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الكويت تشارك في مؤتمر دولي حول مكافحة الفساد

تش���ارك الكويت في أعمال مؤمتر دولي حول إستراتيجية مكافحة 
الفس���اد تعقده املنظمة العربية للتنمية االدارية غدا السبت مبشاركة 
ممثلني عن 19 دولة عربية وعدد من الدول اإلقليمية واألوروبية واآلسيوية 

واملنظمات العاملية.
وذك���ر بيان صحافي للمنظمة امس ان وفد الكويت الى هذا املؤمتر 
سيكون برئاسة الوكيل املس���اعد بوزارة الدولة لشؤون مجلس االمة 
احمد الهيفي ويضم د.محمود اجلمال من كلية العلوم االدارية بجامعة 

الكويت وبسمة العبيد من هيئة الشباب والرياضة.
وق���ال مدير عام املنظمة رفع���ت القاعوري في تصريح صحافي ان 
املؤمتر الذي يعقد حتت شعار »اإلبداع والتجديد في اإلدارة العربية« 
ينظم بالتعاون مع منظمة الشفافية العاملية ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية واملنظمة العربية ملكافحة الفساد.
وأوضح ان املؤمتر يهدف بشكل أساسي الى مناقشة كيفية مواجهة 

الفساد من خالل وضع إستراتيجيات وطنية لهذه الغاية.

تكرمي العميد الركن م.هاشم عبدالرزاق

الكأس ألحد اخلريجني تكرمي احد اخلريجني

م.محمد صفر مكرما إحدى املشاركات

العميد الركن م.هاشم عبدالرزاق في مقدمة احلضور خالل السالم الوطني

الحرس الوطني احتفل بتخريج الدفعة 33 من المستجدين األغرار

برعاية وكيل احلرس الوطني اللواء 
ناصر الدعي وحض���ور قائد التعليم 
العس���كري العمي���د الركن م.هاش���م 
عبدالرزاق احتفل في معسكر الصمود 
الدفعة 33 من املس���تجدين  بتخريج 

االغرار.
ونقل قائد التعليم العسكري تهاني 
سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني والشيخ مشعل االحمد نائب 
رئيس احلرس الوطني ووكيل احلرس 
الوطن���ي اللواء ناص���ر الدعي راعي 
احلفل للخريجني، وهنأهم على ادائهم 
املشرف خالل مراحل التدريب بالدورة 
واستيعابهم جلميع النواحي النظرية 
والعملية مبا يؤهلهم لالنضمام للعمل 
العسكري واداء واجبهم جتاه وطنهم 
بكل كفاءة واقتدار، مشيدا بالدور املتميز 
الذي قام به املعلمون في مدرسة تدريب 
ضباط الصف واالفراد واجلهود املبذولة 
لتزويد خريجي الدفعة اجلديدة بأرقى ما 
توصل اليه العلم العسكري في مجاالت 
التدريب، كما قام العميد الركن م.هاشم 

عبدالرزاق بتوزيع ش���هادات ودروع 
التفوق على اوائل الدفعة واملتميزين في 
الضبط والربط واللياقة البدنية، مشددا 
على اهمية االستمرار في تخريج اجيال 
مؤهلة تشارك بعقولها وسواعدها في 
حماية مكتسبات الوطن وصيان������ة 
امنه واس���تقراره في ظ���ل القي�����ادة 
الرشيدة لصاحب السمو االمير القائد 
االعلى للقوات املس���لحة وسمو ولي 

العهد.
ومن جهته، القى آمر مدارس احلرس 
الوطني العقيد الركن خالد حمد صالح 
كلمة اكد فيها على ان خريجي الدورة 
متكنوا م���ن اجتياز فعاليات التدريب 
بنجاح مبا يخدم االهداف املرجوة بسد 
احتياجات الوحدات من القوة البشرية 
املدربة على اعلى املستويات وصوال 
التنظيم االمثل وتعزيزا  الس���تكمال 
ل���الدوار التي يقوم به���ا احلرس في 

املنظومة الوطنية لالمن والدفاع.
حضر احلفل كبار القادة والضباط 

باحلرس الوطني.

عبدالرزاق: مستمرون في تأهيل أجيال تشارك بعقولها وسواعدها في حماية مكتسبات الوطن

إدارة الثقافة اإلسالمية 
أطلقت مهرجانها الصيفي 5

»البيئة« تشارك في الملتقى
الخليجي الرابع في قطر غدًا

»األبحاث« ينظم سلسلة محاضرات للطلبة 

دانيا شومان
انطالقا من حرص معهد الكويت لألبحاث العلمية 
على تنظيم األنشطة واحملاضرات العلمية املوجهة 
لطالب وطالبات املدارس في الكويت، نظمت إدارة 
موارد املياه باملعهد سلسلة من احملاضرات العلمية 
ش����ملت عددا من املدارس واجلامع����ات احلكومية 
واخلاصة، حيث ش����ارك م.محمد صف����ر من دائرة 
تقنيات املياه بإلقاء أربع محاضرات علمية في كل من 
املدرسة األميركية ثنائية اللغة، ومدرسة أم كلثوم 
املتوسطة، والكلية االسترالية، وثانوية ماريا القبطية. 
وقد تناول����ت احملاضرات موضوع حتلية املياه في 

الكويت وأنواع املياه العذبة املتوافرة فيها وكيفية 
احلصول على مياه ش����رب نقية عن طريق تقنيات 
التحلية احلرارية مث����ل التطاير الفجائي وتقنيات 
التحلية غير احلرارية مثل التناضح العكسي، كما 
تطرق م.صفر خالل محاضراته إلى طرق ترش����يد 
اس����تهالك املياه في الكويت وكيفية احلفاظ عليها، 
وقد أثنى الطلبة واحلضور على دور معهد الكويت 
لألبحاث العلمية في نشر الثقافة العلمية للناشئني 
والشباب من مختلف األعمار آملني أن يستمر التواصل 
بني املعهد واملؤسس����ات التربوية سواء احلكومية 

واخلاصة.

دانيا شومان
تشارك الهيئة العامة للبيئة في امللتقى البيئي اخلليجي الرابع 
لدول مجلس التعاون اخلليجي املزمع عقده في دولة قطر الشقيقة 
غدا السبت 3 اجلاري حيث يشمل برنامج االحتفال زيارة وزير البيئة 
القطري وزيارة مركز أصدقاء البيئة وزيارة املتحف االسالمي وبعض 
االماكن التراثية كما يش���مل البرنامج بعض احملاضرات عن قطاع 
الش���باب ودوره في حماية البيئة واحملافظة على املوارد الطبيعية 
باالضافة الى حماية البيئة البحرية واهمية الشعاب املرجانية واخيرا 

محاضرة عن أهمية اكثار املها العربي وحمايته من االنقراض.
ويشارك من الهيئة مدير العالقات العامة واالعالم د.مبارك العجمي 
ومنس���ق أول عالقات عامة ثنيان الزنكي وتأتي املشاركة في اطار 
التعاون اخلليجي وتنمية الوعي البيئي واملجتمعي مبفردات البيئة 

وابعادها لشريحة الشباب التي تشكل نصف املجتمع الكويتي.

ليلى الشافعي
أكد مدير ادارة الثقافة االسالمية 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
بدر السنني مراعاة االدارة ملجمل 
ابعاد الشراكة املجتمعية والثقافية 
والدعوي����ة اجلماهيرية الكفيلة 
بتهيئة غايتها في صناعة املناخ 
االسالمي، واملراهن عليها في دعم 
مسيرة القيم وتطور آليات نشر 
الفضائل وط����رح بدائل وصيغ 
ثقافية دعوية وتوجيهية جديرة 
بقيادة جميع اجواء احلياة االسرية، 
وفق ضوابط مستمدة من ثوابت 
الكتاب والسنة النبوية املطهرة. 

جاء ذلك خالل اعالن السنني عن قيام االدارة بتدشني 
انشطة املهرجان الصيفي الثقافي اخلامس حتت شعار 
»بثقافتي اس����تمتع باجازتي« والذي يأتي كخطوة 
ثقافية مجتمعية تفتح ابوابا من املتعة والتس����لية 
والترفيه الشامل لالسرة واملقترن باملعلومة الثقافية 
والشرعية، وبني السنني أن هذه التظاهرة الثقافية 
ستنطلق اليوم وستستمر حتى اجلمعة 6 اغسطس 

2010 في اجواء ترفيهية ثقافية 
اسرية متميزة في منتزه كويت 
ماجيك في منطقة ابو حليفة وذلك 
بالتعاون مع منتزه كويت ماجيك 
ومبرة الرحمة اخليرية، واستطرد 
السنني موضحا أن هذا املهرجان 
تأتي فعالياته للنساء واالطفال 
حتى عمر سبع سنوات فقط. وتابع 
السنني: ان االدارة قد اعدت برنامجا 
ثقافيا شيقا يصحب انشطة هذا 
املهرجان وسيشتمل على فقرات 
ترفيهية ومحطات ثقافية ستكون 
مفاجأة للحضور والذي سيكون 
على موعد ومس����ابقات وجوائز 
شيقة لالعزاء الصغار مع عروض سينمائية شيقة 
عبر شاشات كبيرة متأل ارجاء املنتزه، واكد السنني 
ان هدف االدارة ان يك����ون للمرأة دور ونصيب في 
املهرجان من خالل تقدمي حزمة من املسابقات الثقافية 
للنساء، وقد رصدت االدارة جلميع املسابقات جوائز 
قيمة بقيمة 10 آالف دينار رغبة منها في توسيع قاعدة 

التواصل وجني ثمار هذه املشاركة.

»السكنية« تدعو 4 مواطنين تحت شعار »بثقافتي أستمتع بإجازتي«
لمراجعتها خالل 15 يومًا

دعت املؤسس���ة العامة للرعاية الس���كنية 4 مواطنني مخصص 
لهم مس���اكن حكومية الى مراجعة املؤسسة مبقرها الكائن مبنطقة 
جنوب السرة »ادارة التوزيع« بالطابق االول »قسم متابعة املساكن 
املخصصة« اثناء الدوام الرسمي خالل »خمسة عشر يوما« من تاريخ 
اذاعة ونشر هذا االعالن، وقالت في بيان: انه في حالة عدم احلضور 
ستتخذ املؤسسة العامة للرعاية السكنية االجراءات القانونية الالزمة 

بشأن الوحدات السكنية املخصصة لهم وهم:

بدر السنني

تنسيق كويتي ـ إيراني لتنظيم الصيد بالمياه الدولية المشتركة
يقوم رئيس مجلس االدارة واملدي�������ر 
العام للهيئة العامة لشؤون الزراع�����ة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر بزيارة 
الى اجلمهورية االسالمية االيران�ي������ة 
يبحث خاللها مع املسؤولني املعني���ني 
في وزارة الزراعة والثروة السمكي������ة 
االيرانية العالقات الزراعية املتبادل�������ة، 
خاصة فيما يتعلق بتنظيم عملي����ات 
الدولية  البح���ري باملي���������اه  الصيد 
املشتركة وتوحيد االنظمة والقوان�����ني 
املنظم���ة له���ذا القطاع احلي���وي بني 

البلدي�����ن.
 وكذل���ك بحث املش���كالت املتعلقة 
بالصيد وأوق���ات احلظر واالختراقات 
التي حتدث في هذا املجال والتي تؤثر 
سلبا على جهود التنمية في مجال الثروة 
السمكية التي تبذل من الطرفني والبحث 
عن آليات مناس���بة حلل هذه املشاكل 

مبا يحقق تنمية الثروة 
السمكية في البلدين، 
وكذل���ك التعرف على 
القدرات واالمكاني������ات 
املتوافرة ف���ي مجال 
االس���تزراع السمكي 
وبح���������ث ف���رص 
االستثم�����ار في هذا 
املج��������ال واملجاالت 

الزراعية االخ���رى.
كما سيتم بحث عدد 
من املوضوعات الزراعية 
التدريب  في مج���االت 
وتب���ادل املعلوم���ات 

والتكنولوجيا الزراعية باالضافة الى تفعيل 
كل بنود االتفاقية املبرمة بني البلدين في 
املجاالت الزراعية املختلفة واالستفادة من 
اخلب��������رات الزراعية مبا يحقق تنمية 

القط���اع الزراع���ي في 
البلدين.

م���ن جان���ب آخر، 
العامة  الهيئة  أعلنت 
الزراع���ة  لش���ؤون 
الس���مكية  والث���روة 
بدء تسجيل املنتجات 
الغذائية في الس���وق 
اجلديد حلساب الدعم 
املادي املستحق لتلك 

املنتجات.
وقال���ت الهيئة في 
بيان صحافي ان اعمال 
التسجيل وحساب دعم 
املنتجات الغذائية في الس���وق القدمي 
ستتوقف ولن يعتد باملنتجات الغذائية 

التي يتم تسويقها فيه.
وأشادت باجله����ود املبذول���������ة 

التسويق  من أج������ل تطوير نظ�����م 
للمنت������ج النبات���ي »باعتب���اره احد 
العن���اص��������ر االساس���ية للمنظومة 
االقتصادي���ة الكامل����ة« التي تنتهجها 
الهيئة م���ن اجل تنمية االنتاج النباتي 
ودعمه امام منافس���ة املنتج املستورد 
وحتقيق عوائد مجزية للمنتج الغذائي 

من الدولة.
وأشارت الهيئة الى »أهمية التشجيع« 
لالستمرار في االنتاج الغذائي وتوفير 
الوقت  منتجات غذائية للمستهلك في 

املناسب وبسعر منافس.
وذكرت ان السوق اجلديد للمنتجات 
الغذائية يتالءم م���ع الظروف البيئية 
للكوي���ت مب���ا يضمن س���المة املنتج 
ووصوله الى املستهلك بجودة غذائية 
تتناسب واملواصفات الصحية للمحاصيل 

الزراعية.

م.جاسم البدر

د.مبارك العجمي
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