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 أبا الخيل: »وينك« يهدف إلى تعزيز الروابط األسرية والحفاظ على األبناء

تعكف ادارة االعالم الديني في وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية على وضع 
اللمسات االخيرة من ڤيديو كليب »وينك« 
والذي يحكي بأس���لوب واقعي مؤثر ما 
الزوجية  حتدثه وتس���ببه اخلالف���ات 
واملشاكل االسرية من سلبيات وبخاصة 
على االطفال الذين هم في امس احلاجة 

الى الرعاية، وتوفير اعلى درجات األمان 
لهم، وأكد مدير ادارة االعالم الديني في 
وزارة االوقاف والش���ؤون االس���المية 
واملش���رف العام على املشروع القيمي 
لتعزيز العب���ادات »نفائس« صالح ابا 
اخليل، ضرورة الترابط االسري، والعمل 
على نبذ اخلالفات واشاعة روح املودة 

والتصاف���ي بدال من الفرق���ة والتجافي 
وجتنب السلبيات التي تنشأ في نفوس 
الصغار عندما يشاهدون ويسمعون ما 
يحدث بني االبوين، مضيفا: انها املسؤولية 
التي ألقاها اهلل على كاهل األبوين تكرميا 
وتشريفا لهما ومن اخلير الدائم ان يرعوها 

حق رعايتها. 

لقطة جماعية للخريجني

شهادة إلحدى اخلريجات

دائرة التطوير الوظيفي خّرجت دفعة جديدة من طلبة التدريب الميداني

الحوطي: مؤسسة البترول تعمل على تدريب 
وتأهيل جيل قادر على تحّمل مسؤولياته الوطنية

عاملي حدي���ث وهو »التدريب 
على رأس العمل«، حيث شم���ل 
البرنام���ج تدري���ب الطلب���ة 
على مجمل امله���ارات اإلدارية 
والسلوكيات الواجب اتباعها في 
سوق العمل، كم����ا مت ترتي��ب 
ع���دد م��ن الزي���ارات امليداني��ة 
لتعريفهم بنش��اط املؤسس��ة 

وشركاته��ا التابع��ة.

تأهيل العنصر البشري في هذه 
املؤسسات بات أفضل وأجدى 
استثمارا لها مختتما بنصيحة 
للطلبة اخلريجني ان يجتهدوا 
ويضعوا دائما الكويت نصب 

أعينهم.
يذكر ان دائرة التطوير قد 
قامت بإع���داد برنامج تدريبي 
نظري وعملي يعتمد على مفهوم 

وأضاف احلوطي: »ان مفهوم 
التدريب والتطوير بات عنصرا 
مهما وأساسيا في أي مؤسسة 
وجه���ة عمل تس���عى للتميز 
والتطوير، خاصة اننا نعيش 
مرحلة تنافسية في مخرجات 
هذه املؤسسة، حيث يكون البقاء 
فيها لألكثر تأهيال وتطورا«، 
واس���تطرد احلوطي قائال: ان 

قام قطاع التدريب مبؤسسة 
البترول الكويتية ممثال بدائرة 
التخطيط والتطوير الوظيفي 
بتنظيم حف���ل تخريج لدفعة 
التدريب  جديدة م���ن طلب���ة 
امليداني بالتنس���يق مع عدد 
من اجله���ات ذات الصلة منها 
كلية الدراسات التجارية، كلية 
الهندسة والبترول، كلية العلوم 
الس���كرتارية  اإلدارية، معهد 
واألعمال املكتبية، برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة وبرنامج لوياك 

الصيفي.
الدائ���رة برنامجا  ونظمت 
تدريبي���ا مكثفا ل���� 39 طالبا 
وطالبة ملدة 10 اسابيع بهدف 
تعريفهم على اجراءات ومهام 
العمل الرئيس���ية ف���ي دوائر 

املؤسسة املختلفة.
وبهذه املناس���بة قال مدير 
دائ���رة التخطي���ط والتطوير 
الوظيفي عبداللطيف احلوطي 
ان املؤسس���ة تنظم مثل هذه 
البرامج بشكل مستمر إميانا 
منها مبسؤولياتها االجتماعية 
جتاه أبن���اء الكويت من خالل 
إع���داد وتأهي���ل جي���ل واع 
مبسؤولياته وواجباته الوطنية 
املتعلقة مبحيط العمل في اي 

موقع.

يوسف الهاشمي

الهاشمي: معرض قررت الثاني من 18 وحتى22  الجاري
يقيم املش���روع الوطني 
لدعم املشروعات الصغيرة 
معرضا ش���بابيا رمضانيا، 
وذلك بعد النجاح الهائل الذي 
حققه منظمو معرض قررت 
في مجمع البيرق في ش���هر 
مارس املاضي وحضور اكثر 
من 100 مشارك من مشاريع 
يدوية وإبداعات الشباب من 

شتى املجاالت. 
وبهذه املناسبة صرح نائب 
املدير التنفيذي ملشروع قررت 
يوسف الهاشمي بأن استمرار 
تنظيم املعارض في املجمعات 
واملوالت يعتبر الدعم احلقيقي 
ألصحاب املشاريع الصغيرة، 
الفرصة األساس���ية  وه���و 
الستقطاب أكبر عدد ممكن من 
الزوار لرؤية أصحاب املشاريع 

ويعتبر هذا املعرض ضمن 
الش���بابية إلظهار  احلمل���ة 
املواهب الكويتية حيث انهم هم 
أساس ظهور العمل التطوعي 

ودعمه���م واألخ���ذ بأيديهم 
وإظهار إجنازاته���م املميزة 
وكذلك مد يد الدعم من خالل 
منتجاتهم املمي���زة املبتكرة 
من صنع أيديهم وس���يكون 
املعرض حتت شعار »قررت 
تدعم قدراتي« وهو املعرض 
الثاني والذي يبدأ من 18 الى 
22 اجلاري مبجمع البراق في 
حولي � ش���ارع بن خلدون، 
حيث يشارك فيه اكثر من 58 
شابا وشابة ومازلنا نستقبل 
املشاركني ونستقبل أصحاب 
املشاريع وندرسها ثم نوافق 
على املشاريع األفضل والباب 
مفتوح الشتراك الشباب ملن 
لديهم مواهب شخصية من 
تصوير وتصمي���م وأعمال 

يدوية.

وإب���رازه وهم من وضع أول 
لبنة لبناء وعمران املواهب 

الشبابية.
وأكد الهاشمي ان مثل هذه 
املع���ارض وامللتقيات عامل 
مساعد للشباب املبدع ليقوم 
بطرح أفكاره وابداعاته التي 
يس���تفيد منها السوق داخل 
الكويت وتؤك���د على قدرة 
الشباب الكويتي على حتدي 
الصع���اب من أج���ل اإلجناز 
وزيادة اإلنت���اج ولتحويل 
أداة منتجة  ال���ى  الش���باب 
وليس أداة استهالك كما هي 
الكويت  الفكرة عن ش���باب 
الكويت  للنهوض مبستقبل 

االقتصادي.
وقال ان بلدنا زاخر بالعقول 
الني���رة والش���باب الطموح 

الكويت  بل���ده  الغيور على 
ويحرص دائما على رفع شأن 
بالده في كل احملافل س���واء 

االقتصادية أو العلمية.
وشدد الهاشمي على ضرورة 
العم���ل على دعم املش���اريع 
الى  الصغيرة موجها شكره 
جميع القائمني عل����ى امللتقى 
أم������ام  الفرص���ة  إلتاحتهم 
الشباب أصحاب املشاري����ع 
الصغيرة لعرض منتجاته����م 
ومشاريعهم والتسويق له����ا 
ل���دى الش���ركات الكب����رى 
ودعمهم للشباب الكويت����ي 
لالنخراط في القطاع اخلاص 
وتش���جيع العم���ل احلرفي 
ال�����ذي يعتبر بوابة التنمية 
والنهض���ة لدولتنا احلبيبة 

الكويت.

تحت شعار »قررت تدعم قدراتي« وبمشاركة أكثر من 58 شابًا وشابة

يعقوب الشطي

اعلن املسؤول االعالمي بلجنة 
اجلابرية للزكاة والصدقات احدى 
جلان جمعي����ة النجاة اخليرية 
يعقوب الشطي ان اللجنة بدأت 
في استقبال املتبرعني ملشروع 
افطار الصائم لش����هر رمضان 
املقبل وس����يتم توزيع اكثر من 
6 آالف وجبة وذلك في مناطق 
مختلفة داخل الكويت، تطبيقا 
لقول رسول اهلل ژ »من فطر 
صائما كان ل����ه مثل اجره غير 
انه ال ينقص م����ن اجر الصائم 
شيء«. وقال ان املشروع يهدف 
ال����ى اقامة والئ����م افطار صائم 
للفقراء واملس����اكني واحملتاجني 
كما سيتم توزيع وجبات افطار 
صائم للحاالت التي سبق للجنة 

دراستها وذلك حتت اشراف اللجنة 
اللجنة  املباشر، كما تس����تقبل 
الزكاة والصدقات واملس����اهمة 
مبش����اريعها اخليرية املختلفة 
والتي ستس����اهم في مساعدة 
الكثير من االسر احملتاجة داخل 
الكويت، حيث مت في العام املاضي 
مس����اعدة 534 اسرة وذلك بعد 
بحث احلاالت املتقدمة للمساعدة 
واس����تيفاء املستندات املطلوبة 
وعرضها اسبوعيا على اعضاء 
اللجنة حيث يتم بحث احلاالت 
املستحقة للمس����اعدة وحتديد 
املبلغ املناسب لكل اسرة )الفقراء 
واملس����اكني وااليت����ام واالرامل 
واملطلق����ات واملرضى واملعاقني 
وضعاف الدخل(. وبني انه كان 

من مشاريع اللجنة العام املاضي 
مساعدة 534 اسرة منها 52 اسرة 
مساعدة شهرية وتوزيع متوين 
ل� 829 اس����رة وكفالة 18 يتيما 

مع عيدية وكسوة عيد، كما قال 
رسول اهلل ژ »انا وكافل اليتيم 
في اجلنة كهاتني واشار بإصبعيه 

السبابة والوسطى«.
اللجنة  الش����طي بان  وتابع 
تول����ي اهتماما خاص����ا لاليتام 
وحت����رص على توفي����ر كفالء 
املادية  لهم ومتابع����ة حاالتهم 
واالجتماعي����ة والتعليمية، كما 
تعمل عل����ى زيارته����م ميدانيا 
وتوفي����ر احتياجاته����م وتقوم 
اللجنة بجم����ع اموال املتبرعني 
لتوفير العيدية وكسوة العيد لهم 
حتى تكتمل فرحتهم ويستفيد 
من هذا املشروع 18 يتيما داخل 
الكويت يعطى كفالة ش����هرية 

وعيدية وكسوة عيد.

واس����تطرد بان من مشاريع 
اللجن����ة مش����روع زكاة الفطر 
العينية  املواد  حيث يتم تسلم 
املتبرع����ني وتوزيعها، كما  من 
يتم تسلم املبالغ النقدية وتقوم 
اللجنة بشراء املواد الغذائية مبا 
ميثل قوت اهل البلد وتوزيعها 
عل����ى احملتاج����ني، وحت����رص 
اللجنة على اخراجها في وقتها 

الشرعي.
وتابع: ومن مشاريع اللجنة 
مشروع االضاحي وتوزيع اللحوم 
حيث مت شراء وتسلم 166 اضحية 
مت توزيعه����ا على اكثر من 550 
اس����رة داخل الكويت وحترص 
اللجنة على تفحص كل اضحية 

لتكون شرعية.

زكاة الجابرية: 6 آالف وجبة إلفطار الصائم

»األنباء« تنشر مواعيد زيارة الدواوين في رمضان
تواصل »األنباء« نشر جدول مواعيد زيارة الدواوين خالل شهر رمضان املبارك، والذي 
أعل���ن عنه كل من عبدالعزيز الغنام وعبدالرحمن الغنيم، واللذين اكدا انه مت تنقيح ذلك 
اجلدول وتعديله، بحسب املالحظات ال��تي وردت اليهما من مختلف االخوة اصحاب رواد 

ال���دواوين منذ عام 2007 وح��تى ع��ام 2010.
وذكرا ان هذا اجلدول جاء من احلرص على تنظيم الزيارات في ش���هر رمضان املبارك 

وتسهيل التواصل ونشر احملبة في مجتمعنا الكرمي.
وفيما يل���ي جدول مبواعيد زيارات الدواوين في ش���هر رمضان املب���ارك، بعد إجراء 

التعديالت عليه:

استقبال صاحب السمو األمير حفظه اهلل ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام املهنئني في األول والثاني من أيام الشهر.

الدائرة 
األولى

اليوم األول والثاني والثالث
الشرق � دسمان � املطبة � بنيد القار � الدسمة � الدعية � الشعب � النقرة � حولي � بيان � مشرف � 

مبارك عبداهلل اجلابر � سلوى � الساملية الرأس � الرميثية � البدع

الدائرة 
الثانية

اليوم الرابع واخلامس
عبداهلل السالم � الشامية � الشويخ

واليوم السادس والسابع
الفيحاء � النزهة � القادسية � املنصورية � الصليبخات � غرناطة � الدوحة � القيروان � املرقاب � القبلة

الدائرة 
الثالثة

اليوم الثامن والتاسع
اخلالدية � كيفان � العديلية � اليرموك � قرطبة

واليوم العاشر واحلادي عشر
الروضة � السرة � اجلابرية � ابرق خيطان � خيطان اجلديد � الصديق � السالم � حطني � الشهداء � الزهراء

الدائرة 
الرابعة

األسبوع األول
جميع مناطق اجلهراء السكنية � الصليبية � اشبيلية � الفروانية � العمرية � الرابية � الفردوس � 

الرحاب � جليب الشيوخ � العارضية � األندلس � صباح الناصر � عبداهلل املبارك � النهضة

الدائرة 
اخلامسة

األسبوع األول
املسيلة � الفنيطيس � الفنطاس � املهبولة � املنقف � الفحيحيل � صباح السالم � أبو حليفة � العدان 

� القرين � القصور � مبارك الكبير � العقيلة � جابر العلي � هدية � الرقة � فهد األحمد � الظهر � 
الصباحية � األحمدي � علي صباح السالم

أما ما تبقى من أيام الشهر املبارك فيكون حسب النظام املتبع لكل ديوان، سواء كان االستقبال 
يوميا او اسبوعيا.

وألصحاب الدواوين الذين يرغبون في االستمرار على األيام املعتادة لدواوينهم في اول الشهر فاننا 
نهيب بهم التواجد كذلك ضمن اجلدول املقرر والتأكيد عليه عند السؤال.

صالح أبا اخليل


