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كبة: بيت الزكاة ينفذ مشاريع 
إنمائية وخيرية في لبنان

وكشف الشيخ كبة عن انه مت 
اجناز بناء مدرستني في منطقة 
البقاع اللبناني بتمويل من بيت 
الزكاة الكويتي، كما مت االنتهاء 
من بناء مسجد في بلدة قرنايل 
في املنت بجب���ل لبنان فيما يتم 
العمل على بناء مسجد آخر في 
بلدة شانيه في اجلبل بدعم من 

بيت الزكاة الكويتي.
وأشار الى ان هناك عددا كبيرا 
من املش���اريع التي مت افتتاحها 
مؤخرا بدع���م ومتويل من بيت 
الزكاة الكويتي أهمها مزرعة أبقار 
الرياحني في منطقة عكار، حيث 
بدأ االنتاج في هذه املزرعة مبا 
التنمية في تلك املنطقة  يحقق 

البعيدة والنائية.

علي الناصر � بيروت � كونا: 
الزكاة أجمل  تكتس���ب فريضة 
املعاني والقيم النبيلة في شهر 
رمضان املبارك، اذ تترجم ينابيع 
عطاء وسالس���ل من املش���اريع 
االمنائية يقوم بتنفيذها صندوق 
الزكاة اللبناني بالتعاون مع بيت 
الزكاة الكويتي مبا يحقق التكافل 
االجتماعي والتراحم اإلنساني 

بني املسلمني.
وأش���اد مدير ع���ام صندوق 
الزكاة اللبناني الشيخ د.زهير كبة 
أمس بالدعم الكبير الذي يقدمه 
بيت ال���زكاة الكويتي لصندوق 
الزكاة اللبناني لتنفيذ املشاريع 
اخليرية واالمنائية في املناطق 
اللبنانية النائية التي هي أساسا 

بحاجة الى تلك املشاريع.
التعاون بني  ان  ال���ى  ولفت 
صندوق الزكاة وبيت الزكاة يعود 
الى أكثر من 20 عاما، مبينا ان هذا 
التعاون له عدة أوجه من أهمها ان 
صندوق الزكاة هو اجلهة املعتمدة 
في لبنان لبيت الزكاة الكويتي 
بحيث ان كل من يقدم طلبا في 
بيت الزكاة يحت���اج الى تزكية 
اللبناني،  ال���زكاة  من صندوق 
موضحا انه من دون هذه التزكية 
ال تستطيع أي مؤسسة أو جمعية 
أن تستفيد من مشاريع وعطاءات 

بيت الزكاة الكويتي.

د.زهير كبة

قطاع الضيافة في »البيت العتيق« يعتمد تجهيزات مخيم عرفة

انته����ى فريق عمل قطاع الضيافة واخلدمات اخلاصة لدى مجموعة 
خدم����ات احلج والعمرة VVIP »البيت العتيق« من املخطط العام ملخيم 

عرفة »امللكي« الستقبال ضيوف الرحمن من رواد البيت العتيق.
وج����اء هذا اإلعالن خالل اجتماع مجلس إدارة البيت العتيق بفريق 

عمل القطاع لالطالع على الترتيبات اخلاصة بهذا املوسم.
وقال نائب رئيس قط����اع الضيافة واخلدمات اخلاصة معاذ املال إن 
القطاع باشر بتصميم املخطط العام ملرافق مخيم عرفة حلج عام 1431 
هجري واخلدمات التي ستتوافر به، حيث قام فريق القطاع بالعمل مع 
أحد املهندسني الكويتيني املميزين في مجال التصميم الداخلي لتصميم 
مخي����م عرفة وتوفير جميع اخلدمات الفندقي����ة التي تليق مبقام رواد 
حمل����ة »البيت العتي����ق« مع إضفاء اجلو اإلمياني ال����ذي ميتاز به هذا 

اليوم املبارك. 
وأكد املال أن مخيم عرفة هذا العام س����يتميز بوجود مرافق إضافية 
عن املخيمات التي قمنا ببنائها في السنوات املاضية، حيث سيتم بناء 
مخيم عرفه هذا العام على مساحة 1500 متر مربع ويحتوي على شرفة 
خارجية تقع بني املدخل الرئيس����ي للمخيم ومدخل الصالة الرئيسية 
»البهو« مغطاة بأقمش����ة ملونة تسمح مبرور أشعة الشمس وأرضية 
مفروشة بالعشب األخضر الطبيعي تطل مباشرة على الشارع العام التي 
س����تكون مجهزة باملقاعد والطاوالت ليتمكن رواد احلملة من اجللوس 
واالس����تمتاع باجلو العام لهذا اليوم الفضيل. كما ستكون هناك صالة 
رئيسية مجهزة بالكامل وحتتوي على أطقم جلوس وكراس تتسع إلى 
أكثر من 100 شخص لرواد احلملة مع إمكانية فصلها لتكون مخصصة 
للنساء في حالة الطلب، وسيتم استخدامها أيضا إلقامة الصالة والدروس 
عند استضافة احد املشايخ، وتوجد صالة أخرى مخصصة لألكل ويتوافر 
بها ركن البوفيه وطاوالت مس����تديرة تتس����ع الوحدة إلى س����تة أفراد 
بأسلوب املطاعم الفندقية الراقية. وتابع: أما بالنسبة للقاعة الداخلية 
اخلاصة باحلجاج فهي مصممة بنظام األجنحة الفندقية املزينة بالورود 
واألقمشة امللونة مع مراعاة خصوصية ضيوف الرحمن، حيث مت تصميم 
غرفة احلاج بأسلوب خاص في البيت العتيق وهذا ما مييزنا عن باقي 
احلمالت، وذلك حسب نوعية الغرفة املخصصة »مفردة � ثنائية � ثالثية« 
مع وجود دورة مياه خاصة بكل غرفة. كما مت تخصيص عيادة مجهزة 
بالكام����ل في داخل مخيم عرفة يقوم باإلش����راف عليه د.خالد الكندري 
ود.نهيل س����املني والبروفسور محمد الزبيد حتسبا ألي طارئ ال سمح 
اهلل. وعلى مس����توى جديد خدمات البيت العتيق، ذكر املال أن احلملة 
جنحت العام املاضي بشهادة رواد احلملة عندما قامت بتخصيص ركن 
في الصالة الرئيسية داخل املخيم ليقوم فريق عمل الضيافة بتقدمي أنواع 
مختلفة من العصائر والشاي والقهوة مبختلف أنواعها، لذا مت العمل هذا 
العام على تطوير هذا الركن واعتماد قطاع الضيافة واخلدمات اخلاصة 
هذا األس����لوب غير املس����بوق من قبل احلمالت االخرى، وذلك بتوفير 
العصائر الطبيعية Organic الباردة من عالمة ماجيك اإلجنليزية التي 
يتم حتضيرها في الركن مباشرة بغرض احملافظة على اللياقة البدنية 
للحجاج وجتنب انخفاض مستوى السوائل في اجلسم نتيجة احلركة 
املستمرة خالل التنقل، كما سيتم حتضير أفضل أنواع الشاي من العالمة 
 BREAD وأجود أنواع القهوة الكندية TeaGschwendner األملاني الفاخرة

GARDEN خالل فترة تواجد الرواد في املخيم.

فريق متكامل خلدمة ضيوف الرحمنمعاذ املال

محمد الصقر

الصقر يستقبل 
المهنئين برمضان

محم���د  يتش���رف 
جاسم الصقر باستقبال 
املهنئني بشهر رمضان 
املبارك ورواد ديوانه 
والضيوف الكرام مساء 
الثامن  اليوم األربعاء 
من رمضان املوافق 18 
من الشهر اجلاري، في 
مقر ديوان���ه مبنطقة 
� شارع  � ق9  الشامية 

ابن بطوطة.

لجنة الزكاة بـ »إحياء التراث« 
ساعدت 929 أسرة

أكد رئي����س الهيئة اإلدارية باإلناب����ة بجمعية احياء 
التراث االسالمي � فرع الصباحية محمد العتيبي ان فرع 
اجلمعية بالصباحية يعمل في شتى مجاالت العمل اخليري 
والدعوي، وتوجد جلنة خاصة للزكاة والصدقات، ومن أهم 
أهدافها إحياء فريضة الزكاة من خالل استقبال الزكوات 
والصدق����ات وتوزيع اموال الزكاة والصدقات والكفارات 

والنذور على فقراء املسلمني داخل الكويت.
واضاف العتيبي في تصريح صحافي ان اللجنة تقوم 
باستقبال طلبات املساعدة وتتم دراستها من قبل جلنة 
مختصة تقوم بدراسة كل حالة على حدة واقرار املساعدة 
لكل حالة حسب ظروفها، علما أننا نقوم بتقدمي املساعدات 
لكل مناطق الكويت، وبلغ اجمالي املساعدات خالل اخلمس 
س����نوات املاضية اكثر من 300 ال����ف دينار قدمت لقرابة 

929 اسرة .


