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الكويت تشارك في مؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين في تونس 13 الجاري

تونسـ  كونا: يعقد احتاد املهندسني الزراعيني 
العرب مؤمتره الفني الـ 18 بتونس من 13 الى 15 
اجلاري حول موضوع »التكامل العربي في مجال 
تطوير التعليم الزراعي وأهميته في حتقيق األمن 
الغذائي« مبشاركة الكويت. وقال رئيس االحتاد 
التونســــي غالم دباش في مؤمتر صحافي »ان 
املؤمتر سيشهد تقدمي أكثر من 50 مداخلة ضمن 4 

محاور رئيسية وأن تلك احملاور تتعلق بتوجهات 
تطوير التعليم البيئي في اجلامعات واملعاهد 
العربية ومناهج التعليم الزراعي خلدمة أهداف 
إستراتيجية التنمية املستدامة خالل العقدين 
املقبلني، باالضافة الى تطوير مناهج التعليم 
الزراعي وأثرها على التنمية الزراعية ومناهج 
التعليــــم الزراعي واحتياجات القطاع اخلاص 

على مستوى الوطن العربي«. وأوضح دباش 
ان املؤمتر الذي يعقد بالتعاون مع جامعة الدول 
العربية سيشهد حضور ممثلي 14 دولة عربية 
هي: ليبيا واجلزائر واملغرب والسودان ومصر 
واألردن ولبنان وسورية والعراق والبحرين 
وعمان واليمن وفلسطني والكويت الى جانب 

املشاركة التونسية.

الشيخ فيصل املالك

الشيخ فيصل املالك متوسطا أعضاء وفد اجلمعية الدولية لإلعالن الرئيس الفخري للجمعية عدنان الراشد ورئيس مجلس إدارة اجلمعية لؤي أصفهاني ونائب الرئيس إقبال 
احلداد وأمني صندوق اجلمعية وليد كنفاني وأمينة سر اجلمعية زينة مقدم

الجيش يشارك في تمرين
»حسم العقبان 2010« بالبحرين

المالك بحث التعاون الثنائي بين »اإلعالم«
والجمعية الدولية لإلعالن

التقى وكيل وزارة االعالم الشــــيخ فيصل املالــــك مبكتبه بوفد اجلمعية الدولية 
لالعالن )فرع الكويت(، حيث مت بحث امكانية التعاون بني اجلمعية ووزارة االعالم 

فيما يخدم مصلحة وصناعة االعالن واالعالم في الكويت.
كما وافق الوكيل املالك على رعاية حفل يجمع كبار شركات االعالن واالعالم وكبار 
املعلنني في الكويت وســــينوب في احلضور عنه الوكيل املســــاعد للقطاع التجاري 

والتلفزيوني باالنابة فوزي التميمي.
وسيقام احلفل في فندق كراون بالزاـ  قاعة االندلس بعد غد )الثالثاء( 11 اجلاري 

في متام الساعة الـ 5 مساء.
ويتضمــــن برنامج احلفل حضور ضيوف شــــرف من شــــركات رائدة في مجال 

البحوث واالستشارات.
ومن انشطة احلفل حوار مفتوح بني القطاعات احمللية في مجال االعالن واالعالم 

ويتخلله التوقيع على ميثاق الشرف يتبعه حفل عشاء فاخر تكرميا للمدعوين.
كمــــا متنى الوكيل املالك التوفيق للجمعية مع اســــتمرارية النجاح وتأكيد دعم 

وزارة االعالم جلميع نشاطاتها املستقبلية.
وضم الوفد الرئيس الفخري للجمعية عدنان الراشد ورئيس مجلس ادارة اجلمعية 
لؤي اصفهاني ونائبة الرئيــــس اقبال احلداد وأمني صندوق اجلمعية وليد كنفاني 

وأمينة سر اجلمعية زينة مقدم.

املنامـــةـ  كونا: وصلت وحدات مـــن اجليش إلى البحرين أمس 
للمشاركة في التمرين العسكري املشترك »حسم العقبان 2010« والذي 
يســـتمر حتى الـ 19 من الشهر اجلاري ويتم خالله تطبيق متارين 

ميدانية في مختلف مناطق مملكة البحرين البرية والبحرية.
وقـــال رئيس الوفد املشـــارك املقدم الركن محمـــد الكندري في 
تصريـــح لـ »كونا« ان مترين »حســـم العقبان 2010« يعد من أهم 
التمارين املشتركة حيث انه يسهم في زيادة كفاءة القوات املشاركة 
وتطويرها ملواجهة األزمات والكوارث ومكافحة االرهاب، مشيرا الى 
أن مشـــاركة القوات الكويتية في مترين »حسم العقبان« تأتي في 

إطار التعاون العسكري اخلليجي املشترك.

من جانبه أعرب امللحق العســـكري في مملكة البحرين العقيد 
الركن علي ســـليمان العساكر عن الشـــكر واالمتنان للقائد العام 
لقوة دفاع البحرين الفريق أول الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
ورئيـــس األركان العامة لقوة دفاع البحرين اللواء الركن الشـــيخ 
دعيج بن ســـلمان آل خليفة على ما قاموا به من تســـهيالت ودعم 
للقوات الكويتية املشـــاركة، متمنيا النجاح لهذا التمرين وحتقيق 

األهداف املرجوة منه.
يذكــر ان هذا التمرين يعتبر من أهم التمارين املشتركة بني قــوات 
دول مجلــس التعــاون لدول اخلليج العربية وعدد من قوات الدول 

العربية والصديقة ويستمر حتى الـ 19 من مايو اجلاري.

يسهم في زيادة كفاءة القوات المشاركة

يرعى حفاًل يجمع كبرى شركات اإلعالن واإلعالم وكبار المعلنين في الكويت 11 الجاري مفتي لبنان: حريصون على أمن وسيادة واستقرار الكويت
بيروت ـ خلدون قواص

أكد مفتي لبنان الشــــيخ د.محمد رشيد قباني 
متانة العالقات اللبنانيــــة ـ الكويتية التاريخية 
واملتميزة والتي تشــــهد منوا على جميع الصعد، 
مشيدا بدعم الكويت للبنان اميرا وحكومة وشعبا 
والتي يتوجها باســــتمرار صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح االحمد في مواقفه الداعمة لوحدة 

لبنان وامنه واستقراره.
وقــــال املفتي قباني الذي يصل مســــاء اليوم 
)االحد( الى الكويت حلضور االجتماع الثاني عشر 
للجمعية العامة للهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
واملشــــاركة في حفل مرور 25 عاما على انشائها، 
الكويت بلد عربي شقيق معطاء بأصالته العربية 
وعقيدته اإلسالمية ولذلك فإننا نعتز بثقافة عمل 
اخلير الذي ميتاز به الشعب الكويتي وحكومته 

الرشيدة.
والحظ املفتي قباني ان العمل اخليري واحلرص 
على التعاون مع األشقاء العرب هو جزء من ثقافة 

املجتمع الكويتي ونسيجه الفكري وتكوينه النفسي 
وبنيانه االجتماعي، مما جعل العمل اخليري مثار 

فخر واعتزاز لكل ابناء الكويت.
وتابع قائال: الكويت حققت قفزة نوعية في إعادة 
بناء مجتمعها ودورها بفترة زمنية قياسية، مما 
جعلها محط انظار املفكرين واملثقفني والعاملني 
على بنــــاء املجتمعات، ونحن فــــي لبنان نعتبر 
ان الشــــعب الكويتي هو شعب شــــقيق نتقاسم 
معه الكثير من املواصفات واملمارســــات اليومية 
ولذلــــك يجد املواطن الكويتي فــــي لبنان انه بني 
اهله واخوانه ويبادله اللبنانيون وخاصة املقيمني 
في الكويت هذا الشعور، حيث يشعر اللبنانيون 
املتواجدون في الكويت بأنهم كذلك بني إخوانهم 
وأهلهم، ولبنان يحرص على امن وسالمة وسالم 
واســــتقرار وسيادة الكويت حرصنا على أنفسنا 
وذواتنا، وكل ما يخل بأمن وسالمة الكويت يخل 
بأمن وسالمة دول اخلليج العربي خاصة والعرب 

واملسلمني عامة.

كوبون الهالل األحمر

أعلنت جمعية الهالل األحمر عن توزيع كوبونات 
مشتريــات علــى 750 اسرة محتاجة داخل الكويت 
حتت بنــد كســـــوة الصيــف، وقـــال بيان صادر 
من اجلمعية ان توزيع كوبونات املشـــتريات جاء 
تنفيذا التفاقية مصرف الصدقات ورعاية االســـر 
احملتاجة داخل الكويت وذلك برعاية االمانة العامة 

لالوقاف.
واضــاف البيان انه مت االتفاق مع احد االسواق 
في الكويت على توزيع عدد 1500 كوبون مشتريات 
مشـــيرا الى ان املبلغ اإلجمالي بلغ حوالي 15 الف 

دينار.
واشار الى ان رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية 
يولون أهمية كبرى لتوزيع املساعدات محليا على 
األسر احملتاجة بالرغم من املساعدات الكبيرة التي 
تقدمها اجلمعية للمحتاجني خارج الكويت على مدار 
العام، وقال البيان ان جناح هذا املشروع يأتي نتيجة 
التعاون املســـتمر مع األمانة العامة لألوقاف التي 
ساهمت في توفير كسوة الصيف لألسر احملتاجة 

داخل الكويت.

تحت بند كسوة الصيف

»الهالل األحمر«: كوبونات لـ 750 
أسرة محتاجة بقيمة 15 ألف دينار

املفتي الشيخ د.محمد رشيد قباني


