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مرزوق الغامن ملقيا كلمته

تكرمي إحدى اخلريجات

)متين غوزال(..وعايض السهلي يلقي كلمته 

العبداهلل: الحكومة اإللكترونية خير شاهد
على اهتمام الكويت بالتطورات التكنولوجية

افتتح المؤتمر السادس للمجموعة الكويتية لمستخدمي أنظمة المعلومات الجغرافية

 )أسامة  البطراوي(الشيخ أحمد العبداهلل متقدما حضور حفل االفتتاح

استعراض جهاز الـ جي بي اس

حسين البريكان
قال وزي����ر النفط ووزير االعالم الش����يخ احمد 
العبداهلل ان املؤمتر السادس للمجموعة الكويتية 
ملستخدمي انظمة املعلومات اجلغرافية شهد تطورا 
كبيرا وواضحا في اس����تخدامات جي بي اس نظام 
املعلومات اجلغرافية، مشيرا الى ان التقدم الذي حدث 
يعطي دافعا الى االمام ليس للمنظمني وليس للرئيس 
الفخري بل للمشاركني كذلك، وخير اثبات على ذلك 
زيادة عدد احلضور هذا العام عن العام املاضي، ففي 
العام املاضي كان عدد احلضور 250 ، اما هذا العام 
فحضر 350، وه����ذا يعني ان هناك اهتماما واضحا 

بتكنولوجيا تقنية املعلومات اجلغرافية.
جاء ذلك خالل كلمته في املؤمتر السادس للمجموعة 
الكويتية ملستخدمي انظمة املعلومات اجلغرافية حتت 
عنوان »نحو حياة افضل«، وطالب العبداهلل احلضور 
واملشاركني باالستفادة مما سيطرحه احملاضرون في 
جلسات املؤمتر ألنهم اصحاب خبرة وباع طويل في 
هذا املجال، سواء من دول مجلس التعاون او غيرها 
ألن املشاركني ميلكون خبرة واسعة، متمنيا ان يحدث 
رصد جلميع املداخالت ألنها تساعد في حتديد العنوان 

القادم للمؤمتر الذي سيعقد في الكويت.
ولفت العبداهلل الى ان الكويت من الدول املعروف 
اهتمامه����ا الكثي����ر بالتطور وباالخ����ص في مجال 

التكنولوجيا وخير دليل على ذلك استخدام املعلومات 
اجلغرافية في جميع مؤسسات الدولة املختلفة، وان 

احلكومة االلكترونية خير شاهد على ذلك.
وبني العبداهلل ان تشكيل املجموعة اجلغرافية 
كان منذ 7 س����نوات مبب����ادرة فردية وتطوعية من 
مجموعة من شباب الكويت من اجل استخدام وتطبيق 
التكنولوجيا في اجله����ات احلكومية، والهدف هو 
االرتقاء مبستوى اخلدمات من التكنولوجيا والتي 

ستدخل عما قريب في كل اجهزة الدولة.
وب����ني انه لم يكن هن����اك تخصص جغرافيا في 
جامعة الكويت ألنه لم تكن هناك رغبة في االلتحاق 
وغي����ر جذاب اما اآلن فهو ج����ذاب وموجود بعد ان 
حدثت توعية، فعدد الطالب املنتس����بني في قس����م 
اجلغرافيا منذ خمس س����نوات لم يتعد 30 طالبا، 
ام����ا اآلن فيزيد عن 200 طالب وهذا بفضل التوعية 
التي حدثت بفضل انعق����اد املؤمترات والتي تظهر 

مدى اهمية اجلغرافيا.
من جانبها، استعرضت اختصاصي طبقات األرض 
في قسم الرقابة بالهيئة العامة للبيئة عبير العبري 
االجنازات التي حتققت خالل مسيرة السنوات السابقة 
من عمر املؤمتر، مبينة ان تلك االجنازات متثلت في 
بناء قاعدة كبيرة ملستخدمي املعلومات اجلغرافية 

للكويت، الى جانب العديد من االجنازات.

خالل اللقاء السنوي للطالبات الخريجات في كلية التربية األساسية وجامعة الكويت

الغانم: المعلمون أهم شريحة وظيفية في المجتمع 
السهلي: نتمنى إقرار قانون حماية المعلم ليستمر في عطائه

عادل الشنان
أكد النائ����ب مرزوق الغامن ان 
املعلمني هم أهم شريحة وظيفية في 
املجتمع ألنهم هم العامل الرئيسي 
في تعليم وزرع بذرة التفوق في 
مختلف الوظائف االخرى مثل الطب 
والهندسة وحتى ما يخدم حفظ 
أمن البالد، جاء ذلك خالل اللقاء 
السنوي للطالبات اخلريجات في 
التربية االساسية وجامعة  كلية 
الكوي����ت صباح أم����س في قاعة 
املب����ارك مبقر  الش����يخ عبداهلل 
جمعي����ة املعلم����ني الكويتية في 

منطقة الدسمة.
وق����ال الغامن ان االس����تثمار 
البشري يجب ان يسبق االستثمار 
في احلجر، ألن الطاقات البشرية 
ه����ي الثروة احلقيقي����ة و»حجر 
الزاوية« في كل تنمية منشودة، 
متمنيا للطالبات اخلريجات كل 
التوفي����ق في حياته����ن العملية 
امللقاة على  الكبيرة  واملسؤولية 
عاتقهن. وبدوره، أش����ار رئيس 
جمعية املعلمني الكويتية عايض 
النائب  الس����هلي الى ان حضور 
مرزوق الغامن دليل منه على حرصه 

في دعم املعلمني واهتمام السلطة 
التشريعية بأبنائها املعلمني، مبينا 
ان العم����ل التربوي ليس وظيفة 
أو مهن����ة امنا رس����الة توجه الى 
النشء وفقا ملا هو مرس����وم من 
اهداف حددتها وزارة التربية في 
مناهجها التعليمية، باالضافة الى 
تصحيح العديد من املفاهيم التي 
تغي����ر وحتدث بصم����ة في حالة 
البالد وأهلها الى مستقبل مشرق 

وزاه. وأوضح السهلي ان التعليم 
له واجبات وعليه حقوق تتمثل 
واجباته في االمانة التي يحملها 
املعلمون، في حني حتفظ حقوق 
املعلمني النظم واللوائح والقوانني 
الت����ي نتعامل بها في بالدنا دولة 
املؤسسات، متمنيا من مجلس االمة 
وضع بصمة في اقرار قانون حماية 
املعلم ملا لهذه املهنة من دور كبير 
ومس����ؤولية ضخمة، وان تخرج 

اللجن����ة التعليمية البرملانية مبا 
مييز املعلمني ليكونوا فعال »حجر 
الزاوية«. وقد تخلل امللتقى برنامج 
حافل بالنصائح واالرشادات من 
قبل املعلمات أصحاب اخلبرة الى 
زمالئهم اجلدد م����ن اخلريجات، 
باالضافة الى ورشة عمل بعنوان 
»معلمة بطعم العسل« والسحب 
على املسابقات الثقافية والفقرات 

الترفيهية.

جانب من املؤمتر الصحافي

خالل اإلعالن عن جمعية الصداقة الكويتية ـ التركية

نمر الصباح: جمعية الصداقة الكويتية ـ التركية نواة لتعزيز أواصر 
الصداقة والمحبة بين الشعبين بكل مكوناتها ومؤسساتها

مؤتمر صحافي لـ »تجمع المهارات الكويتية«: إبراز اإلبداعات الوطنية
»جتمع املهارات الكويتية« هو اسم ملشروع وطني )حتت 
التأسيس( يهتم بإبراز املهارات الكويتية وتنميتها بدأت 
فكرته منذ اكثر من ستة اشهر عندما بدأ كامل الهندال، وهو 
صاحب فكرة املشروع وهو مستشار في مجال الدراسات 
التسويقية ومدير عام ملؤسسة األنوار الكويتية لتنظيم 
املعارض واملؤمترات الت���ي تدير وتنظم بعض املعارض 
األهلية واخلاصة، برص���د املهارات الكويتية التي أذهلت 
املجتمع بتميزها مبا تنتجه األنامل الكويتية من مشغوالت 

مختلفة تسد احتياجات السوق احمللي.
وأوضح الهندال انه من خالل متابعته ملختلف املعارض 
قام بعمل دراس���ة تس���ويقية قصيرة املدى ذات جدوى 
مالية ميسرة لعمل مشروع وطني عام يستقطب الشباب 
الكويتيني للمشاركة في تنمية مهاراتهم من خالل العمل 

حت���ت مظلة جتمع املهارات الكويت���ي ومت تنمية مهارات 
منتسبي ومتطوعي التجمع من اصحاب املواهب واحلرف 
املختلفة وصقل مواهبهم واخضاع بعضهم لدورات مكثفة 
في مجال االحتراف التسويقي للعمل على تسويق منتجات 
ذوي املواهب بطريقة صحيحة تؤدي الغرض من صناعة 
املنتج، ناهيك عن اهتمام التجمع بكل من يرغب في االنضمام 
اليه في فترته التأسيس���ية خلدمة املجتمع الكويتي، كما 
أعلن الهندال عن نية التجمع اطالق حملة مكثفة للمعارض 
الكويتية ومنتجات الش���باب الكويتي من ذوي املهارات 
الفردية واجلماعية في ش���هر اغس���طس 2010 حتت اسم 
معرض »جتمع املهارات الكويتية« وسيتم اإلعالن عن بدء 
التسجيل واستقبال الطلبات خلوض ورش عمل مختلفة 
تشمل جميع املهارات العملية واإلدارية متهيدا لبدء عرض 

املنتجات وتسويقها من خالل 6 معارض شعبية موزعة 
على محافظات الكويت الس���ت ليأخذ كل منتج وصاحب 
منتج حقه في التس���ويق وبهدف سد احتياجات املجتمع 
الكويتي بأقل األس���عار كما سنباش���ر اجلهات احلكومية 
املختصة للحصول على موافقاتها قبل موعد املعرض بفترة 
كافية ونحن نأمل من تلك اجلهات تسهيل األمور في منح 
املوافقات الالزمة متاشيا مع سياسة الدولة في دعم الشباب 
الكويتي الطموح في عرض منتجاته وبيعها ليعود ريع 
البيع لتنمية مهاراتهم وهو احملفز األساسي لكل مشروع 
ناجح، كما ندعو جميع الش���ركات وجمعيات النفع العام 
واجلمعيات التعاونية وكل من يهتم بأمر الشباب الكويتي 
ومواهبه الى ان يهب لدعم التجمع وان يلبي نداء الوطن 

كما استجاب له اصحاب احلرف واملهارات.

أسامة دياب
أكد مدير مكتب مكافحة عمليات 
غس���يل األموال بوزارة التجارة 
والصناع���ة ورئي���س جمعية 
الصداقة الكويتية � التركية الشيخ 
منر فهد املالك الصباح أن الكويت 
منذ بداية نشأتها لم تتردد في مد 
يد العطاء والتواصل واحملبة مع 
كل شعوب العالم على اختالف 
أجناس���ها وعروقها وعقائدها، 
يقين���ا منها أن اهلل خلق الناس 
للتع���ارف والتواصل والتكامل 
ولي���س للتص���ارع والتصادم 
والتخاصم، موضحا أن إنش���اء 
جمعية الصداقة مع دولة شقيقة 
وشعب شقيق مثل تركيا أمر ليس 

مستغربا.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
أثن���اء املؤمتر الصحافي  ألقاها 
الذي عقد اإلع���الن عن جمعية 
الصداق���ة الكويتي���ة � التركية 
عصر أول من أم���س في ديوان 
أبناء املرحوم الشيخ فهد املالك 
الصباح مبنطقة الدعية مبنطقة 
الدعية بحضور أعضاء اجلمعية 
الناش���طني واملهتمني  وعدد من 

بالشأن العام.
وأش���ار الى عم���ق العالقات 
الكويتي���ة � التركية وتواصلها 
التاريخ���ي واحلض���اري عب���ر 
العالم  أن  إل���ى  الق���رون، الفتا 
اإلسالمي الشرقي قد جبل على 
احلب والعاطفة اجلياشة وسالمة 
الص���در فاألصل ه���و الود لكل 

التركية د.جلوي مبارك اجلميعة 
أن اإلخ���اء واحملب���ة والصداقة 
والتفاهم بني الش���عوب أساس 
بناء املجتمعات وتقدم الشعوب 
ورخائه���ا ف���ي إط���ار الس���الم 
االجتماعي، موضحا أن جمعية 
الصداقة الكويتية � التركية هي 
مبادرة كويتية أولية ونتاج التقاء 
إرادة أطراف ناشطة في الكويت 
وتركي���ا من أج���ل توثيق عرى 
االخوة والصداقة بني الشعبني من 
خالل مؤسسة تقوم بعمل منظم 

يصب في مصلحة الشعبني.
إل���ى أن  ولف���ت اجلميع���ة 
مؤسس���ي اجلمعية يس���عون 
إلبراز العمق احلضاري املشترك 
بني الش���عبني واالس���تفادة من 
الثقافية،  اخلبرات االقتصادية، 
العلمية واالجتماعية بني البلدين 
واملساهمة في رخائهما، مشيرا 
إلى أن تفعيل كل وسائل التقنية 
والتكنولوجي���ا احلديث���ة في 
جميع التخصص���ات واملجاالت 
بني البلدين وتبادل اخلبرات في 
التشريعية واالقتصادية والثقافية 
من أهم مهام اجلمعية، مبينا أن 
قبول الشيخ منر الصباح رئاسة 
اجلمعية جاء من منطلق دعمه 
وتأييده لكل فكرة بناءة تعزز روح 
احملبة واإلخاء، معربا عن أمله في 
أن تساهم اجلمعية بوضع لبنة 
في بناء العالقات االخوية املتينة 
بني الش���عبني مبا يعود باخلير 

والرفاهة واحملبة بينهما.

الشعوب العالم ولم نفرق يوما 
بني الناس على أس���اس عرق أو 
جنس، موضحا أن أبناء هذا اجليل 
يرث���ون تاريخ اآلب���اء واألجداد 

وثوابت احملبة والرحمة واإلخاء، 
مشددا على أن جمعية الصداقة 
الكويتية � التركية ستكون نواة 
لتعزيز أواصر الصداقة واحملبة 

ب���ني الش���عبني ب���كل مكوناتها 
ومؤسساتها.

من جهته، أك���د األمني العام 
جلمعي���ة الصداق���ة الكويتية � 

أوضح األمني العام جلمعية الصداقة الكويتية 
ـ التركية د.جلوي مبارك اجلميعة أن مؤسسي 
اجلمعية نخبة من الناشطني السياسيني واملفكرين 

واألكادمييني وهم:
1 ـ الشيخ منر فهد املالك الصباح )رئيسا(

2 ـ الشيخ أمير فهد الصباح

3 ـ د.جلوي مبارك اجلميعة
4 ـ د.طارق محمد الطواري

5 ـ مشعل حمد اجلالل
6 ـ د.صالح احليص

7 ـ نايف مبارك اجلميعة

األعضاء المؤسسون

)أحمد باكير(

م.جاسم البدر

فهد العنزي

اصدر م.جاسم البدر رئيس 
العام  مجلس االدارة واملدير 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية قرارا يقضي 
برف���ع احلظر عن اس���تيراد 
الغ���زالن بغرض التربية من 

جمهورية السودان.
القرار على ضرورة  واكد 
ان تخضع جميع االرساليات 
حس���ب نوعه���ا للش���روط 
والضوابط التي تصدرها ادارة 
الصحة احليوانية بالهيئة وفقا 
العاملية  الجراءات املنظم���ة 
للصحة احليوانية واتفاقية 
الدولية  السايتس )االتفاقية 
لتنظيم االجتار باالنواع املهددة 
باالنقراض م���ن احليوانات 
والنباتات الفطرية( واالجراءات 

أعلن مدير نادي قيم التابع 
ملبرة ص���روح اخليري���ة فهد 
العنزي ان النادي سيقوم بافتتاح 
انش���طته اليوم اجلمعة حيث 
يهدف النادي عبر البرامج التي 
الشباب  الى استقطاب  ينظمها 
لهذا النادي الذي يوجه نشاطه 
الى اه���م فئة في املجتمع وهي 
فئة الشباب من طالب املرحلة 

الثانوية.
وأكد العن���زي في تصريح 
صحاف���ي أن إدارة الن���ادي قد 
اتخذت شعار »بقيمنا نسمو« 
شعارا لعملها وأنشطتها ويهدف 
نادي قيم إلى تربية الش���باب 
تربية صاحلة كما نس���عى من 
خالل ما نقدمه بهذا النادي إلى 
إنشاء جيل صالح يحفظ القرآن 

ويلتزم باألخالق احلميدة.
العنزي ان نادي قيم  وذكر 
ينوي إقامة حفل االفتتاح حيث 
يتخلل ه���ذا االفتت���اح العديد 

واملعدية بعد فحص العينات 
مبختب���رات الهيئ���ة ويكلف 
املستورد باعادة احليوانات 
املصابة الى اجلهة التي وصلت 
منها على نفقته اخلاصة وفي 
ح���ال عدم اعادة االرس���الية 
تقوم الهيئة باتخاذ االجراءات 
املناس���بة طبق���ا للقوان���ني 
واللوائ���ح لذلك دون حتمل 

الهيئة اي مسؤول���ية.
ويأتي هذا القرار في ضوء 
التقارير التي تفيد باستقرار 
الوبائي ملرض حمى  الوضع 
الوادي املتصدع وعدم اعالن 
العاملي���ة للصحة  املنظم���ة 
احليوانية عن ظهور حاالت 
اصابة جديدة بهذا املرض في 

السودان.

اإلسالمية الصحيحة كما يهدف 
الى حفظ الشباب من مغريات 

احلياة الكثيرة.
أما عن خطة عمل نادي قيم 
فق���ال العنزي إن النادي يرتب 
الكثير من البرامج واألنشطة مثل 
حفظ القرآن الكرمي واألحاديث 
النبوي���ة الش���ريفة والدروس 
املتنوعة )فقه، سيرة،  الدينية 
العلمية  جتوي���د( وال���دورات 
الهادفة )التفوق الدراس���ي، فن 
االتصال مع اآلخرين، التخطيط( 
والس���مر الثقاف���ي وال���دوري 
الترفيهية  الرياضي والرحالت 

ورحلة العمرة الصيفية.
وفي اخلت���ام متنى العنزي 
من أولي���اء األمور عدم حرمان 
األبناء من االلتحاق مبثل هذه 
املراكز التي تقام هنا وهناك من 
أجل النهوض بالش���باب الذي 
ينعكس صالحه على اس���رته 

ومجتمعه.

املنصوص عليها بالئحة نظام 
احلجر البيطري بالكويت.

واضاف القرار انه سترفض 
االرسالية في حال ايجابيتها 
الوبائية  ألي من االم���راض 

البرامج واألنش���طة داعيا  من 
الى املشاركة مع  اولياء االمور 
املهرجان للتعرف  ابنائهم بهذا 
عن قرب على مناشطنا وعملنا 
والوقوف عل���ى الهدف من هذا 
النادي وهو السعي وراء خلق 
بيئة صاحلة وداعمة لألس���رة 
تعني على تربية األبناء التربية 

»الزراعة« ترفع الحظر عن استيراد
 الغزالن من السودان

انطالق أنشطة نادي قيم بـ »صروح« الخيرية

لقطات
< كان حضور الطالبات 

اخلريجات متميزا.
ــدء امللتقى عن  < تأخر ب
موعده احملدد في الساعة 9.30 
ص بسبب تأخير كل من النائب 
مرزوق الغامن ورئيس اجلمعية 

عايض السهلي.
< أثن����ى احلضور على 
تنظيم امللتقى والبرامج التي 

تنظمها.
< وصل الغامن والسهلي 

الساعة 10.17ص.
< ساد اجلو النسائي في 
امللتقى من خالل طرق تقدمي 

وعرض احللويات.
ــل في جهاز  < حدث خل
»الالب توب« تسبب في تأخير 
أنشطة امللتقى لعشر دقائق.

امللتقى بالنشيد  < بدأ 
الذكر  الوطني وآي����ات من 

احلكيم.


