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 «إحياء التراث» كرمت القحص 

 في إطار تقديرها للجهود االعالمية الشبابية التي نهضت 
بالعمل االعالمي اخليري والدعوى قامت جمعية إحياء التراث 
االسالمي فرع محافظة اجلهراء بتكرمي االعالمي احمد القحص 
واستضاف فرع اجلمعية في مقره مبحافظة اجلهراء القحص 
حيث اطلـــع على جهود الفرع عبر جلانـــه املتعددة والتي 
انعكســـت جهودها على اهالي محافظـــة اجلهراء، وعبرت 
اجلمعية عن شكرها وتقديرها جلهود القحص الذي استحق 

من خاللها هذا التكرمي. 

 «السكنية» بدأت توزيع بدل اإليجار على األسر المتضررة من تسرب غاز األحمدي
 حمد العنزي

  أعلن مصدر مســـؤول في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
عن ان املؤسســـة بدأت فعليا 
اعتبارا من يوم امس بصرف 
بدل االيجار املســـتحق لألسر 
املتضررة من الغاز املتســـرب 
في منطقة االحمدي بالقطعة 
رقم ١ وعددهم ١٢٨ بيتا من اصل 
العدد اإلجمالي  ١٩٨ بيتا وهو 
حيث سيتم صرفها على فترات 
متالحقة الى حني االنتهاء منها 

جميعا.
  وقال املصدر في تصريح لـ 
القيمة اإليجارية  ان  «األنباء» 
التي مت صرفها بلغت ٥٠٠ دينار 
وهي خاصة باألسر التي يصل 
عدد افرادها من ١-٨ أشخاص، 
مشيرا الى انه حتى يوم امس 
مت صرف ٢٠ استمارة بدل ايجار 
لألسر املتضررة حلني االنتهاء 
االجمالي من العدد الفعلي وهو 
١٢٨ بيتا خصص ألصحابها بدل 

ايجار.
  واضاف املصدر ان االسرة 
التي يتجاوز عددها ٨ أشخاص 
فإنه من املقرر ان تتم املوافقة 
عليها من قبل مجلس الوزراء في 
جلسته املقبلة، حيث اقترحت 
اللجنة تقسيم تلك البيوت الى 
ثالث شرائح على أن يصرف 
للشريحة األولى مبلغ وقدره 
٥٠٠ دينار لألســـرة التي عدد 
افرادهـــا من ١-٨ أشـــخاص، 
١٠٠٠ دينار لألســـرة املكونة 
مـــن ٩-١٦ فردا، والشـــريحة 
الثالثـــة واألخيرة ١٥٠٠ دينار 
لـ ١٧ فردا وأكثر، مشيرا الى ان 
جميع الطلبات املقدمة في شهر 
ديسمبر اصحابها سيحصلون 
على شيكات بالقيمة اخلاصة 
ببدل االيجار ســـيتم تسلمها 
من املؤسســـة العامة للرعاية 
السكنية اما االشخاص اآلخرون 
الذين سيتقدمون خالل األول من 
يناير املقبل فإن مبالغهم ستودع 

في حساباتهم الشخصية. 

 تكرمي اإلعالمي أحمد القحص

 مؤتمر جديد للوسطية 
في بستراسبورغ 

الفرنسية ٣١ الجاري

 انطالقا من جتربة الكويت 
الرائدة في نشر الفكر الوسطي 
مـــن خـــالل مركزهـــا العاملي 
للوسطية محليا ودوليا، أعلن 
رئيس املركز اإلسالمي مبدينة 
بستراسبورغ الفرنسية سعيد 
عالة عن عزم املركز عقد مؤمتر 
للوسطية حتت شعار «الوسطية 
والتحديات املعاصرة» يستمر 
ملدة ٣ أيام فـــي الفترة من ٣١ 
ديسمبر اجلاري وحتى الثاني 
من يناير املقبل يستهدف أبناء 
اجلالية اإلسالمية وإإطالع غير 
املسلمني على وسطية اإلسالم، 
الوسطية  وحضارته وثقافته 
على اعتبار ان «الوســـطية»، 
منهج أمة اإلســـالم على مدار 

عصورها.
املركز دعوة    ووجه رئيس 
رسمية لوكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســـالمية د.عادل 
الفالح للمشـــاركة في املؤمتر 
لالستفادة من جتربة الكويت، 
وقال: إننا في هذا املؤمتر ندين 
هللا تعالـــى بالفضل ثم ندين 
قلبـــا وقالبا لتجربـــة وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املتميزة والتي كان لها السبق 
الوسطية  في تبني مشـــروع 
الذي نعتبره أفضل مشـــروع 
حضاري لألمة اإلســـالمية في 
الراهن، متمنيا تزويد  الوقت 
املؤمتر مبطبوعات املركز العاملي 
للوســـطية بالكويـــت بجملة 
األبحـــاث العلميـــة واملؤلفات 
الفقهيـــة التي مت إصدارها من 

املركز.
  هذا وسيغادر وكيل «األوقاف» 
املقبل بصحبة  فجر اخلميس 
العجمي  مدير مكتبه ناصـــر 

للمشاركة في املؤمتر. 

 د.عادل الفالح


