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النوري: تأهيل المسلمين الجدد ليكونو أفرادًا 
إيجابيين في أوطانهم  وفق منهج الوسطية

على هامش االحتفال بعيدي »الوطني« و»التحرير«

الصديقي:اتفاقية بين الزراعة والبيئة 
لالهتمام بالمتنزهات والمراعي

خوجة: ورشة عمل ألولويات
بحوث السل واإليدز في الخليج

الحربي: الغبار يتسبب في العديد  من أمراض العيون 

الحفل يقام برعاية صاحب السمو األمير وتنظمه »األوقاف« 

براك: 114 ألف دينار للفائزين
 بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن 

خالل حفل تكريم نخبة من العسكريين المشاركين في حرب التحرير

الدويلة: بطوالت الجيش الكويتي ستبقى في ذاكرة التاريخ
محمد هالل الخالدي

اقام النائب السابق ناصر الدويلة 
حفل عش����اء في مزرعته بالعبدلي 
لتكرمي نخبة من العسكريني الضباط 
واالف����راد الذين ش����اركوا في حرب 
الكويت مبناس����بة مرور  حتري����ر 
الذكرى التاسعة عشرة، وقال بهذه 
املناسبة اننا كنا نحتفل بهذه املناسبة 
كل عام في وحداتنا العسكرية قبل 
التقاعد وأضاف ان احلكومة لم تبادر 
الى تكرمي هؤالء االبطال ممن كانت 
لهم مشاركة فاعلة في حرب حترير 
الكوي����ت واعادة تش����كيل اجليش 
الكويتي اثناء االحتالل، واكمل بأن 
اهل الكويت جبلوا على اخلير وحسن 
النية ولم يتوقعوا ابدا ان يأتي الغدر 
من الشقيق، حصلت اخطاء نعم ولكن 
التاريخ يسجل ان اجليش الكويتي 
لم يش����هد اي خيانة بني منتسبيه 
جميعا من الضباط واالفراد، بل ان 
قصص بط����والت اجليش الكويتي 
س����تظل محفورة في ذاكرة التاريخ 
الن ما حصل كان اش����به باملعجزة، 
فقد مت اعادة تشكيل اجليش الكويتي 
بتجهيزات واعداد اكبر مما كانت عليه 
العراقي خالل سبعة  قبل االحتالل 
اش����هر، فقد كان اجلنود والضباط  
يتوافدون م����ن كل مكان الى مراكز 
جتمع اجليش  الكويتي في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة من اجل 
الدفاع عن وطنهم، واكد الدويلة ان 
قصص بط����والت اجليش الكويتي 
كثيرة وال ميك����ن حصرها واعطاء 

العس����كريني حقهم مهما قلنا، وفي 
هذا ابلغ رد على من يدعي ان بعض 
افراد اجليش الكويتي كانوا مرتزقة 
او دافعوا عن الكويت مقابل املال، فمن 
ترك اوالده واهله والتحق باجليش 
وقدم حياته فداء للكويت ال ميكن ان 
يوصف باملرتزقة، واضاف الدويلة 
ان الدولة لم تك����رم هؤالء االبطال 
ولم تنصفهم، ونحن عادة ال نكرم 
اال األم����وات، فجاءت ه����ذه املبادرة 
الش����خصية من اجل انصاف هؤالء 
االبطال ممن خدموا الكويت وضحوا 
من اجلها، كما اكد ان هذه املناسبة 
يجب ان تكون فرصة للوقوف في 
وجه كل من يحاول العبث بوحدتنا 

الوطني����ة، فمن ش����ارك في حترير 
الكويت كل الكويتيني.

وم����ن جانبه قال وزي����ر الدولة 
االس����بق فيص����ل احلج����ي ان هذه 
املناس����بة العزيزة التي تتزامن مع 
اعياد الكوي����ت وافراحها تعبر عن 
اصالة الشعب الكويتي وهي ليست 
غريبة على االخ ناصر الدويلة، واكد 
ان هذا التكرمي جاء بجهود ومبادرة 
خاصة من الدويلة وكان من املفروض 
ان تق����وم اجلهات الرس����مية مبثل 
هذه اخلطوة الكرمي����ة، فما قام به 
منتسبو اجليش الكويتي من بطوالت 
وتضحيات يستحق التقدير والتكرمي 

واالشادة.

من أجواء الحفل
< استذكر النائب السابق ناصر الدويلة صورا ومناذج 
من بطوالت زمالئه ضباط وافراد اللواء 35 أثناء االحتالل، 
وس���رد مجموعة من املواقف املؤثرة التي اثبتت والء 

الكويتيني لوطنهم واستعدادهم للتضحية من اجله.
< اش���اد العسكريون املتقاعدون الذين مت تكرميهم 
مببادرة الدويلة، وقالوا انها مناس���بة جميلة تأتي مع 
افراح الكويت باعيادها الوطنية وتعبر عن ملسة وفاء 

كنا نتمنى ان نراها من الدولة.
< صاحب حفل التكرمي عروض لفنون شعبية والقاء 
قصائد في حب الكويت وذكرى التحرير وبطوالت اجليش  

الكويتي في حرب التحرير

التقني  إطار عمل لتق����دمي الدعم 
لتطوير القدرات البحثية وتقوية 
النظم املؤسس����ية بهدف االرتقاء 
باملهارات البحثية في دول مجلس 

التعاون.
واشار د.خوجة الى ان املشاركني 
من دول اخلليج سيقدمون أوراق 
عمل حول الوض����ع احلالي فيها 
بخصوص بحوث الس����ل واإليدز 
والتحدي����ات الت����ي مت رصده����ا 

واإلجنازات املستقبلية.
وذك����ر أن����ه س����يكون هنالك 
مجموعات عم����ل احداها تختص 
بأولويات بحوث السل وڤيروس 
»االيدز« في دول مجلس التعاون 
واألخرى حول تطور مناذج البحوث 
املؤسسية في دول املجلس لتطبيق 
بعض األولويات البحثية في هذا 

املجال.

ويعتب����ر الرم����د مزعجا حقا 
لكنه ال يؤذي البصر، وفي بعض 
احلاالت النادرة قد يسبب تعقيدات 
ف����ي القرنية، لذلك م����ن األفضل 

التشخيص والعالج واملبكر.

العناية الذاتية

وضع كمادة دافئة على العني 
املصابة، تبليل شاش نظيف في 
املاء الدافئ ثم عصره ووضعه على 
اجلفن املغمض بلطف. وغالبا ما 
تنجح الكمادات الباردة في تخفيف 
التحسسي، وقد  امللتحمة  التهاب 
يلجأ البعض إل����ى القطرات غير 
أو   Naphcon-A املوصوفة مث����ل
Opcon-A. ومبا أن الرمد ينتشر 
بصورة س����هلة وس����ريعة، فإن 
السالمة الصحية هي خير وسيلة 
للعالج. وبالتالي، من املفيد اتباع 
اخلط����وات التالية إن ثبت وجود 
العدوى لدي����ك أو لدى أحد أفراد 
العني،  العائلة: االمتناع عن ملس 
اليدين باس����تمرار، تغيير  غسل 
املناش����ف يوميا وعدم مشاركتها 
مع الغير، ارتداء الثياب مرة واحدة 
قبل غسلها، تغيير اغطية الوسائد 
واكياس املخدات كل ليلة، التخلص 
من مس����تحضرات جتميل العني، 
وعدم اس����تعمال مس����تحضرات 
جتميل العني أو املناديل أو غيرها 
من األغراض الشخصية اخلاصة 

بالغير.

والش����روط اخلاصة: أال يقل عمر 
املتس����ابق عن 18 عام����ا وال يزيد 
عل����ى 40 عاما ميالديا اعتبارا من 
بدء املسابقة، أن يكون حافظا ملنت 
الش����اطبية كامال مع القدرة على 
االستشهاد باملنت إذا طلب منه ذلك، 
وأن يكون متقنا للقراءات إفرادا، 

وجمعا بطريقة الوقف.
أما املراكز الفائزة في هذا الفرع 
فهي 3 مراكز والقيمة املالية لكل 
مركز كاآلتي : األول: 20 ألف دينار، 
الثان����ي: 15 ألف دينار، الثالث: 12 

ألف دينار.
والفرع الثالث: التالوة والترتيل 
وش���روطه اخلاصة: أال يقل عمر 
املتسابق عن 13 عاما وال يزيد على 
25 عاما ميالديا اعتبارا من تاريخ 
بدء املس���ابقة، وأن يكون حسن 
الصوت، أن يكون متقنا ألحكام 
التجويد، وعدد املراكز الفائزة في 
هذا الفرع ه���م 5 مراكز والقيمة 
املالية املخصصة لكل مركز كاآلتي: 
األول: 5 آالف دينار، الثاني: 4 آالف 
دينار، الثالث: 3 آالف دينار، الرابع: 

ألفا دينار، اخلامس: ألف دينار.
وختم براك تصريحه الصحافي 

ببيانات الفرع الرابع قائال: 
الراب���ع: جائزة أفضل  الفرع 
القرآن  مش���روع تقني خلدم���ة 
الكرمي وشروطه: أن يكون املشروع 
الكرمي وعلومه،  متعلقا بالقرآن 
أن يك���ون املنتج ف���ي موضوع 
املسابقة، أن يكون املنتج )موقعا 
إلكتروني���ا أو تطبيقا إلكترونيا 
أو جه���ازا إلكترونيا(، أال يكون 
املنتج قد فاز في أي مسابقة، أن 
يدعم املنتج إحدى اللغات احلية 
)العربية � اإلجنليزية � الفرنسية 
� الفارسية � األوردو...غيرها(، أن 
يكون احملتوى الش���رعي )سواء 
نص قرآني أو غيره( مدققا وموثقا 
من قبل جهة رسمية معتمدة، أن 
يكون املنتج قد وضع قيد التطبيق 
الفعلي أو قابال للتطبيق الفعلي 
التس���ليم(، املشاركة  )جاهزية 
لألف���راد واملؤسس���ات وتك���ون 
املشاركة فقط باملشاريع وليس 
املطل���وب ترش���يح أش���خاص 

للحضور.

الري����اض � كون����ا: بدأت امس 
العمل املش����تركة حول  ورش����ة 
أولوي����ات بحوث الس����ل واإليدز 
التي تستمر 3 أيام وينظمها املكتب 
التنفي����ذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون مع منظمة 
الصحة العاملية وبرنامج اخلليج 
العربي لدعم منظمات األمم املتحدة 

اإلمنائية )أجفند(.
وأوض����ح املدير العام للمكتب 
التنفي����ذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجل����س التعاون د.توفيق 
خوجة في تصري����ح صحافي ان 
عقد هذه الورشة جاء ضمن اتفاقية 
التع����اون م����ع البرنامج اخلاص 
للبحوث والتدريب في مجال أمراض 

املناطق احلارة االستوائية.
واضاف انه يش����ارك في هذه 
الندوة خبراء من البرنامج وممثلون 

قالت اختصاصية تعزيز الصحة 
بإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة 
د.ألط����اف احلربي إن الغبار الذي 
يتميز به فصل الربيع يهيئ الفرصة 
حلدوث العديد من أمراض العيون، 
وأهمها: التهابات امللتحمة الناجتة 
عن بعض اجلراثي����م كالبكتيريا 
والڤيروس����ات، وه����ي عبارة عن 
التهاب غشاء امللتحمة الذي يبطن 

اجلفون وجزءا من مقلة العني.
الرم����د بأنواع����ه احلبيب����ي 
)الڤيروسي( والصديدي )البكتيري( 
والربيعي )التحسسي(، فقد تصاب 
إحدى العينني أو كلتاهما باحمرار 
وح����كاك، وقد يراف����ق ذلك رؤية 
ضبابية وحساسية جتاه الضوء، 
ويشعر املصاب بزغللة في العني أو 
يعاني من تصريف يتجمع خالل 

الليل على شكل قشرة.
وتش����كل هذه األعراض عالمة 
إصابة بكتيرية أو ڤيروسية تعرف 
بالرمد، وتدعى هذه احلالة طبيا 
»التهاب امللتحمة« وبسبب االلتهاب 
يؤدي الرمد إلى تهيج العني إال أنه 
ال يؤذي البصر، ولكن من األهمية 
مبكان تشخيص احلالة وعالجها 
باكرا لكونها سريعة العدوى، وفي 
بعض األحيان من شأن الرمد أن 

يولد مضاعفات لدى املصاب.
ويس����بب االلتهاب الڤيروسي 
)الرمد احلبيب����ي( عادة تصريفا 
مائي����ا، بينم����ا يس����بب االلتهاب 

ليلى الشافعي
صرح الوكيل املساعد لشؤون 
القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 
التنفيذية جلائزة  اللجنة  رئيس 
الكويت الدولية عبداهلل براك في 
تصريح صحافي بأنه مت رصد 114 
ألف دينار ملجموع املراكز الفائزة 

في جائزة الكويت الدولية.
وقال ب����راك ان جائزة الكويت 
الكرمي  الق����رآن  الدولية حلف����ظ 
وقراءته وجتوي����د تالوته حدث 
عظيم وجلل حيث ستتجه أنظار 
العالم كله إلى هذا الوطن الغالي 
الكوي����ت احلبيبة من 10 حتى 21 
اجلاري ملتابعة هذا احلدث العاملي 
والعرس القرآني الضخم ومعرفة 
من سيسكن املراكز املعدة للفائزين 
في الف����روع ال� 4 جلائزة الكويت 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي والتي 
تعقد كل عام. كما بنينّ الوكيل أنه 

يوجد موقع الكتروني:
 /http://www.kuwaitprize.org 
للجائ����زة الدولية على الش����بكة 
العنكبوتي����ة يحتوي على جميع 
املعلومات املتعلقة باجلائزة والتي 
تساعد املش����اركني وتبني كيفية 
االش����تراك من الدول األخرى في 
الفروع التي حتتاج مشاركة كالفرع 
الرابع ويوجد باملوقع كل البيانات 
واملعلومات التي يحتاجها املشترك، 
كما أوضح الوكيل املساعد أن هناك 
ش����روطا عامة للمشاركة، وأيضا 
هناك ش����روط خاصة تخص كل 
فرع من الفروع ال� 4، أما الشروط 
العامة فهي: املشاركة للذكور فقط، 
أال يكون املتسابق من مشاهير القراء 
في العالم اإلسالمي، يجب على كل 
 مشارك ارتداء الزي الرسمي لبلده.
 4- أن يك����ون املش����ارك حام����ال 
جلنسية البلد التي ميثلها، يحق 
للبلد املشارك املشاركة بحد أقصى 
عدد )2( متسابقني بشرط أن تكون 
املش����اركة الرئيسية في املسابقة 
في فرع حفظ القرآن الكرمي كامال. 
وتكون املشاركة باالختيار في أحد 
الفرع����ني الثاني والثالث، ال يحق 
للمتس����ابق املشاركة في أكثر من 
فرع من أفرع املس����ابقة، ال يجوز 
للمش����ارك أن يغير فرع املسابقة 

عن دول مجلس التعاون وتهدف 
إلى حتديد أولويات بحوث السل 
وڤيروس »ايدز« به����دف تقوية 
إج����راء املكافحة احلالية في إطار 
برامج املكافح����ة الوطنية وإعداد 

البكتيري )الرمد الصديدي( غالبا 
مادة صفراء مخضرة سميكة بكمية 
التحسس����ي  االلتهاب  أما  كبيرة. 
)الرم����د الربيع����ي(، فهو يصيب 
كلتا العينني، وميثل استجابة ملادة 
الطلع،  محسسة، كاللقاح وغبار 
وليس ناجتا عن عدوى، ويعاني 
املصاب، إضافة إلى احلكة احلادة 
وذرف الدم����ع والتهاب العني، من 
بعض احلكاك واالزيز والتصريف 
املائي من األنف.  واوضحت احلربي 
أن األعراض تتمثل في: احمرار في 
عني واحدة أو كلتا العينني، حكة في 
عني واحدة أو كلتا العينني، تشوش 
الرؤية وحساس����ية للضوء،  في 
الشعور بوجود رمل في عني واحدة 
او كلتا العينني، )الشعور بجسم 
غريب وال تستطيع إزالته(، زيادة 
افراز الدموع، وافرازات قش����رية 
في عني واح����دة أو كلتا العينني 

أثناء الليل.
واألسباب تعود الى: البكتيريا، 
الڤيروس����ات )األكث����ر س����ببا(، 
احلساسية، جسم غريب في العني، 
بقعة كيميائية في العني، ووجود 
قناة انف غير مفتوحة بالكامل عند 

املواليد اجلدد.
وعن فترة الع����دوى قالت ان 
الشخص املصاب بالرمد )الڤيروسي 
والبكتيري( يصب����ح معديا ملدة 
تتراوح بني اس����بوع واسبوعني 

بعد ظهور األعراض.

ال����ذي مت اختياره في اس����تمارة 
الترشيح إلى فرع آخر، أن يكون 
املرشح ألي فرع من فروع املسابقة 
متمكنا مستوفيا شروط املشاركة 
في الفرع، وفي حال ترشيح من هو 
دون املستوى املطلوب يحرم من 
املشاركة في املسابقة ملدة سنتني 
متتاليتني، ال يجوز للمتس����ابق 
االعتذار عن املشاركة في املسابقة 
إذا وصل إلى الكويت، ال يحق ملن 
شارك في أي فرع من فروع املسابقة 
املشاركة في هذا الفرع مرة أخرى، 
وتتكفل املسابقة بتذاكر السفر ذهابا 

وإيابا للمتسابقني وضيافتهم.
أما عن الشروط اخلاصة بكل 
فرع من الفروع ال� 4 وعدد املراكز 
الفائزة في كل فرع والقيمة املالية   
لكل مركز فقال براك: الفرع األول: 
الك����رمي كامال مع  الق����رآن  حفظ 
التجويد وشروطه اخلاصة: أال يقل 
عمر املتسابق عن 13 عاما وال يزيد 
على 25 عاما ميالديا اعتبارا من بدء 
املسابقة، أن يلتزم بالرواية التي 
اختارها في استمارة الترشيح، وأن 

يكون متقنا ألحكام التجويد.
أما عدد املراكز الفائزة في الفرع 
األول فهي خمسة مراكز والقيمة 

املالية لكل مركز كالتالي:
األول: 10 آالف دينار، الثاني: 9 
آالف دينار، الثالث: 8 آالف دينار، 
الرابع: 7 آالف دينار، اخلامس: 6 

آالف دينار. 
وعن الفرع الثاني للجائزة فقد 
بنينّ الوكيل املس����اعد اآلتي: حفظ 
القرآن الكرمي بالقراءات الس����بع: 

الطرف اآلخر، وكذلك احلرص على 
اظهار صورة االس����الم احلقيقية 
السمحة التي نسعى دائما لنشرها 
واالقتداء بها، وقالت: ان برنامج 
امللتقى يشمل احملاضرات والدورات 
الدينية والثقافية املختلفة، وأكدت 
ان االسالم دين معاصر لكل زمان 
ومكان وال يحتاج الى حداثة ألنه 

دين حديث دائما وأبدا.
من جانبه أب����دى ممثل الوفد 
األوروبي ورئي����س مركز جتمع 
املسلمني ذوي األصول األوروبية 
الديب اعجابه  ببريطانيا د.هاني 
الشديد برؤية هذه اللجنة اخليرية 
املميزة وبآليتها التي تعرف عليها 
من املسؤولني عن قرب. وأوضح ان 
هذه اللجنة فخر للمسلمني جميعا 
كونها تساعد على القيام بهذا العمل، 
واضاف: لقد سعدنا بزيارة الكويت 
الدؤوب  احلبيبة، مثمنا حرصها 
على رعاية املهتدين اجلدد واالهتمام 
به����م وخلق جيل ميثل االس����الم 
بصورته النقية ومخاطبة الناس 

باللني وحسن احلوار.

الوافدين الذي����ن يتواجدون على 
ارض الكويت مبختلف جنسياتهم 
ولغاتهم، مش����يرا الى ان منهجية 
اللجنة التي تسير عليها هي نشر 
االسالم بالوسطية املعتدلة وذلك 
من خالل تأهي����ل املهتدين اجلدد 
ليغدوا أناسا نافعني ملجتمعاتهم 
ينشروا االسالم باألخالق الكرمية 
وطي����ب املعاملة التي نص عليها 
الق����رآن الكرمي والس����نة النبوية 
الشريفة. وأشاد مبثل هذه األنشطة 
لدورها احليوي في تعميق رسالة 
االسالم في قلوب املسلمني عامة 
واظهار الكويت باملظهر احلضاري 
واالنساني الذي سارت على دربه 

منذ القدم.
من جانبها قالت منسقة امللتقى 
الرس����مي لالحتفال أمل  والداعي 
عبدالواح����د ان هذا امللتقى عبارة 
عن اجتماع موسع يناقش من خالله 
كيفية التواصل مع الطرف اآلخر، 
وازالة االفكار اخلاطئة العالقة في 
ذهنه عن االسالم حرصا على ايجاد 
حلقات من التواصل احلضاري مع 

ليلى الشافعي
اعرب املتحدث الرسمي للملتقى 
الكويت����ي � األوروبي للمس����لمني 
اجل����دد وعضو جلن����ة التعريف 
باالسالم جمال النوري عن سعادته 
العارمة برؤية ومشاهدة اخوانه 
من املسلمني واملس����لمات اجلدد 
والذين حلوا ضيوفا على كويت 
أفرادا  اخلير لتأهيله����م ليكونوا 
ف����ي اوطانهم ويبلغوا  ايجابيني 
رسالة االسالم بني غير املسلمني 
باحلكمة واملوعظة احلسنة وفق 

منهج وسطي معتدل.
جاء ذلك خالل افتتاح امللتقى 
والذي بدأ في 27 ويس����تمر حتى 
12 اجل����اري ويض����م 40 مهتديا 
ومهتدية وفدوا من مختلف الدول 
األوروبية بدعوة كرمية من جلنة 
التعريف باالسالم. وقال النوري 
ان امللتقى يحظى مبشاركة فعالة 
من قبل العديد من احملاضرين من 
داخل وخارج الكويت عالوة على 
حضور رؤساء اجلمعيات اخليرية 
واعضائها والعديد من احملاضرين 

والعلماء املعروفني.
اللجن����ة تعول  ان  واوض����ح 
على املهتدين اجلدد في تثقيفهم 
شرعيا، وتكرس ذلك االهتمام من 
خالل حرصها على اقامة املنتديات 
واللقاءات واحملاضرات والتي يتم 
فيها التنسيق مع هؤالء احملاضرين 
لكي يشاركوا اللجنة في مثل هذه 
امللتقيات. واضاف ان اللجنة منذ 
نشأتها وهي تضع لنفسها رؤية 
منهجية وأهدافا واضحة وتسعى 
جاهدة الى حتقيقها، وبفضل اهلل 
جل وعال حققت اجنازات دعوية 
حافلة يش����هدها القاصي والداني 
ف����ي نش����ر اخلي����ر والهداية بني 

محمد راتب
كشف نائب املدير العام لقطاع الثروة النباتية في الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الصديقي 
ان لدى الهيئة عدة مشاريع وخطط تشمل جميع القطاعات 
سيتم تفعيلها وتطبيقها في اخلطة اخلمسية املقبلة، مشيرا 
الى ان من اهم هذه املشاريع التي ستطبق على ارض الواقع 
خالل الفترة املقبلة، مشروع التخضير واعادة ترتيب مشروع 
الزراعات التجميلية، وتطوير احلدائق العامة، باالضافة الى 
مشروع النهوض مبستوى املزارع وانتاج النخيل واالنتاج 
النباتي، ومشروع رفع نسب االكتفاء الذاتي وتطوير كفاءة 

احليازات ومشروع األمن الغذائي.
واض���اف الصديقي في تصري���ح صحافي له على هامش 
احتفال الهيئة مبخيمها مبنطقة الصليبية مبناسبة االعياد 
الوطنية للكويت، ان الهيئة العامة للزراعة قامت بتوقيع اتفاقية 
تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة بش���أن االهتمام باملنتزهات 
الصحراوية واملراعي وتكثيف القطاع النباتي، موضحا انه 
ستتم اقامة مش���روع خاص باحياء البيئة البرية الكويتية 
التي تدهورت بسبب الغزو العراقي الغاشم واعادة تأهيلها 

بصورة سليمة.
ولفت بالنس���بة ملوضوع تعويض اصحاب املزارع التي 
تضررت مزارعهم بسبب الصقيع الى انه مازال هناك تنسيق 
مع وزارة املالية بهذا املوضوع، متمنيا انهاء هذا األمر بشكل 
سريع، ومؤكدا ان انشطة هيئة الزراعة مازالت مستمرة حيث 
يوجد نشاط مهم يسمى ب� »يوم الشجرة« وهناك انشطة اخرى 
مثل نشاط التوعية بشأن البيئة والتخضير وستكون هناك 

اعمال وورش عمل مشتركة مع عدة جهات مختلفة.
وقال الصديقي: ان الهيئة حريصة بشكل جاد على االحتفال 
واملشاركة في االعياد الوطنية )عيد التحرير والعيد الوطني(، 
مضيفا ان االحتفاالت في مخيم الهيئة اشتملت على العديد 

من االنشطة واملسابقات وتوزيع اجلوائز على اجلمهور.
وقال في خت���ام تصريحه: اننا في ه���ذا اليوم نيابة عن 
اخواني في الهيئة نرفع أس���مى آي���ات التهاني والتبريكات 
الى مقام صاحب السمو االمير وسمو ولي عهده االمني والى 
احلكومة الرشيدة مبناس���بة العيد الوطني وعيد التحرير، 
حيث ان هاتني املناسبتني عزيزتان على قلوبنا وعلى قلوب 
جميع الكويتيني، متمنيا ان يحفظ اهلل الكويت من كل سوء 

ومكروه وان تكون ايامنا كلها ايام سرور.

أمل عبدالواحد جمال النوري
د.توفيق خوجة

عبداهلل براك

جانب من احلضور في امللتقى الكويتي ـ األوروبي للمسلمني اجلدد

ناصر الدويلة مكرما أحد الضباط املشاركني في حرب التحرير شهادة تقدير من الدويلة لفيصل احلجي

)أسامة البطراوي(فيصل الصديقي وشاكر عوض في مخيم »الهيئة« بالصليبية

)سعود سالم(ناصر الدويلة وفيصل احلجي وعدد من الضباط املشاركني في حرب التحرير


