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عايض السهلي

اياد اخلرافي وم.احمد املنفوحي خالل وداع الفريق املشارك في بطولة ماليزيا

تدشني حملة »برد عليهم« في األحمدي

ابتهال العميري تعرض إصدارات اللجنة

برئاسة جمال الدوسري

تشكيل لجنة تحقيق في أمور
متعلقة بالمجلس األعلى للمعاقين

عدد مجلة »البيان« لشهر يوليو
تضّمن دراسات وقراءات أدبية وثقافية

»الزراعة«: تدابير وقائية للحد
 من انتشار سوسة النخيل الحمراء

صدر العدد اجلديد من مجلة »البيان« لش���هر يوليو التابعة 
لرابطة االدباء في الكويت متضمنا الكثير من الدراسات والقراءات 
االدبية والثقافية وبعض القصائد الشعرية والقصص.  واستهل 
العدد رئيس التحرير د.خالد رمضان بكلمته التي حملت عنوان 
»م���اذا يريد املثقفون؟«، مبينا فيه���ا دور رجاالت الدولة ونواب 
مجلس االمة في دعم الثقافة الكويتية منذ حوالي خمسني عاما الى 
اآلن.  واشتمل باب الدراسات على دراسة مقدمة من د.محمد مريني 
حملت عنوان »النزعة االخبارية في النقد العربي القدمي«، متحدثا 
فيها عن املمارسة النقدية وحضور »النزعة التاريخية االخبارية 
في مناذج من كتب التراجم والطبقات« الشعرية التي تعتبر من 
اش���كال املوازنة اجلماعية بني الشعراء.  وفي باب القراءات كتب 
محمود قاسم »مغامرة اللغة في رواية عقيدة رقص«، وهي عبارة 
عن قراءة لرواية ميس العثمان ومغامرتها اللغوية »بالبجث عما 
يسمى باملفرد اللغوي االضافي او البديل او التفسيري«، مضيفا 
ان الكاتبة قررت الدخ���ول في معترك خاص بها عنصر املغامرة 
اللغوية.  وحاور عبداهلل عيس���ى الشاعر يعقوب السبيعي في 
باب احلوار متحدثا عن »الرواية لن تسحب البساط من الشعر«، 
وكتب عبدالرحمن حمادي »نزار قباني على منهج التحليل النفسي« 

في باب املقاالت. 

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انه نظرا 
خلطورة سوسة النخيل احلمراء واثرها املدمر على اشجار نخيل 
التمر بصفة خاصة اتخذت عددا م���ن التدابير الوقائية للحد من 
انتش���ارها في مناطق تواجد اش���جار النخيل في البالد سواء في 
املناطق الزراعية ب� »الوفرة والعبدلي« او في الشاليهات او احلدائق 
املنزلية ومنها اعداد خطة وطنية ملكافحة احلشرة في مختلف مناطق 
الكويت وتوفير وس���ائل املكافحة من ادوية وجتهيزات ومعدات 
وعمالة وآليات والقيام بعمليات الكشف الدوري على النخيل في 
هذه املناطق باالضافة الى متابعة التطورات التقنية والوس���ائل 

واالساليب احلديثة في مكافحة احلشرة واحلد من انتشارها.
وقد قامت الهيئة بالتعاون والتنس���يق م���ع املنظمة العربية 
للتنمية الزراعية بتنفيذ املرحلتني االولى والثانية ملشروع املنظمة 
االقليمي للمكافحة احليوية لسوسة النخيل احلمراء وحفارات الساق 
واجلذور بدول اخلليج العربية وذلك باستخدام اسلوب املكافحة 
احليوية اآلمن بيئيا عن طريق دراسة سلوك وبيولوجية احلشرة 

واكتشاف واستخدام فطريات واعداء طبيعيني لها.
واوضحت ان خطورة احلش���رة تكمن ف���ي خصوبتها البالغة 
وصعوبة اكتشاف االصابة مبكرا وقدرتها على الطيران الى مسافات 
بعيدة قد تصل الى 1500 متر خالل س���اعات الليل كما انها تفضل 
مهاجمة النخي���ل الذي يقل عمره عن 10 س���نوات حيث ان جذع 
النخلة في هذا العمر يكون غضا وسهال اختراقه وان الطور اليرقي 
للسوسة هو االخطر كونها تتغذى فيه على االنسجة احلية داخل 

جذع النخلة مما يؤدي الى موتها.
واستطردت في احلديث عن مظاهر واعراض االصابة بوجود 
س���وائل صمغية »كرميية او بني���ة« ذات رائحة كريهة عن جذع 
النخلة وكذلك وجود نش���ارة لينة لها نفس الرائحة على اجلذع 
وموت بعض الفسائل حول جذع النخلة »األم« حيث ميكن فصلها 
بسهولة باليد بسبب اهتراء وتآكل قاعدة الفسيلة كما يالحظ وجود 
بعض اطوار احلشرة في منطقة االصابة اسفل الفسيلة، اصفرار 
وموت بعض السعف وبإزالته يالحظ وجود بعض اطوار احلشرة 
بجانب موت القمة النامية للنخلة وميل رأسها على احد اجلوانب 

وذلك في حالة االصابة املتأخرة.

اصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي القرار 
الوزاري رقم 114 واخلاص بش���أن تش���كيل جلنة حتقيق في أمور 

متعلقة باملجلس األعلى لشؤون املعاقني.
وجاء في القرار تشكل جلنة حتقيق برئاسة جمال الدوسري الوكيل 
املساعد للشؤون القانونية وعضوية التالية أسماؤهم: بدرية علي 
املكيمي � مدير ادارة التحقيقات والعقود نائبا للرئيس، وليد ناصر 
العريفي � مدير ادارة املكتب الفني، دالل شجاع املطيري � رئيس قسم 
التحقيقات بإدارة التحقيقات والعقود، محمد عبداللطيف السجاري 
� رئيس قس���م املراجعة املالية بإدارة الشؤون املالية، هشام محمد 
عبداخلالق � اختصاصي قانوني بإدارة التحقيقات والعقود، أمينة 
سالم املصيطف � اختصاصي قانوني بإدارة التحقيقات والعقود، فهد 
عطية احلمدان � باحث قانوني بإدارة التحقيقات مقررا، عبداحلميد 

عوض خميس � محاسب بإدارة الشؤون املالية.
وتختص اللجنة املشار اليها بالتحقيق حول ما اثير بشأن الدعم 
التعليمي واصدار شهادات اثبات االعاقة الصادرة عن املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني، ولها في سبيل ذلك استدعاء من تراه مناسبا لسماع 
أقواله وأخذ افادته في شأن ما هو منوط بها في التحقيق حوله، كما 

لها االطالع على جميع املستندات والوثائق الالزمة ألداء مهمتها.
وعلى اللجنة اجناز مهمتها ورفع تقريرها الينا خالل فترة غايتها 
ثالثة ش���هور اعتبارا من تاريخ صدور القرار ما لم تقتض مصلحة 

التحقيق متديد الفترة وذلك بناء على قرار يصدر بهذا الشأن.
ويعم���ل بهذا الق���رار اعتبارا من تاريخ ص���دوره، وعلى جهات 

االختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

أكد رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي اهمية املالحظات حول 
املقررات الدراسية في شتى املجاالت والسيما مادة التربية اإلسالمية 
اذا كانت تلك املالحظات هادفة وموضوعية، مشيرا الى ان اي تغيير 
ال يكون اال من خالل اللجان الفنية املختصة واألهم من ذلك التأكيد 
على بعض املفاهيم والقيم التي يحتاجها املواطن للحفاظ على هويته 

اإلسالمية والعربية.
وذكر ان مناهج التربية االسالمية في وزارة التربية حتترم جميع 
األديان والطوائف وال متس بطائفة معينة أو مذهب، كما انها تعزز 
تعاليم الدين االسالمي وتسعى الى تثبيت العقيدة في نفوس الطالب 
وتبصيرهم بأمور دينهم وذلك من خالل التأكيد على الهدف الشامل 
للتربية بالكويت. ودعا السهلي وزيرة التربية د.موضي احلمود الى 
النأي باملناهج عن اي تدخالت وان اي تغيير في املناهج ال يكون اال 
من قبل اهل االختصاص عبر اللجان والتواجيه الفنية املتخصصة 

في كل مادة دراسية.

يخاطب االبناء يهدف الى تعزيز 
الروابط االسرية واالجتماعية في 

أوساط االسر.
وذكر ان مشروع »رب ارحمهما« 
يسعى الى تعزيز التواصل االسري 
بني افراد االسرة التي هي في الواقع 
نواة املجتمع من خالل اهداء االبن 
او االبنة ألحد الوالدين او كليهما 
وقفية يبقى أجرها في احلياة وملا 

بعد املمات.
واشار الى ان الوقفية حتوي في 
طياتها لفتات وفاء كبيرة، حيث 
ميكن لالبناء التبرع بوقفية عن 
الوالدين املتوفني ايضا كما أفتى 
الكثير من اهل العلم مستش���هدا 
باحلديث اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله اال من ثالث صدقة جارية.

وبنينّ ان قيمة الهدية الوقفية 
على ثالث فئات سهم البر الوقفي 
وقيمته 100 دينار وسهم العرفان 
وقيمته 300 دينار وسهم االحسان 
وقيمته 500 دينار، مشيرا الى ان 
االمانة على استعداد لالجابة على 
أي استفس���ارات تخص مشروع 
الوقفي���ة وتس���تقبل وقفي���ات 
احملس���نني من حس���اباتهم على 
حس���اباتها البنكية والتي تقوم 
من فورها بإصدار شهادة وقفية 
لتقدميه���ا للوالدين، موضحا ان 

خير البر عاجله.
اجلدير بالذكر ان االمانة لديها 
الكثير من املشاريع الوقفية التي 
تخص حاالت عدة وتخدم عليها 
منها: وقفية اليتيم وورثة االنبياء 
لتحفيظ القرآن ووقفية االس���ر 

املتعففة وغيرها من الوقفيات.

توجه وف���د من ادارة علوم الطيران بالنادي 
العلمي الى ماليزيا للمشاركة في البطولة الدولية 
ملسابقة السيارات الالس���لكية التي تبدأ اليوم 

وتستمر ستة ايام.
وقال الن���ادي ان الكويت هي الدولة العربية 
الوحيدة التي ستشارك في البطولة اضافة الى 
16 دول���ة منها الصني واليابان وتايوان وتايلند 

وماليزيا.
واشار الى ان املسابقة ينظمها االحتاد اآلسيوي 
لسباق السيارات الالسلكية الذي يتبع االحتاد 

الدولي لسباق السيارات الالسلكية.
من جهة اخرى توجه وفد من النادي العلمي 
الى دمشق للمشاركة في معرض الباسل لالبداع 
واالختراع ال� 14 الذي بدأ امس ويستمر يومني.

وقال رئيس الوفد مدير املركز الرئيسي عبداهلل 
العويس ان الوفد يشارك في املعرض مبشروعاته 

العلمية التي نفذتها اقسام النادي.
ويضم الوفد اضافة الى العويس فهد الشمري 
ويونس الشطي وعبدالوهاب خداده ومصطفى 
يونس وعيسى عبدالرحمن وفهد البصري وسلمان 
العتيبي وطه علي ومشاري هاشم وعبداللطيف 

بورحمة.

وفد آخر إلى دمشق لحضور معرض اإلبداع واالختراع

النادي العلمي يشارك في بطولة ماليزيا الدولية للسيارات الالسلكية

جمعية المعلمين: أي تغيير للمناهج
يكون من خالل اللجان الفنية فقط

موظفون كسبوا دعاوى قضائية ضد »التجارة«
بعد قرارات صدرت بإلغاء ترقياتهم متطوعة توزع 1000 حقيبة هداية  من »التعريف باإلسالم«

قام���ت املتطوع���ة بلجن���ة 
التعريف باإلسالم النسائية بفرع 
العميري خالل  ابتهال  الساملية 
شهر بتوزيع اكثر من 1000 حقيبة 
هداية في مختلف مناطق الكويت 
املباشر للندوات  على احلضور 
والتجمع���ات اخلاصة بالعمالة 
األجنبي���ة املختلفة، وقد بدأتها 
مبشاركة فعالة في معرض صالة 
أفراح خيطان والذي اس���تمرت 
أنشطته ملدة ثالثة أيام مت خاللها 
توزيع 150 حقيبة دعوية بلغات 
متعددة ومت ايضا توزيع العديد 

من اصدارات اللجنة املتعددة.
وعلى صعي���د متصل، كان 
للعمي���ري مش���اركة فعالة في 
اليرم���وك حيث قامت  معرض 

الراجحي: على اآلباء إرشاد أبنائهم
إلى ما يثري معارفهم ويرّشد سلوكياتهم

العامة للجان  االمان���ة  حثت 
الزكاة بجمعية االصالح االجتماعي 
االبناء الى االلتف���ات للمفيد من 
السلوكيات في شغل أوقات الفراغ 
خالل فترة الصيف واالنتباه الى 
النشاطات ذات القيمة االخالقية 
والتي يعرض بعضها مؤسسات 

النفع العام داخل الكويت.
وأوضح أمني عام االمانة العامة 

للجان الزكاة س���عد الراجحي ان 
على اآلباء ايضا مس���ؤولية في 
توجيه االبناء الى ما يثري معارفهم 
ويرشد س���لوكياتهم، خصوصا 
في فترة الصيف وأثناء العطلة 

الصيفية.
وكش���ف الراجحي ان االمانة 
اعدت مشروعا وقفيا جديدا بعنوان 
»رب ارحمهما كما ربياني صغيرا« 

»التجارة« أصدرت قرارًا للسماح لشركات الدواجن بتصدير بيض المائدة

عاطف رمضان
كشفت مصادر ل� »األنباء« ان بعض املوظفني 
في وزارة التجارة والصناعة الذين رفعوا دعاوى 
قضائية ضد الوزارة بس���بب ترقياتهم »صدرت 
قرارات بإلغاء ترقياتهم« خالل الفترة املاضية كسبوا 
هذه الدعاوى. واضافت: ان الوزارة ستستأنف هذه 
االحكام، علم���ا أن هذه الترقيات متت خالل العام 
2007 أو »2008« وكانت حجة »التجارة« ان قرارات 

ترقياتهم كانت مخالفة بناء على ش���روط ديوان 
اخلدمة املدنية. واوضحت املصادر ان القرار االداري 
له فترة حتصني حتى وان كان مت »باخلطأ« اال ان 
هذه القرارات مضت عليها سنوات. واشارت املصادر 
الى انه بدخول شهر ديسمبر املقبل ستصدر محكمة 
االستئناف قرارا يلزم الوزارة باالحكام الصادرة 
لصالح هؤالء املوظفني، االمر الذي يجعل الوزارة 

تلغي جميع القرارات السابقة.

بتوزيع 260 حقيبة دعوية خالل 
هذا املعرض باالضافة الى العديد 
من نسخ القرآن الكرمي املترجمة 

بالعديد من اللغات.
وأوضحت أن جناح التعريف 

باإلسالم في معرض اليرموك القى 
قبوال واسعا من قبل الرواد الذين 
حرصوا على املشاركة في أنشطته 
والتعرف على أهم أنشطة اللجنة 

وأبرز اصداراتها.

عاطف رمضان
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« في عددها الصادر 
11 يوليو اجلاري أن »التجارة« استجابت لكتاب 
بعض شركات الدواجن والذي قدمته للوزارة 
بشأن رفع حظر تصدير بيض املائدة احمللي 

وتتوجه الصدار قرار قريبا، أكدت املصادر 
ان الوزير احمد الهارون اصدر قرارا وزاريا 
ينص على الغاء القرار اخلاص مبنع التصدير 
واعادة تصدير البيض احمللي واملس���تورد 

شريطة عدم رفع االسعار في السوق.

موسم الرطب يبدأ باألصناف المبكرة في األسواق
� كونا:  الفضل����ي  منتهى 
بدأ موس����م الرط����ب )البلح( 
مع انتص����اف فصل الصيف 
باالصناف املبكرة في االسواق، 
بينما هن����اك اصناف اخرى 
التزال موجودة على اشجار 
النخي����ل، فهذه الثمرة تعتبر 
فاكهة الصيف في منطقة شبه 
اجلزيرة العربية مع ما حتمله 
من تنوع وتعدد في االشكال 

واملذاقات.
وقال مدير ادارة االرش����اد 
الزراع����ي في الهيئ����ة العامة 
الس����مكية  للزراعة والثروة 
غامن الس����ند امس ان موسم 
جني الرطب في بدايته لذلك 
فان االصناف املبكرة النضج 
ترى في االسواق حاليا على ان 
تلحقها االصناف االخرى التي 

تتأخر تباعا في النضج.
واوضح ان من االصناف 
املبك����رة التي يتم جنيها اآلن 
صن����ف »الس����عمران« بينما 
»البرح����ي« و»االخ����الص« 
يعرضان في منتصف املوسم 
وتتأخر بعض االصناف مثل 

»هاللي« الى آخر املوسم.
وأضاف الس����ند ان هناك 
آالف االصناف من ثمار البلح اال 
ان اهم اصناف اشجار النخيل 

االصناف املرغوبة مثل الزهدي 
والبرحي والصقعي والبرني 
والريان والصيحاني والديري 
والبرمي والسكري واالخالص 
واحليجاب والرزير والشيسي 
واحلامتي واحلالوي ونبوت 
السيف وليلوي. وقال ان الرطب 
النظام  يلعب دورا كبيرا في 
الغذائي لالنسان في املناطق 
الصحراوي����ة نظرا الحتوائه 
على عناصر غذائية هامة من 
ڤيتامني )أ( بنسبة عالية كما 
يحتوي عل����ى ڤيتامني )ب1( 
وڤيتامني )ب2( اضافة الى غنى 
التمور بشكل عام باملعادن مثل 
البوتاسيوم واحلديد واأللياف 

والسكريات

الكويت هو  ف����ي  املزروع����ة 
»البرحي« حيث يحتل مكانة 
كبيرة سواء بني املزارعني او 
املستهلكني نظرا جلودة ثماره، 
مش����يرا الى ان ثمرة البرحي 
اسطوانية الى كروية الشكل من 
صغيرة الى متوسطة احلجم 
املراحل  وطعمها مرغوب في 
املختلفة من النضج سواء كانت 

»خالل« او رطبا او مترا.
وأش����ار ال����ى ان صن����ف 
»االخالص« يعتبر من األصناف 
املمت����ازة ويس����وق رطبا او 
مترا بأس����عار عالية مقارنة 
باألصناف االخرى كما يصلح 

رطبه للتخزين.
الس����ند ع����ددا من  وذكر 

»صناعة الكيماويات البترولية« تدّشن حملة »بّرد عليهم«
حت���ت رعاية وحضور رئيس مجل���س االدارة والعضو املنتدب مها 
حسني، مت تدشني حملة »برد عليهم« من خالل عمل جوالت في محافظة 
االحمدي لتوزيع املياه الباردة والعصائر واآليس كرمي على العاملني في 
االماكن املفتوحة واملعرضني الرتفاع درجات احلرارة وظروف الطقس 

القاسية في هذه الفترة من السنة.
وتأتي ه���ذه املبادرة ضمن حملة »برد عليهم« وهي احد االنش���طة 
الصيفية ملجموعة االتصال واخلدمات في الشركة ملساعدة العاملني في 
االماكن املكشوفة، وتأدية لدورها في املسؤولية االجتماعية والتواصل 

مع جميع فئاته.
من جانبه،قال رئيس مجموعة االتصال واخلدمات عبدالهادي الهاجري: 
نتوجه بالشكر لالدارة والعاملني في شركة صناعة الكيماويات البترولية 
والشركات املس���اهمة في احلملة لدورهم الكبير في اجناح هذه احلملة 

وللدعم والتأييد الكامل لهذه املبادرة االنسانية.
واشاد الهاجري باحلملة، معتبرا انها ترجمة صادقة الهتمام الشركة 
بالعمل داخل وخارج الشركة ولسعيها لتقدمي الدعم واملساعدة بكل الوسائل 

املتاحة والعمل على بذل كل اجلهود خلدمة املجتمع بشكل عام.
والقت اخلطوة التش���جيع والترحيب من اجلميع والتي ساهمت في 
تخفيف ظروف العمل في اجلو احلار الرطب وش���كلت مبادرة انسانية 
طيبة واحساسا عاليا باملسؤولية جتاه جميع فئات وشرائح املجتمع.

لإر�صال ال�صرية الذاتية  اخلا�صة  بكم على الفاك�س

25736821
hr3010@hotmail.com :اأو عرب المييل
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البـرامـج املحا�صبية ذات الفـروع املتعـددة
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