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العتي���ق  البي���ت  ج���ددت 
املتخصصة في مجال اخلدمات 
 )VVIP( اخلاصة باحلج والعمرة
عن التزامها بتقدمي خدمات مميزة 
سنويا بهدف توفير أفضل سبل 
الراح���ة لضي���وف الرحمن من 
املتعامل���ن معها ابتداء من آلية 
التسجيل وحتى عودة ضيوف 
بي���ت اهلل احل���رام إل���ى أرض 

الوطن.
وقد كش���ف رئيس مجلس 
العتي���ق خالد  اإلدارة للبي���ت 
الس���لطان أن التميز باخلدمات 
وانتقاء األفضل منها يعتبر احد 

مفاتيح النجاح بع���د التوفيق من اهلل ويأتي هذا 
التجديد باخلدمات انطالقا من إستراتيجية البيت 
العتي���ق وأهدافها الرامية إل���ى تقدمي نقلة نوعية 
على مستوى اخلدمات للحملة الكويتية النموذجية 
من جهة والتأكيد على ضرورة االلتزام والتمسك 
بكتاب اهلل وسنة نبينا بعيدا عن الربحية املطلقة 

من جهة أخرى.

عالمة جديدة

وعبر رئيس مجلس إدارة البيت العتيق خالد 
السلطان عن فخره بإطالق العالمة اجلديدة والشعار 
اللذين يجسدان سجل البيت العتيق احلافل بالنجاح 
ورؤية القائمن عليها قبل ثالثة أعوام وهو االلتزام 
الدائم بتقدمي أفضل اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام 
وذلك وفق كتاب اهلل وس���نة نبينا ژ والس���عي 
للمحافظ���ة على الريادة والنج���اح: »نفخر اليوم 
باإلعالن عن الهوية اجلديدة لهذه احلملة الكويتية 
والتي سنعمل من خاللها على توظيف خبرتنا من 
حصيلة مسيرة السنوات السابقة املتميزة في دعم 
مسيرة املستقبل التي رسمنا لها بعناية شديدة في 
سوق خدمات احلج والعمرة بشكل خاص والسياحة 
الدينية بشكل عام. فعالمتنا وشعارنا »رواد في خدمة 
ضيوف الرحمن« تعبر عن وجهتنا القادمة إن شاء 
اهلل نحو األنشطة املختلفة واملتنوعة بأطر مفتوحة 
وبخطى ثابتة متزنة نحو األسواق العاملية بالتعاون 
مع احدى الش���ركات الكويتي���ة الواعدة في مجال 
تطوير املشاريع« وهي بداية حتول البيت العتيق 

لشركة مساهمة مقفلة في القريب العاجل. 
وأضاف السلطان: »اننا نفخر بحصاد خبرتنا 
املتقدة بفكر معاصر وروح الشباب عبر مسيرتنا في 
تأكيد متيزنا في كل ما نقدمه للمتعاملن معنا من 
حسن الضيافة العربية األصيلة وانتقاء األفضل من 
اخلدمات ابتداء من التسجيل وحتى عودة ضيوف 
الرحمن إلى أرض الوطن بعد تأدية مناسك احلج 
والعمرة« لذا اخترنا »رواد في خدمة ضيوف الرحمن« 
ش���عارا لنا وذلك تأكيدا لكون البيت العتيق أولى 
احلمالت الكويتية املطورة خلدمة احلج والعمرة 
املتعارف عليها اليوم بخدمات VIP وال� VVIP وقد 
ساهمت بشهادة اجلميع بأنها لعبت دورا أساسيا 

بإدارة الشركات املقدمة خلدمات احلج والعمرة.

حزمة التأمين الذهبي

 ومن جهة أخرى أكد مستش���ار مجلس اإلدارة 
لتطوير املشاريع في البيت العتيق طالل السلطان 
عن السبق في اخلدمات املتميزة التي قدمتها البيت 
العتيق منذ أول عام لها في هذا السوق احليوي منذ 
2003 ومنها حزمة التأمن )الذهبي( والتي تشمل 
الضمان الصحي ل���كل حاج والتأمن على األمتعة 
واعتماد البرتوكول العاملي باستقبال وتوديع رواد 
احلملة وذلك من خالل استخدام القاعات اخلاصة 
بكبار الشخصيات في جميع مطارات العالم وقيام 

فريق الضيافة واخلدمات اخلاصة 
بتخليص تأش���يرات وس���مات 
الدخول لرواد حملة البيت العتيق 
من اخلليج���ن واملقيمن بعيدا 
عن الزح���ام خصوصا في وقت 
احلج وخدمات املناولة لألمتعة 
والشحن بالتعاون مع الشركات 
املعتمدة عامليا، كما يتمتع رواد 
البيت العتيق بالطيران على منت 
الطائرات اخلاصة درجة اجلناح 
امللكي Royal Wings والتي تعتبر 
الطائرة الوحيد على مس���توى 
العالم العربي التي تقوم البيت 
العتيق بتش���غيلها تقديرا من 
القائمن عل���ى اإلدارة ملقام رواد احلملة بعيدا عن 
الربحية التي تنتهجها بعض الشركات، أما بخصوص 
اإلقامة فإن ضيوف الرحمن من رواد حملة البيت 
العتي���ق يقيمون بالفنادق الفاخ���رة من فئة ال�5 
جنوم والتمتع بالقرب من احلرم املكي الش���ريف 
وإضافة إلى اخلدمات املتوافرة في تلك الفنادق يقوم 
فريق عمل قطاع الضيافة واخلدمات اخلاصة التابع 
ملجموع���ة خدمات احلج والعمرة )البيت العتيق( 
بانتقاء نوعية الوجبات واخلدمات اإلضافية التي 

قد يحتاج إليها احلاج في تلك الفترة.

التنقل بين المشاعر المقدسة

أما على مس���توى التنقل بن املشاعر املقدسة 
فأوضح مستشار اإلدارة أن رواد حملتنا يتمتعون 
 VVIP �بالتنقل بن املناسك باستخدام احلافالت ال
التي تتوافر على متنها املرافق األساسية الالزمة 
إضافة لتواجد فريق الضيافة واخلدمات اخلاصة 
بهدف توفير س���بل الراحة حلجاج حملة البيت 
العتيق طوال فترة التنقل، وذلك حرصا من اإلدارة 
على اتخاذ إجراءات األمن والسالمة والتحوط من 
املخاطر بجدية تامة وذلك إميانا منا باملسؤولية 
الكبرى التي تقع على عاتقنا وهي احملافظة على 
سالمة رواد احلملة، لذا يرافق ضيوف الرحمن من 
رواد البيت العتيق طاقم طبي من كبار االستشارين 
في الكويت بروفيس���ور محم���د الزبيد ود.خالد 
الكندري ود.نهيل س���املن املتواجدين دائما مع 

احلجاج في جميع املناسك حتسبا ألي طارئ.
وأفاد مستشار املجموعة بأن اخلصوصية التي 
يتمتع بها حجاج حملتنا هي احد أس���رار جناح 
البيت العتيق وخصوصا قبل ثالثة أعوام عندما 
حتولنا إلى العمل مبفه���وم املنظومة املتكاملة. 
»إننا نحرص كل احلرص على منح حجاج البيت 
العتيق التميز في مخيم عرفة حيث اخلصوصية 
التامة واخلدمات ذات فئة ال�5 جنوم حتى يشعر 
احلاج باالطمئنان في تلك الفترة ويتفرغ تفرغا 
تاما للدعاء والصالة وقراءة القرآن وعدم االنشغال 
بغير ذلك. أما بخصوص منى ومزدلفة فحرصنا 
على أن نعيش األجواء العامة مع محافظتنا على 
خصوصية احلملة عالوة على استضافتنا ملشاهير 

الدعاة وكبار أهل العلم«.
أخيرا اكتفى رئيس مجلس إدارة البيت العتيق 
الش���يخ خالد السلطان بخصوص جديد احلملة 
بالقول ان اإلدارة في كل عام حترص بعلى ضافة 
عدد من اخلدمات اجلديدة وغير املس���بوقة التي 
يحتاج إليها احل���اج خصوصا في األوقات التي 
يكون بعيدا عن مكان اإلقامة )الفندق(، وهذا العام 
إن شاء اهلل سيكون هناك نقلة نوعية من حيث 
اخلدمات املقدمة حلجاجنا الكرام على مس���توى 
احلمالت والش���ركات احمللية واإلقليمية األخرى 
حتى نحقق أحد أهدافنا وهي أن جنعل من رحلة 

احلج ذكرى خالدة.

رخا لضرورة معرفة ارتفاعات األمواج
إلنشاء موانئ ومحطات كهربائية

أكد  الكاظمي – كونا:  زهراء 
الباحث في دائرة السواحل وتلوث 
الهواء في معهد األبحاث د.كارم 
رخ����ا أهمية معرف����ة ارتفاعات 
األمواج التصميمية واحتماالت 
حدوث أقص����ى ارتفاع لألمواج 
في ح����ال إنش����اء أو التخطيط 
إلنشاء موانئ ومحطات كهربائية 
ومش����اريع اخرى ف����ي املنطقة 

الساحلية في الكويت.
وقال في تصريح ل� »كونا« 
امس ان املشاريع الساحلية كثيرة 
وتكاليفها عالية ويتطلب تنفيذها 
قياس ارتفاعات األمواج لتجنب 

النتائج السلبية في املس����تقبل. وأضاف رخا ان السواحل الكويتية 
متتد على طول يبلغ حوالي 500 كيلومتر ومن الصعب قياس األمواج 
عل����ى فترات طويلة لكامل املياه اإلقليمية للكويت أو اخلليج العربي 
والبديل املناسب لذلك هو استخدام مناذج رياضية دقيقة تقوم بحساب 

ارتفاعات األمواج من بيانات الرياح على اخلليج العربي.
وأوضح ان دائرة الس����واحل وتلوث الهواء اس����تخدمت منوذجا 
رياضيا ثنائي األبعاد يقوم بحساب ارتفاعات وزمن واجتاه األمواج 
من بيانات الرياح ومت اس����تخدامه ع����ام 1993 ملدة 12 عاما على كامل 

اخلليج العربي.
وذكر ان الدائرة قامت باس����تخدام قياس����ات حقلي����ة داخل املياه 
اإلقليمي����ة للكويت في الفترة من 1993 حتى 1997 للتأكد من دقة هذا 
النموذج الرياضي، حيث بينت النتائج انه يقوم بحس����اب ارتفاعات 

األمواج بدقة عالية.
وقال انه مت استخدام قاعدة البيانات 12 عاما والتي أعدت من بيانات 
األمواج لتحليل البيانات القصوى لألمواج حتى يتسنى حتديد ارتفاعات 
األمواج التصميمية الحتماالت حدوثها في فترات زمنية مختلفة وذلك 
عن����د 19 محطة داخل املياه اإلقليمية للكويت و38 محطة في اخلليج 
العربي. وأفاد رخا بأن الدراس����ة بين����ت ان احتمال حدوث ارتفاعات 
األمواج التصميمية مرة كل 100 عام وتتراوح بن 1.9 و4 أمتار للمياه 
اإلقليمية الكويتية ولم يتعد زمن املوجة 5.6 ثوان بينما تصل ارتفاعات 

األمواج التصميمية لكامل اخلليج العربي الى 7 أمتار.
وأكد ان هذه البيانات تس����اعد على تصميم املش����اريع الساحلية 
بتحديد األم����واج التصميمية بدقة أعلى لضم����ان األمان والتصميم 
االقتصادي، مبينا انه في هذا العام مت تطوير أطلس األمواج للخليج 
العربي ليشمل 17 عاما من البيانات بدال من 12، مما سيسهم في زيادة 

دقة حسابات تلك األمواج.
وأعلن عن انتهاء الدائرة من مش����روع »محطة الزور الش����مالية � 
تصميم املأخذ واملصب في املياه« ودراسة األثر البيئي حملطة الزور 

الشمالية.

د.كارم رخا

خالد السلطان

»البيت العتيق« لخدمات الحج والعمرة
 VVIP ملتزمة براحة ضيوف الرحمن

الحملة تقدم باقة من الخدمات المميزة ألول مرة في سوق الحج


