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»إحياء التراث« تختتم »القرآن والسنّة حياتنا«

صرح رئيس جلنة خيط���ان للزكاة التابعة 
جلمعية احياء التراث االس���امي جاسم احلجي 
أن اللجنة نظمت مس���ابقة حلفظ القرآن الكرمي 
واحلديث الشريف حتت شعار »القرآن والسّنة 
حياتنا« لاعمار من 8 الى 18 سنة ألبناء منطقة 
خيطان، وذلك حتت رعاية وزارة االوقاف والشؤون 

االسامية في محافظة الفروانية.

ومت خال هذه املسابقة حفظ االجزاء من 24 
حتى 30، حيث مت تقس���يم املشاركني في حفظ 
القرآن الكرمي الى ثاثة مستويات: املستوى االول 
)االبتدائي(، حي���ث حفظوا فيه جزئي 29 و30، 
واملستوى الثاني )املتوسط( وحفظوا فيه جزئي 
27 و28، واملس���توى الثالث )الثانوي( ومت فيه 

حفظ االجزاء 24 و25 و26.

أما مقرر حفظ احلديث الشريف فكان حفظ 
االربعني النووية جلميع املشاركني، وقد خصصت 

للفائزين في هذه املسابقة جوائز قيمة.
وحول االعمال واملشاريع التي تقوم بها جلنة 
خيطان للزكاة أوضح ان اللجنة قامت بعمل العديد 
من املشاريع اخليرية داخل الكويت، مثل مساعدة 

االسر احملتاجة وااليتام واالرامل.

شعار احلملة

طالل السلطان

رفع مخلفات من جزيرة قاروه

»البيت العتيق« تفتح باب التسجيل لموسم الحج

 فريق الغوص ينهي المرحلة الرابعة
من تنظيف شعاب جزيرة قاروه

أنهى فريق الغوص املرحلة الرابعة من عملية تنظيف الش���عاب 
املرجانية في جزيرة قاروه والتي استمرت عدة ايام وتضمنت اقامة 
خم���س نقاط جتمع حتت القاع جلمع املخلف���ات الضارة التي عثر 

عليها غواصو الفريق.
وقال رئيس الفريد وليد الفاضل ان هذه املرحلة كانت االهم نظرا 
للنتائج االيجابية التي حققها الفريق وغواصوه ومساعدوه في اقامة 
نقاط التجمع تسهيا للعمل ومبا يساعد على سرعة االجناز وتأمني 

مخاطر املاحة البحرية.
وذكر ان الفريق عث���ر على بقايا مخلفات من االحتال الصدامي 
الغاشم ابان اندحاره من اجلزيرة العام 1991 ولذا يعمل الغواصون 
بحذر ش���ديد نظرا لعثورهم في عمليات س���ابقة على سبع قذائف 
مدفعية وثاثة مداف���ع من مخلفات االحتال في أعماق تتراوح بني 

مترين وسبعة أمتار.
وأكد حرص الفريق على إبراز أعماله ومنجزاته ونش���رها على 
ش���بكة االنترنت ومن خال البرامج املس���تخدمة من صور وافام 

وثائقية وأخبار ومعلومات.
وقال ان وكاالت صحافية عاملية شاركت الفريق في موقع العمل 
وفي نشر اجنازات وخدمات الشباب الكويتي من اجل احملافظة على 
البيئة البحرية، مش���يرا الى ان الفريق عضو فعال ضمن الش���بكة 

العاملية لتنظيف الشعاب املرجانية واحملافظة عليها.

وقال انه تنفيذا الستراتيجية 
»البيت العتيق« اخلاصة بتطوير 
سوق احلج والعمرة وفتح آفاق 
التعاون مع الشركات واحلمات 
الكويتية على مستوى اخلدمات 
والتنظيم خصوصا أنها تتطلب 
م����ن أصح����اب احلم����ات دفع 
مبالغ كبيرة لضمان تأكيد تلك 
احلجوزات وج����ودة اخلدمات 
املطلوبة مبكرا مما يتسبب في 
كثير من األحيان في تعثر تلك 
احلمات بالتزاماتهم املالية جتاه 
املناولني. بادرنا وبالتعاون مع 
مجموعة الراية للمشاريع بتوفير 
تلك اخلدمات وضمانها للحمات 
في أوقات مبكرة مع تيسير آلية 
السداد بأسلوب يضمن للحمات 
املقدمة  االستفادة من اخلدمات 
من »البيت العتيق« والعمل على 

تسويقها.
واختتم طال السلطان قائا 
ان  مجموعة الراية للمش���اريع 
وهي الذراع االستشارية ل�»البيت 
العتي���ق« تقوم حالي���ا بوضع 
النهائية آللية العمل  اللمس���ات 
لباق���ات احلج اجلدي���دة والتي 
ستعلن عنها قريبا ان شاء اهلل 
التي  وذلك من خ���ال احلمات 
انضم���ت مؤخ���را حت���ت مظلة 
الراي���ة للمش���اريع  مجموع���ة 
والتي س���تقوم »البيت العتيق« 
على تطوير خدماتها واإلشراف 
عليها وتعزيز مكانتها في السوق 
الكويتي عن طريق حتويلها إلى 
حمات فندقية وبأسعار تنافسية 
خصوصا أن هناك تزايدا في الطلب 

على هذا النوع من اخلدمات.  

على السمعة الطيبة التي نالتها 
احلملة على مستوى اخلدمات 
والتنظيم وهذا ما تس����عى إليه 

اإلدارة منذ التأسيس.
أم����ا على صعي����د اخلدمات 
التي تقدمه����ا »البيت العتيق« 
العاملة في  الكويتية  للحمات 
الس����وق الكويت����ي واخلليجي 
أشار الس����لطان الى أن »البيت 
العتي����ق« باش����رت العمل على 
التي  إعداد اخلدمات واملميزات 
متك����ن احلم����ات الكويتية من 
االستفادة منها بأسعار تنافسية 
في موسم احلج القادم من جتهيز 
مخيمات عرفة ومنى وخدمات 
النقل اجل����وي اخلاص وتوفير 
احلاف����ات اخلاصة وحجوزات 
الفنادق والش����قق املفروش����ة 
وخدمات الضيافة من التجهيزات 

الغذائية وغير ذلك.

 كش����ف مستش����ار مجلس 
اإلدارة لتطوير املش����اريع لدى 
مجموعة خدمات احلج والعمرة 
VVIP »البي����ت العتي����ق« طال 
السلطان عن فتح باب التسجيل 
ملوسم احلج القادم لعام1431ه�. 
الطلب  بعدما الحظ����ت اإلدارة 
املتزاي����د عل����ى التس����جيل من 
داخل وخارج الكويت في رحلة 
احلج له����ذا العام. وتأكيدا على 
حرص اإلدارة على العمل الدائم 
خلدمة ضيوف الرحمن والقيام 
بتلبية رغبة رواد احلملة الذين 
حرصوا على التسجيل وتأكيد 
حجوزاتهم مبكرا وذلك اللتزام 
»البيت العتيق« بعدد محدود من 
املقاعد اتباعا لسياسة املجموعة 
في ضمان جودة اخلدمات املقدمة 

لرواد احلملة.
وعلل الس����لطان ذلك الطلب 
املتزايد على التسجيل املبكر لهذا 
العام بأن الكثي����ر من الراغبني 
في احلج ف����ي رحل����ة »البيت 
العتيق« اخلاصة ال يتسنى لهم 
التس����جيل في الفترة الرسمية 
وذلك بس����بب طبيع����ة عملهم 
وارتباطاتهم التي تتطلب السفر 
الدائم، لذا ق����ررت اإلدارة فتح 
باب التسجيل املبكر لهذا العام 
وتأكي����د حجوزاتهم خاصة أن 
»البي����ت العتيق« ملتزمة بعدد 
محدد من احلجاج سنويا ضمن 
الرامية  إستراتيجية املجموعة 
التي  لضمان ج����ودة اخلدمات 
تقوم احلملة بتقدميها لضيوف 
الرحمن. وأكد السلطان أن هذا 
احلرص من قبل اجلمهور دليل 

السلطان: ملتزمون بخدمة ضيوف الرحمن


