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وزارة املـــــوا�صــالت

اإعـــــــــالن

خدمة خليجي �أك�سرب�س
يعلن قطاع الربيد مل�صتخدمـــــــي الربيد املمتاز )املوؤ�ص�صات، ال�صركات، 

الأفراد( بني دول جمل�س التعاون اخلليجي، باأنه مت ا�صتبدال خدمة 

الربيد املمتاز بخدمة خليجي اأك�صرب�س، ملا حتققه هذه اخلدمة من 

جـــــــودة وتوفـــــــر يف الوقـــــــت و�صرعـــــــة و�صـــــــول البعائـــــــث الربيدية اإىل 

اأ�صحابها وذلك اأعتبارًا من تاريخ 2010/1/1.

يوجد حلم »حاشي« يوميا

حلم احلاشي يحظى باهتمام املواطنني

حمد جابر العلي ومشعل بن عبدالعزيز بحثا 
العالقات التاريخية بين السعودية والكويت

جائزة عبدالعزيز البابطين لإلبداع الشعري 
تحدد مواضيع دوراتها ألربع سنوات مقبلة

وضعت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني لالبداع الشعري خطة مستقبلية متتد 
حتى عام 2014 بشأن التحضير لدوراتها سواء 
االدبية أو املتعلقة بحوار الثقافات واحلضارات، 
حيث اعتمد مجلس امناء املؤسسة في اجتماعه 
الذي عقد اخيرا في الكويت عنوان الدورات املقبلة 
والتي ستقام بعد دورة »خليل مطران ومحمد 
علي/ماك دزدار«، التي س���تعقد في سراييڤو 
في اكتوبر من هذا العام، كما اقر املجلس عقد 
دورت���ه التالية لها عن ح���وار احلضارات في 
السويد عام 2011 بني جامعتي كوبنهاغن ولوند، 
وتسمية الدورة الرابعة عشرة للمؤسسة بدورة 
»أبومتام وعمر أبوريشة«، واقامتها في دمشق 

عام 2012.
كما اتفق مجلس امناء املؤسسة على تنظيم 
الدورة اخلامسة عشرة حلوار احلضارات في 

باليرمو بصقلية عام 2013، وتس���مية الدورة 
السادسة عشرة للمؤسسة بدورة »ابن رشيق 
القيرواني وحافظ ابراهيم« وعقدها في تونس 

عام 2014.
ويتألف مجلس امناء املؤسسة من الشاعر 
عبدالعزيز سعود البابطني رئيسا، وعبدالعزيز 
السريع أمينا عاما وعضوية كل من: د.الطاهر 
حج���ار، ود.جورج طربي���ة، ود.حامت الصكر، 
ود.حسناء القنيعير، ود.عبداهلل املهنا، ود.عبداهلل 
بنصر العلوي، ود.علي عقلة عرسان، وفاروق 
شوش���ة، ود.كمال عمران، ود.لطيفة النجار، 
ود.محمد ش���اهني، ويتولى عبدالعزيز جمعة 

امانة سر املجلس.
هذا وتقوم املؤسسة حاليا بالتحضير إلصدار 
مختارات من الش���عر العربي واصدار الديوان 

الكامل خلليل مطران.

سفيرنا في الرياض نقل لرئيس هيئة البيعة في المملكة تحيات القيادة السياسية

األمير مشعل بن عبدالعزيز مستقبال سفيرنا في الرياض الشيخ حمد جابر العلي

التقى س����فيرنا لدى اململكة العربية السعودية 
الش����يخ حمد جابر العلي رئي����س هيئة البيعة في 

السعودية االمير مشعل بن عبدالعزيز.
وقال الش����يخ حمد ل� »كونا« عق����ب اللقاء اننا 
نقلنا لالمير مشعل حتيات وتقدير صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. واضاف تناول اللقاء االحاديث الودية 
والعالقات التاريخية املمي����زة التي تربط البلدين 

والقيادتني والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها.
وقد رافق الشيخ حمد اجلابر في الزيارة املستشار 

في سفارة الكويت بالرياض ذياب الرشيدي.

لحم »الحاشي« يحظى باهتمام كبير لدى الكويتيين لقيمته الغذائية وخلوه من الكولسترول
كونا � من نادية دش���تي: مع تزايد اإلصاب���ة بأمراض القلب 
والكولسترول في دول اخلليج بشكل عام والكويت بشكل خاص 
ظهرت حلوم بديلة عن حلم الضان والبقر وما مييزها أنها حتوي 
نسبا قليلة من الدهون املشبعة التي تتواجد بوفرة في النوعني 

املذكورين.
حلم اجلمل او احلاش���ي )وهو اجلمل الصغير في السن( هو 
البدي���ل الناجح حملبي اللحوم احلمراء حيث أثبتت الدراس���ات 
احلديثة أن هذا النوع من اللحوم ال يسبب الكولسترول وتراكم 
الدهون الس���يما ملرضى القلب الذين ميتنعون عن تناول اللحم 

األحمر بحسب توصيات أطبائهم.
والتقت »كونا« احد العاملني في مركز لبيع اللحوم في إحدى 
اجلمعي���ات التعاونية ويدعى زغلول عربي الذي ذكر أنهم بدأوا 
ببيع حلم احلاش���ي منذ افتتاح فرعهم ف���ي اجلمعية منذ قرابة 

السنتني مضيفا ان سعر الكيلو يبلغ دينارا و750 فلسا.
وأوضح عربي ان هناك إقباال كبيرا جدا على شراء حلم احلاشي 
س���واء من الرجال أو النساء، مشيرا الى انه يبيع ما يتراوح بني 

30 و40 كيلوغراما منه يوميا.
وأكد ان حلم احلاشي يخلو من الدهون و»صافي« مقارنة بلحم 
اخلروف وهو أمر يفضله الزبون كما ان تقطيعه ال يحتاج جهدا 
كبيرا خللوه من »الش���حم« وبالتالي يأخذ وقتا اقل في تسليمه 

للمشتري.
وحول اختيارهم لنوعية اجلمال قال إنهم يحصرون اختياراتهم 
ف���ي اجلمال الصغيرة حتى يكون حلمها أط���رى وبالتالي يقبل 

عليها الزبائن بشكل اكبر.
والتق���ت »كونا« احد الزبائن ويدعى محمد العازمي الذي أكد 
انه يشتري 5 كيلوغرامات من حلم احلاشي كل أسبوع لفوائده 
اجلمة، مبينا ان أفراد عائلته والس���يما األطفال منهم لم يتقبلوا 
تناول حلم اجلمل في البداية ولكن مع الوقت ونظرا لطعمه املميز 

وخلوه من الدهون أصبح املفضل لديهم.
وأضاف انه ال يتناول حلم اخلروف إال في الدواوين والوالئم 
أما في املنزل فيحرص مع أفراد عائلته على تناول السمك والدجاج 
باعتبارها حلوما بيضاء وخالية من الكولسترول ثم يأتي حلم 

احلاشي.
وقد وجدت بعض األبحاث العلمية ان حلم اجلمل »احلاشي« يعد 
أكثر اللحوم التي ال تسبب مشاكل ارتفاع الكولسترول وبالتالي 
حتد من أمراض القلب كما عزت األبحاث األسباب الى انه يحتوي 
على نسبة قليلة من الدهون الضارة »املشبعة« مقارنة باللحوم 
األخرى مثل الدواجن واخلرفان واألبقار واملاعز بل ويزيد األمر 
أهمية ان األحماض الدهنية غير املشبعة »اجليدة« متوافرة في 

حلم اجلمال.
وقد صنفت حلوم احلاشي في قائمة األغذية املناسبة ملن يرغب 
في إنقاص وزنه واحلد من ارتفاع الكولس���ترول حيث ان ألياف 
حلم احلاشي خشنة وعريضة ومرتبطة بعضها بالبعض اآلخر 
بش���كل ال يس���مح بتكون أو جتمع الدهون داخل هذه العضالت 

واأللياف وبذلك يقل ما يعرف بالدهون غير املرئية.
كما أثبتت حتاليل مخبرية أن األحماض األمينية األساس���ية 
كان���ت في حلوم األب���ل أعلى مما هو موجود ف���ي حلوم الضأن 
وكذلك اللحوم البيضاء لذلك فان حلوم اإلبل او احلاشي مرتبطة 

بالصحة.
وقد دعا كثير من اخلبراء في دول مجلس التعاون إلى تدعيم 
إنتاج حلم اجلمل ومنحه اهتماما خاصا مش���ابها لالهتمام الذي 
يحظى به حلم الضأن كما شددوا على ضرورة متابعة إنتاج اإلبل 
وتش���جيع أخصائيي التغذية على إدخاله ضمن النظم الغذائية 
الصحية وتشجيع تناوله ملا له من فوائد جيدة ومناسبة للصحة 

والنمو واحليوية.
وقد صدق اهلل عز وج���ل في كتابه الكرمي )أفال ينظرون إلى 

اإلبل كيف خلقت(.

صورة للمشروع بعد إجنازه

بمبلغ 1.2 مليون دينار وصندوق الزكاة اللبناني أتم تنفيذه

أشاد بحرص اتحاد الشركات االستثمارية على تنفيذ قوانين وتشريعات البرنامج

بيت الزكاة يمّول إنشاء »مزرعة الرياحين« في شمال لبنان

المجدلي: ورشة عمل »العمالة الوطنية في الشركات االستثمارية« غدًا
أعلن أمني عام برنامج إعادة 
هيكلة الق���وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة فوزي املجدلي 
ع���ن إقامة ورش���ة عم���ل لكل 
الشركات االستثمارية املسجلة 
لدى بنك الكويت املركزي، وذلك 
الش���ركات  بالتعاون مع احتاد 

االستثمارية.
وتأتي هذه الورش���ة تأكيدا 
على السعي والتواصل الدائمني 
ما ب���ني برنامج إع���ادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
ف���ي الدولة واحتاد الش���ركات 
االس���تثمارية لدعم كل الطاقات 
والكوادر الوطني���ة في القطاع 
االستثماري. وأشار السيد املجدلي 

الى ان الورشة � والتي ستعقد غدا 
في قاعة البوم الدور احلادي عشر 
بغرفة جتارة وصناعة الكويت 
� تتن���اول احمل���اور احملددة في 
كيفية إدخال الفرص الوظيفية 
للشركات االستثمارية عبر موقع 
برنامج إع���ادة الهيكلة وقانون 
الوطنية وكيفية  العمالة  نسب 
تطبيقه، وكذل���ك أهمية حتديد 
االحتياج الوظيفي في املستقبل 
للقطاع لرسم اخلطط التدريبية 
الالزمة لتأهيل الباحثني وقانون 
املس���اهمة في التدريب وحاجة 

القطاع االستثماري لتطبيقه.
وق���ال إن ع���دد الش���ركات 
االستثمارية املشاركة 100 شركة 

منها 44 شركة أعضاء لدى احتاد 
الشركات االستثمارية.

وأضاف أمني عام البرنامج إن 

ورشة العمل تتناول عرضا موجزا 
عن قانون نسب العمالة الوطنية 
وكيفية تطبيقه، خصوصا بعد 
احلديث عن بعض التعديالت التي 
طالت هذه النسب، وبالتالي الرد 
على كل االستفسارات للوصول 
والعم���ل على تطبيق النس���ب 
املطلوبة لدى كل الشركة. وكذلك 
عرض موجز عن أهمية حتديد 
االحتياج الوظيفي في املستقبل 
للشركات االس���تثمارية وذلك 
مساعدة لرسم اخلطط والتعاقد 
مع املركز التدريبي الالزم لتأهيل 

الباحثني عن عمل.
إضافة إلى عرض موجز عن 
التدريب  قانون املس���اهمة في 

وحاجة القطاع االستثماري لذلك، 
وبالتالي تعريف كل الش���ركات 
بالفرص املمكن االستفادة منها 
القانون وكيفية الطلب  في هذا 

للمشاركة في هذه املساهمة.
وأكد املجدلي ان هذه الورشة 
ستساهم بش���كل فاعل في دعم 
العمالة الوطنية وتأهيلها بحيث 
نصل إلى املستوى املطلوب مهنيا، 
خاص���ة أن جعل الكويت مركزا 
ماليا إقليميا كم���ا دعا صاحب 
الس���مو األمير يتطل���ب العمل 
والدفع ف���ي هذا االجتاه بتأهيل 
التحتية، والتي من أهم  البنية 
مكوناتها العنصر البشري املهني 

القادر على حمل هذه الرؤى.

بيروت � كون����ا: أعلن رئيس 
الزكاة في  أمناء صندوق  مجلس 
دار الفتوى في لبنان عدنان الدبس 
امس عن االنتهاء من مشروع خيري 
في شمال لبنان موله بيت الزكاة 
الكويتي مببلغ مليون و200 الف 
دوالر. وأوضح الدبس في تصريح 
ل� »كونا« ان »العمل في هذا املشروع 
وهو انشاء )مزرعة الرياحني( في 
قرية الس����مونية في قضاء عكار 
شمال لبنان قد انتهى وقد مول هذه 
املزرعة بيت الزكاة الكويتي مببلغ 

مليون ومئتا الف دوالر«.
واضاف ان »املزرعة النموذجية 
اجلديدة مت بناؤها على مس����احة 
39 الف متر مربع وتتس����ع ملئتي 
بق����رة حل����وب وتض����م حظائر 
ومخازن ومس����تودعات وبرادات 

ذات مواصفات عاملية«.
وح����ول اهمية هذا املش����روع 
بالنسبة ألبناء املنطقة اكد الدبس 
انه سيوفر دخال ماديا لصندوق 
الزكاة ميكنه من زيادة مساهمته في 
االنفاق على األيتام الذين يرعاهم 
الصندوق خاصة في منطقة الشمال. 
واضاف ان املشروع »سيؤمن ايضا 
العديد من فرص العمل للمحتاجني 

اللبناني. واشار الدبس الى ان بيت 
ال����زكاة الكويتي قام خالل الفترة 
املاضية مبساعدة ما يقارب 350 
اس����رة لبنانية من خالل مشروع 
»البقرة احللوب« ملساعدة األرامل 
اضافة الى كفالة نحو 4200 يتيم 
وتنفيذ مشروعات اصالح وترميم 
املساجد واملساعدات االجتماعية 
لألفراد في مجاالت التعليم وبناء 

املنازل في مختلف أنحاء لبنان.
واكد الدبس على »الثقة املتبادلة 
بني بيت الزكاة الكويتي واجلمعيات 
اخليرية الكويتية االخرى من جهة 
وصندوق الزكاة اللبناني من جهة 
اخرى والتي اثمرت مشاريع خيرية 
وانسانية من بينها انشاء املزارع 
وبناء املدارس والصروح الدينية 
باالضافة الى مشاريع مستقبلية 

اخرى«.
ويشكل الدعم الكويتي لصندوق 
الزكاة اللبناني رافدا أساسيا ملسيرة 
اخلي����ر والعطاء بحيث يبلغ عدد 
املس����تفيدين من برامج صندوق 
الزكاة املدعومة م����ن بيت الزكاة 
التمويل الكويتي  الكويتي وبيت 
اكثر من 4 آالف عائلة منتشرة على 

جميع االراضي اللبنانية.

والعاطل����ني عن العمل في منطقة 
)عكار( التي ه����ي بأمس احلاجة 
ملثل هذه املش����اريع التي تنعكس 

خيرا على املجتمع«.
الدبس عن ش����كره  واع����رب 
وتقديره العميقني للكويت ولبيت 
الزكاة على وجه اخلصوص للدعم 

السخي الذي يقدمه لصندوق الزكاة 
لك����ي يتمكن من اكمال رس����الته 
االجتماعي����ة التكافلي����ة في اطار 
تعاليم ومبادئ الدين اإلس����المي 

احلنيف.
أمناء  واعلن رئي����س مجلس 
صندوق الزكاة في دار الفتوى في 

لبنان ع����ن انعقاد املؤمتر العاملي 
الثامن لل����زكاة في بيروت في 29 
م����ارس املقبل على م����دى يومني 
والذي ينظمه بيت الزكاة الكويتي 
الدول  مبشاركة علماء من جميع 
العربي����ة واالس����المية بالتعاون 
والتنس����يق مع صن����دوق الزكاة 

فوزي املجدلي


