2011.
إلى مش���روع املالعب  باإلضاف���ة 
الرياضية املفتوحة والتي سيكون لها 
عائد كبير سواء على املجتمع أو الشركة، 
ويتوقع االنتهاء منه في 2011، كما ان 
لدى الشركة خطة إلنشاء مركز ثقافي 

في مكان مميز على اخلليج العربي يكون 
هدفه نش���ر الثقافة والعلوم املختلفة 
ويكون بجواره بعض املأكوالت اخلفيفة 

ومقهى.
كما تعاقدت الشركة مؤخرا مع إحدى 
الش���ركات املتخصصة إلنشاء مراس 
جديدة في منطقة اخليران، حيث الشركة 
بتحديث شامل للشاليهات املوجودة 
هناك وإعادة بنائها من جديد بطريقة 
تتالءم مع احتياجات املواطنني، كما أن 
الشركة انتهت مؤخرا من أعمال الصيانة 

الكويت  والدهانات اخلارجية ألبراج 
والقيام بجميع أعمال الترميمات.

التطوير  وتتضمن إس���تراتيجية 
كذلك خطط مبتك���رة لتطوير املدينة 
الترفيهية وإضافة ع���دد من األلعاب 
احلديثة للشباب مثل األلعاب العنيفة، 
حيث مت اعتماد هذه املش���اريع وجار 
حاليا استخراج املوافقات النهائية من 
البلدية واجلهات املختصة للمباشرة 
في تنفيذها في أقرب وقت بعد رصد 

امليزانيات املخصصة لها.

قطاع السياحة يستحوذ على أكثر من 7٪ من مجمل اإليرادات والصادرات العالمية

اتجاهات: تطوير السياحة المحلية يخدم 40 قطاعًا 
اقتصادياً جديداً ويوفر 30 ألف فرصة عمل للكويتيين

الالزم���ة والداعم���ة للس���ياحة 
من حتديث للطرق واجلس���ور، 
الطاقة االستيعابية  وتوس���يع 
للفنادق احلالية وبناء املزيد منها، 
وتطوي���ر اخلدمات املقدمة على 

شركات الطيران الكويتية.
- العم���ل على ب���ث الوعي 
السياحي لدى املواطنني عن طريق 
مختلف وسائل االعالم املسموعة 

واملرئية واملقروءة.

شركة المشروعات السياحية 

تأسست ش���ركة املشروعات 
الس���ياحية في الثالث من ابريل 
من ع���ام 1976 ومن أهم أهدافها 
منذ تأسيسها هي تقدمي اخلدمات 
الترفيهية والترويحية لكل مواطن 

ومقيم على أرض الكويت.
 تعتبر الش���ركة ريادية في 
مجال الترفيه والترويح ولها باع 
طويل في هذا املجال وس���اهمت 
بشكل ملموس في عمليات تطوير 
وتنمية السياحة في الكويت منها 
على سبيل املثال مهرجان »هال 

فبراير«.
تدي���ر ش���ركة املش���روعات 
الس���ياحية عدة مشروعات في 
الكويت مثل أبراج الكويت واملدينة 
الترفيهية واجلزيرة اخلضراء، 
إضافة إلى عدد من االندية البحرية 
مثل: نادي الشعب ونادي رأس 

األرض ونادي اليخوت.
كم���ا يتبع الش���ركة عدد من 
الشواطئ مثل: شاطئ البالجات 
واملس���يلة والعقيلة، باإلضافة 
إلى مسنة الشعب ومسنة بنيد 

القار.
كانت ش���ركة املش���روعات 
السياحية احدى أهم املؤسسات 
السياحية، كما تساهم الشركة 
أيض���ا م���ن خ���الل العديد من 
االجتاه���ات ف���ي من���ح القطاع 
اخلاص الفرص لالس���تثمار في 
مرافق الشركة بل وقامت من خالل 
خبرته���ا العملية بتزويد هؤالء 
الكافية  املستثمرين باملعلومات 
وبالكوادر البشرية التي استفادت 
بخبراتها من فترة عملها بشركة 

املشروعات السياحية.
وارتبط اسم الشركة مع أكثر 
من ثالثة أجيال منذ تأسيس���ها 
وذلك من خالل خدماتها التي تقدم 
في مرافقها املنتش���رة في أنحاء 
الكويت، حيث تقدم تلك املرافق 
العديد من األنش���طة املرتبطة 

بجميع شرائح املجتمع.

تقليص العجز في امليزانية العامة 
للدولة.

- توفير 30 ألف فرصة عمل 
وظيفة للكويتيني داخل القطاع 
السياحي بروافده املختلفة حتى 

عام 2025.
- تنش���يط وخدمة نحو 40 
قطاعا اقتصاديا أخر ذات ارتباط 
بالسياحة، بدءا من قطاع البناء 
والتش���ييد، مرورا بقطاع البيع 
بالتجزئ���ة والصيرف���ة املالية، 
وحتى تشجيع املشاريع التجارية 

واالستثمارية األخرى.

متطلبات التطوير

ثمة فرصة مواتية حتى اللحظة 
الراهنة إلحداث نقلة نوعية في 
تطوير السياحة الكويتية وجعلها 
صناعة اقتصادية قوية ونامية 
ومس���تدانة، لكن ذلك يقتضي 
القيام مبجموعة من السياسات 
واإلجراءات، على أن يراعى بوجه 
عام اخلطوط الرئيسية التالية:

التام���ة بأهمية  القناع���ة   -
ومحورية السياحة احمللية في 
النهوض االقتصادي، واتباع ذلك 
بصياغة اس���تراتيجية وطنية 
ش���املة ل� 20 سنة قادمة جتعل 
التنمية  الس���ياحة أحد محاور 
االقتصادية املستدامة، ومحورا 
م���ن محاور اخلطط اخلمس���ية 

للدولة.
- التجديد واالبتكار وجتاوز 
إلى  التقليدية  الس����ياحة  فكرة 
تطوي����ر أنواع أخرى تناس����ب 
املناخي����ة والطبيعية  البيئ����ة 
والثقافية للكويت مثل السياحة 
املعالم  العالجي����ة، وس����ياحة 
الترفيهية  التراثية، والسياحة 

والعائلية.
- ضرورة أن يكون للكويت 
الس���ياحي اخلاص  منوذجه���ا 
والفريد النابع من تراثها وموقعها 
اجلغرافي إمكاناتها املتوافرة ماديا 
إمكانية االستفادة  وبشريا، مع 
من التجارب السياحية الناجحة 
ولكن من دون افراط او تفريط 
ومبا يتواكب مع البيئة احلضارية 

واالجتماعية احمللية. 
- بلورة إط���ار تنظيمي من 
احلكومة واجلهات غير الرسمية 
املعنية بالشأن السياحي الداخلي 
مبا يصب في صالح بلورة رؤية 
اس���تراتيجية عملية للنهوض 

بالقطاع السياحي الكويتي.
- توفي���ر البني���ة التحتية 

السياحية.
لقد شهدت الس����نوات الثالث 
األخيرة تط����ورات نوعية كبيرة 
جلهة تطوير الس����ياحة الوطنية 
في البالد وذلك في ضوء مجموعة 
من االعتبارات هي: التوجه لتنويع 
الوطني وإيجاد  الدخ����ل  مصادر 
مصادر أخرى رديفة ومن ثم بديلة 
للنفط اخلام الس����يما في سياق 
احلديث عن س����عي املس����تهلكني 
العامليني للحد من االعتماد املفرط 
على النفط القادم من دول الشرق 

األوسط.
التوجه الستعادة الكويت دورها 
التاريخي كمرك����ز مالي وجتاري 
إقليم����ي في املنطقة، والش����ك أن 
تطوير السياحة من شأنه تعزيز 

هذا التوجه ودفعه قدما لألمام.
باإلضاف����ة إلى وج����ود رغبة 
لدى القطاع اخلاص الكويتي في 
النهوض بالصناعات اخلدمية ومن 
السياحة والبنوك وجتارة  بينها 

الترانزيت.

نتائج إيجابية

من املتأمل أن يساهم النهوض 
بالقط���اع الس���ياحي في توفير 
نتائج ايجابية للغاية على صعيد 
زيادة مستوى تنافسية االقتصاد 
الكويتي، وذلك من خالل توفير 
ما يزيد على 10% من اإلنفاق على 

السياحة اخلارجية سنويا.
- زي���ادة حصيلة اإليرادات 
املباش���رة وغي���ر  احلكومي���ة 
املباشرة، ومن ثم املساهمة في 

للقطاع السياحي في الكويت غير 
العاملية  التوجه����ات  متوافق مع 
واإلقليمية التي تنظر للس����ياحة 
باعتبارها صناعة متقدمة للغاية 
تقدر مبلي����ارات الدوالرات، حيث 
مازال ينظر إلى ه����ذا القطاع في 
الكويت على أنه مجرد قطاع ترفيهي 
فقط في حني ترى التوجهات العاملية 
اجلديدة أنه قطاع خدمي ومورد 
اقتصادي قوي، حتى ان دوال عديدة 
في قارة آسيا باتت تعتمد بشكل 

كبير على الدخل السياحي.
كذلك ال يوجد ترابط بني القطاع 
السياحي وبقية القطاعات املساندة 
األخرى مثل قطاع املصارف وقطاع 
الفنادق واإلنش����اءات واملقاوالت، 

والسفر والطيران وغيرها.
وليس أدل على ضعف الواقع 
الراهن للسياحة الكويتية من أنها 
ال تساهم بأكثر من 1.9% من الناجت 
احمللي اإلجمالي للبالد، وال تتجاوز 
نسبة العمالة الكويتية في قطاع 
السياحة »مطاعم وفنادق ومكاتب 
سياحة وسفر« ال� 1% فقط، كما ال 
تتعدى الطاقة االستيعابية احلالية 

للفنادق 4600 غرفة.

مقومات سياحية

الكوي����ت متتل����ك  الش����ك أن 
العديد م����ن مقومات بناء صناعة 
سياحية متميزة، مبا في ذلك املوقع 
اجلغرافي املميز، والسيولة املالية 
لدى القطاعني العام واخلاص التي 
توفر داعما رئيس����يا لبناء املزيد 
من الفنادق واملنتجعات واملزارات 

تش����كل السياحة اليوم قطاعا 
اقتصاديا متمي����زا على الصعيد 
العاملي ملا لها من مردودات اقتصادية 
ومالية واجتماعية عديدة، وليس 
أدل على ذلك من أنه وفقا إلحصاءات 
منظمة السياحة العاملية تستحوذ 
السياحة على أكثر من 7% من مجمل 
اإليرادات والصادرات العاملية وبذلك 
تقف ركيزة أساسية في التجارة 

الدولية.
وعلى الصعيد اخلليجي، أثبتت 
الس����ياحة كفاءتها وقدرتها على 
املساهمة الفاعلة في تنويع مصادر 
الدخل الوطني وفي توفير درجة 
أكبر من االس����تقرار االقتصادي، 
باإلضافة إلى توفيرها فرصا واعدة 
لتنمية األعمال واالستثمار مبختلف 

صوره.
كويتيًا شهدت الفترة األخيرة 
ورود اشارات حكومية تشير الى 
وجود توجه قوي لدعم السياحة 
وتطويرها، حيث أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 
الشيخ أحمد الفهد، خالل اجتماع 
موس����ع عقده مع قيادات ش����ركة 
املشروعات السياحية ممثلة برئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ دعيج اخلليفة 
والعضو املنتدب خالد الغامن، أن 
قطاع السياحة يشكل أهمية خاصة 
في املش����روعات التنموية بهدف 
إضافة بند جديد على موارد الدولة، 
الفتا الى ان الدولة تدفع بهذا االجتاه 
وتوفر كل ما يلزم ويخدم الهدف 
املنش����ود في حتويل الكويت إلى 
مركز مالي وجتاري باعتبار القطاع 
السياحي أحد مقومات هذا التوجه، 
وشدد على دور القطاع اخلاص في 
التنموية بشكل عام  املشروعات 

والسياحية بشكل خاص.
انطالقا من هذه التوجه، تسلط 
وحدة البحوث االقتصادية مبركز 
»اجتاهات للدراسات والبحوث« من 
خالل هذا التقرير، الضوء على أبعاد 
القطاع السياحي كخيار ممكن وجيد 
لتنويع مص����ادر الدخل للكويت 
لتكون رديفا للنفط، واملتطلبات 
الالزم����ة للنهوض به����ذا القطاع 
االقتصادي احليوي، وحتويله من 
مجرد وسيلة للترفيه والتسلية إلى 
صناعة متطورة ومنتجة، التفاصيل 

في األسطر التالية:

واقع سياحي 

يرى املراقبون أن الوضع احلالي 

الشيخ دعيج اخلليفة خالد الغامن

فالح الصواغ وعبداهلل العتيقي يكرمان أحد اخلريجني

الصواغ: قرار منع التبرعات بالمساجد مرفوض

ق���ال النائب فالح الص���واغ ان تعميم وزارة 
االوقاف مبنع جمع التبرعات باملساجد خالل شهر 
رمضان أمر مرفوض جملة وتفصيال ونستغرب 
من وزير االوقاف وحكومة الكويت منع احملسنني 
من مساعدة احملتاجني، وهذا العمل اخليري جبلت 
عليه الكويت وش���عبها منذ اكثر من ثالثة قرون 
أي حتى قبل ظهور النفط وستكون لنا وقفة مع 
الوزير احلماد ان لم يتراجع عن هذا القرار ويتق 
اهلل سبحانه وتعالى، وعليه اال يقف حجر عثرة 
امام احملسنني الذين استطاعوا ان يفتحوا بيوت 

الكثيرين بهذا العمل اخليري.
كالم الصواغ جاء في حديث لوسائل االعالم 
خالل رعايته حفل تخريج الدفعة االولى ملشروع 
تأهيل ابناء االسر احملتاجة داخل الكويت والذي 
نظمته جلنة ضاحية جابر العلي والفنطاس للزكاة 
واخليرات حتت شعار »ال تعطني دينارا لكن علمني 
كيف أكسبه« مت خالل تخريج 40 شابا بحضور 
أمني عام جلان الزكاة واخليرات بجمعية االصالح 
االجتماعي سعد الراجحي. وأضاف الصواغ: اننا 
نستغرب صدور مثل هذا القرار اجلائر في دولة مثل 
الكويت والتي جبل أهلها على مثل هذه االعمال في 
شهر رمضان املبارك والتي يقوم احملسنني بالتبرع 
النقدي أو االستقطاعات في املساجد والتي تذهب 

تلك االموال ألس���ر فقيرة تعيش بيننا وتستمد 
قوته���ا اليومي من تلك اللج���ان التي تعمل على 
انقاذ كثير من االس���ر الفقيرة، وان كانت اللجان 
واجلمعيات اخليرية ال تس���تطيع جمع االموال 
في الشهر املبارك والذي يكون خالله املسلم أكثر 
عطاء وسخاء في التبرع والتصدق بأمواله، فإن 
منعت في هذا الشهر الفضيل فال خير فينا ولن 
نوافق على استمرار هذا القرار. وأضاف الصواغ: 
يجب االيقاف الف���وري لهذا القرار في دولة مثل 
الكويت حماها اهلل بس���بب أعمال اهلها اخليرية 
خلدمة ضيوف الكويت من الوافدين، وكذلك دعم 
االسر املتعففة الكويتية واننا نعلنها صراحة بأن 
التضييق على العمل اخليري أمر مرفوض وسنعمل 
جاهدين إليقاف هذا القرار.  من جانبه، أكد امني 
سر جمعية االصالح االجتماعي د.عبداهلل سليمان 
العتيق���ي، ان اجلمعية لن تتوانى في املضي في 
حتقيق اهدافها ورسالتها السامية والتي منها اصالح 
الفرد واالسرة واملساهمة في بناء املجتمع في اطار 
العقيدة والقيم االسالمية مبا يحقق مناء املجتمع 
واستقراره واحملافظة على هويته والقيام بدوره 
جتاه االمة العربية واالسالمية من خالل الوسائل 
املتنوعة للدعوة الى اهلل والتي تستهدف كل فئات 

املجتمع بانتهاك احلكمة واملوعظة احلسنة.

رعى احتفال لجنة جابر العلي للصدقات بتخريج الدفعة األولى من تأهيل أبناء األسر المتعففة

الشعيب لألئمة والخطباء: امنعوا التسول
واحفظوا للمساجد هيبتها وكرامتها

أصدر وكي����ل وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلس����المية املساعد 
لشؤون املس����اجد وليد الشعيب 
تعميم����ا إداريا وجهه إلى مديري 
إدارات املساجد باحملافظات الست 
وأئمة املساجد وخطبائها وجميع 
العامل����ني بها مطالب����ا بضرورة 
التسول  التصدي بحزم لظاهرة 
في املس����اجد ومحاربتها والعمل 
على منعها من االنتشار النها تسيء 
إلى املجتمع االسالمي بالكويت، 
وتنتهك حرمة بيوت اهلل وتشوه 

رسالتها السامية.
ويأتي هذا التعميم الذي اصدره 

الش����عيب في الوقت املناسب حتى ال تستشري هذه 
الظاهرة وتتنامى ويتزايد عدد املتسولني داخل املساجد 
وأمام أبوابها في هذه االيام خاصة ان األمة االسالمية 
تستعد الستقبال ش����هر رمضان املبارك، شهر البر 
واإلحسان واخليرات، ما يجعل بعض املدعني يتخذون 
منه موسما للتس����ول من خالل مطاردتهم للمصلني 
باالدعاءات التي ال يعلم أحد مدى صحتها حول حاجاتهم 
للمعونة واالموال، كما أن لديهم من االساليب والوسائل 
التي ترقق القلوب وتستدر العطف جتاه ما يدعونه 
من ظروف مما يوقع املصلني في شباكهم فيبادرون 

بالتصدق عليهم ابتغاء وجه اهلل تعالى.

واشار الشعيب الى ان الكويت 
� وهلل احلمد � بها من جهات البر 
واخلير وتقدمي العون العديد من 
املؤسسات واجلمعيات اخليرية 
التي يجب عل����ى ذوي احلاجات 
التوج����ه إليها وهي كفيلة بس����د 
حاجاتهم النه����ا االجدر بالتعامل 
معه����م كونها جهات االختصاص 

في هذا املجال.
وحث الشعيب االئمة واخلطباء 
وجميع العاملني باملس����اجد على 
التعاون فيما بينهم على منع هذه 
الظاهرة ومنعها من االنتشار في 
املساجد، وتوجيه ذوي احلاجات 
الى اجلهات املختصة، والعمل على ابعاد بيوت اهلل 
عن مثل هذه الس����لوكيات حتى ال تخرج عن املسار 

الصحيح في اداء رسالتها.
وحذر الشعيب من حترج البعض من منع املتسولني 
داخل املساجد خشية ان تكون احلاجة املاسة هي التي 
دفعتهم الى ذلك، مذكرا بان االسالم أوجب صون املسلم 
نفسه عن االبتذال والوقوف مواقف الذل والهوان، ومن 
باب احلرص على كرامته فقد قال رس����ول اهلل ژ: 
»إذا سألت فأسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل« 
اخرجه الترمذي وصححه، وقوله »ال ينبغي للمؤمن 

أن يذل نفسه« اخرجه الترمذي وصححه.

وليد الشعيب

»الثقافة اإلسالمية«: 15 ألف دينار
جوائز مسابقة شهر رمضان اإللكترونية

أوضح مراقب التوعية في ادارة 
الثقافة االسالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية فالح العجمي 
التزام االدارة الش����ديد بتوضيح 
رؤيتها الثقافية والفكرية املنطلق 
من غايتها في صناعة املناخ الثقافي 
االسالمي، واحملقق لرسالتها في 
بناء جملة من األبعاد املجتمعية 
لدى مختلف الشرائح املجتمعية 
انطالقا من تبنيها الستراتيجية 
تفعيل أطر ش����راكتها املجتمعية 
وبسط مس����ارات ريادية ثقافية 

وتوعوية.
جاء ذلك عقب اعالن العجمي 

عن اس����تعداد االدارة ملوسم ش����هر رمضان املبارك 
بجملة من األنش����طة الثقافية واألنشطة التوعوية 
تخدم جميع ش����رائح املجتمع ومتت����د حتى تخدم 
ش����رائح عمرية خارج اطار املجتمع الكويتي حتت 
شعار »الثقافة في رمضان جتديد«، وأعلن العجمي 
عن انطالق مسابقة شهر رمضان املبارك االلكترونية 
الدولي����ة الثقافية للعام الهج����ري 1431، في حلتها 
اجلديدة، وبني ان مسابقة هذا العام مت توسيع دائرة 
الفائزين فيها ومت رفع قيمة جوائزها التشجيعية 
فق����د رصدت اإلدارة جوائز مالي����ة ب� 15 ألف دينار 
وستوزع على 150 فائزا بواقع 100 دينار لكل فائز 

وذلك عقب نهاية املسابقة.
وأوضح ان اجلمهور الكرمي داخل وخارج الكويت 
بإمكانه املشاركة في أنشطة املسابقة اعتبارا من امس 
الثالثاء وحتى 12 سبتمبر املقبل من خالل زيارة املوقع 

.www.islam.gov.kw/thaqafa الرسمي لإلدارة
وفي السياق ذاته أعلن العجمي عن قيام االدارة 

مؤخرا بتسويق حقيبة رمضان 
التلفزيوني����ة عل����ى اكثر من 117 
قن����اة فضائية محلي����ة ودولية، 
شملت في طياتها على محاضرات 
اسالمية والتي قد أعدتها من عيون 
احملاض����رات الدعوية ملش����اهير 

الدعاة.
وأوضح ان احلقيبة ش����ملت 
التالية: 9 محاضرات  اإلصدارات 
من روائع محاضرات اإلدارة وهي: 
محاضرت����ي »الدع����وة إلى اهلل« 
و»التجارة مع اهلل« لعضو هيئة 
كبار العلماء في اململكة العربية 
السعودية فضيلة الشيخ د.عبداهلل 
املطلق، ومحاضرتي »إصالح السفينة« )3 أجزاء( 
و»عليكم بس����نتي« لفضيلة الش����يخ محمد حسني 
يعقوب، ومحاضرة »الليالي احلسان« لفضيلة الشيخ 
فيصل العلي، ومحاضرة »24 ساعة« لفضيلة الشيخ 

د.خالد اجلبير.
باالضافة لذلك شملت على االصدار األول للصم 
والبكم »دورة فقه الصيام للصم والبكم«، وڤيديو 
كليب »اهلل جل جالله« للمنشد صالح الهاشم، وڤيديو 
كليب »احلب اخلالد« للمنشد هاني مقبل، و30 فالشا 
تلفزيونيا عن األخالق وفضائل األعمال غير املشهورة. 
من جان����ب آخر، أعلن العجمي كذلك عن قيام إدارة 
الثقافة االسالمية بتنظيم محاضرة تلفزيونية خاصة 
عن شهر رمضان املبارك بعنوان »الليالي احلسان« 
وذلك بالتعاون مع وزارة اإلعالم ممثلة في تلفزيون 
الكويت، استضافت خاللها اإلدارة كل من إمام وخطيب 
مسجد الدولة الكبير فضيلة الشيخ د.وليد العلي، 

والداعية فضيلة الشيخ ابراهيم الكفيف.

بيت الزكاة يستعد لتنفيذ مشروع  والئم اإلفطار المحلي في رمضان 
الرئيسي  املركز  املتبرعني في 
� منطق����ة  الس����رة  بجن����وب 
ال����وزارات، وفروع الس����املية 
واجلهراء واشبيلية واملراكز 
املوجودة في مختلف مناطق 
الكويت وكذلك من خالل الرسائل 
القصيرة )sms( بإرسال حرف 
)و( أو )W( متبوعا مبس����افة 
ثم إضافة مبلغ التبرع احملدد 
بدينار واحد أو خمسة دنانير 
أو عش����رة دنانير أو عشرين 
دينارا ومبلغ التبرع وإرساله 
إلى الرقم 99991 ملشتركي شركة 
زي����ن لالتصاالت أو إلى الرقم 

55244 ملشتركي ڤيڤا.
من جهة اخرى تقدم بيت الزكاة 
التهنئة لصاحب السمو  بخالص 
االمير الشيخ صباح االحمد مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك، شاكرا 
لسموه رعايته الكرمية وتوجيهاته 
الس����ديدة للبيت مم����ا مكنه من 
مواصلة عمله واملساهمة في دفع 
مسيرة التنمية والبناء في بلدنا 
احلبيب الكوي����ت. كما تقدم بيت 
الزكاة بأطيب تهانيه لسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
داعيا لهما بدوام التوفيق والسداد ملا 
فيه خدمة الكويت وحتقيق مزيد من 

الرقي والتقدم للكويت واهلها.

والشؤون اإلسالمية للتنسيق 
بشأن املساجد التي سينفذ بها 
الترتيبات  املش����روع العتماد 

الالزمة.
إدارة  أن  العم����ران  وب����ني 
املشاريع والهيئات احمللية تقوم 
بالتعاون مع إدارة تنمية املوارد 
في بيت الزكاة بشأن مراسلة 
السادة متبرعي املشروع الكرام 
مب����ا لهم من اثر كبير في دعم 
املش����روع وإجناحه الس����يما 
التي يقام  أصحاب املس����اجد 
بها مشروع والئم اإلفطار إلى 
جانب مراسلة عدد من اجلهات 
احلكومية واألهلية للمساهمة 

في املشروع.
العمران أصحاب  وناش����د 
األي����ادي البيضاء احملس����نني 
واحملس����نات في بل����د اخلير 
والعطاء املشاركة في املشروع 
وذلك بالتبرع بدينار ونصف 
للوجبة الواحدة، ويصل املبلغ 
إل����ى )45( دين����ارا عند رغبة 
الكرمي بتوفير طعام  احملسن 
اإلفطار للصائم طوال الشهر 
الفضيل خالل مشروع والئم 
اإلفطار احمللي للعام 1431ه�/ 
2010م، مضيفا أن بيت الزكاة 
على استعداد لتسلم التبرعات 
من خ����الل صاالت اس����تقبال 

العم����ران أن  الق����ادم أوضح 
البداية كان����ت بتكوين فريق 
إعداد خطة املش����روع وتنفيذ 
النشاط اإلداري للمشروع إلى 
جانب تكوين فريق للكشف على 
ش����ركات التجهيزات الغذائية 

واملطاعم.
 وأشار إلى القيام بتجهيز 
الرس����مية لبعض  املخاطبات 
اجله����ات املعني����ة بتنفي����ذ 
مشروع والئم اإلفطار احمللي 
الكويت  وعلى رأس����ها بلدية 
للكشف عن شركات التجهيزات 
الغذائية واملطاعم التي ستتأهل 
للمش����روع وكذل����ك مخاطبة 
إدارة املساجد بوزارة األوقاف 

لتمويل املشروع مبنتجاتهما 
من األلبان.

وذكر أن اختيار الشركات 
لالضطالع بتنفيذ مشروع والئم 
اإلفطار احمللي يتم عبر طرح 
مناقصة عام����ة عبر اجلريدة 

الرسمية. 
وأوضح العم����ران أن عدد 
وجبات اإلفطار في مشروع والئم 
اإلفطار احمللي األخير قد بلغ 
251676 وجبة قدمت في مساجد 
املشروع، باإلضافة إلى تقدمي 
23200 وجبة خفيفة في عدد 
من املستشفيات، و6528 وجبة 
لألس����ر احملتاجة املسجلة في 
بيت الزكاة، حيث بلغت التكلفة 
اإلجمالية للوجبات )359749 
د.ك – ثالثمائة وتسعة وخمسني 
الفا وسبعمائة وتسعة واربعني 
دينارا( إلى جانب تبرع شركة 
ب� 14500  الوطنية  االتصاالت 
وجبة جاهزة، مؤكدا استفادة 
ما يقارب 9380 شخصا يوميا 
وكذلك )31( أسرة متعففة يوميا 
طوال أيام ش����هر رمضان من 

إجمالي وجبات املشروع.
وع����ن آخر االس����تعدادات 
في إدارة املش����اريع والهيئات 
احمللي����ة للخوض ف����ي غمار 
مشروع والئم اإلفطار احمللي 

يقوم بي����ت الزكاة باالعداد 
ملشروع والئم االفطار احمللي 
للع����ام 1431 ه�����/2010، وهو 
املش����روع الذي ينف����ذه بيت 
الزكاة خالل شهر رمضان الكرمي 
بصفة س����نوية داخل الكويت 
على مدار 26 سنة ماضية منذ 

عام 1983.
ويعتبر مشروع والئم اإلفطار 
احمللي القادم في نس���خته رقم 
27 م���ن اكبر املش���روعات التي 
ينفذها البيت عبر إدارة املشاريع 
والهيئات احمللية مبعاونة بعض 

إدارات البيت األخرى.
وبهذه املناس����بة قال مدير 
إدارة املشاريع احمللية محمد 
العمران ان االستعداد ملشروع 
والئم اإلفط����ار للعام احلالي 
يجري على قدم وساق حيث 
جرت العادة على إعداد اخلطة 
املناسبة إلجناز هذا املشروع.

وأكد العمران أن مش����روع 
والئم اإلفط����ار احمللي للعام 
املاض����ي مت تنفي����ذه ف����ي 56 
مسجدا موزعة على محافظات 
دولة الكويت حيث مت االتفاق 
مع 10 شركات متخصصة من 
التجهيزات  كب����رى ش����ركات 
الغذائية إلى جانب مش����اركة 
ش����ركتني وطنيت����ني لأللبان 

ينفذه للعام الـ 27 على التوالي

محمد العمران

فالح العجمي


