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ثابت املهنا مستقبال وفد »األشغال«

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل
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قطعة )3(، شارع يوسف القناعي
3 غرف نوم، صالة، ومطبخ و2حمام 2غرفة نوم، 

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

للبيــــع

م�صاحة x 4 8 مع خدمات

حويل - �س بن خلدون

99040185

مـــحــــــــــــــــــــــل
دعـــايــــة وإعــــالن

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

�إعـــالن
تقدمت :  1- رميا عبد�لعزيز عبد�لرحمن �لعماين

                 2- ر�صا عبد�لعزيز عبد�لرحمن �لعماين

                 3- منال منري نابل�صي  

�أ�صحاب �صركة/ جمموعة تي �م �صتايل للمالب�س �جلاهزة و�الك�صو�ر�ت 

و�الحذية و�لكماليات و�لهد�يا/ت
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

تعديل �لكيان �لقانوين من ت�صامنية �إىل ذ�ت م�صوؤولية حمدودة.

ن���ص��ر  تاريخ  �أن يتقدم لالإد�رة �ملذكورة خالل �صتني يومًا من  يرجى ممن له �عرت��س 

�الإع��الن باعت��ر��س خط��ي مرف��ق��ًا ب��ه �صن��د �ملديون��ي���ة و�إال فل��ن ي��وؤخ���ذ بعني �العتبار.

تستضيفه الكويت 21 و22 اجلاري ويركز على البرامج التربوية والثقافية املوجهة للشباب

الوتيد: مؤمتر التربية العربي يستهدف حتقيق
نهضة تعليمية شاملة تواكب معطيات العصر

استراتيجية العمل التربوي 
ال���رؤى املس���تقبلية  مع 
القائمة على االستفادة من 
التربوية  كل من اخلبرات 
احمللية والعاملية جنبا إلى 
الشبابية  جنب والطاقات 

املتاحة. 
 وعل���ى صعيد متصل 
لفت���ت إل���ى أن املؤمت���ر 
س���يناقش موضوع���ات 
حيوية أخرى منها برامج 
تطوير تعلم وتعليم اللغة 
النماذج  العربية وتطوير 
املتميزة للمكتبات املدرسية 
العلمي  البحث  وتشجيع 
وتطوي���ر برامج التدريب 
الترب���وي ل���دول اخلليج 
إلى جانب دع���م اجلهود 
الكبي���رة املبذولة إلحداث 
نهض���ة تعليمية ش���املة 
تواكب معطي���ات العصر 
بهدف جعل التعليم في دول 
اخلليج متقدما ويضاهي 
التعليم  أفضل مستويات 

ف���ي ال���دول املتقدمة إلى 
جانب مواصلة التعاون مع 
املنظمات الدولية والعربية 
واإلقليمية في هذا اإلطار. 
 واش���ارت د. الوتي���د 
إل���ى أن د. املدعج رئيس 
الثال���ث  الع���ام  املؤمت���ر 
والعشرين والدكتور علي 
بن عبداخلالق القرني املدير 
العام ملكتب التربية العربي 
لدول اخلليج س���يقومان 
خ���ال املؤمت���ر بتك���رمي 
كوكبة من القادة التربويني 
السابقني تقديرا لعطاءاتهم 
ومس���اهماتهم بخبراتهم 
الراسخة في مجالي التربية 
والتعليم في منظومة دول 
مجلس التعاون اخلليجي، 
مركزة على أن املكرمني أثروا 
بجهودهم املخلصة العمل 
التربوي تاركني البصمات 
الواضح���ة التي س���تبقى 
مسجلة لهم باالعتزاز على 

مر األجيال.

الداعمة ملسيرة  املخلصة 
العمل التربوي املش���ترك 
مشيرة إلى أن هذه الدورة 
العادية للمؤمتر العام تعقد 
كل س���نتني وفقا للدورة 
املالية للمكت���ب احملددة 

بسنتني.
 وأوضح���ت د.الوتيد 
أن شحذ كافة اإلمكانيات 
والثقافي���ة  العلمي���ة 
والتكنولوجية لدعم األهداف 
االستراتيجية املشتركة بني 
دول األعض���اء في مجلس 
التع���اون وف���ي املكت���ب 
العربي لدول اخلليج يقوم 
على التنس���يق والتعاون 
والتكامل بني األعضاء في 
مجال التعليم بهدف االرتقاء 
بتربية النشء الذي يتعرض 
لتي���ارات قوي���ة مختلفة 
قد حتيد ب���ه عن الطريق 
السليم مما يستلزم التركيز 
على بناء مهارات الشباب 
وقدراته���م بحيث تتوافق 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان. 

أكدت وكيل وزارة التربية 
البرامج  الوتيد أن  د.مرمي 
التربوية والثقافية املوجهة 
للش���باب من اجلنس���ني 
ولألس���رة واملجتم���ع لها 
وجود الفت في جدول أعمال 
املؤمتر العام ملكتب التربية 
العرب���ي لدول اخلليج في 
الثالثة والعشرين  دورته 
التي يعقدها املكتب بضيافة 
الكويت ويترأس���ها نائب 
رئي���س مجل���س الوزراء 
التجارة والصناعة  وزير 
ووزي���ر التربي���ة ووزير 
التعليم العال���ي بالوكالة 
د.عبداحملسن املدعج يومي 
الثاثاء واألربعاء 21 و22 
أكتوبر اجلاري في فندق 

جي دبليو ماريوت.
 ورحب���ت د.الوتي���د 
مبناس���بة انعقاد املؤمتر 
بأصحاب السمو واملعالي 
أعضاء املؤمتر العام وزراء 
التربية والتعليم في الدول 
األعض���اء مبكتب التربية 
العرب���ي والوفود املرافقة 
لهم وباملنظمات واجلهات 
واملرتبط���ة  املش���اركة 
باملكتب ومنه���ا »األمانة 
التعاون  العامة ملجل���س 
ل���دول اخللي���ج العربية 
واملنظمة اإلسامية للتربية 
والعلوم والثقافة واملنظمة 
العربية للتربية والثقافة 
والعل���وم، ومنظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلوم 
والثقاف���ة )اليونس���كو( 
وجامعة اخلليج العربي« 
وأشادت د.الوتيد باجلهود 

د.مرمي الوتيد

خالل اجتماع حضره مديرو املناطق واإلدارات املركزية

الرشيد استعرض جتديد عقود الصيانة
واخلدمات مع جلنة »االستعدادات«

.2015/2014
وفيم����ا يخ����ص عقود 
الصيانة، أوضح املجتمعون 
انه لم يتم إلى اليوم متديد 
أو جتديد العقود في منطقة 
مبارك التعليمية، حيث جار 
اتخاذ إجراءات الربط املالي 
لعقود الصيانة 2015/2014، 
وف����ي منطق����ة األحم����دي 
التعليمية يوجد عقد شركة 

حيث تغطي بعض املناطق 
ولم يت����م متديد أو جتديد 
عق����د للمناطق األخرى من 

سنتني.
وناقش الوكيل الرشيد 
خال االجتماع مختلف عقود 
اخلدم���ات ومت االطمئنان 
إل���ى ان إجراءاتها جتري 
بشكل جيد ما عدا جتديد 
عقود التمريض والتغذية 
إلى حينه لم جتدد جلميع 

املناطق.
وتط���رق الوكي���ل إلى 
املناهج، حيث أوضح مدير 
املناهج أن���ه ال توجد أي 
مشاكل بالنسبة للكتب ما 
عدا كتاب التفسير واحلديث 
الدينية  الشريف للمعاهد 
حيث مت توريدها وسيتم 

توزيعها عن قريب.
ووجه الوكيل نحو عمل 
كت���ب عاجلة بكل ما يلزم 
من استعدادات في املناطق 
التعليمية، وذلك مبخاطبة 
اجله���ة املختصة وموافاة 
مكتبه بنسخة من أي كتاب 

يتم في هذا الشأن.

انتهى العقد في 2014/9/19، 
وفي منطقة األحمدي ينتهي 
العقد األول في 2015/3/25 
والعق����د الثاني ينتهي في 
2015/4/7، أما منطقة مبارك 
الكبي����ر التعليمية فيوجد 
عقدان م.ع/2015-2014/16 
وم.ع/2013/71-2014 وجار 
الربط  اتخ����اذ إج����راءات 
التكييف  املال����ي لعق����ود 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

الوكيل املساعد  ناقش 
الع���ام د.خالد  للتعلي���م 
الرشيد ما يتعلق بعقود 
والصيان���ة  التكيي���ف 
واخلدم���ات ف���ي مختلف 
التعليمية، خال  املناطق 
اجتماع جلنة االستعدادات 
للع���ام الدراس���ي احلالي 
بحض���ور مديري املناطق 

واإلدارات املركزية.
إلى ما  الرشيد  وتطرق 
يتعلق بعقود التكييف في 
التعليمية، حيث  املناطق 
أفاد املجتمعون بأنه لم يتم 
إلى اليوم متديد أو جتديد 
العقود، رغم انتهاء العقود 
اخلاص����ة بالتكيي����ف في 
التعليمية  منطقة اجلهراء 
نهاية سبتمبر املاضي، ولم 
توقع أي عقود جديدة أما 
في منطقة حولي التعليمية 
فعقد املنطقة األولى ينتهي 
في 2015/2/11 واملنطقة الثالثة 
2015/3/1، وفي  ينتهي في 
منطقة الفروانية التعليمية 

د. خالد الرشيد خالل اجتماعه مع اعضاء اللجنة

خالل محاضرة عن »نعمة األمن واالنتماء والوالء للوطن«

الفرحان: تكريس روح التفاني
في خدمة الوطن لدى منتسبي احلرس

»الطيران املدني«: زيادة 4% في حركة الركاب 
مبطار الكويت خالل سبتمبر

أك����د مدير مديري����ة التوجي����ه املعنوي في 
احلرس الوطن����ي العميد محمد الفرحان أهمية 
العمل التوعوي في االرتقاء بالنواحي الروحية 
واإلميانية لدى املنتسبني، وصوال إلى حتقيق 
االنضباط في العمل وتكريس روح التفاني في 
خدمة الوطن مبا يتماشى مع اخلطة االستراتيجية 
للحرس الوطني التي تولي العنصر البش����ري 
اهتمام����ا كبيرا كونه الركي����زة األولى للتنمية 

والتطوير.
وأوضح العمي����د الفرحان أن فرع العاقات 
العامة مبديرية التوجيه املعنوي ينظم سلسلة 
محاضرات ملنتسبي احلرس الوطني تغطي جوانب 
متنوعة بني القيم الدينية والتوعية وغيرها لكي 

تبث فيهم قيم والوالء واالنتماء للوطن.
وفي ذلك اإلطار أقيمت محاضرة حتت عنوان 
»نعمة األمن واالنتماء والوالء للوطن«، ألقاها 
الواعظ وكيل أول نايف سلطان جفني ملنتسبي 

احلرس الوطني في الرئاسة العامة، حيث بني 
لهم أن »حب الوطن والوالء واالنتماء له« مبدأ 
إسامي رصني يصب في حتقيق نعمتي األمن 
واالستقرار لألوطان ويتطلب منهم الكثير من 
اجلهد والتضحية للحفاظ على األمن الذي يرفل 
فيه����ا وطننا احلبيب في ظل املخاطر واألزمات 
التي جتتاح املنطقة احمليطة بنا، وساق الواعظ 
جملة من اآلي����ات واألحاديث واألقوال املأثورة 

التي جتسد قيم الوالء.
من جانبه، قال رئيس فرع العاقات العامة 
والتوعية املقدم ركن عب����داهلل صالح نزال ان 
مديرية التوجيه املعنوي تدرك خطورة املهمة 
امللقاة على عاتقه����ا في احلفاظ على معنويات 
املنتس����بني لذا تبذل جه����ودا كبيرة وفق خطة 
متكاملة لتنظيم عدد من احملاضرات واإلصدارات 
املتنوعة لتحقيق تلك األهداف النبيلة التي تصب 

في النهاية في حفظ أمن الوطن واستقراره.

قالت اإلدارة العامة للطيران املدني إن مطار 
الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب 
بنسبة 4% خال شهر سبتمبر املاضي مقارنة 

بالشهر ذاته من العام املاضي. 
وأضافت اإلدارة في بيان صحافي أمس أن 
إجمالي عدد الركاب بلغ 894 ألف راكب تقريبا 
خال شهر سبتمبر املاضي مقارنة ب� 859 ألف 

راكب تقريبا في سبتمبر 2013. 
وأوضحت أن عدد ال���ركاب القادمني عبر 
املطار بلغ خال ش���هر سبتمبر املاضي نحو 
502 ألف راكب في وق���ت بلغ عدد املغادرين 

نحو 393 ألف راكب. 
وذكرت أن إجمالي حركة الطائرات التي مت 

تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خال 
سبتمبر املاضي بلغ حوالي 8200 رحلة مقابل 
7400 رحلة في سبتمبر ،2013 مبينة أن عدد 
الرحات التجارية منها خال سبتمبر املاضي 

بلغ 7700 رحلة تقريبا. 
ولفتت إلى حتقيق حركة الشحن اجلوي 
في املطار زيادة في إجمالي احلمولة من 13.5 
مليون كيلوغرام في سبتمبر 2013 الى نحو 

16.5 مليون كيلوغرام سبتمبر املاضي. 
وأش���ارت إلى تسجيل الشحن الوارد عبر 
املطار خال سبتمبر املاضي كمية قدرها 13.2 
مليون كيلوغرام فيما بلغ الشحن الصادر نحو 

3.3 مايني كيلوغرام. 

جانب من احلضور  العميد محمد الفرحان

القرني: املؤمتر بداية ملشروعات جديدة لتطوير التعليم
قال مدير عام مكتب التربية 

العربي لدول اخلليج العربية د.علي 
القرني هنا امس ان املؤمتر العام 

الـ 23 لوزراء التربية والتعليم 
لدول مجلس التعاون األعضاء في 
مكتب التربية العربي الذي سيعقد 
في الكويت يومي 21 و22 أكتوبر 
اجلاري يجسد بداية ملرحلة ثرية 

مبشروعات تطوير التعليم في 
الدول املشاركة. 

 واضاف القرني في مؤمتر صحافي 

في مقر املكتب أن املؤمتر سيمثل 
فرصة لتبادل املعلومات والرؤى بني 

جميع الدول املشاركة »وسيشكل 
مرحلة انتقالية ونقطة انطالق 

جديدة للمكتب العربي« باعتباره 
ميثل بداية تنفيذ اإلستراتيجية 

اجلديدة للمكتب لتحقيق اهدافه. 
وذكر ان االستراتيجية اجلديدة 

تهدف الى تكثيف البرامج املوجهة 
الى النشء لتعزيز القيم والقدرات 
ومقومات املواطنة واالنتماء لديهم 

إضافة إلى دعم اللغة العربية وتعزيز 
دور األسرة في التعليم. 

 واوضح ان العمل التربوي املشترك 
أسفر عن برامج تربوية متميزة 

بفضل دعم قادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي ومتابعة من 

وزراء التربية، مشيرا الى ان جهود 
وزارات التربية والتعليم اسهمت في 
تطوير التعليم في املنطقة باعتباره 
من أولويات التنمية في دول املكتب 

العربي.
للتباحث وعرض املش���اريع 
املختلفة في محافظتي حول 
والعاصمة سواء منها اجلارية 
أو املس���تقبلية وذلك الطاع 
املواطن���ني واجلمه���ور مبا 
تقوم به وزارة األش���غال من 
أعمال في احملافظتني ويأتي 

املهنا استعرض عددًا من مشاريع 
محافظة حولي مع وفد »األشغال«

هذا العمل بجهود كبيرة من 
الوزير اإلبراهيم الذي ال يدخر 
جهدا في متابعة املشاريع عن 

كثب.

فرج ناصر

اس���تقبل محافظ حولي 
الفريق متقاع���د ثابت املهنا 
الوكيل املساعد لقطاع الطرق 
بوزارة األشغال أحمد احلصان 
ومديرة إدارة التصميم م. سهى 
أشكناني ومدير مكتب الوكيل 
س���ليمان الدوسري ورئيس 
قس���م اإلش���راف ف���ي إدارة 
التنفيذ طارق العنزي ومحمد 
ط���ال م���ن إدارة التخطيط 
واملتابع���ة وذلك للتنس���يق 
التي س���يقوم  الزيارة  حول 
به���ا وزير األش���غال ووزير 
الكهرباء واملاء م.عبدالعزيز 
اإلبراهيم بحض���ور محافظ 
حولي وعدد من أعضاء مجلس 
األمة والبلدي ووكيل وزارة 
األشغال عواطف الغنيم وذلك 


