
محلياتاالربعاء  4  نوفمبر  2009   6

 منصور: خريجو دورة الصحافي الشاملالبدر: توزيع 60 حديقة على جميع المناطق 
مالمح مستقبل اإلعالم الكويتي

خالل مؤتمر صحافي في األكاديمية األميركية لإلبداع لتخريج 100 إعالميخالل جولة قام بها على منطقة العقيلة

م.جاسم البدر وحزمي اجلالل خالل جولة في العقيلة

)فريال حماد(أنيس منصور ويوسف الرفاعي خالل املؤمتر الصحافي

فرج ناصر
اعرب رئي����س مجلس االدارة 
والمدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر عن س����عادته بتواجده في 
منطقة العقيلة بدعوة من مختار 
المنطقة حزمي الجالل، موضحا ان 
هذا يدل على حرص المختار على 
اهالي المنطق����ة، وقد قام بجولة 
تفقدية على منطقة العقيلة اطلع 
خاللها على الزراع����ة التجميلية 
ف����ي المنطقة ومواق����ع الحدائق 
المخصصة للهيئة واستمع لمطالب 
اهالي المنطقة التي نقلها المختار 
وذلك بحضور عدد من المسؤولين 
في الهيئة ومدير العالقات العامة 

شاكر عوض.
وبين ان االهداف االساسية في 
اس����تراتيجية الهيئة هي تطوير 
المناطق الزراعية، مشيرا الى ان 
الحكومة تعطي جل اهتمامها لهذا 
الموضوع وم����ن ضمنها تطوير 
المناطق وتحسين الظروف البيئية 
داخل المناطق السكنية والعمرانية، 
مضيفا ان تطوير المناطق يتطلب 
جهدا كبي����را والهيئ����ة دائما في 
ميزانياته����ا المخصص����ة تراعي 
هذه األم����ور حيث يعتبر تطوير 
المناطق من البرامج المس����تمرة 

والدورية.
واشار الى ان منطقة العقيلة من 
المناطق التي سنطورها وسنتوجه 
ايض����ا الى مناط����ق اخرى ونرى 
النواقص الزراعية سواء النقص 
في االماكن الترفيهية او الحدائق 

رندى مرعي
أني���س  اعتب���ر األدي���ب 
منصور أن اإلع���الم الكويتي 
تقدم بشكل كبير غير ان هذه 
املادة اإلعالمية ترتكز بشكل 
كبير الى السياسة والرياضة 
وحصة الثقافة األدبية والعلمية 
في الصحافة الكويتية قليلة، 
مشددا على ضرورة إيالء هذه 
املجاالت فسحة أكبر في الساحة 

الصحافية الكويتية.
كالم منص���ور جاء خالل 
مؤمتر صحافي في األكادميية 
األميركية لإلعالم مبش���اركة 
إدارة املعهد  رئيس مجل���س 
الرفاع���ي وحضور  يوس���ف 
اإلعالمي وجدي احلكيم ملناسبة 
تخريج 100 متدرب في دورة 
الصحافي الشامل التي أعدها 
املعهد. وخالل املؤمتر قال أنيس 
الطلبة هم  منصور إن هؤالء 
مالم���ح مس���تقبل اإلعالم في 
الكويت، الدولة التي باتت تؤمن 
كل احتياجات أبنائها وأصبحوا 
يتلقون علمه���م فيها لوجود 
صروح تعليمي���ة وأكادميية 
عالية املس���توى تغنيهم عن 

السفر الى اخلارج.
وعن ال���دورة التي نظمها 
املعهد قال منصور إن املعهد كان 

الكويت فقال البدر ان هذه الخطة 
طموحة وتمت دراس����تها ووضع 
تفاصيلها حيث ان هناك تطويرا 
وتوجه����ا كبي����را الن تكون هذه 
الحدائ����ق عامل جذب للمواطنين 
فقمنا بادخال عدة افكار حيث لدينا 
اتصال مباش����ر مع الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ونناقش معهم 
كيفية تطوي����ر الحدائق لنجعلها 
للعامة ويس����تفيد منها س����كان 
المنطقة، مضيف����ا ان هناك عدة 
اقتراح����ات ايضا س����يتم طرحها 
ومناقشتها في اجتماع رسمي مع 
هيئة الشباب في االسبوع المقبل 
حيث سيتم طرح وتبادل االفكار 

لنخرج بالصيغة النهائية.
وبين ان هن����اك توجها وفكرا 
جديدا تمت مناقشته مع الفنيين 
لدى هيئة الزراعة وهو ازالة اسوار 

في عهد الرأسمالية لم يظهر أدباء 
وكتاب، وانتعاش األدب في العهد 
القمعي دلي���ل على ان ال عالقة 
لألمر بالسياسة بل بقدرة الكتاب 

على املقاومة.
كما حتدث منصور في املؤمتر 
عن الواقع السياسي في املجال 
األدبي قائال انه كان على عالقة 
وطيدة بالرئيس املصري الراحل 
أنور السادات الذي كان له سنوات 
غير رسمية وس���رية واستفاد 
منصور بدوره من هذه العالقة 
بالتعرف على بعض الشخصيات 
السياسية والتي شكلت له مادة 

او المنتزهات، مضيفا ان هذا األمر 
موضوع في برنامج عمل الحكومة 

مع الخطة الخمسية القادمة.
ولفت البدر الى ان المش����روع 
القادم يتضمن اكثر من 60 حديقة 
موزعة على جميع مناطق الكويت 
كما ان هناك 31 مش����روعا تنمويا 

يخدم البلد.
االش����جار  ازال����ة  وح����ول 
والمزروعات وحدائق المنازل اكد 
البدر ان للهيئة بيانا واضحا في 
هذا األمر وهو ان الهيئة ضد ازالة 
الخضرة في الكويت والنزال نؤكد 
هذا الموضوع واحسسنا بانه في 
الفترة االخيرة هناك تجاوب لالمانة 
من االخوان المختصين خصوصا 
من االخوة والزمالء في المجلس 
البل����دي. اما ما يتعل����ق بالخطة 
الحدائق في  الموضوعة لتطوير 

مبنزلة بطن األم لهؤالء املتدربني 
الذين يتخرجون بعد 4 أش���هر 

صحافيني شاملني.
وفي سؤال عما اذا كان العقم 
أصاب األم���ة في إجناب األدباء، 
قال منص���ور: ان ما يحدث في 
انها تكبر وتعيش  التاريخ هو 
نهضة ثم تنحل وتضمحل نتيجة 
تغير احلضارات والفلسفات، كما 
ان التس���ييس احلاصل لألمور 
اليوم فيه خطأ كبير، وذلك ألن 
أي تعميم هو خطأ، مستش���هدا 
القيصرية حي���ث ظهر  بعه���د 
العديد م���ن الكتاب في حني انه 

الحدائق حيث ان الهدف االساسي 
هو ان نغير فكر منظومة الحدائق 
وهو امر لي����س بالجديد فالعالم 
كله يطبقه اذ ان االس����وار تعمل 
حواجز نفسية للمناظر في الحدائق 
فاصدرنا قرارا بازالة جميع االسوار 
في الحدائق على مستوى الدولة 
وس����يتم هذا وفق برنامج وعلى 

خطوات متسلسلة.
م����ن جانبه قال مختار منطقة 
العقيل����ة حزمي الجالل ان الهدف 
م����ن هذه الجولة ع����رض مطالب 
اهالي المنطقة وتحديد النواقص 
فيها كانش����اء حدائ����ق لها وعمل 
ممشى وتشجير الدوارات وازالة 
االشجار القديمة واستبدالها بانواع 
افضل حيث ان القديمة تستخدم 
كمصدات للرياح ونوعيتها ليست 

بالجيدة.

للكتابة. وتن���اول عهد الرئيس 
الراحل جم���ال عبدالناصر حني 
كان���ت الرقابة عل���ى الصحافة 
الرقيب موظفا  حديدي���ة وكان 
عاديا يتلقى تعليماته عبر الهاتف 
والتي يف���رض مبوجبها آليات 
محددة عل���ى الصحيفة وكانت 
التعليم���ات تطبق حينها  هذه 

دون نقاش.
وأكد منصور أال سلطان ألحد 
على جائزة نوبل ورمبا تعطى في 
بعض األحيان من باب التشجيع 
إذ ال نع���رف كي���ف يتم اختيار 

الفائزين وعلى أي أساس.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع جممـع جتـاري يف حــولــي مدخــول 28 األـف
للبيع بيت يف العار�سية املتو�سط ثالث اأدوار و�سرداب

للبيع بيـت يف الفــردو�س ثــالث �ســـوارع
مطلوب بيـوت للبيـع

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

قطـــع عـالقـــة
تعلن �سـركـة حممــد نا�سـر الهــاجري واولده

عن قــطــع عالقتــهـا باملدعــو  

حممد عبدال�ســالم 

عبداهلل حممد 
) م�سري اجلن�سية(

ـــم  ـــة رق ـــي ـــدن ـــة م ـــاق ـــط ـــل ب ـــم ـــح وي

بوظيفة  لدينا  يعمل  كان  اأنــه  حيث   260100104158

انهاء  ومت   2009/10/28 تاريخ  وحتى  اأول  مبيعات  مدير 

خدماته وال�سركة ل تتحمل م�سوؤولية اأي عمل يقوم به 

املذكور  باإ�سم ال�سركة.

با�ســـم/ رجا غ�شان ع�شاف

رقم اجلواز / 0802910

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة اللبنانية

اأو الت�سال99952116

مفقود جواز �سفر لبناين

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2


