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»الموانئ« تتسلم رافعات جسرية ومعدات متنوعة خالل عامين
كرم مدير عام مؤسس���ة املوانئ د.صباح جابر العلي 
عددا من املدربني األجانب، وذلك مبناسبة انتهاء م�����دة 
تعاقدهم بعد ان أمضوا 30 عاما في العمل باملؤسس�������ة 
وفي كلمة له تقدم إليهم بالش���كر الكبير عل����ى حس���ن 
تعاونهم خالل تلك الفترة الطويلة من العمل بني زمالئهم 

الكويتيني.
كما أشاد بالعمال الكويتيني وحثهم على مزيد من العطاء 

في العمل للوصول الى أعلى مستوى من التدريب.
وبهذه املناسبة قال مدير إدارة محطة حاويات الشويخ 

عدنان الصايغ ان التكرمي يأتي في إطار حرص املؤسسة 
عل���ى حث جميع العاملني على مواصلة العمل بكل جهد، 

مضيفا ان املؤسسة ال تنسى جهود العاملني فيها.
وأش���ار الصايغ الى انه بالرغم من الظروف العائلية 
التي مير بها الش���يخ صباح جاب���ر العلي، اال انه حرص 
على التواجد خالل حف���ل التكرمي، مما كان له بالغ األثر 

على املكرمني الذين سعدوا بهذا التواجد.
وأضاف الصايغ ان الشيخ د.صباح جابر العلي حرص 
بعد التكرمي على فتح باب النقاش مع العاملني في محطة 

حاويات الشويخ حول بحث اخلطط املستقبلية، خاصة 
ان اإلدارة تس���تعد الستقبال كمية كبيرة من املعدات من 
رافعات جسرية ورافعات ساحة ومجموعة متنوعة من 

الشاحنات خالل العامني املقبلني.
وفي لفتة كرمية وفي ختام احلفل قام املكرمون بتقدمي 
درع تذكاري���ة ملدير إدارة احملط���ة عدنان الصايغ، وذلك 
لرعايت���ه لهم خالل تلك الفترة الكبيرة في العمل وحلثه 
الدائم لهم على العطاء وتس���هيل جميع العوائق أمامهم 

للوصول الى أعلى مستوى من العمل.

كّرمت مجموعة من المدربين األجانب بمناسبة انتهاء مدة تعاقدهم

د.صباح جابر العلي يكرم أحد املدربني

حبيب: على المسافرين توّخي النية الصالحة 
في وجهتهم واالبتعاد عن فعل المحرمات

مبناسبة دخول فترة الصيف 
وموسم الس����ياحة والسفر، قام 
الباحث االسالمي الشيخ راضي 
حبي����ب يتحديد مقصد الس����فر 
بحسب الوجهة، فلكل شيء مقصد، 
وسنوضح ما مقاصد الناس في 
اسفارهم حتى يتبني لهم الفرق 
الش����رعي بني الس����فر االيجابي 
والسفر السلبي ليتجنبوا الوقوع 
في احملاذير الشرعية، فقد ورد ذكر 
السفر في القرآن والسنة النبوية، 
وقد ترتب على اثره بلحظ معيار 
املسافة بعض االحكام الشرعية في 
عدة ابواب فقهية كالصالة والصيام 

واحلج والعمرة، كما وردت كلمة السياحة في القرآن 
الكرمي في قوله تعالى )فسيحوا في االرض � التوبة: 
2(، وايضا كلمة املس����يح وهي تعني كما ذكر علماء 
التفسير واللغة انه قيل لسياحته في االرض لنشر 
البركة واخلير فيها، وهو فعيل من مسح االرض اي 
من قطعها بالسياحة وعلى هذا االساس قسم علماء 
الدين مقاصد الس����فر الى ثالثة: سفر الطاعة وسفر 
املعصية والسفر املباح، وسنقف على كل مقصد سفر 
بشيء من التفصيل والتوضيح. وبني حبيب ان سفر 
الطاعة هو ان يكون فعل السفر مقترنا بنية التقرب 
ال����ى اهلل تعالى من اجل اداء عبادة او طاعة كتأدية 
مناسك احلج او طلب العلم او اجلهاد في سبيل اهلل 
او زيارة املس����اجد الثالثة )مكة والنبوي واملقدس( 
او غيرها من االماكن املقدسة، او زيارة من وجبت له 

صلة الرحم واالحسان او االخوان 
في اهلل فهذه االنواع من االسفار 
تكون الداء طاعة او عبادة ويؤجر 

عليها املسافر اجر احملسنني.
وتابع: اما سفر املعصية فهو 
السفر الذي تكون فيه نية املسافر 
القيام بعمل نهت عنه الشريعة 
نهيا قطعيا، ورتبت على القيام به 
عقوبة شرعية، وهناك العديد من 
االمثلة التي ميكن سردها للداللة 
عليها وهو السفر لفعل احملرمات 
كالسفر من اجل االجتماع مع اهل 
الفجور والفس����وق ف����ي املالهي 
واملراقص واحتس����اء اخلمور او 
من اجل احلصول على اموال مس����روقة او بتعبير 
آخر غسيل اموال ملوثة او نهب وما شابه، او جلب 
جتارة مشبوهة او مغشوشة وما شاكلها، فهذا كله 
يندرج حتت عنوان اآلث����ام واملعاصي الكبرى التي 

يعاقب عليها الشرع.
واوضح ان السفر املباح هو ما يقصد به السياحة 
في االرض من اجل تعميم اخلير والبركة او حتى من 
اجل االسترخاء النفسي، او حتى االستمتاع باملناظر 
الطبيعية اخلالبة التي تدهش العقول وحتيرها في 
كيفية دقة الصناعة االلهية بدليل قوله تعالى )هو 
ال����ذي جعل لكم االرض ذلوال فامش����وا في مناكبها 
وكلوا من رزقه واليه النشور(، واختتم الشيخ حبيب 
بدعوة املسافرين الى توخي النية الصاحلة في السفر 

واالبتعاد عن سفر املعصية.

الشيخ راضي حبيب

وحيد بن عمر

بن عمر:  43 مليونًا طلبوا اللجوء في عام 2009
والكويت تدعم مفوضية الالجئين بمليون دوالر سنوياً

أشاد مدير مكتب مفوضية 
االمم املتحدة لشؤون الالجئني 
بالكويت وحيد بن عمر بالدور 
الذي تقوم به الكويت ومساهمتها 
في دعم قضايا الالجئني في كل 
مكان فضال عن »دورها االنساني 
العالم  املعروف على مستوى 
س���واء على مستوى الالجئني 

او غيرهم«.
وقال في تصريح مبناسبة 
الذي  العامل���ي لالجئني  اليوم 
يصادف 20 يونيو من كل عام 
ان للكويت دورا رياديا ومتميزا 
على مستوى العالم فيما يتعلق 

بالالجئني وغيرهم.
وأضاف بن عمر ان الكويت 
تدعم ميزانية املفوضية سنويا 
مببلغ مليون دوالر باالضافة 
التي تقدمها  الى املس���اهمات 
املؤسسات غير احلكومية بينها 
بيت الزكاة واملؤسسة اخليرية 
العاملية واللجنة  االس���المية 

بحد ذات���ه يعتبر اكبر تعاون 
مع املفوضي���ة بصفة خاصة 
ومنظمات االمم املتحدة بصفة 

عامة.
وق���ال ان املفوضية العليا 
لشؤون الالجئني حتتفل باليوم 
العاملي لالجئني هذا العالم حتت 
شعار »بيتي..ميكنك ان تنتزع 

الكويتي���ة لالغاثة املش���تركة 
والهالل االحمر.

وبني ان تواجد الكويت على 
الساحة العاملية وتقدمي اخلدمات 
االنس���انية في كل مكان خفف 
من وطأة املعاناة التي أصابت 
الكثير من الدول وخصوصا في 
املجال االنساني وآخرها زلزال 
هاييت���ي، اذ كانت الكويت من 
التي هبت لتقدمي  الدول  اولى 
املساعدات واملعونات العاجلة 
على املستوى احلكومي وعلى 
مس���توى املؤسس���ات غي���ر 

احلكومية.
ودعا ال���ى تعزيز وتكثيف 
ب���ني املفوضي���ة  التنس���يق 
والكويت واملنظمات الكويتية 
غير احلكومية وخصوصا فيما 

يتعلق بالالجئني واملشردين.
وأشار بن عمر الى ان املكتب 
الذي تعمل به املفوضية حاليا 
هو اهداء م���ن الكويت، وذلك 

بيتي ولكن ال ميكنك ان تنتزع 
مستقبلي« حيث جاء اختيار هذا 
الشعار »إللقاء مزيد من الضوء 
على هشاش���ة وضع الالجئني 
والتأكي���د على ضرورة ايجاد 
حلول لهم ومتكينهم من التعلم 
والدراسة في املؤسسات التربوية 
حيث وجدوا حتى ال يخسروا 

مستقبلهم وكرامتهم«.
وذكر ان التقرير الس���نوي 
للمفوضية اك���د ان عام 2009 
شهد تدهورا في حالة الالجئني 
وطالب���ي اللج���وء والنازحني 
داخليا، حيث بلغ عددهم 43.300 
مليون انسان من بينهم 27.100 
مليون ن���ازح داخلي و15.200 
مليون الجىء و6.600 مليون 

من عدميي اجلنسية.
وأشار الى ان 251 ألف الجئ 
عادوا طوعا الى دولهم االصلية 
في حني ان معدل العودة الطوعية 
بلغ نحو مليون شخص خالل 

االعوام العشر االخيرة.
وقال بن عمر ان املفوضية 
بحاجة الى مزيد من الدعم املالي 
لتتمكن م���ن مواصلة توفير 
التعليم االبتدائي واملتوس���ط 
والثانوي ألطول فترة ممكنة 
ألبناء الالجئني لئال يخس���روا 
مس���تقبلهم بعد ان خس���روا 

بيوتهم.
ان املفوضية في عام  وبني 
2009 قدم���ت 128 ال���ف طلب 
توطني مت���ت املوافقة على 112 
الف طلب وزعت على الواليات 
املتح�������دة ب� 79 الف شخص 
وكندا 12.500 ال��ف شخ�����ص 
واس���ترالي�������ا ب� 11.100 الف 
ش���خص وأملاني��������ا ب� 2100 
شخ��ص والسوي���������د ب� 1900 
ش���خص والنروي����ج ب� 1400 
ش���خص ومعظم هؤالء الالجئني 
ينتمون الى ميامنار والعراق وبوتان 

والصومال واريتريا والكونغو.

التواجد الكويتي على الساحة العالمية خفف من وطأة معاناة الكثير من الدول
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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)لعدم التفرغ(

يف الفروانية - موقع ممتاز جداً

�سارع رئي�سي - للجادين فقط

لا�ستف�سار: 94037620 اأبو اأحمد

مطعم لل�سمان اأو للبيع

مطـــــــلوب
پ معلـم �ساورمــا  پ معلم ب�سطه
پ جــــرا�ســن پ عمــال نظافة

پ معلم خمزن
اإقامة قابلة للتحويل

94037620  - 55961680

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز


