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»احتفل وخلها نظيفة« لحث الشباب على تعزيز المواطنة 
والحفاظ على البيئة بـ »الهندسة والبترول«

الباز: قبول الطلبة الكويتيين مرهون بموافقة المكتب الثقافي بالقاهرة
أكد امللحق الثقافي املصري 
في السفارة املصرية لدى الكويت 
د.عمرو الباز انه لن يتم قبول 
أي طالب كويتي للدراس���ة في 
جمهورية مصر العربية اال بعد 

موافقة املكتب الثقافي الكويتي 
في القاهرة وقال ل� »كونا« أمس 
ان وزارة التعليم العالي املصرية 
تؤكد م���ا مت تطبيقه مس���بقا 
وما س���يتم الحقا بشأن قبول 

الط���اب الكويتيني في مراحل 
البكالوريوس والدراسات العليا 
باجلامعات واملعاهد املصرية 

احلكومية واخلاصة.
وعن قبول الطاب الكويتيني 

في اجلامعات اخلاصة املصرية 
أوض���ح الباز انه يت���م التقدم 
ب���األوراق املطلوبة للجامعات 
اخلاصة مباشرة والتي بدورها 
تق���وم مبراجعته���ا ملطابقتها 

لش���روط القبول ث���م تراجع 
وزارة التعليم العالي املصرية 
وبعد استشارة املكتب الثقافي 
الكويتي في القاهرة يتم قبول 

الطاب.

دارين العلي
»حتب تود الكويت وتبغى راحتها

كويتنا بتكون أحلى بنظافتها«
هذا هو شعار حملة »احتفل وخلها نظيفة« التي تنظمها 
جمعية »كوت« وتهدف الى حث الشباب على تغيير سلوكهم 
الس����لبي اثناء االحتفاالت الوطنية وحتويلها الى سلوك 
ايجابي يبعث على فرح االحتفال ولكنه في الوقت نفسه 

ال يؤذي الطبيعة والبيئة او يشوه املنظر العام.
وهذا الشعار هو مطلع انشودة سيتم اطاقها اليوم خال 
افتتاح احلملة في مجمع األڤنيوز برعاية مدير عام الهيئة 
العامة للبيئ����ة د.صاح املضحي وحضور رئيس االحتاد 
العاملي للمنظمات الهندسية الدولية م.عادل اخلرافي حيث 
تستمر حتى يوم غد من الساعة السادسة وحتى التاسعة 
مس����اء وتتضمن العديد من االنشطة الش����بابية البيئية 
كتوزيع بروشورات واكياس القمامة وفرق شعبية ومسرح 

العرائس ومسابقات ورسوم لاطفال. وضمن انشطة احلملة 
نظمت اجلمعية بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول امس 
ندوة حتت عنوان »احتفل وخلها نظيفة« مبشاركة الفنان 
عبدالعزيز املسلم واحمللل الرياضي محمد املسند وعضو 
جمعية »كوت« عالية املشري. وحتدث املسند عن املواطنة 
احلقة التي تتجسد في القول والفعل حيث يجب على كل 
مواط����ن يغار على بلده ان يحاف����ظ على ممتلكاته العامة 
وان يكون مثا جيدا عن بلده في السلوك احلسن داخليا 
وخارجيا، كأن يكون سفيرا لبلده ال يتغاضى عن االخطاء 
ويحاول تقوميها حتى ولو جوبه بالرفض واللوم. وتوجه 
الى الشباب احلاضر في الندوة من طلبة الكلية بحثهم على 
العمل الجل بلدهم النهم يشكلون مستقبل الكويت حيث 
ستسلم لهم الراية النهم الغد الذي يجب ان يكون مشرقا 
للباد. اما الفنان عبدالعزيز املسلم فاعتبر ان حب الكويت 
ال يختص����ر بالقول فقط وال ميكن التعبير عنه اال بالعمل 

الصادق، مشيرا الى ان محبة اصل الكويت لديرتهم برزت 
واضح����ة ايام األزمة التي عصف����ت بالباد، مؤكدا ان حب 

البلد ال ميكن وصفه بل ميكن العمل لتأكيده.
ام����ا عضو اجلمعية الكويتية الوطنية التنموية عالية 
املشري فقد خاطبت الشباب باهمية تقرير املواطنة التي 
يجب ان تكون قوال وفعا وان يعبر كل فرد عن حبه للكويت 
بعمله الصادق فطالب اجلامعة يجب ان يتعلم بجد واجتهاد 
كي يخدم بلده وان يتمتع باخللق احلسن لترجمة هذا احلب 

على ارض الواقع عن طريق االفعال واالجنازات.
وحتدثت عن انشطة اجلمعية اخلاصة بحملة »احتفل 
وخلها نظيفة« املوجهة لفئة الشباب لتغيير السلوك السلبي 
الى س����لوك ايجابي لاحتف����ال والتعبير عن الفرحة دون 
تخريب املشهد العام واالضرار بالبيئة، مشيرة الى افتتاح 
انشطة احلملة امليدانية في مجمع األڤنيوز اليوم ويتخللها 

انشطة متنوعة اليصال رسالة احلملة الى اجلميع.

يوم مفتوح في حديقة األندلس بكيفان تفتتح اليوم في مجمع األڤنيوز برعاية مدير عام البيئة وبتنظيم »كوت«
احتفااًل باألعياد الوطنية

بدء القبول للدراسات العليا بجامعة الخليج في البحرين
في إطار سعي ديوان اخلدمة املدنية الدائم لإلسهام 
في مس����يرة االرتقاء باملس����توى التعليمي جلميع 
العاملني بوزارات وهيئات ومؤسس����ات  املواطنني 
الدولة وإعداد الكوادر الوطنية املؤهلة والقادرة على 
مواصلة مسيرة اجلهات احلكومية أعلن الوكيل املساعد 
لش����ؤون البعثات ونظم املعلومات بديوان اخلدمة 
املدنية ط����ارق اخلالد عن فتح باب القبول بجامعة 
اخلليج العربي مبملكة البحرين الشقيقة لبرنامج 

الدراسات العليا للعام األكادميي 2010 � 2011.
وأضاف ان الديوان ممثا بإدارة البعثات واإلجازات 

الدراسية سيقوم باستقبال طلبات الدراسات العليا 
خال أيام العمل الرس����مية مبقر الديوان الكائن في 
منطقة الشويخ اإلدارية )ب( � شارع املطار � بصالة 
املراجعني � الدور األرضي � وذلك من الساعة الثامنة 

صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا.
كما أكد الوكيل املساعد لشؤون البعثات ونظم 
املعلومات على الراغبني في التس����جيل للدراسات 
العليا بجامعة اخلليج العربي مبملكة البحرين ان 
آخر موعد لتسلم اجلامعة للطلبات هو يوم اخلميس 

املوافق 2010/4/29.

دارين العلي
نظمت اجلمعية التطوعية النسائية التابعة 
لاحتاد النسائي يوما مفتوحا لاحتفال باألعياد 
الوطنية في حديق���ة األندلس في كيفان أمس 

استمر من 11 صباحا إلى 9 مساء.
وقد حضر االفتتاح مختار منطقة الروضة 
ووكيل وزارة الش���ؤون الس���ابق عبدالرحمن 
املزروعي، وش���ارك في أنشطة اليوم املفتوح 
كل من جمعية بيادر السام وجمعية الرعاية 

اإلسامية واجلمعية التطوعية النسائية.
ولفتت عضو اجلمعية نورية الفرحان في 
تصريح للصحافيني الى ان بلدية الكويت شاركت 

في اليوم املفتوح من خال توعية الزوار بأهمية 
احملافظة على البيئة من التلوث مبراعاة النظافة 
العامة وفي الوقت نفس���ه قامت هيئة الزراعة 
والثروة السمكية مبنح اجلمعية حديقة األندلس 

إلقامة املعرض.
وفيما يخص املعروضات فتضمنت رسوما 
لألطفال ومجموعة من األشغال اليدوية واحلرفية 
والفنية وأنشطة الرسم على الوجوه وتدريب 
األطفال عل���ى كيفية صناع���ة بعض األلعاب 
اليدوية. علما أن جمي���ع املعروضات لم تبع 
ب���ل منحت لألطفال والزوار كهدايا مبناس���بة 

األعياد الوطنية.

)فريال حماد(جانب من املشغوالت اليدوية املعروضة في اليوم املفتوح

)فريال حماد(عالية املشري محمد املسند عبدالعزيز املسلم

احملاضرون أثناء الندوة

العتيبي: لنجعل من الوقف سلوكاً وقيمة للتكافل والتعاون والبذل
ليلى الشافعي

ضمن انشطة امللتقى الوقفي السادس عشر الذي 
تقيمه األمانة العامة لألوقاف حتت رعاية س���مو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد في الفترة املسائية 
اول من ام������س لليوم االول اقيمت ندوة بعنوان 
»التسويق للوقف.. رؤية ش���رعية« حاضر فيها 
د.يوسف الشراح ود.عيسى زكي ود.خالد شجاع 
العتيبي، بدأ د.يوسف الش���راح بتعريف الوقف 
وأصله وق���ال: انفردت حضارتنا االسامية البديعة 
بخص����ائص عدي����دة هي أقرب اخلصائص الى 
روح االنسان وفطرته كمخلوق متميز متفرد وما 
نظام الوقف اال مع����لم من تلك املعالم االنسانية 

الرائدة التي متيزت بها حضارتنا.
وعرف الوق����ف بأنه مصطلح فقهي اس���امي 
يعبر به عن نوع خاص من التصدق والتبرع على 
س���بيل اخلير واإلحس���ان فيطلق على الصدقات 
والتبرعات التي يكون لها بقاء واس���تمرار بحيث 

ينتف���ع بها الناس على مدى سن���ني وقرون وبني 
ان الوقف يختلف عن الصدقة في ان الص������دقة 
ينته���ي عطاؤها بإنف����اقها، اما الوقف فيس���تمر 
ع�����ني احملبوس في االنفاق في أوجه اخلير حتى 

بعد الوفاة.
وتابع: عرف املسلمون � كما يقول محمد الغزالي 
� ان االسام دعا الى الوقف اخليري، من حيث كونه 
دي���ن فطرة، ثم من حيث دعوته الى البر بالناس، 
والى الصدقة اجلارية في نصوص كثيرة، فمضى 
الناس بهدي الفطرة وآداب الدين يوقفون أموالهم 
على املشافي، واملساجد، وعلى دفن املوتى، وختان 
األطفال، وعلى اعانة الفتيات على الزواج، وعلى 
التعليم والسياحة في األرض، والرحلة ألداء فريضة 
احلج، وعلى كفالة الفقير واليتيم واحملروم، وعلى 
كل غرض انساني شريف، بل لقد اشركوا في برهم 

احليوان مع االنسان.
وحتدث د.خالد ش���جاع العتيبي عن كيفية ان 

جنعل من الوقف س���لوكا والتأكيد على التسويق 
في ثاثة امور، االمر األول ايصال املعلومة مبعنى 
بيان املقصود بالوقف للناس والثاني هو التأكيد 
على القيمة )املعاني اجلميلة املوجودة في الوقف( 
م���ن التكافل والتعاون والب���ذل واألمر الثالث هو 
تيسير الوقف مبعنى سهولة التحصيل بني الواقف 
والتيسير على الواقفني للوصول إلى عملية الوقف 

وشرح كل أمر بالتفصيل.
وتناول د.عيسى زكي الضوابط الشرعية ملضمون 
احلملة التسويقية للوقف فقال هناك شروط وهي 
اال تتضمن احلملة التسويقية اي مفهوم يتعارض 
مع األحكام الش���رعية للوقف )التأبيد والتأثيث، 
وتغيير ش���رط الواقف، وأيض���ًا التعريف مبهام 
ناظر الوقف ودوره واملؤسس���ة الوقفية( وكذلك 
عدم اللبس بني الوق���ف وأوجه اخليرات األخرى 
واالس���تفادة من احلافز الديني من ارتباط الوقف 

مبعنى القربة أو النفع.

العمر: تعاقدات »التربية« بسورية 
ستركز على تخصصات العلوم

أكدت أن اللجان تهتم بالمؤهالت والكفاءات والخبرة

 دمش���ق � كونا: كش���فت 
مدير ع���ام منطقة الفروانية 
التعليمية يسرى العمر امس 
ان جلنة التعاقدات اخلارجية 
في وزارة التربية ستركز على 
التعاقد مع مدرسني ومدرسات 
من س���ورية في تخصصات 
العلوم مبختلف فروعها تلبية 
الوزارة  الحتياجات وخطط 

للعام الدارسي 2011/2010.
واضافت العمر التي تترأس 
التعاق���دات اخلارجية  جلنة 
والتي بدأت أعمالها في دمشق 
ل� »كونا« ان  أمس بتصريح 

التخصصات املطلوبة للتعاقد في مواد الرياضيات ذكور واللغة 
االجنليزية للذكور واالناث والعلوم مبختلف فروعها للذكور 

فقط.
ولفتت ال���ى ان اكبر االعداد التي س���يتم التعاقد معها من 
تخصصات العلوم حيث ان اخلطط اجلديدة وتطوير املناهج 
ملختل���ف املراح���ل التعليمية االبتدائي واملتوس���ط والثانوي 
تتطلب زيادة احلصص اخلاصة مبادة العلوم لسد العجز في 
هذه املادة مبختلف فروعها ف���ي الفيزياء والكيمياء واالحياء 

واجليولوجيا.
وأضافت ان املطلوب هو التعاقد مع 120 معلما من كل فروع 
مادة العلوم مع التركيز بشكل خاص على الفيزياء والكيمياء 
و50 معلما ملادة الرياضيات واللغة االجنليزية 50 معلما و50 

معلمة.
وقالت العمر ان اللجنة في يومها االول امس االول ش���هدت 
اقباال كبيرا بتقدمي طلبات التعاقد وخاصة في تخصص الفيزياء 
مضيفة ان اللجنة ملست من خال املقابات امس واليوم مستويات 
رفيعة فيما يتعلق بالتقدير العام حيث يوجد اعداد كبيرة ممن 
حصلوا على تقديرات جيد ج���دا وممتاز في حني ان املطلوب 

تقدير جيد.

يسرى العمر


