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«بيتك»: برامج صيفية لعمالء حساب «بيتي» 
بالتعاون مع «بيت السدو»

التمويــل  بيــت  أطلــق 
الكويتــي (بيتــك)، برنامج 
«املرح مع النسيج» الصيفي 
لألطفــال عمــالء حســاب 
«بيتي»، بالتعاون مع مركز 

بيت السدو الثقافي.
وينظــم «بيتــك» هــذا 
البرنامج في إطار شــراكته 
االستراتيجية مع مركز بيت 
الســدو الثقافي، ويستهدف 
األطفال عمالء حساب «بيتي» 
من عمر ٧ إلى ١٤ سنة، وهو 
البرنامج الصيفي الثاني لهذا 
العــام حيث اختتــم مؤخرا 
برنامج «املرح مع النســيج 
١» من خالل معرض اشتمل 

أول  منســق  وقالــت 
العامــة وإدارة  العالقــات 
الفعاليــات فــي «بيتــك» 
مرمي أبا اخليل: ان برنامج 
«املرح مع النســيج» امتد 
على مدار أسبوع، وتضمن 
ورش عمل وبرامج لتعليم 
اليدوية  احلياكة واحلرف 
ومهارات جديدة في نطاق 
أعمال النســيج على أيدي 
املشرفني واملتخصصني في 
مركز بيت السدو الثقافي.

أبــا اخليــل  وأوضحــت 
ان جميــع املــواد التــي يتم 
الــورش  اســتخدامها فــي 
مصنوعــة مــن مــواد معاد 

تدويرها إليصال رسالة مهمة 
لألطفال املشاركني حول أهمية 
التدويــر واحملافظة  إعــادة 
البيئــة، واســتمرارا  علــى 
الســتراتيجية «بيتــك» في 

االستدامة.
ويقــدم «بيتك» حســاب 
«بيتي» لألطفال منذ الوالدة 
حتى عمر ١٤ سنة، ويساهم 
احلســاب في غــرس مفهوم 
االدخار لــدى األبنــاء، فهو 
حســاب اســتثماري يوفــر 
العديد من املزايا، ويســاعد 
األطفال علــى تنمية مفهوم 
االدخــار كســلوك مصرفي 
يساهم في بناء مستقبلهم.

ورش عمل للحرف واملهارات اليدوية مبواد معاد تدويرها بالكامل

مرمي أبا اخليل

على جميع األعمال اليدوية 
التــي أجنزهــا  واحلرفيــة 

املشاركون خالل الدورة.

اخلضير: الدجاج الطازج واملجمد متوافر 
وجتاوزات محدودة في رفع األسعار

محمد راتب

أكــدت الوكيــل املســاعد 
لشــؤون التعاون بالتكليف 
هيــام اخلضيــر أن هنــاك 
جتاوزات ليســت كبيرة في 
رفــع األســعار، مــع توافر 
فــي الدجــاج وتنــوع مــن 
الشــركات بجميــع األحجام 
الطازج واملجمــد، موضحة 
صاحبــة  «التجــارة»  أن 
اتخــاذ  فــي  االختصــاص 
إجراءات بحق الشركات التي 
امتنعت ســابقا عــن توريد 

الدجاج.
وأشارت خالل جولة على 
التعاونية  جمعية إشبيلية 
من قبل فريق دعم منظومة 
الغذائــي بحضــور  األمــن 
مفتشــني من وزارة التجارة 
إلــى أن املخــزون الغذائــي 
في الكويت متني، واملخازن 
ممتلئــة بجميــع األصناف، 
موضحة أن الفترة املاضية 
شهدت تخفيضا في أصناف 
معينة إال أن األمور عادت إلى 

سابق عهدها وأفضل.
وذكرت أننا كفريق مكون 
من وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزارة 
التجــارة وبعــض اجلهــات 
حرصنا على القيام بجوالت 
تفتيشية بني الفترة واألخرى 
لالطمئنان على حالة املخزون 

الغذائي في الكويت.
وخالل اجلولة، قال مدير 
اجلهاز الفني لإلشراف على 
الســلع وحتديــد األســعار 
فــي وزارة التجــارة فيصل 
األنصــاري: إن إدارة اجلهاز 
الفني من مفتشــي التجارة 
والصناعة يقومون مبهامهم 
فــي متابعــة األســعار فــي 
التعاونيــــة  اجلمعـيـــــات 
مــن  املقدمــة  واألســواق 
وزارة التجــارة عبر النظام 
ومتابعتها على أرض الواقع.
وأضاف أننا نعمل ضمن 
الفريق املشكل من قبل مجلس 
الوزراء ملتابعة الشأن الغذائي 
التعاونية  فــي اجلمعيــات 
بالتعــاون مــع «الشــؤون» 
و«القوى العاملة» والزراعة 
املنافســة وحماية  وجهــاز 
املستهلك، وقد قمنا بالتأكد من 
املخزون االستراتيجي للسلع، 
ونطمئن املستهلكني بتوافر 
الســلع الغذائيــة، كما قمنا 
بجوالت في املخازن لالطالع 
على املواد املتوافرة وجودة 
الدجــاج  التخزيــن، حتــى 
متوافــر ومســتمرون فــي 
جوالتنا لطمأنة املستهلكني 

وحماية األمن الغذائي.
وتأتــي هــذه اجلــوالت 
انطالقــا مــن مهــام الفريق 
فــي متابعــة كل مــا يتعلق 
باالمن الغذائي وتوفير املواد 
االســتهالكية واحلفاظ على 

االسعار.

أكدت خالل جولة على جمعية إشبيلية التعاونية أن املخزون الغذائي متني

(محمد هاشم) فريق دعم منظومة األمن الغذائي خالل اجلولة  

جانب من اجلولة في جمعية إشبيلية التعاونية واالطالع على املنتجات املتوافرة

هيام اخلضير

النظام مع  ومطابقتها  واألسواق  التعاونيات  في  لألسعار  «التجارة»  من  مستمرة  مراقبة  األنصاري: 

«الوطني» يختتم حملة احلماية من احلوادث
خالل الصيف بالتعاون مع قوة اإلطفاء العام

الكويــت  اختتــم بنــك 
الوطني حملتــه التوعوية 
بالتعاون مع قــوة اإلطفاء 
العــام بالتزامــن مع فصل 
الصيف وذلك بهدف حماية 
مرتادي الشاليهات وتعزيز 
الوعي جتاه احلوادث التي 

قد تواجههم.
وشــارك فــي احلملــة 
فريق من قوة اإلطفاء العام 
ومتطوعــو بنــك الكويــت 
الوطني الذين قاموا بزيارات 
لتوزيع نحــو ٢٥٠ حقيبة 
متكاملة تتضمن إسعافات 
أوليــة ومطفــأة حرائــق 
وأجهــزة إلنــذار احلريق. 
الزيــارات  جانــب  وإلــى 
امليدانيــة، تضمنت احلملة 
كذلك توعية اجتماعية عبر 
قنوات التواصل االجتماعي 
مــن خــالل مجموعــة مــن 
الرسائل املصورة والنصائح 
التــي ســيقدمها فريق قوة 

نصل إلى أبعد ما ميكن من 
خالل هذه احلملة الصيفية 
لتعزيــز الوعــي املجتمعي 
جتاه احلــوادث واحلرائق 
ورفع مســتوى املسؤولية 
وهذا ما نتطلع الى ترجمته 
من خالل انخفاض نســبة 
احلــوادث واحلفــاظ علــى 

األرواح واملمتلكات.
ولفت الصــراف إلى أنه 
تخللت احلملــة زيارة إلى 
منتزه اخليران حيث جرى 
توزيع حقيبة السالمة على 
املرتادين كما جرى تنظيم 
رحلــة بحريــة تضمنــت 
توزيع سترات النجاة على 
املشاركني، إضافة إلى جولة 
توعويــة ملرتــادي مجمــع 
األڤنيوز من أجل التوعوية 
جتــاه احلــوادث وتوزيــع 

حقيبة السالمة.
وبشكل عام غطت احلملة 
توزيــع نحــو ٢٥٠ مطفــأة 

أولية  حريــق واســعافات 
وأجهزة إنذار على مرتادي 
الشاليهات مبشاركة فريق 
اإلطفاء الــذي تولى مهمة 
تقدمي الشــرح الكافي إلى 
جانــب التركيــز على أهم 
نصائح الســالمة واألمان 
لتجنــب أكبر نســبة من 
واحلرائــق  احلــوادث 

واإلصابات.
إلى  وجتــدر اإلشــارة 
أن جتنب احلــوادث يبدأ 
بالوقاية منها، ويأتي إطالق 
هذه احلملة بهدف خفض 
نسبة احلوادث واحلرائق 
واخلســائر البشرية التي 
نشهدها سنويا السيما في 
موسم الصيف والتي هي 
نتيجــة محتومة لإلهمال 
باالشــتراطات  بالتقيــد 
الوقائيــة وعــدم معرفــة 
التصــرف حلظة  كيفيــة 

وقوع حادثة احلريق.

شملت زيارات ميدانية بحرية وجوالت توعوية وتوزيع ٢٥٠ حقيبة سالمة

اإلطفــاء حــول الوقاية من 
احلرائق وحوادث االختناق 
والسالمة العامة، واحملافظة 

على نظافة العامة.
وقال املسؤول في إدارة 
العالقــات العامــة في بنك 
الوطنــي محمــد  الكويــت 
الصراف: إن هذه احلملة تأتي 
في إطار التعاون املستمر مع 
قوة اإلطفاء العام، وســبق 
لنــا أن قدمنا حملة حلماية 
مرتادي البــر والوقاية من 
احلوادث واحلرائق في موسم 
البر وقد القت جناحا الفتا 
وأحرزت تأثيرا توعويا قويا 
السيما مع التوعية املكثفة 
التــي واكبــت احلملة على 
مواقع التواصل االجتماعي.

وأضاف الصراف أن بنك 
الكويت الوطني يعتز بالعمل 
مع قوة اإلطفاء العام ويفخر 
بجهود أبطالها وتفانيهم في 
رســالتهم، ونهــدف إلى أن 

صورة جتمع فريق عمل بنك الكويت الوطني مع مسؤولي قوة اإلطفاء العام

الصـراف: احلملـة التوعويـة تهدف إلـى خفض نسـبة احلـوادث واالسـتمتاع بصيف آمن 
التعاون مع اإلطفاء مستمر في مختلف املواسم لتعزيز نسبة الوعي وحماية األرواح واملمتلكات

احلسينيات أحيت الليلة اخلامسة من احملرم
عبداهللا الراكان

واصلت احلسينيات في 
الكويت إحياء ليالي عاشوراء 
من احملــرم ١٤٤٤هـــ، حيث 
احيت الليلة اخلامسة، فأقامت 
حســينية مســلم بن عقيل 
«الرشيد» مجلسا مبناسبة 
استشهاد ابن عم احلسني گ 
مســلم بن عقيل في الكوفة، 
حيث ارتقى املنبر اخلطيب 
الشيخ أحمد العجمي، وحتدث 
فــي محاضرة حملت عنوان 
«اثر الدعاء لالمام احلجة گ 
في العقيدة» واستهل حديثه 
بروايــة وردت عــن االمــام 
احلجة بن احلســن صلوات 
اهللا عليه في التوقيع الشريف 
السحاق بن يعقوب «واكثروا 
الدعاء بتعجيــل الفرج فإن 
ذلك فرجكم، والسالم عليك 
يا اسحاق بن يعقوب وعلى 

من اتبع الهدى».
ان  العجمــي  واوضــح 
مســألة غيــاب احلجة گ 
ليست مسألة عادية بل كبيرة 
وتترك فراغا ال يسده شيء 
ابدا، الفتا الى السؤال الثاني 
مبا ان غيبة االمام تترك هذا 

االثر الكبير على االمة.
واضـــاف: نحـتـــاج أن 
نحافظ على عقيدتنا ونضمن 
النفســنا حسن اخلامتة في 
هذا الزمن الــذي يكون فيه 
القابض على دينه كالقابض 
على جمرة، وهو سالح علمنا 

اياه ائمة الهدى.
واشــار الى العالقة بني 
العقيدة والدعاء، متسائال: 

الفتــا الــى وجــود اثارات 
قلبية وهواجس ووساوس 
حتتــاج الى تعامل خاص، 
فمثــال االعتقــاد بوجــود 
اهللا تعالــى والعقل يقول 
اهللا موجود باالستدالالت 
ولكن اخلوف من وساوس 
القلب والتشكيك من خالله، 

ويبقــى الدعاء هو املنجاة 
بأن تطلب من اهللا تعالى ان 
يثبت قلبك بالدعاء والذكر.
كما كان احلضور كبيرا 
في حسينية عاشور وغيرها 
من احلسينيات التي أقيمت 
فيهــا املجالــس والدعــوة 
للحفاظ على العقيدة والدين.

من مجلس حسينية عاشور الشيخ أحمد العجمي

(محمد هاشم) جمع كبير في مجلس حسينية عاشور  

كيف احافظ على عقيدتي 
بالدعـــــاء، مـوضـحـــا ان 
التشكيـكـــات والشبهـات 
عندمــا تردنا فهي اما على 
العلمــي وامــا  املســتوى 
القلبــي  علــى املســتوى 
ولكل منهــا منهجا خاصا 
بالتعاطــي مــع االثــارات، 

األصفر تفّقد النقاط األمنية في حسينيات 
العاصمة وحولي: نثمن توجيهات وزير الداخلية

أجــرى محافــظ حولي 
ومحافظ العاصمة بالوكالة 
علي األصفر جولة تفقدية 
على عدد من النقاط األمنية 
في احلســينيات ومجالس 
العزاء مبناطــق محافظتي 
العاصمــة وحولــي وذلــك 
لالطــالع على اســتعدادات 

اجلهات املعنية.
هــذا، وقد ثمــن محافظ 
حولي ومحافــظ العاصمة 
بالوكالة التوجيهات السديدة 
لنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر  الدفــاع  ووزيــر 
الشــيخ  الداخلية بالوكالة 
طــالل اخلالد، مؤكدا أهمية 
الوطنية  التمسك بالوحدة 
ونبذ كل ما من شأنه تفرقة 
املجتمع وشــق الصف بني 

أبناء الوطن الواحد.
والتقى األصفر عددا من 

محافظــة حولــي بالوكالة 
العميد زياد اخلطيب، حيث 
استمع إلى شرح عن اخلطة 
التنفيذيــة فــي احملافظتني 
ومســتوى التنســيق بــني 

القطاعات املشاركة كافة.

كما التقــى األصفر عدد 
من املواطنني واملقيمني خالل 
جولته لتلمس متطلباتهم 
واحتياجاتهم خالل شــهر 

محرم.
وأعــرب األصفــر عــن 
تقديــره وشــكره للجهات 
املشاركة من وزارة الداخلية 
ووزارة الصحة وقوة اإلطفاء 
العام واملتطوعني لدى الدفاع 
املدني وجتاوبها مع املواطنني 
واملقيمــني، مشــددا علــى 
ضرورة التعاون املشــترك 
حلفــظ األمن واالســتقرار 
خالل هذه الفتــرة، متمنيا 
مــن البــاري عز وجــل أن 
يحفظ الكويت وشعبها في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
الســمو األمير وسمو ولي 
عهده األمني وســمو رئيس 

مجلس الوزراء.

علي األصفر وعدد من القيادات األمنية خالل اجلولة التفقدية

القيادات املشاركة في تأمني 
املواطنني واملقيمني برفقة كل 
من مدير عــام مديرية أمن 
محافظة العاصمة بالوكالة 
اللــواء عبــداهللا الرجيــب 
ومديــر عــام مديريــة أمن 


