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أعلنت مسابقة الصور الفوتوغرافية 
الفائزين فيها، والتي اقيمت بتاريخ 

13 مايو اجلاري واشترك فيها 9 
مدارس مبعدل 161 صورة، اظهرت 

مهارات الطالب التصويرية من 
مختلف االعمار والذي يبلغ عددهم 
70 مشتركا وكان مضمون الصور 

يدور حول موضوعات مختلفة منها: 
بقاالت الكويت والفائز فيه )سعد 

محمد(، صور الطعام والفائز فيها 
)غاوري ثماتور(، املرح حتت الشمس 

والفائز فيها )ليانا ثماتور(، اناس 
يأخذون صورا والفائز فيها )دهروف 

شاه(، صور عن الصداقة والفائز 

فيها )نامراثا وارير(، لوحة فنية بإطار 
والفائز فيها )شوبها نكر شارما(، 

الناس واحليوانات األليفة والفائز فيها 
)اسراء منير(، يوم التحرير والفائز 

فيها )تاجاس خانة(، 9 – هدايا طبيعية 
والفائز فيها )غاوري نادانا(، الناس 

احملتاجة والفائز فيها )انسجالي كوتا(، 
الرياضة واحلركة والفائز فيها )ستيف 
فيليب(، االمل والفائز فيها )انسجالي 

كوتا(، االفق الكويتي والفائز فيها 
)ريفا لون(، الثقافة والتراث والفائز 
فيها )ريفا لون(، الظل والفائز فيها 

)ساثوك نياك(.
 roinuj(وقد فاز في املسابقة من فئة

buS( في املركز االول )سعد محمد( 
وباملركز الثاني )ناماراثاوارير( اما 

عن فئة الـ )roinuJ( فقد فاز باملركز 
االول )الفن مانوج الكس( اما عن فئة 

)roineS( فاز باملركز االول )راتوجا 
ماندال( وباملركز الثاني )ديفالون( 

وجميع هذه االعمال قيمت من قبل 
طاقم من التحكيم شمل العديد من 

الشخصيات ومنهم )سنوج وشيف 
ايريتير( من )KII( وبشارة وموستان 

وقد اثنوا على مجهودات الطالب 
الفائزين وشكر فينيتا )وكيلة 

املدرسة( على تشجيعها ودعمها 
املستمر للطالب.

إعالن أسماء الفائزين في مسابقة »التصوير الفوتوغرافي«

تكلفة الوجبة دينار وربع داخل الكويت ونصف دينار في الخارج

زكاة الفحيحيل للمشاركة في مشروع إفطار الصائم
جلنــة  مديــر  حــث 
التابعــة  الفحيحيــل  زكاة 
جلمعيــة النجــاة اخليرية 
إيهاب الدبــوس أهل اخلير 
واحملسنني على املساهمة في 
مشروع والئم إفطار الصائم 
الــذي تنفــذه اللجنة داخل 
وخارج الكويت، وتبلغ قيمة 
الوجبة داخل الكويت مبلغ 
دينارا وربع الدينار، وخارج 
الكويت تبدأ من نصف دينار 

وتختلف حسب الدولة.
وأوضح الدبوس أن والئم 
إفطار الصائم من املشــاهد 
االجتماعية املميزة التي جبل 
عليها أهــل الكويت، والتي 
تعزز قيم التكافل االجتماعي، 
وتعكس كــرم وحفاوة أهل 
مــن  بضيوفهــا  الكويــت 

قطاع النظافة واملهن احلرفية 
األخــرى أو حســب رغبــة 
املتبرع، وبدورنا نقدم لهم 
وجبات مميزة، إذ نتعاقد مع 
شركات التجهيزات املميزة.
ولفــت الى انــه يتواجد 
مشرف بصفة يومية لتسلم 
الوجبــات مــن الشــركات، 
ويقــوم باإلشــراف علــى 
توزيعهــا للصائمني وذلك 
لضمان جودة هذه الوجبات 
وســامتها ويحرص كذلك 
على توثيق الوالئم لتجهيز 
التقارير الازمة التي تعكس 
حجم اإلقبال واملستفيدين 
من هذا املشــروع اإلنساني 
ويسلم في النهاية للمتبرع.
وبني الدبوس أن اللجنة 
احملســنني  عــن  تنــوب 

اجلاليــات الوافدة، تشــكل 
بابا واسعا من أبواب اخلير 
واحلسنات، فاللجنة حترص 
على اختيار املناطق املكتظة 
بالعمالة الوافدة ذوي األجور 
البسيطة الذين يعملون في 

فــي اختيــار املــكان وعمل 
التجهيزات الازمة واإلشراف 
الوجبــات  توزيــع  علــى 
وتوثيقهــا وتقــدمي كافــة 
اخلدمــات التــي يحتاجهــا 
ضيوف الرحمن من اجلاليات 
الوافدة معتبرا أن هذا العمل 
جزء أصيل من أعمال اللجنة 

كجهة خيرية رائدة.
وحث محسني ومحسنات 
الكويت على املشاركة في هذا 
املشروع اإلنساني اخليري 
فمن خال مبلغ بسيط جدا 
تستطيع أن تساهم في إفطار 
شخص ملدة 3٠ يوما، وبذلك 
يكتب لك بإذن اهلل تعالى أجر 
هذا الصائم. وللتواصل ودعم 
املشروع يرجى االتصال على: 

9٠٠٢8343

ايهاب الدبوس

إعالة 400 أسرة وإطعام 6 آالف صائم

»زكاة األندلس« تطلق مشاريع خيرية
بالتعاون مع محسني الكويت

أشــاد رئيس جلنة زكاة 
التابعــة جلمعية  األندلــس 
النجــاة اخليريــة فيصــل 
املطيــري بتعــاون ودعــم 
محسني ومحسنات الكويت 
الذين بجميل عطائهم كفلت 
اللجنة األيتام وساهمت في 
تعليمهم وتوعيتهم ليكونوا 
شــبابا نافعا لنفسه وألمته، 
كما أقامت اللجنة مشــاريع 
إنسانية وخيرية وطبية في 
العديد من الدول، فأهل اخلير 
هم احملرك والرافد احلقيقي 

للعمل اخليري.
وقــال ان اللجنــة تنفــذ 
مشــاريعها اخليريــة داخل 
وخــارج الكويت مــن خال 

مئات األسر الفقيرة واأليتام 
واملعوزين.

أبــرز مشــاريع  وحــول 
اللجنــة أوضــح املطيــري: 
يأتي في مقدمتها الزكاة حيث 
ترعى اللجنة العديد من األسر 
الكويتيــة وغيرها من خال 
تقدمي املســاعدات املقطوعة، 
ويقدر عدد األسر املستفيدة 
ســنويا بـ 4٠٠ أسرة تتنوع 
حاجتهــا وتصنــف كالتالي 
أرامــل، مطلقــات،  )أيتــام، 
مرضى، أسر سجناء، ضعاف 

دخول، الغارمون(. 
بجانب العديد من املشاريع 
األخرى منها مشروع إطعام 
الطعــام الذي يعتبــر واحدا 

خطة واضحة ودراسة شاملة 
وعمــل جماعــي مؤسســي، 
واستطاعت أن حتقق مشاريع 
خيرية مباركة اســتفاد منها 

من املشاريع األساسية لدى 
اللجنة حيث نقدم من خاله 
كوبونــات املــواد الغذائيــة 
ويســتفيد منه مــا يزيد عن 

١8٠ أسرة داخل الكويت.
واختتم املطيري تصريحه 
قائا: تنفذ اللجنة سلســلة 
من املشاريع املوسمية منها 
مشــروع إفطــار الصائــم، 
وتقــدم 6 آالف وجبة طوال 
الشهر املبارك، وفيما يتعلق 
باملشــاريع اخلارجية قامت 
اللجنــة ببنــاء العديــد مــن 
املساجد وحفر مئات اآلبار في 
دولتي بنغاديش وباكستان، 
وكذلــك قامــت بتوزيع آالف 
املصاحف في دولة بنغاديش.

فيصل املطيري

عموميتها زكّت مجلس إدارتها

»إعانة املرضى« أنفقت 2.45 مليون دينار
على 95٠٠ مريض في 2٠١٦

ليلى الشافعي

عقدت جمعية صندوق 
إعانــة املرضــى أول مــن 
أمس جمعيتهــا العمومية 
االعتياديــة بحضور ممثل 
وزارة الشؤون واحملاسب 
من قبــل وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل وممثل 
مكتب الدار الدولية للتدقيق 
احملاسبي، وقد بدأ االجتماع 
بكلمــة ترحيبية من نائب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
د.عــادل التوحيــد رحــب 
فيها باحلضور، ومناقشة 
التقريــر اإلداري واملالــي 
وما مت إجنازه خال الفترة 

املاضية.
وثمــن د.التوحيــد في 
كلمته جهود أعضاء مجلس 
اإلدارة واملدير العام ومديري 
اإلدارات والعاملني باجلمعية 
الذين يواصلون بذل املزيد 
من اجلهد من أجل الوصول 

الطبية بجانب  واألجهــزة 
العــاج وتكاليف  رســوم 
األشــعة والتحاليــل لغير 
الى  القادريــن، باإلضافــة 
كفالة اســر املرضى الذين 
أقعدهــم املــرض عن طلب 
الرزق، فضا عن االنشطة 
والصحيــة  التوعويــة 
التي  الطبيــة  واملعــارض 
يتم فيهــا الفحص املجاني 
للســكر والضغط وغيرها 

ألفضــل أداء يحقق أهداف 
واســتعرض  اجلمعيــة. 
احلضور ما مت إجنازه من 
مشاريع طبية ومساعدات 
إنسانية داخل الكويت بلغت 
قيمتها ٢ مليون و45٠ ألف 
دينار أنفقت على 949٢ حالة 
مرضية العام املاضي ما بني 
مســاعدات ملرضــى القلب 
والكبد والسرطان ومرضى 
الكلــى  الســكر وغســيل 

للمواطنني واملقيمني.
واستعرض التقرير حجم 
املشاريع التي نفذتها االدارة 
اخلارجية والتي ركزت على 
اجلانبني اليمني والاجئني 
الســوريني بالتنســيق مع 
وزارة اخلارجية والسفارات 
الكويتية في اخلارج، وبني 
ان حجم املشاريع اخلارجية 
بلغ ٢١٢ مشروعا كان ابرزها 
احلمات االغاثية لاجئني 
الســوريني واغاثــة اليمن 
زادت عــن املليوني دينار 
ألــف دينــار، كمــا  و٢6٠ 
تنوعت املشاريع اخلارجية 
مــا بــني مشــاريع اإلغاثة 
الطبية والقوافل العاجية 
ومشاريع مكافحة األمراض 
واألوبئة في الباد الفقيرة 
وتوفير سيارات اإلسعاف 
والعيادات املتنقلة ملناطق 
الكوارث في سورية واليمن 
والصومال والهند واألردن 

ولبنان وغيرها.

جانب من احلضور 

»نيولوك« تطلق موديالت جديدة
تناسب شهر رمضان

اعلنت »نيولــوك« عن 
موديات جديدة تناســب 
رمضان ٢٠١٧، وهي عبارة 
عن قطع مخيطة خصيصا 
اليومي وفســاتني  للبــس 
ماكسي ترتدى خال الليالي 

الرمضانية. 
وتتمتع القطع النهارية 
بقصات دقيقــة عبارة عن 
خطوط مستقيمة وأقمشة 
انتعاشــا  مائعــة تعطــي 
للشكل. اختيار جامبسوت 
بقصة متطورة مستعملة 
الفــاحت أو  الــوردي  ألوان 

الرمادي الغامض. 
التفاصيــل  وتشــمل 
لهــذا املوســم  الرئيســية 
الطيــات األمامية والربطة 
علــى مســتوى احلــزام. 
ميكنــك اكتشــاف املوضة 
عــن طريق مــزج مــا بني 
البنطلون القصير مع توب 
ذي طباعات زهرية. استكمل 
اللوك بحقيبة كاتش وحذاء 

مفتوح ذي كعب قصير.
املثالي  بالنسبة للباس 

اللون األخضر.  ناعمة من 
املميــزة إلظهار  الطباعات 
أنوثتك مع فساتني ماكسي 
طويلــة األكمام هــي وعد 
لتكــون خزانــة مابســك 
القطع األساســية  تشــمل 

لهذا املوسم.
وتعــد املعــادن الامعة 
والتفاصيل املصنوعة من 
األسفل أسهل طريقة لتبريز 
األناقة لهذا العيد، وللمزيد 
من االســترخاء والفخامة، 
املاكســي  جــرب فســتان 
الفضي مع االكسســوارات 

لكل مــن النهار والليل، قم 
اللبــاس املفضل  بتحديث 
لديك مع كيمونو البوهيمي 
في طباعة األزهار املستوحى 
التســعينيات. ميكنك  من 
إضافــة اكسســوارات لهذا 
اللوك باستعمال عقد ضيق 
متعدد الطبقات وزوج من 
كعب بالدانتيل مفتوح من 

األمام.
وحلضــور حــدث قبل 
غــروب الشــمس احرصي 
على اختيار ماكسي طويل 
مــع أكمام طويلة في ظال 

جامبســوت  أو  املنمقــة 
الكولوت املتكون من طبقة 
من الدانتيل. ســيكون هذا 
اللــوك متناســبا مع كعب 
مدبب، أقراط دائرية ضخمة 
وحقيبــة يدويــة صغيرة 

إلكمال اللوك.
أزياء  وتتوافر تشكيلة 
موســم ربيع صيــف عام 
٢٠١٧ اجلديدة في كل متاجر 
»نيولــوك« فــي الكويــت، 
في: »األڤنيــوز« و»مجمع 
البيرق«، و»الســام مول« 

و»مجمع بروميناد«.

15 ديناراً كلفة إفطار الفرد طوال الشهر

»بيت الزكاة«: استعدادات والئم
إفطار رمضان على قدم وساق

»السالم« تفتتح مشاريع خيرية في »قرغيزستان«
قال املدير العام جلمعية 
السام لألعمال اإلنسانية 
العون  واخليريــة د.نبيل 
إن اجلمعية افتتحت عددا 
من املساجد ومراكز حتفيظ 
القرآن الكــرمي واآلبار في 

قرغيزستان.
العون أن وفد  وأضاف 
اجلمعية انتقــل إلى قرية 
)فينزغراد( الفتتاح بعض 
اآلبار السطحية التي حتقق 

الفائدة ألهل القرية وســد 
احلاجة املتزايدة للمياه من 

قبل سكان القرية.
وأوضح أن وفد اجلمعية 
انقسم إلى قسمني إذ توجه 
أحدهــا إلى قرية )قزلكيا( 
وافتتح مسجدين كبيرين 
شاملني مراكز علمية ودار 
لتحفيظ القرآن الكرمي على 
نفقة عدد من احملسنني من 

أهل الكويت.

وأضاف أن الوفد الثاني 
قام بافتتاح مســجد كبير 
باإلضافة إلى ثاثة مسـاجـد 
كـبرى مبراكز حتفيظ قرآن 
تابعــة لهــا، مشــيرا إلــى 
توزيع الزكوات والصدقات 
واملســاعدات علــى مئــات 
املتعففة  األســر احملتاجة 
وأهل احلاجــة من األرامل 

والـمطلقات واأليتام.
وأكد العون ان أحد أهم 

القافلــة لهذا العام  أهداف 
توزيع املساعدات العينية 
واملاديــة علــى احملتاجني، 
إلــى ان اجلمعية  مشــيرا 
تولي مساعدة احملتاجني من 
األرامل واملطلقات والضعفاء 
مثــل األيتــام واملشــردين 
أهمية كبــرى وأولوية في 
املساعدات من أجل متكينهم 
وإعانتهم علــى صعوبات 

احلياة املتصاعدة.

يستعد بيت الزكاة كعادته 
السنوية للتجهيز ملشروع 
والئم اإلفطار خارج الكويت 
لشهر رمضان املبارك، وحول 
هــذا الصــدد أوضــح مدير 
النشــاط اخلارجــي  إدارة 
عادل اجلري أن بيت الزكاة 
يخصص جزءا من نشــاطه 
اخليــري خلدمة املســلمني 
الكويــت جتســيدا  خــارج 
لروح األخوة الواحدة التي 
تربط بني املسلمني وتطبيقا 
ملبادئ اإلسام التي حتث على 
التعاون والتكافل فيما بينهم.
إدارة  أن  وبــنّي اجلــري 
النشــاط اخلارجي ســوف 
تقوم بتنفيذ مشروع والئم 

5٠ هيئــة وجهة خيرية في 
هذه الدول لتقدمي ٢١٠ آالف 
وجبة بتكلفــة قدرها )١٠5 
آالف دينار، وبنّي اجلري أن 
تكلفة افطار الصائم للشخص 
5٠٠ فلس لليوم الواحد بينما 
تساوي تكلفة إفطار الصائم 

ملدة شهر كامل ١5 دينارا. 
وبنّي أنه ســيتم توزيع 
ســلة غذائيــة قيمتهــا ١5 
دينــارا إلفطــار صائم ملدة 
شهر كامل، وأن بيت الزكاة 
قام بتنفيذ مشــروع والئم 
اإلفطــار اخلارجــي لصالح 
أيتام بيت الــزكاة والطلبة 
وفقراء املسلمني خال شهر 
رمضان املاضي في 39 دولة 

اإلفطار خارج الكويت لصالح 
أيتام بيت الــزكاة والطلبة 
وفقراء املسلمني في٢9 دولة 
عربية وإسامية بالتعاون مع 

عربية وإسامية بالتعاون 
مع 86 هيئــة وجهة خيرية 
في هذه الدول، وأن املشروع 
قدم ١.5 مليون وجبة بتكلفة 

٧4٠ ألف دينار.
وفــي ختــام تصريحه، 
أشــار اجلري الى أن أبواب 
التبرع ملشروع والئم االفطار 
مفتوحــة وميكــن للراغبني 
باملشــاركة فيه التبرع عن 
طريــق موقــع بيــت الزكاة 
اإللكترونــي أو عــن طريق 
تطبيق البيت على الهواتف 
الذكية أو التوجه إلى أقرب 
مركز ايرادي من مراكز بيت 
الزكاة املنتشــرة في أنحاء 

الكويت.

عادل اجلري

.. ويطلق مشروعًا تدريبيًا ألبناء األسر احملتاجة
لزيادة عدد القادرين على العمل وتخفيف البطالة

ليلى الشافعي

أكد مدير إدارة املشاريع 
والهيئات احمللية في بيت 
الزكاة موسى اجلمعة أن بيت 
الزكاة يتبنى مشروعا واعدا 
لتأهيــل وتدريب القادرين 
على العمل من أبناء األسر 
التي تتســلم مســاعداتها 
منه حتت شعار »مشروع 
فرصة«، ليواكب من خاله 
التوجــه العاملي في العمل 
االنساني، اذ يستهدف تأهيل 
أبناء الشــريحة املستفيدة 
مــن خدماتــه للحصــول 
على فرصة عمــل بدال من 
احلصول على إعانات عينية 

أو مالية. 
وأوضــح اجلمعــة في 
أن  صحافــي  تصريــح 
مشــروع القادريــن علــى 
العمــل »فرصــة« يعتبــر 
امتدادا ملشروع قدمي كانت 
بدايته مع بدايات البيت وهو 
التأهيل االنتاجي  مشروع 
الذي كانت فكرته الرئيسية 
تدور حــول عمليــة اعداد 
املستفيدين من مساعداته 
ليكونــوا أفــرادا منتجــني 
قادرين على إعالة أنفسهم 
وعائاتهم وتتمحور فكرة 
املشــروع حــول اختيــار 
مجموعة من القادرين على 
العمل مع أفراد األسر التي 
تتسلم مساعدات من بيت 
الــزكاة، ومن ثــم تدريبهم 
وتأهيلهم والسعي لتوفير 
فرص عمل لهم ليتحول كل 

النفس واالعتماد على الذات 
في مواجهة حتديات احلياة، 
ونشــر فكــرة الطوعيــة 
واملســاهمة املجتمعية في 

اخلطة التنموية. 
وعلــى صعيــد مراحل 
املشروع أوضح اجلمعة ان 
مشروع »فرصة« ينقسم الى 
6 محطــات، األولى مرحلة 
الفرز وتعنــي البحث عن 
الشريحة املستهدفة للدخول 
في هذا البرنامج حيث وقع 
االختيــار املبدئي على 5٢ 
متدربا من بني األســر التي 
تتسلم مســاعداتها بشكل 
أمــا  شــهري أو ســنوي، 
املرحلة الثانية فهي مرحلة 
االختبــار للتعــرف علــى 
امكانات املستهدفني متهيدا 
لتوزيعهــم وفــق منهجية 

التدريب. 
وقال اجلمعة إن املرحلة 
الثالثة من املشــروع وهي 
مرحلة التدريب تلك املرحلة 
التي متثل نواة املشــروع 
حيث سيتم تدريب املشاركني 
في أحد املعاهد املرموقة مع 
تزويد كل مشارك بشهادة 
معتمــدة تثبــت اجتيــازه 
متطلبات املشروع، وبعدها 
تأتي مرحلة الفحص وهي 
عمليــة اختبــار مســتمرة 
فــي بدايــة البرنامج، وفي 
منتصفــه وفــي نهايتــه 
لتقييم االستفادة ومعاجلة 
االنحرافــات في حينها مما 
يزيــد نســب النجــاح وما 
إن تنتهــي مرحلة الفحص 

منهم من آخذ للمساعدة إلى 
مقدمهــا.  وقال اجلمعة إن 
البيت يسعى من املشروع 
الى تزويد األفراد القادرين 
مت  الذيــن  العمــل  علــى 
اختيارهم ضمن الشريحة 
املستهدفة بأدوات تؤهلهم 
للحصول على وظيفة في 
القطاعــني العام واخلاص، 
توازيا مع ترشــيد العبء 
االنفاقي من ميزانية البيت 
فيما يتعلق ببند املساعدات، 
والنظــر في امكانية تقنني 
بند الدعــم املالي واالجتاه 
نحو الدعم الفني واملهني. 
واشــار الــى ان أهداف 
املشروع تتضمن املساهمة 
في زيــادة عــدد القادرين 
علــى العمل وتخفيف عدد 
البطالــة، وتقــدمي منوذج 
فعلــي حــول العاقــة مــا 
بني املؤسســات احلكومية 
والقطاع اخلاص ومؤسسات 
املجتمــع املدني، كما يعمل 
على تعميق عنصر الثقة في 

حتى تبدأ مرحلة الســعي 
للتوظيف، وهي عبارة عن 
عملية مخاطبة ومراســلة 
مجموعــة من مؤسســات 
القطاع اخلاص للنظر في 
إمكانية االستفادة من تلك 
الطاقات الشــابة في إدارة 
العمــل وعنــد االنتهاء من 
هذه املرحلــة يتم االنتقال 
الى املرحلة السادسة وهي 
االنتهاء من املشروع وهي 
مرحلة جني الثمرات وتكرمي 

األوائل من الفائقني. 
ولفــت الى بــدء تنفيذ 
مــن  االولــى  اخلطــوة 
املشروع من خال االتصال 
والتواصل مع الدفعة األولى 
من املرشــحني وعددهم 5٢ 
مرشــحا حلضــور اختبار 
القدرات مشــيرا الى اعداد 
اختبار القدرات الذي تضمن 
١4 سؤاال للوقوف على قيم 
ومعارف ومهارات املرشح 
مما سيســاهم فــي حتديد 
املجال الذي سيتم تدريبهم 
فيه.  وذكر أن مرحلة اختيار 
موقع االختبار قد انتهت الى 
عقد اللقاء مع املرشحني في 
مركز محمد عبد احملســن 
التابع  اخلرافي للتدريــب 
لألمانــة العامــة لألوقاف، 
واختتم اجلمعة تصريحه 
لقد اظهر اللقاء درجة عالية 
من الرغبة لدى املرشــحني 
لانخراط في املشروع من 
منطلــق القناعة بضرورة 
العمل واملساهمة في توفير 

حياة كرمية ألسرهم.

موسى اجلمعة


