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الفايز ترأس اجتماع رؤساء البعثات الديبلوماسية 

للمملكة لدى الدول العربية في غرب آسيا

السنين: »األوقاف« تسعى لفتح جسور الشراكة
والتعاون مع مختلف منابر الفكر والتوعية

وفد الوزارة شارك في المؤتمر الفكري لمكتبة اإلسكندرية

»الوعي اإلسالمي«  و»حراء« التركية تتفقان
على توحيد الرؤى في معالجة القضايا اإلسالمية

ليلى الشافعي
فــــي إطار التعــــاون الكويتــــي ـ التركي، زار 
وفد مجلــــة »الوعي اإلســــامي« التابعة لقطاع 
الشــــؤون الثقافية في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية برئاسة رئيس التحرير فيصل العلي 
مجلــــة »حراء« التركية في اســــطنبول لاطاع 
على التجربة الصحافية الناجحة هناك وتبادل 

اخلبرات والتعاون املشترك.
وأكــــد رئيــــس التحريــــر فيصــــل العلي في 
تصريح صحافي ان الزيــــارة تهدف الى تعزيز 
التواصل الثقافي والفكري بني املجلتني، وتبادل 
اخلبرات، والرؤى اإلعامية، بشأن قضايا األمة 
املختلفة، وتوقيع بروتوكوالت التعاون والتبادل 

الصحافي.
وأوضح العلي ان الزيارة شهدت تنظيم مجلة 
»حراء« للملتقى اإلعامي التركيـ  الكويتي لاحتفاء 
برائدة املجات الهادفة مجلة »الوعي اإلسامي« 
وذلك في مدرسة »فم« الفتا إلى ان امللتقى نظم 
ندوة إعامية تعريفية مبجلة الوعي اإلســــامي 
ودورها التاريخي في تأصيل القضايا الشرعية 
والفكرية والثقافية، باإلضافة إلى التعريف بدور 
اجلهات اإلعامية التركية املشــــهورة كمجموعة 
ثمان يلو التلفزيونية، ومجموعة زمان اإلعامية، 

ووكالة جيهان لألنباء.
وقال العلي: إن الزيارة تضمنت االلتقاء بالقائمني 

على مركز البحوث اإلســــامية )ايسام( املعني 
باملوسوعة اإلســــامية والتابع لـ »وقف الديانة 
التركي« حيث أعطى رئيس املركز د.محمد عاكف 
شرحا وافيا عن طبيعة عمل املوسوعة اإلسامية 
ونشأتها وخططها املستقبلية، وأوجه التعاون 
مع املجلة من خال إثراء الثقافة اإلســــامية في 
ربوع اإلنسانية، مشــــيرا إلى أن املركز يحتوي 

على مخطوطات نادرة عن الكويت.
وتابــــع: كذلك التقى الوفد فــــي املركز مبفتي 
اسطنبول د.مصطفى جاغرجي الذي قدم صورة عن 
طبيعة عمل دار اإلفتاء ورؤيتها للقضايا اإلسامية 
في تركيا، واجنازاتها في الساحة اإلسامية، كما 
التقــــى رئيس جامعة 29 مايــــو د.ابراهيم كافي 
دومناز الذي أعطى ملخصا عاما عن نشأة اجلامعة، 

وكلياتها وتخصصاتها، وأبرز مميزاتها.
وبني العلي أن امللتقى شهد أيضا على هامشه 
معرضا للجهات املشاركة للتعرف على إصدارات 
املشاركني الثقافية والفكرية والعلمية، وتوقيع 
بروتوكــــول تبادل صحافي بــــني مجلتي الوعي 
اإلسامي وحراء والذي نص على توحيد الرؤى 
في معاجلة قضايا األمة وتبادل الوثائق واملذكرات 
التفســــيرية وتبادل نشر بعض املقاالت املميزة 
وإقامة دورات تدريبية لتأهيل الكوادر ونشــــر 
إعان مجاني للعدد اجلديد ونشر خبر صحافي 

للعدد اجلديد.

»الهالل األحمر« تنّظم دورة ألطفال الجمعية 
عن العمل التطوعي واإلسعافات األولية

بشرى الزين
ُعقد امس االجتماع الدوري لرؤســـاء البعثات 
الديبلوماســـية السعودية لدى الدول العربية في 
غرب آســـيا وهي دول اخلليج واليمن وســـورية 

واالردن ولبنان.
وترأس االجتماع سفير خادم احلرمني الشريفني 

لدى الكويـــت د.عبدالعزيز الفايز الذي اعرب عن 
ترحيبه باحلضور، حيث متت مناقشة املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك بني البعثات الديبلوماسية 
في هذه الدول. وكان الفايز قد اقام مأدبة عشاء على 
شرف الديبلوماسيني السعوديني في مقر إقامته ومت 

تبادل األحاديث والرؤى حول عدة مواضيع.

بدأت جمعية الهال االحمـــر الكويتي امس 
دورة الطفـــال الهال االحمر حول االســـعافات 
االولية وتســـتمر حتى 22 يوليو املقبل بواقع 

ثاثة ايام.
وقال مدير ادارة املتطوعني مساعد العنزي في 
تصريح صحافي ان الدورة الثانية التي تقيمها 
اجلمعية ويشارك فيها 39 طفا وطفلة تتراوح 
اعمارهم بني 8 الى 10 سنوات، مضيفا ان الدورة 
تشمل محاضرات عن تأســـيس جمعية الهال 
االحمر الكويتي اضافة الى محاضرات عن العمل 

التطوعي واالسعافات االولية بشكل مبسط.
وذكر ان احدا ال ينكر اهمية االسعافات االولية 
وما لها من دور مهم في انقاذ حياة من يتعرضون 

حلوادث قد تودي بحياتهم اذا لم يســـعفوا في 
الوقت احملدد ومن هنا جـــاءت اهميتها لتعليم 
االطفال عليها من الصغر لتكون لديهم معلومات 

وخبرة بسيطة حول االسعافات االولية.
وذكر ان الهدف من هذه االنشطة تعليم االطفال 
املبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب االحمر 
والهال االحمر وغرس مبادئ العمل التطوعي 

في نفوس االطفال.
وجال االطفال في اقسام اجلمعية ومنها ادارة 
الكوارث وادارة العاقات العامة وادارة االعام 
وادارة التدريب وتعرفوا على اجلهود التي يقوم 
بها كل قسم من االقسام وعبروا عن بالغ سعادتهم 

بالدورة.

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مترئسا االجتماع

أطفال »الهالل األحمر« خالل جولتهم في أقسام اجلمعية ضمن أنشطة الدورة

د.عبدالعزيز الفايز متوسطا عددا من املشاركني في االجتماع

اعتماد العمل بالئحة القسائم الزراعية الجديدة

المطوع: خريجات »الرؤية« نموذج قيادي يحتذى 

بيان عاكوم
حتت رعاية وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود احتفلت مدرســــة الرؤية الثنائية اللغة بتخريج 
الدفعة التاسعة من طالبات املرحلة الثانوية للعام الدراسي 
2010/2009 وذلك بحضور الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
فهد الغيص ورئيسة مجلس االشراف في املدرسة نسيبة 
املطوع الى جانب اعضاء مجلس االشــــراف واملدير العام 
وشخصيات تربوية وأولياء أمور اخلريجات. وكان لرئيسة 
مجلس االشراف نسيبة املطوع كلمة اكدت فيها ان خريجات 
مدرسة الرؤية منوذج قيادي يحتذى به في االخاق والعلم 
وخدمة الباد. واضافت »بنات الرؤية اصبح يشار اليهن 

في اجلامعات على انهن من املتميزات لهن بصمتهن ونحن 
متيقنون من انهن ســــيقدن جيلهن قيادة حكيمة لانتاج 
واالبداع«. ومتنت املطوع للخريجات املســــتقبل املشرق 
شاكرة من خال كلمتها اولياء األمور لتعاونهم املتميز مع 
ادارة املدرسة. ثم القى الوكيل املساعد للتعليم اخلاص فهد 
الغيص كلمة نيابة عن راعية احلفل، شاكرا ادارة املدرسة 
علــــى جهودها املتميزة خال مســــيرتها التربوية ومتنى 
خلريجات »الرؤية« املســــتقبل املشرق. وبعدها مت عرض 
مرئي عن مراحل احلياة الدراسية للخريجات في املدرسة الى 
يوم تخرجهن موضحني رسالة املدرسة واهدافها وفلسفتها 
وتأثيرها عليهن علميا واخاقيا. ثم القت اخلريجة شوق 

بودي كلمة اخلريجــــات باللغة العربية، واخلريجة نورة 
العبيد باللغة االجنليزية، حيث شكرتا من خال كلمتيهما 
ادارة املدرسة واملدرسات على اجلهود املتميزة التي بذلت 
لوصولهن لهذا اليوم وفي نهاية كلمتهما اهدتا تخرجهن 
البائهن وامهاتهن. وكان ألولياء األمور كلمة القاها جاسم 
البناي حيث شكر باسم جميع اولياء االمور ادارة املدرسة 
على رعايتها لبناتهم خال 12 سنة وجهودهم املخلصة في 
اعداد جيل مســــلم قيادي يخدم نفسه ومجتمعه ووطنه 
متمنيا لهن التوفيق والنجاح. وبعدها قام كل من الوكيل 
املســــاعد للتعليم اخلاص فهد الغيص ورئيســــة مجلس 

االشراف نسيبة املطوع بتكرمي اخلريجات.

تتضمن تعديالت كثيرة تصب في تحقيق أهداف الخطة التنموية

خالل تخريج الدفعة التاسعة من طالبات مدرسة الرؤية ثنائية اللغة للمرحلة الثانوية

الب�در: تنس�يق م�ع الجه�ات المعنية إلق�رار التوس�ع األفق�ي للمناط�ق الزراعية
الس�ماح بفرز القس�ائم بحد أدنى 50 ألف متر مربع في الوفرة والعبدلي على السواء

م. جاسم البدر

بدر السنني
)أسامة البطراوي(كوكبة من خريجات »الرؤية ثنائية اللغة« خالل قطع كعكة االحتفال فهد الغيص ونسيبة املطوع خالل التكرمي

50000م2 بالوفرة والعبدلي 
على السواء مع اتخاذ اجراءات 
مشــــددة لوقف املتاجرة غير 
املشروعة باالراضي الزراعية 
واقتصار النشاط على اجلادين 
فقط، مؤكدا على ان الائحة 
نصت علــــى وقــــف حاالت 
الزراعية  التوسعة للقسائم 
وابــــرام تراخيــــص اداريــــة 
مؤقتة باحليازات التي سيتم 
تخصيصها ملدة 3 ســــنوات، 
وفي حال عدم االستغال خال 
مدة الترخيص االداري املؤقت 
وبنسبة ال تقل عن 75% من 
مساحة احليازة باحملاصيل 
الزراعية واالعاف تســــحب 
القسيمة اما من يثبت جديته 
النشــــاط والتزامه بتلك  في 
الضوابط يبرم معه عقد ايجار 

ملدة 20 عاما.
وأنهى البدر حديثه، مشيرا 
الــــى ان بــــدء العمل مبوجب 
الائحة اجلديدة يتواكب مع 
البداية في تنفيذ العديد من 
املشروعات الزراعية املدرجة 
التي  التنموية  الهيئة  بخطة 
تتضمن العديد من السياسات 
الزراعية االقتصادية ترتكز في 
مجملها على الضوابط الواردة 
بالائحــــة، وتأمل الهيئة من 
خال النجاح في تطبيقها الى 
املساهمة بفاعلية في حتقيق 
التنموية  الدولــــة  سياســــة 

وخطتها اخلمسية.

مساحات إضافية من األراضي 
الزراعية  لنقل بعض األنشطة 
األخرى الى خــــارج التجمعات 
الســــكانية، على ان تســــتغل 
األراضي التي ســــيتم توفيرها 
بهذا املجال في استحداث وخلق 
حيازات زراعية جديدة تسمح 
بالتوســــع في النشاط الزراعي 

وتوطن عمليات تنميته.

استثمارات جديدة

وأملح البدر الى بعض الضوابط 
اجلديدة التي تضمنتها الائحة 
فيما يخص ضمان النشاط اجلاد 
وجذب استثمارات القطاع اخلاص 
الى االنتاج الزراعي مع القضاء 
على عمليات املتاجرة باالراضي 
وهدر املوارد الزراعية املتاحة، 
حيث اشار الى ان تلك الضوابط 
تتعدد مراعية لطبيعة كل نشاط 

ومسموعة ومقروءة.
الوفد شارك في  ان  وأوضح 
املؤمتر الفكري الذي نظمته مكتبة 
اإلسكندرية حتت عنوان »العالم 
اإلســـامي والواليـــات املتحدة 
أقيم مبناسبة  الذي  األميركية« 
الذكرى األولى خلطاب الرئيس 
اوباما املوجه  بـــاراك  األميركي 
الى العالم اإلسامي بعقد ندوة 
ثقافية عاملية خاصة بالتعريف 
مبشروع روافد. وقال السنني ان 
الوكيل املساعد للشؤون الثقافية 
إبراهيم الصالح استعرض في 
كلمتـــه أثناء الندوة مشـــاريع 
الـــوزارة واســـهاماتها الكثيرة 

واملتنوعة ورسالتها التوجيهية 
واالجتماعية الى عموم املسلمني 
التي بينت حاجة النخب املثقفة 
والطلبة والباحثني وذوي الثقافة 
املتخصصـــة الى صيغة ثقافية 

للتواصل معهم.
انـــه وللغرض  وأشـــار الى 
الوزارة مشروعها  هذا انشـــأت 
احلضـــاري والثقافـــي »روافد« 
وأســـندت مهمة إدارته العلمية 
والفنية الى إدارة الثقافة اإلسامية 
التابعة لقطاع الشؤون الثقافية 
بالوزارة. وذكر السنني ان الوزارة 
وقعت مذكـــرة تفاهم مع مكتبة 
اإلسكندرية على ان يكون هناك 
تواصل علمي بني املؤسســـتني 
مبا من شـــأنه ان يدعم الرسالة 
الثقافية لهما وكانت باكورة هذا 
االتفاق املوافقة على نشر إصدارات 
»روافد« باملوقع اإللكتروني ملكتبة 
اإلسكندرية )الدار(. وشدد على 
ان وزارة األوقـــاف والشـــؤون 
اإلســـامية تســـعى دائما لفتح 
جسور من الشـــراكة والتعاون 
مع مختلف منابر الفكر والتوعية 
الهادفة  الشراكة  والثقافة وعقد 
معها من اجل تعزيز فرص االلتقاء 
البناء الداعـــم ملنظومة النجاح 

والتميز. 

أكدت وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية أهمية التبادل الثقافي 
والفكري والدعوي بني املؤسسات 
الفكرية محليا وإقليميا، فضا 
عن الشراكة املجتمعية والتفاعل 

الثقافي بني الدول.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
الثقافة اإلســـامية  إدارة  ملدير 
بالوزارة بدر السنني أمس عقب 
عـــودة وفـــد الوزارة برئاســـة 
الوكيل املساعد للشؤون الثقافية 
إبراهيم الصالح من زيارة مدينة 
اإلسكندرية في مصر لتسويق 

مشروعها الثقافي )روافد(.
وقال السنني ان الوزارة دأبت 
على تنشيط وإبراز مساعيها في 
بحث سبل شـــراكة شاملة على 
صعيـــد املؤسســـات والهيئات 

اخلارجية وخصوصا مصر.
وأضـــاف انـــه بالنظـــر الى 
أهمية الـــدور الذي تلعبه مصر 
فـــي مجريات احلركـــة الفكرية 
والثقافية عربيا وإســـاميا لذا 
جاءت في املقام األول إليجاد منافذ 
تسويق خارجية إلصدارات ثقافية 
متنوعة وعلى رأســـها املشروع 
احلضـــاري )روافد( إضافة الى 
بقية املواد الثقافية األخرى من 
مطبوعـــات وإصـــدارات مرئية 

زراعي انتاجي او خدمي، سواء 
نباتي او حيواني او سمكي، وان 
كان اجماال ميكن االشارة في هذا 
الصدد الى اهم الضوابط اجلديدة 
التي تدور في اطار التأكيد على 
االلتزام بأساليب الري احلديثة 
وشبكات الري بالتنقيط ومنع 
الري بالغمر للحفاظ على املخزون 
االســـتراتيجي للمياه اجلوفية 
مع االلتزام بالزراعة االنتاجية 
وزراعـــة احملاصيـــل الغذائية 
الهيئة،  التي حتددها  والعلفية 
واالستغال الزراعي للحيازة في 
الغرض املخصصة من اجله مبا ال 
يقل عن 75% من مساحة القسيمة 
مع سحب القسائم الزراعية غير 
املستغلة بعد منحها مهلة 6 اشهر 
للتنفيذ اعتبارا من تاريخ االنذار 
املوجه لها من قبل الهيئة، كما 
ال يجوز تعديل اوجه االستغال 
للحيازات الزراعية التي ابرم بها 
عقود ومنع التجاوزات وتسوير 
احليـــازات باالســـوار الترابية 
والشينكو وااللتزام باملواصفات 
التي تضعها الهيئة املنصوص 
عليها بالائحة للحفاظ على البعد 
البيئي والشكل اجلمالي للمزارع 
مع وضع الصبـــات احلدودية 
حسب املواصفات لسهولة كشف 

التجاوزات ومنعها.
كما اشــــار البدر الى انه في 
اطار االستجابة لطلبات املزارع 
اجلاد ودعمه فقد تقرر السماح 
بفرز القسائم الزراعية بحد ادنى 

وتضمن حتقيق مبادئ الشفافية 
وتكافؤ الفرص امام اجلميع في 
ظل إطار محدد لعناصر اخلطة 
الزراعية  التنميــــة  واجتاهات 
املستدامة التي تنتهجها الدولة 
مع حتقيق االستغال الزراعي 
الرشــــيد، ومن جهــــة اخرى، 
تتواكــــب مع املتطلبــــات التي 
إليها قرارات مجلس  أشــــارت 
الوزراء الســــابقة لفتح املجال 
امام استئناف تخصيص وتوزيع 
القسائم الزراعية اجلديدة، والتي 
اشترطت توفير أراض جديدة، 
ووضع ضوابط تضمن الشفافية 

واملساواة بني اجلميع.
وأشار البدر الى ان الائحة 
اجلديدة توافرت فيها املتطلبات 
والضوابــــط الــــواردة بقرارات 
مجلس الوزراء املذكورة تزامنا 
مع اجلهد املتواصل للهيئة نحو 
خلق مناطق زراعية جديدة سواء 
بالتوسع األفقي للمناطق الزراعية 
احلالية او من خال استحداث 
مناطق زراعية وعمرانية حديثة، 
وقد كللت جهود الهيئة في هذا 
املجال بالنجــــاح في ظل رعاية 
ودعم صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء، حيث متتع قطاع الزراعة 
وعمليات تنميته بدعم ورعاية 
مباركة انعكســــت فــــي موافقة 
الــــوزراء املوقر على  مجلــــس 
طلبات الهيئة باستحداث املناطق 
الزراعية احلديثة وتخصيص 

أعلن رئيــــس هيئة الزراعة 
م.جاسم البدر عن إصدار القرار 
اخلاص ببدء العمل مبوجب الئحة 
القسائم الزراعية اجلديدة التي 
التعديات  العديد من  تتضمن 
تصــــب في مجملهــــا في اجتاه 
حتقيق أهداف اخلطة التنموية 
للقطاع الزراعي وفتح املجال أمام 
احلراك وبث احلياة في النشاط 
الزراعي لتطويــــره وتدعيمه 
عبــــر العديــــد من اإلجــــراءات 
الديناميكيــــة التــــي تتضمنها 
الائحة اجلديدة التي بنيت على 
األسس واألساليب االقتصادية 
احلديثة لدعم النشاط اجلدي ذي 
اجلدوى االقتصادية وتخرج غير 
اجلادين واملتاجرين باألراضي 
الزراعية من النشــــاط إلتاحة 
الفرصة أمام العمل املثمر واملنظم 
لتنمية وتوطني النشاط الزراعي 

بالباد.
واستطرد البدر مشيرا الى ان 
الهيئة قد سعت الى التنسيق مع 
اجلهات املعنية بالدولة إلقرار 
التوسع األفقي للمناطق الزراعية 
مع استحداث مناطق عمرانية 
زراعيــــة جديدة تكفــــل توفير 
مساحات مع األراضي الزراعية 
القابلة لاســــتغال  االضافية 
الزراعي إلتاحة املجال امام خلق 
حيازات زراعية جديدة تخصص 
للمســــتثمر اجلاد بالنشــــاط 
الزراعــــي مع وضــــع ضوابط 
وأحكام تكفل االستغال اجلاد 

اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات

Kuwait Information Technology Society

تعلن عن اإقامة الربنامج التدريبي ال�صيفي

الثالث والع�صرين على احلا�صوب

خالل الفرتة من 2010/7/3 - 2010/7/29

Network مقدمة يف ال�صبكات

Flash برنامج فال�ش

التدريب على برامج فيجوال بي�صك

Visual Basic

Internet التدريب على �صبكة الإنرتنت

التدريب على �صبكة الإنرتنت

Logo - Internet

Office برامج الأوف�ش

)Word -Excel - PowerPoint(

ت�صميم �صفحات النرتنت

)Access - Front Page(

للت�سجيل: يرجى مراجعة مقر اجلمعية مع �سورة اآخر �سهادة درا�سية للطالب

لال�صتف�صار: هاتف رقم: 22529303/4/5

العنوان: الرو�صة - ق3 - �ش ابوحيان التوحيدي - جادة 37 - منزل 20

املرحلة الثانوية

يوم للطالب واآخر للطالبات

اأو
دورة �صباحية

12.00 - 9.00

موا�صيع الدورة

موا�صيع الدورة

موا�صيع الدورة

املرحلة الإبتدائية

املرحلة املتو�صطة

دورة م�صائية

8.30 - 5.30

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات

�صعر الدورة: 15 دينار


