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مكتب شؤون الحج نظم ورشة عمل لتعريف الحمالت بآلية العمل مع التطورات الجديدة

حجاج الكويت ودول الخليج يستفيدون من بدء تشغيل »قطار المشاعر« هذا العام
ليلى الشافعي

أعلن مدير مكتب شؤون احلج 
التابع لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية رومي الرومي ان قطار 
املشاعر سيستخدم للمرة األولى 
في مناسك حج هذا العام وسيكون 
حجاج الكويت ودول اخلليج فضال 
عن حجاج الداخل من السعودية 
ضم����ن الفئ����ات املس����تفيدة من 

تشغيله.
وطالب الرومي أصحاب احلمالت 
بإعداد هيكل إداري لفريق التفويج 
مع االلتزام مبواعيد رحالت القطار، 
واختيار موظفي التفويج بعناية 
وتدريبه����م وإلزامهم بزي موحد 
وعمل لوحات إرش����ادية تس����هل 
اس����تدالل احلجاج على احلمالت 
اخلاصة به����م إضافة الى جتهيز 
فريق التفويج بوسائل اتصاالت 
»برافو«. جاء ذلك في كلمة للرومي 
خالل ورش����ة العمل التي نظمها 
مكتب ش����ؤون احل����ج للتعريف 

من جهته، ق����ال رئيس بعثة 
احل����ج د.خال����د املذك����ور ان هذا 
القطار  املوسم سيشهد تس����يير 
بني املش����اعر، كما ذك����ر الرومي، 
وذلك بدءا م����ن عرفات ومزدلفة 
ال����ى منى والى اجلم����رات مرورا 
مبخيمات حمالت احلج اخلليجية، 
حيث سيتم تشغيله هذا املوسم 
بنس����بة 35%، كما أبلغتنا جلنة 

احلج السعودية.
املذكور على ما تقدمه  وأثنى 
حكومة خادم احلرمني حلجاج بيت 
اهلل، قائال: كل عام نذهب فيه الى 
مكة املكرمة جند ترتيبا وتنظيما 
واهتماما من احلرم الى املش����اعر 
من قبل حكوم����ة خادم احلرمني 
الش����ريفني، مؤكدا ان تسيير هذا 
القطار سيسهل الكثير على احلجاج 
وييسر عليهم، وأكد أهمية التقيد 
بالتعليم����ات واإلرش����ادات التي 
تصدرها اململكة العربية السعودية 

واملسؤولون عن احلج.

املقدسة بحضور  بقطار املشاعر 
رئيس بعثة احلج د.خالد املذكور 
وأصحاب احلمالت مساء اول من 

امس في مسجد الدولة الكبير.
وب����ني الروم����ي ان القطارات 
س����تكون مزودة بجمي����ع أنظمة 

السالمة العاملية وشاشات ونظام 
معلومات����ي متكام����ل بالصوت 
والصورة ونظام تلفزيوني للمراقبة 
داعيا أصحاب احلمالت الى توضيح 
ه����ذه اخلدمة للحجاج، الس����يما 
إلسهامها في تخفيف االزدحام فترة 

االنتظار التي كان يعاينها احلجاج 
وتصل الى عدة ساعات أثناء أداء 
مناسك احلج، خصوصا ان مخيمات 
الفئات املستهدفة مجاورة حملطات 

القطار.
ولفت الى ان املسافة الزمنية 

بني احملطة األولى في مشعر عرفات 
ومحطة جس����ر اجلمرات نحو 15 
دقيقة، مؤكدا ان النقل سيكون بني 
مشعر عرفات الى مشعر مزدلفة 
او من مزدلفة الى مشعر منى، وان 
املسافة بني املشعر واآلخر تتراوح 

بني 5 و7 دقائق.
وتاب����ع ان النقل م����ن مرحلة 
التصعيد سيكون من مشعر منى 
الى مشعر عرفات وسيكون عبر 
محطة اجلمرات ومحطة نقل منى 
1 و2، ومن محطة مزدلفة 3، وان 

الركاب في مشعر عرفات  تنزيل 
سيكون في محطة عرفات 1 و2 و3، 
مؤكدا ان عدد احملطات التي ستعمل 
خالل موسم احلج اجلاري يبلغ 
9 محطات تعمل كلها وفق نظام 

إرشادي مبواصفات عاملية.
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

اإعـــــالن

تقدم : 1- عبداهلل فرحان علي العنزي

           2- عــــلــــي عيــــدان عبـــدالــكـــريــــم

اأ�سحـــــــاب �سركة/ الزبرجـــــــد الدولية للتجارة 

العامـــــــة واملقاولت . بطلب اإىل اإدارة ال�سركات 

عيـــــــدان  علـــــــي   / خـــــــروج  التجـــــــارة:  بـــــــوزارة 

عبدالكرمي ودخـــــــول �سريك جديـــــــد.  تعديل 

بنـــــــد الإدارة لي�سبـــــــح: ذو الفقار حممد املهلة 

) منفردًا(. يرجى ممن له اعرتا�ض ان يتقدم 

لاإدارة املذكورة خـــــــال ثمانية ع�سر يومًا من 

تاريخ ن�سر العان باعرتا�ض خطي مرفقًا به 

�سند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

جانب من املشاركني في ورشة العملد.خالد املذكور ورومي الرومي

م.فيصل الدويح

بدء التسجيل في رحلة الحج الثامنة للمهندسين وعوائلهم

الحميدان: برامج تدريبية للموظفين الجدد
أكدت االمني العام باالنابة لالمانة العامة لالوقاف 
اميان احلميدان، أهمي���ة البرامج التدريبية التي 
تقدمها االمانة العام���ة لالوقاف ملوظفيها اجلدد 
سنويا ممثلة في ادارة التطوير االداري والتدريب 
والتي تستعني خاللها مبحاضرين من كل االدارات 
التابعة لألمانة. وقالت احلميدان: اننا في االمانة 
نهدف من خالل هذه البرامج التدريبية والدورات الى 
تهيئة املعينني اجلدد اداريا وفنيا لتأهيلهم لالنتاج 
ولالندماج في الوض���ع الوظيفي اجلديد عليهم، 

فهذه الدورات مبثابة املرشد املعني ملا سيكلفون 
باجنازه من مهام توكل اليهم. اء ذلك خالل استقبال 
احلميدان ملدير ادارة التطوير االداري والتدريب 
باالمان���ة وفاء العماني واحملاضرين الذين قاموا 
بتنفيذ تل���ك البرامج والدورات التدريبية والتي 
عقدت على مس���رح محمد عبداحملسن اخلرافي 
باالمانة على مدى اربعة ايام وهم: عماد املطوع، 
سعاد السهلي، وائل الشطي، فاطمة الشاهني، هناء 

الكلبي، اسراء الكندري ومحمد يوسف.

اعلنت جمعية املهندسني الكويتية فتح باب التسجيل في رحلة 
احلج الس���نوية التي تقيمها للعام السابع على التوالي العضائها 

ولعوائلهم.
واوض���ح مدير عام اجلمعية باالنابة م.فيصل الدويح ان رحلة 
اجلمعية هذا العام متتاز بتوافر كل اخلدمات من خالل البعثة املرافقة 
للمهندس���ني واملهندسات وعوائلهم، مشيرا الى تواجد فريق طبي 

واداري ودعاة للمساعدة على ادارة املناسك على اكمل وجه.
واضاف ان اجلمعية س���تقدم خصومات خاصة العضائها كما 
خصصت هواتف خاصة لالتصال واحلجز والتسجيل، مضيفا ان 
فريقا من املهندسني واملهندسات س���يرافق احلملة ليقوم بتوفير 
سبل الراحة للحجيج وتأمني افضل االجواء لهم، داعيا املهندسني 
واملهندسات الى االستفادة من العروض املميزة التي تقدمها اجلمعية 
لهم بالتعاون مع حملة الدويس���ان م���ن خصومات ومزايا اخرى 

تساعدهم مع عوائلهم على تأدية فريضتهم.

»تربية األبناء.. تحدٍ ومسؤولية« في »السراج«

جانب من احلضور

انطالقا من حرص ادارة السراج 
املني���ر على تدري���ب موجهيها 
ومعلميها وتنمية مهارات التفكير 
لديهم مبا يس���اعدهم على اداء 
دورهم التربوي في رعاية ابنائنا 
وبناتنا طلب���ة وطالبات مراكز 
ادارة السراج املنير، اقامت االدارة 
برنامجا تدريبيا بعنوان »تربية 
األبن���اء.. حتدي ومس���ؤولية« 
حضره عدد من مدرسي ومدرسات 
الس���راج  وموجهي وموجهات 

املنير.
في ه����ذا اإلطار، صرح مدير 
ادارة الس����راج املني����ر عبداهلل 
الكندري ب����أن هذه الدورة التي 
حاضر فيها د.عيسى الظفيري 
الى تعريف املش����اركني  تهدف 
التربوي����ة املعاصرة  باملفاهيم 
التي متكنهم من توظيف اساليب 
التدريس في املواقف التعليمية 
واحلياتي����ة املتنوعة، الفتا الى 
ان الدورة شرحت بعض النقاط 
املهمة املتعلقة بالتحديات التي 
تواجه العاملني باملجال التربوي، 
س����واء كانوا مدرسني او اولياء 
التحديات  امور، وتكمن ه����ذه 
في وجود القن����وات املفتوحة، 

يكون على علم بها من يتصدى 
لهذه املهمة الكبيرة، من هذه االمور 
التعبي���ر عن احملبة  والصفات 
ملن يتلقون اجلوانب التربوية، 
ف���ال نبخل عليه���م باظهار هذه 
احملبة، سواء البنون او البنات، 
مع مراعاة اس���تخدام العبارات 
اجلميلة والثناء احلسن عليهم، 
ذاك���را ان النبي ژ كان يالطف 
ابناءه وبناته، مع ضرورة املرونة 

معهم واالخذ بااليسر.
وفي اخلتام، اوضح الكندري 
ان خطط التدريب للعام الدراسي 
2010 � 2011 حتتوي على الكثير 
التدريبية ملختلف  البرامج  من 
الوظائ���ف التربوية في االدارة، 
املدرس���ني واالداريني في  داعيا 
مراكز السراج املنير الى ضرورة 
االهتم���ام وبااللتح���اق مبث���ل 
هذه الدورات والتي من ش���أنها 
ان تضي���ف اضاف���ات تنموية 
وتأهيلية تسهم بدورها في رفع 
املستوى العام للعملية التعليمية 
والتربوية مبراكز السراج املنير، 
ومبا يع���ود بالنفع على ابنائنا 
وبناتنا منتس���بي ومنتسبات 

مراكز السراج املنير.

الس����يما االباحية منها، اضافة 
الى وجود املواقع االباحية التي 
تبث س����مومها وتستهدف في 
املقام االول الش����باب والشابات 
في املراحل العمرية االولى، ذاكرا 
ان هذه املواقع املشبوهة ال تألو 
جهدا في بث سمومها الصطياد 
الشباب من التركيز على االفالم 

التي تس����تهوي  االلكتروني����ة 
االطفال في هذه الفترة العمرية 
ان االلعاب  اخلطيرة، مضيف����ا 
التي يستخدمها االوالد والبنات 
اصبحت غير احلالة التي كانت 
عليها في املاضي، فقد تتراقص 
وحتتوي على موسيقى صاخبة 
حتى االلبسة التي تلبسها هذه 

االلعاب، متثل ثقافة املجتمع غير 
املسلم، باالضافة الى العديد من 
هذه التحديات التي تواجه ا لبنني 
والبنات الذين هم اغلى ما منلك 

في هذه احلياة.
الكندري  واضاف عب���داهلل 
ان د.الظفي���ري بعدما ذكر هذه 
التحديات ذكر عدة امور يجب ان 

)أنور الكندري(


