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»األوقاف« تواصل االستعداد والتجهيز الستقبال شهر رمضان المبارك

الشعيب: نتعاون مع إدارات قطاع شؤون القرآن الكريم
والدراسات اإلسالمية لتقديم أنشطتها الرمضانية

وليد الشعيب

جاسم الناصر

م.سالم العجمي

أسامة أبوالسعود
جت���ري التجهيزات على قدم 
وساق في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية استعدادا الستقبال شهر 
رمضان املبارك الذي تكتسي الدنيا 
بقدومه حلال من التآخي والتراحم 
البر  واملواس���اة والتعاون على 

والتقوى.
وفي اطار الش���راكة املتميزة 
والتع���اون البناء ب���ن قطاعات 
الوزارة يواصل قطاع املس���اجد 
متابعة االستعدادات والتجهيزات 
الستقبال شهر رمضان بصفته 
اجلهاز املس���ؤول عن املس���اجد 
في الكويت وه���ي دور العبادة 
ومحاض���ن األنش���طة االميانية 
والثقافي���ة والتربوية على مدار 
الع���ام، وبش���كل اكث���ر تركيزا 
وأدق اهتماما في ش���هر رمضان 

املبارك.
وانطالقا من مسؤولية قطاع 
السامية  املساجد بحكم رسالته 
التي يسعى لتحقيقها من خالل 
تهيئة املساجد للعبادة، وتعبيرا 
عن ص���دق التعاون مع قطاعات 
الوزارة املختلفة وافساح املجال 
لبعض االدارات لتقدمي انشطتها 
الرمضانية من خالل املس���اجد 
يواص���ل وكي���ل وزارة األوقاف 
والش���ؤون االس���المية املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب 

اجتماعاته لوضع ومتابعة خطط 
األعمال املشتركة بن قطاع املساجد 

واالدارات األخرى.
وفي هذا السياق، عقد الشعيب 
اجتماعا مع الوكيل املساعد لشؤون 
القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 
عبداهلل براك لالتفاق على طبيعة 
التع���اون وطرق التنس���يق بن 
ادارات  قطاع املس���اجد وبعض 
القرآن والدراسات  قطاع شؤون 
االسالمية التي ستقدم من خالل 
مس���اجد الكوي���ت مجموعة من 
األنشطة الرمضانية ذات الصلة 

مبجال عملها واهتماماتها.
الش���عيب اجتماعا  كما عقد 
مع املراقبن الثقافين في ادارات 
املس���اجد بحضور مدي���ر ادارة 
التنمية األسرية سعاد بوحمرا 
لتحديد خطة العمل املشترك بن 
قطاع املساجد واالدارة التي ستقدم 
انشطة نسائية في بعض املساجد 
منها برنامج »سبائك رمضانية« 
طوال ش���هر رمضان، وبرنامج 
»بشارات رمضانية« خالل العشر 

األواخر من رمضان.
من جهة أخرى، مت االتفاق بن 
الوكيل املساعد لشؤون املساجد 
ومدير ادارة شؤون القرآن الكرمي 
على خلق تعاون مش���ترك بن 
القطاع واالدارة من خالل مشروع 
»التهجد الرمضاني« حيث سيقوم 

بإمامة املصلن في صالة التهجد 
مجموعة من الطلبة املتميزين في 
ادارة شؤون القرآن الكرمي، وقد 
مت االتف���اق على جميع تفاصيل 
املش���روع بالتنسيق مع مديري 
ادارات املساجد. على صعيد متصل، 
وافق قطاع املساجد على مشاركة 
ادارة الس���راج املنير في تنظيم 
احياء العشر األواخر من رمضان 
في بعض املساجد من خالل طالبها 
وطالباتها لغرس الروح الدينية 
في نفوسهم واكس���ابهم بعض 

املهارات احلياتية.
وكان مجلس الوكالء في وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية اصدر 
قرارا اداريا بتش���كيل فرق عمل 
للتجهيز واالستعداد لشهر رمضان 

املب���ارك للع���ام 1430 ه� بجميع 
مس���اجد الكويت، وجاء تشكيل 

الفرق على النحو التالي:
1 � فرق العمل الرئيسي:

الوكيل املساعد  ويتكون من 
لشؤون املساجد رئيسا، ومديري 
ادارات ومكاتب قطاع املس���اجد 

أعضاء.
الفريق بتش���كيل  ويختص 
واعتم���اد فرق العم���ل الفرعية، 
اعداد اخلطة العملية والبرنامج 
الزمني لكل فريق، متابعة فرق 
العمل وتلقي التقارير الشهرية، 
الفن���ي واالداري  الدعم  وتقدمي 

للفرق الفرعية.
2 � فرق العمل الفرعية:

� فري���ق صيان���ة املس���اجد: 
ويختص الفريق باالشراف على 
جميع املساجد مبختلف مناطق 
الكويت وتهيئته���ا امام جمهور 
املصلن فضال عن قيامه بالتنسيق 
املركزي مع االدارة الهندسية بقطاع 
املس���اجد وذلك لتوحيد معاجلة 
أعمال الصيانة في ادارات املساجد 

باحملافظات الست.
� الفري���ق الثقافي: ويختص 
باالشراف على االنشطة الثقافية 
في املساجد بجميع مناطق الكويت 
فضال عن قيامه بالتنسيق املركزي 
مع مكتب الشؤون الفنية وذلك 
لتفعيل النشاط الثقافي بإدارات 

املساجد.
� فريق الدعم املالي واإلداري: 
ويختص باملتابعة االدارية للعمل 
في املساجد وحصر احتياجاتها 
النظافة  ومتابعة تنفي���ذ اعمال 
به���ا ومتابعة العمال���ة للعناية 
بنظافتها، القيام بجميع األعمال 
املتعلقة بأنش���طة شهر رمضان 
واع���داد التقرير النهائي جلميع 
األعمال التي مت اجنازها والفرق 
التي باشرت انشطتها استعدادا 

الستقبال شهر رمضان املبارك.
� فريق اإلشراف على مصليات 
النساء: ويختص باالشراف على 
مصليات النساء وحصر األعمال 
واالحتياجات الالزمة لها، حصر أي 
مخالفات تتم مالحظتها باملصليات 
والعمل على ازالتها، االشراف على 
الدروس واللقاءات التي تعقد داخل 
املصليات والعمل على تنظيمها 

واخراجها بالصورة الالئقة.
اجلدير بالذكر ان قطاع املساجد 
يسعى النهاء أوامر العمل اخلاصة 
بصيان���ة املس���اجد وجتهيزها 
الس���تقبال جم���وع املصلن في 
رمضان ألداء عبادتهم في سهولة 
ويسر، كما مت التعاقد مع شركتن 
لفرش املساجد التي انتهت أعمال 
الصيانة بها او استبدال الفرش 
القدمي وكذلك املس���اجد التي مت 

تسلمها حديثا.

الناصر: نطالب الحكومة بصرف رواتب الكويتيين المسرحين
طالب رئيس احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم 
الناص���ر احلكومة بالوقوف وقفة جادة ازاء االزمة التي تعرض لها 
العاملون الكويتيون في القطاع اخلاص جراء حملة التسريح اجلماعية 
الت���ي واجهتهم بحجة االزمة املالية االقتصادية. وقال ان ما بذل من 
جهود سابقة من احلكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع اخلاص 
وتسهيل اجراءات انخراطهم في مختلف الشركات االهلية كان مبادرة 

جيدة ملعاجلة ازمة البطالة التي يعاني منها الشباب الوطني.
وبن أن عملية التسريح العشوائية التي متت على ما يقارب 3 آالف 
عامل كويتي في القطاع اخلاص يعتبر كارثة ونكسة بحق احلكومة، 
ويعتبر هذا العمل اجلائر هدما جلميع ما سعت إليه احلكومة لدعم 

القطاع اخلاص وتأهيله لتحقيق التوازن االقتصادي الوطني.
واوضح ان ما اصاب العاملن من ضرر كبير جراء هذا التسريح 
املفاجئ اثقل كاهلهم نتيجة صعوبة االيفاء بالتزاماتهم املالية واملعيشية 
اليومية، خاص���ة ان غالبية هؤالء املوظفن يعولون اس���را لديهم 
التزامات مالية مختلفة من اقساط سيارات وقروض يتوجب عليهم 
س���دادها في مواقيتها احملددة واال فإنهم سيتحملون عاقبة تخلفهم 

عن السداد مما ينذر بكارثة اخرى نتيجة ازمة التسريح.
وطالب الناصر احلكومة الكويتية مبعاجلة هذه املشكلة بأسرع 
وقت ممكن وسداد رواتب املس���رحن حلن ايجاد احللول املنصفة 

والعادلة التي يتطلع لها اجلميع.

»المهندسين«: تطوير قاعدة البيانات وأرشفتها إلكترونياً

الزبيدي السمكة الفضية ذات القيمة 
االقتصادية األعلى في الخليج العربي

كون���ا � منتهى 
الس���مكة  الفضلي: 
الفضية او الزبيدي 
كل م���ا يتعلق بها 
او لون  من ش���كل 
او م���ذاق او ندرة 
جعلها السمكة ذات 
القيمة االقتصادية 
االعلى بن االسماك 
العربي  في اخلليج 
وحتديدا في منطقة 

شمال اخلليج.
في نهاية االسبوع املاضي مت رفع حظر 
صيد اس���ماك الزبيدي من املياه االقليمية 
الكويتية بعد 45 يوما من املنع فازداد طلب 
املائدة الكويتية على هذه السمكة رغم ارتفاع 

اسعارها.
وعن اهم خصائص الزبيدي يقول مدير 
ادارة الرقابة البحرية بالهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية علي النجدي ان الزبيدي 
يتميز عن بقية االسماك باجلسم العريض 
املضغوط من اجلانبن واللون االبيض الفضي 
واجللد الرقيق املغطى بالقش���ور الرقيقة 
ومتوسط الطول الذي يبلغ نحو 30 سنتيمترا 

وميكن ان يصل الى 60 سنتيمترا.
وقال النجدي ان ان���واع الزبيدي التي 
تتشابه مع النوع الذي في اخلليج تعيش 
ف���ي البحار الدافئة من اخلليج العربي الى 
البحار حول اليابان والصن وشبه القارة 
الكورية مرورا بشبه القارة الهندية وبعض 
دول جنوب شرق آسيا وحتديدا بالقرب من 

مصبات االنهار.
وتطرق الى تكاثر الزبيدي مش���يرا الى 
انه يتكاثر خالل الفصل احلار بن ش���هري 
مايو واكتوبر في املياه االقليمية الكويتية 

عندما تكون التيارات 
قوية بهدف ضمان 
البي���ض  انتش���ار 
واندماجه  امللق���ح 
بالطن املتطاير في 

املياه.
وع���ن تغذي���ة 
الزبيدي قال النجدي 
ان دراسات سابقة 
اجراه���ا باحث���ون 
من معه���د الكويت 
العلمية  لالبح���اث 
وجامعة الكويت بينت ان الزبيدي يعتمد 
في غذائه على القشريات والطحالب الدقيقة 
وبعض انواع اليرقات. وقال النجدي ان حظر 
الصيد في الفترة من اول يونيو الى منتصف 
يوليو يهدف الى حماية الزبيدي في جزء 
من موسم تكاثره نظرا لندرة هذا النوع من 
االسماك السباب معروفة اهمها كثرة الصيد 

وعدم حماية املخزون في السابق.
واضاف ان مراقبة املخزون تتم من خالل 
معرفة كمية اس���ماك الزبيدي املصادة من 
املياه االقليمية الكويتية حسب االحصائيات 
التي تتم يوميا في اسواق السمك مع العلم 
بوجود كميات اخرى مصادة وتباع خارج 

السوق.
واش���ار الى االس���تقرار الذي تش���هده 
مصايد اس���ماك الزبيدي في الوقت الراهن 
في املياه االقليمية الكويتية قائال انه يعود 
الى اجلهود التي تبذله���ا الهيئة واجلهات 
املتعاونة في سبيل حماية مخزون هذا النوع 

من االسماك.
وتوقع النجدي ان ترتفع معدالت الصيد 
احمللي نظرا الس���تقرار املصائد وسياسة 

احلظر لفترة مؤقتة سنويا.

أكد رئيس جلنة االنترنت بجمعية املهندس����ن 
م.سالم العجمي اهمية مواكبة عصر التكنولوجيا 
وتقدمي خدمات افضل. وذكر ان جمعية املهندس����ن 
تقوم حاليا بتطوير قاعدة بياناتها مع أرشفة تلك 
البيانات الكترونيا والعمل على توفير مكتبة هندسية 
الكترونية شاملة لتوفير اجلهد والوقت على املهندس 

املنتسب للجمعية.
واشار الى ان تطوير قاعدة البيانات سيسهل عملية 
حصر خبرات املهندسن وتصنيفها بسهولة ويسر، 
كما س����يعمل على سهولة انتساب املهندس اجلديد 
وحتديث بياناته بشكل دوري في حالة حصوله على 
درجات علمية أو دورات. واضاف العجمي ان مشروع 
تطوير قاعدة البيانات واالرشفة االلكترونية سيوفر 
كذلك االمن لتلك املعلومات لسنوات طويلة، كما انه 

س����يمكن اجلمعية من االحتفاظ بالصادر والوارد، 
وحفظ س����جالت اجتماعاتها والرجوع اليها بشكل 
اسهل واسرع. وكش����ف العجمي عن قيام اجلمعية 
باالعداد ملكتبة الكترونية هندسية شاملة يستطيع 
الباحث او الدارس في مجال الهندسة االستعانة بها 
واالس����تفادة منها في مشروع التخرج أو احلصول 
على درجة املاجستير والدكتوراه. واختتم تصريحه 
بالتأكيد على ان جمعية املهندسن تسعى ملواكبة كل 
تطور في عالم تكنولوجيا املعلومات لذلك حترص 
جلن����ة االنترنت في اجلمعية على اقامة محاضرات 
توعوية في مج����ال التكنولوجيا ونظم املعلومات 
للمهندس وكل شرائح املجتمع، كما حترص اللجنة 
على التفاوض مع شركات االنترنت من اجل توفير 

افضل اسعار اخلدمة للمهندسن االعضاء.

مهرجان الوحدة 
الوطنية تضحية 

وعطاء 2 أغسطس
حتت رعاية وحضور وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
الكوي���ت لألعمال  يقيم بيت 
الوطنية املهرج���ان الوطني 
الوطني���ة تضحية  »الوحدة 
وعطاء« خالل 2 و3 اغسطس 
الكويت  على مس���رح بي���ت 
الوطنية، وقد صرح  لالعمال 
رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان 
خلف العنزي بأنه متر علينا 
الذكرى التاسعة عشرة لالحتالل 
العراقي على الكويت في الثاني 
من اغسطس 1990 لنتذكر تلك 
االحداث األليمة التي مرت علينا 
من جراء احتالل غاشم من جار 
البائد  النظام  الشمال في ظل 
الذي حكم العراق في تلك الفترة 
الس���يئة من تاريخ الشعوب 
املتحررة، ومنذ اللحظة األولى 
من هذا االحتالل س���ارع اهل 
الكويت من املواطنن واملقيمن 
الشرفاء الى نبذ هذا العدوان 
من خ���الل العصي���ان املدني 
والذي ل���م يتوقعه احملتلون 
الوطنية  الوحدة  جتسدت به 
التي لم تشهدها األمة العربية 
واالسالمية، بل العالم بأسره 
بتكاتف اهل الكويت مع قيادتها 
السياسية والتي كان لها األثر 
الكبير في زعزعة وجود الغزاة 

على ارض الكويت الطاهرة.
واس���تطرد: بهذه املناسبة 
البد من ان نشيد بدور كل من 
ضحى بروحه وسالت دماؤه 
ألجل الكوي���ت وأهلها فكانت 
دماء شهدائنا االبرار هي الطريق 

الصحيح لتحرير الكويت.

الدعي كرم متفوقي دورة
ضباط الصف االختصاص رقم 20

»الترفيهية« تحتفل بالمتفوقين 24 الجاري
في اطار البرنام����ج الصيفي للمدينة الترفيهية 
لصيف 2009 والذي تنظمه سنويا، اعلن مدير ادارة 
العمليات واالنشطة بالتكليف بشركة املشروعات 
السياحية جراح العماني عن استمرار انشطة املدينة 
الترفيهية له����ذا العام والتي اعدت من خاللها ادارة 
املدينة برامج مختلفة لزوارها وروادها خالل فترة 
االحتفاالت الصيفية والتي تستمر حتى 14 اغسطس 
املقبل منها برامج فنية عديدة يتخللها مس����ابقات 
ومعلوم����ات خاصة بالكبار والصغ����ار، ويتضمن 
البرنامج ايض����ا العديد من االنش����طة الترويحية 
والترفيهية منها فرق االطفال وفرقة نس����ائية في 
االيام املخصصة للسيدات باالضافة الى مشاركة الفرق 
الفنية والش����عبية مبصاحبة مجموعة من الفنانن 
وكذلك اطالق االلعاب النارية ومشاركة الشخصيات 
الكارتونية احملببة لالطفال، وستخصص تلك احلفالت 
ايام اجلمعة واالثنن من كل اسبوع. وفي هذا السياق، 
اعلن العماني عن تنظيم احتفال خاص باملتفوقن 
اجلمعة املقبل 24 اجلاري باملدينة الترفيهية، حيث 
سيكون هناك احتفال خاص مع منح الدخول املجاني 
للطلبة املتفوقن في يوم االحتفال فقط بشرط تقدمي 

الشهادات االصلية عند املدخل وصورة عنها والبطاقة 
املدنية، وسيصاحب حفل املتفوقن اطالق االلعاب 
النارية الضافة جو من الفرح والبهجة. واكد العماني 
استمرار برنامج انش����طة املدينة الترفيهية والتي 
تتضمن حص����ول الزائر على 5 العاب مجانية عند 
شرائه 5 تذاكر دخول املدينة الترفيهية فئة 3 دنانير 
وهذه االلعاب هي املنخل والدردور والبرق وسينما 
اخليال وقطار التنن. واشار في  الوقت نفسه الى 
استمرار احلفالت التي تقام يومي االثنن للنساء فقط 
ويوم اجلمعة والتي تقام بشكل اسبوعي يتخللها 
برامج فنية عديدة ومس����ابقات ومعلومات خاصة 
بالكبار والصغار، ويتضمن البرنامج ايضا العديد 
من االنشطة الترويحية والترفيهية منها فرق االطفال 
والشخصيات الكارتونية احملببة لهم، باالضافة الى 
السحب على تذاكر الدخول بواقع 5 جوائز اسبوعية 
خالل ايام اجلمعة فقط وتوزيع الهدايا على املشاركن 
من الكبار والصغار. واوضح العماني ان تذكرة دخول 
املدينة الترفيهية طوال فترة البرنامج الصيفي والتي 
تنتهي يوم اجلمعة 14 اغسطس املقبل ستكون بقيمة 

3 دنانير بدال من 3.500.

اللواء ناصر الدعي متوسطا ضباط الصف املكرمني

كرم وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي 
متفوقي دورة ضباط الصف االختصاص رقم 20، 
مبناسبة تفوقهم وجهودهم املتميزة خالل فترة 
الدراسة وحصولهم على املراكز االولى في الدورة. 
واكد خالل حفل التكرمي حرص احلرس الوطني 
على تشجيع العناصر املتميزة وتزويدها بأحدث ما 
وصل اليه العلم العسكري في شتى التخصصات 
مبا يساهم في االرتقاء مبنظومة العمل ويحافظ 

على مستوى الكفاءة جلميع املنتسبن.

وفي خت���ام احلفل، قام الل���واء ناصر الدعي 
بتوزي���ع الهدايا وش���هادات التقدير على ضباط 
الصف االختصاص )الرقباء االوائل(، ودعاهم الى 
التفاني واالخالص في العمل ومواصلة التدريب 
العلمي والعملي لتحقيق كل ما يصبو اليه الوطن 
واحلفاظ على مقدراته وصيانة أمنه واستقراره 
بتوجيهات رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي، ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 

مشعل األحمد في ظل القيادة احلكيمة.


