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»كوغر« يزّكي الجالهمة نائبًا لرابطة المرأة واألسرة الخليجية

صرحت رئيسة رابطة املرأة واألسرة اخلليجية 
)وفا( س���هيلة السالم بأن أمناء مجلس العالقات 
اخلليجي���ة الدولية )كوغر( واف���ق على »تزكية 
اإلعالمية عائش���ة اجلالهمة نائبا لرئيسة )وفا( 
من أجل تفعيل سياس���ة وحتقيق أهداف )وفا( 
في املرحلة املقبلة، والتي ستشهد توسعا كبيرا 
في األنش���طة واحلمالت اخلليجية، بعد النجاح 

الكبير الذي حققته )وفا( خالل الس���نوات ال� 3 
املاضية«.

وأضافت السالم في تصريح صحافي »ان كون 
)وفا( كمنظمة دولي���ة ذات هوية خليجية تهتم 
بشؤون املرأة والطفل واألسرة اخلليجية، تعمل 
حتت املنظمة األم )كوغر(، وتسعى الى إبراز دور 
وعطاء املرأة اخلليجية، وإلى رصد ومتابعة الظواهر 

التي نعتقد انها تنتقص من كرامة وإنسانية املرأة 
اخلليجية، خصوصا بعد جناحها في تدشني حمالت 
وأنش���طة دولية وخليجية، وحتقيقها لنجاحات 
كبي���رة خالل فترة قصيرة جدا، يؤكد ان املرحلة 
املقبلة ستش���هد نقلة نوعية وتوسعا كبيرا في 
أنشطة وسياس���ة وأهداف )وفا(، من خالل فتح 

فرع ثان لها في احدى الدول اخلليجية.

السفير طاهر فرحات والفريق عبداحلميد احلجي واألنبا بيجول يقطعون كعكة احلفل

صورة جماعية للمشاركني في احلفل

جانب من الديبلوماسيني املصريني

»الزراعة« تكّثف جهودها لتقديم 
خدماتها التوعوية واإلرشادية للمزارعين

ذكرت الهيئة العام���ة للزراعة تقدميها اخلدمات للمواطنني 
بشكل ايجابي وسريع من خالل تقدمي اآلليات اخلفيفة والثقيلة 
للمزارعني الجراء عمليات استصالح االراضي الزراعية واجراء 
عمليات املكافحة لآلفات واالمراض التي تصيب النباتات من خالل 
آليات الرش واملبيدات، وتزويد املزارعني باالرشادات والنشرات 
الزراعية وبحث مشاكل املزارعني وحلها وكذلك توزيع شتالت 
الزهور واالش���جار والشجيرات وفحص عينات التربة واملياه 

اخلاصة مبزارع املزارعني.
كما تتلقى طلبات الترخيص حلفر اآلبار واقامة املنش���آت 
وتثبيت احلدود وطلبات املزارعني املتعلقة باحليازات الزراعية 
ورس���م وتنظيم وجتهيز مخططات لها، منح اعتماد التوقيع 
جللب العمال���ة الزراعية ومنح املزارع���ني تراخيص اليصال 
التيار الكهربائي وكذلك منح تراخيص القامة منشآت الدواجن، 
والقيام بالكشف على احلدائق املنزلية واحلكومية لتحديد اآلفات 
الزراعية وعالجها، تبخير او رش االرساليات الزراعية وكذلك 
اصدار شهادات مس���ح لها ومنح التراخيص الدائمة واملؤقتة 
باالستيراد ومنح طلب االستيراد وتزويد املواطنني باملبيدات 

الالزمة لوقاية حدائقهم من االمراض.
وتعمل الهيئة على وقاية النباتات من خالل فحص العينات 
النباتية وعينات التربة والسماد مخبريا لتحديد املسببات املرضية 
وفحص عينات التقاوي والبذور التي تأتي من اخلارج وكذلك 

تقدمي االرشادات اخلاصة بتربية النحل وفحص الطوائف.
وفيم���ا يتعلق بالتربة واملياه تقوم الهيئة بإجراء التحاليل 
اخلاصة لها، عمل مخططات وخرائط كتنويرية للمزارع وعمل 
تصاميم لش���بكات الري وتقدمي االستشارات الفنية وتدريب 

الكوادر الوطنية.
باالضافة على ه���ذا تقوم الهيئة بتوزيع ش���تالت االزهار 
املوسمية وشتالت االزهار والشجيرات على املواطنني واملدارس 

والهيئات.
وتقوم بالكشف على املزروعات واالشجار املثمرة ومعاينتها 
ووضع احللول املناس���بة لها، تقدمي املشورة الفنية املتعلقة 
بإنش���اء البيوت احملمية وحول اصناف احملاصيل التي ميكن 
زراعتها وكذلك االمور الفنية االخرى »كمواعيد الزراعة وانواع 
االسمدة«، وتزويد املواطنني باملبيدات الالزمة ملكافحة سوسة 
النخيل احلمراء واملصائ���د الفرمونية والكرمونية وتزويدهم 

بحبوب لقاح أشجار النخيل.

»إحياء التراث« تقيم حفاًل لتكريم طلبة حلقات تحفيظ القرآن الكريم
حتت رعاية الش���يخ مبارك العبداهلل تقيم جمعية احياء التراث 
االسالمي في ضاحية صباح الناصر حفال ختاميا لألنشطة الصيفية 
لطلبة حلقات حتفيظ القرآن الكرمي للعام )1430 ه� 2009م( وذلك مساء 
اليوم )الثالثاء( في متام الساعة 9:30 مساء في املقر الرئيسي للجنة 

الكائن في ضاحية صباح الناصر بجانب اجلمعية التعاونية.

واجلدير بالذكر ان ادارة بناء املس���اجد واملشاريع االسالمية في 
ضاحي���ة صباح الناصر تضم العديد من اللجان العاملة في اخلير، 
ومنها جلنة حتفيظ الق���رآن الكرمي التي تقوم بالعناية بكتاب اهلل 
تبارك وتعالى طوال السنة، وذلك بعقد حلقات التحفيظ لألبناء في 

املواسم والعطل، وعلى مدار السنة.

ماهر: البابا شنودة بخير وشهر رمضان تتجّسد
فيه معاني الوحدة الحقيقية بين مسلمي وأقباط مصر

أسامة أبوالسعود
كعادتها كل عام وفي اجواء 
من األلفة واحملبة الصادقة اقامت 
كنيس���ة مارمرق���ص املصرية 
بالكوي���ت غبق���ة رمضاني���ة 
بفندق الش���يراتون مساء امس 
االول جمعت حشدا من السفراء 
والديبلوماس���يني واملواطنني 
وأركان اجلالي���ة املصري���ة في 

البالد.
وألقى وزير اخلارجية املصري 
األسبق أحمد ماهر كلمة هنأ فيها 
املسلمني واألقباط بشهر رمضان 
الكرمي الذي وصفه بشهر اخلير 
وشهر تتجسد فيه معاني الوحدة 
بني جناحي األس���رة املصرية 

بشقيها املسلمني واألقباط.
وحمل ماهر في كلمته بشرى 
سارة ألقباط مصر في الكويت 
البابا شنودة  بتحس���ن صحة 
الثالث بطريرك الكرازة املرقسية 
وذلك بعد االشاعات التي سرت 
خالل االيام املاضية، مشيرا الى 
ان سماحة البابا بخير وسيسافر 
في مهم���ة رعوية الى الواليات 

املتحدة األميركية.
واستشهد ماهر بكلمات البابا 
شنودة عن حب مصر حيث يقول 
»مصر ليست وطنا نعيش فيه 

بل وطن يعيش فينا«.
واش���اد ماهر بالدور الكبير 
ألبناء اجلالية املصرية في الكويت 
في توطيد العالقات املصرية � 
الكويتية، مشيدا بدور احلكومة 
الكويتية في رعايتها للكنيسة 
املصرية، وموضحا انهم جتاوزوا 
كل املشكالت من اجل بناء كنيسة 

اقباط مصر في الكويت.
وم���ن جانبه ألقى الس���فير 
املصري طاهر فرحات كلمة هنأ 
فيها احلضور بالش���هر الكرمي، 
مشددا على معاني احملبة واملودة 
الت���ي جتمع مس���لمي وأقباط 

مصر.

ومن جهته، هنأ راعي الكنيسة 
املصرية في البالد األنبا بيجول 
اخوانه املسلمني بشهر رمضان 
الكرمي، مؤكدا انه ش���هر احملبة 
وشدد على ان اهلل تعالى خلق 
العالم كله من اب واحد وأم واحدة 
ليكونوا جميعا اس���رة واحدة 

ال���دم وبالتالي  تربطهم رابطة 
رابطة احلب.

وقال بيجول: »س���ئلت مرة 
في لقاء: هل ميكن وأنا مسيحي 
أتبرع بكنيسة؟ فأجبت: ما  أن 
تبقاش مسيحي لو ما تبرعتش 

لبناء مسجد«.

م���ن جانبه، ألقى الس���فير 
الش���يخ  البالد  البحريني لدى 
خليفة بن حمد آل خليفة كلمة 
هنأ فيها احلضور بالشهر الكرمي 
واشاد مبا تتميز به الكويت من 
ترس���يخ مبادئ وأسس حوار 

احلضارات.

خالل الغبقة الرمضانية التي أقامتها الكنيسة المصرية بالشيراتون


