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الفالح: »األوقاف« تحرص على تعزيز الوحدة الوطنية 
ودحر أي شبهات قد تثير الفتنة في المجتمع

»الميثاق الوطني«: يجب التمسك بالدستور
واألسرة الحاكمة والبعد عن المشاحنات

دعا جتمع امليثاق الوطني الى التمسك بالدستور وتكريس 
اجلهود للخروج من احملن التي مير بها الوطن، جاء ذلك في 
بيان للتجمع حول االحداث االخيرة قال فيه: ان ما تش����هده 
الس����احة الوطنية هذه االيام من جتاذبات سياس����ية حادة 
وبعضها عقيمة ودون ان يكون لها اي مردود تنموي لبعيدة 
كل البع����د عن االعراف الكويتية التي عايش����ناها على مدى 
القرون والسنوات الطويلة، فنواب االمة واملوكل لهم الدور 
الرقابي والتشريعي قد اخذوا باالبتعاد عن هذا الدور بل انه من 
املؤلم ما نشاهده من مشاجرات باملجلس بني االعضاء وتدني 
مستوى احلوار حتى وصل الى حد محاولة االعتداء بااليدي، 
وانه ليتألم كل مواطن ان ينحدر املستوى في سوء التعامل 
حتى وصل حلد التعامل مع مقام صاحب السمو االمير وهو 
اجلامع للسلطات الثالث وهو القائد االعلى للقوات املسلحة 
بعد ان ادى امانته بتحمل مس����ؤولية احلفاظ على س����المة 
البالد وصيانة الدستور واعطاء اوامره السامية بالتعامل مع 
االحداث مبا يحفظ للقانون سيادته وللدولة هيبتها باحلق 
ضمن االطر الدستورية وهو الذي حافظ ومازال يحافظ على 

الدستور في كل املناسبات.
ان استخدام االستجواب كأداة رقابية هو حق دستوري 
للنائب دون ان يتجاوز النائب محاور االس����تجواب املقدم، 
لذا كان البد اال يكون هناك تعسف وافراط في استخدام هذا 

احلق واال يتحول االستجواب الى اداة يراد بها الشخصانية 
واالبتزاز وتصفية حسابات من اجل حسابات سياسية خارج 
موضوع االستجواب مما يشكل اساءة بالغة لروح الدستور 

الذي ننادي باحلفاظ عليه.
اننا لنؤكد متس����كنا بنص املادتني 108 و110 من الدستور 
واللتني تنصان على ان عضو املجلس ميثل االمة بأس����رها، 
ويرعى املصلحة العامة، وال سلطان ألي هيئة عليه في عمله 
باملجل����س او جلانه، وان عضو مجلس االمة حر فيما يبديه 
من اآلراء واالفكار باملجلس او جلانه، وال جتوز مؤاخذته عن 
ذلك بحال من االحوال، غير اننا نناشد اعضاء مجلس االمة 
مراعاة املصلحة العامة كما جاء في نص املادة 108 من خالل 
ممارساتهم سواء داخل قبة البرملان او في جلانه او خارجه، 
كما اننا نتطلع الى ان يكون نائب االمة مثاال يحتذى في احترام 
القوانني داخل وخارج املجلس دون ان يتخذ من كسر القانون 
وسيلة للوصول للغاية التي نصت عليها املادتان املذكورتان 
اعاله. وايضا ومن هذا املنطق، فإننا نحمل كذلك املسؤولية 
للحكومة التي طاملا استمرت بالتراخي في تطبيق القوانني 
وفقا لتنازالت تراها ضمن حسابات سياسية قد تربحها على 
املدى القريب لكنها قد جتعل الوطن واملواطن يخسر الكثير 
على املدى الطويل وته����دد االمن الوطني باخلطر، بحيث ال 
يحترم املواطن القوانني كونه يرى احلكومة وهي القدوة في 

ذلك قد انتهكت القوانني.
ولعل من االخطاء الكبيرة التي ارتكبتها احلكومة في اآلونة 
االخيرة عندما عاجلت اخلطأ بخطأ اكبر منه وهو العمل على 
تقييد احلريات وبالذات حري����ة الرأي والتعبير عنه ومنها 
اغالق بعض املكاتب اخلاصة ببعض القنوات الفضائية، ان 
ما يشهده العالم واالنسانية من ثورة في وسائل االعالم من 
س����رعة وكمية تداول املعلومات والتي جتعل على الفرد او 
االمة ان يتعامل معها بنف����س الروحية وبدال من ان نواجه 
الرأي بالرأي املضاد واحلجة باحلجة شاهدنا حكومتنا تقمع 

الرأي وذلك باغالق والتضييق على هذه القنوات.
واننا في جتمع امليثاق الوطني نكرر ما اكدنا عليه سابقا 
ان يرجع اجلميع الى التمس����ك بالدستور وبروح الدستور 
والذي ارتضيناه جميعا في هذا الوطن، وان نكرس جهودنا 
كلها للخروج من هذه احملن وذلك بفضل من اهلل س����بحانه 
وتعالى والتمسك باالسرة احلاكمة وعلى رأسها صاحب السمو 
االمير ودستورنا الذي ارتضيناه وسيلة حتدد العالقة بني 
احلاكم واحملكوم والعالقة فيما بيننا فيما من ش����أنه رفعة 
هذا الوطن الذي اعطانا كل شيء وجاء دورنا ان نعطيه كل 
ش����يء، ونذكر اجلميع اننا قد مررنا بأقس����ى من هذه احملن 
وقد خرجنا منها منتصرين بفضل من رب العاملني وبتكاتفنا 

واخالصنا للوطن.

مؤتمر »الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة« ينطلق غداً بالتعاون مع رابطة علماء الشريعة في دول التعاون

النشمي: تناول المواضيع الحساسة ووضعها في ميزان الشرع ضمان ألمن واستقرار المجتمعات

)محمد ماهر( د.عادل الفالح متوسطا د.عجيل النشمي وأحمد القراوي  

أسامة ابو السعود
أك����د وكي����ل وزارة االوق����اف 
والشؤون االسالمية د.عادل الفالح 
أن وحدة ابناء الكويت وتالحمهم 
وتراب����ط اواصر االلف����ة واحملبة 
والتع����اون فيما بينه����م عنوان 
للكويت وموطن فخ����ر واعتزاز 
الجيالها عبر التاريخ، مشيرا الى 
دور الوحدة الوطنية التي جتلت في 
ابهى صورها وقت محنة االحتالل 
اثارت  الغاش����م والتي  الصدامي 
اعجاب العالم اجمع وحتطمت على 

صخرتها كل مخططات األعداء.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده باملسجد الكبير بحضور 
رئيس رابطة علماء الشريعة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي د.عجيل 
النشمي ومدير ادارة االعالم بوزارة 
االوقاف احمد القراوي، مبناسبة 
انعقاد مؤمتر »الوطن واملواطنة في 
ميزان الشريعة« الذي تقيمه الوزارة 
بالتعاون مع رابطة علماء الشريعة 
التعاون اخلليجي،  بدول مجلس 

وسينطلق غدا اخلميس.
وقال د.الفالح: آلت الوزارة على 
نفسها ضمن استراتيجيتها احملافظة 
عل����ى الوحدة الوطني����ة وتنمية 
بواعث احملبة والتعاون والترابط 
بني ابناء الكويت والتخلص من اي 
نعرة طائفية او تفريق بني طوائف 
املجتم����ع على اعتبار ان ذلك احد 
ابرز معال����م اجلمال التي توارثها 
ابناء الكويت عبر اجياله، مشددا 

على ض����رورة العمل صفا واحدا 
لنقل ه����ذه القيم املباركة ألبنائنا 

ملواجهة التحديات املعاصرة.
وطالب د.الفالح كل مؤسسات 
الدولة وهيئاتها االهلية والرسمية 
بالعمل على تدعيم الوحدة الوطنية 
انها قضية مصيرية  على اعتبار 
ترتب عليه����ا ماضينا وحاضرنا 
وسيترتب عليها مستقبل الكويت. 
وبني د.الفالح ان الوزارة استخدمت 
كل ما أتيح لديها من ادوات سواء 
في خطب����ة اجلمعة او انش����طة 
ادارات الوزارة املختلفة لتكريس 
املفاهيم الوطنية وتفعيل الشراكة 
املجتمعية ليتواصل اجلميع من 

اجل الكويت.
واض����اف: ان ايدين����ا ممدودة 

تس����عى جاهدة للعمل على تأمني 
املجتمع وصيانة حلمته الوطنية 
وقد كان لها السبق في عقد العديد 
من املؤمترات التي تتناول مثل هذه 

املواضيع احليوية والهامة.
وبني د.النشمي ان من االهمية 
مبكان تناول مثل هذه املواضيع 
احلساسة ووضعها في ميزان الشرع 
واالحتكام الى الشريعة الغراء التي 
هي مبثابة امليزان الصحيح الذي 
يضمن امن واستقرار املجتمعات، 
خاصة في ظل وجود بعض االفكار 
التي ولدت بعدما تعرضت االمة 
لتمزي����ق اوطانه����ا وحدث خلط 
في الكثير م����ن املفاهيم املتعلقة 
باملواطنة والوطنية وبرزت العديد 

من التحديات العاملية اجلديدة.

للعلماء والدعاة ولكل افراد املجتمع 
لتعزيز جوانب االمن واالستقرار 
الفكر  في مجتمعنا وحمايته من 
اخلارج عن ضوابط الشرع ودحر 
جميع الش����بهات التي من شأنها 
اثارة الفتن����ة او النيل من وحدة 
مجتمعنا املسالم. وشكر د.الفالح 
رابطة علماء الشريعة على مبادرتها 
في موض����وع املؤمتر وتبني مثل 
هذه املوضوعات احليوية التي من 
شأنها حماية مجتمعاتنا وصيانة 

امنها ووحدتها الوطنية.
من جانب����ه، ش����كر د.عجيل 
النشمي وزارة االوقاف على دعمها 
ومؤازرتها للمؤمتر وحرصها على 
الوطن واملواطنني، وقال:  سالمة 
وهذا ليس بغريب على الوزارة التي 

وقال: اننا نريد من خالل هذا 
املؤمتر ان يتحدث العلماء والدعاة 
في اطار نصوص الشريعة الثابتة 
اللبس  الناس ويزول  ليستبصر 
الذي اوجدته الظ����روف الراهنة، 
ومعاجلة االفكار التي من ش����أنها 
التأثير س����لبا على بالدنا وبالد 
املس����لمني، خاصة في ظل غياب 
املفاهيم الصحيح����ة للعديد من 
النصوص الشرعية التي قد يتم 
تأويلها على غير مفهومها السليم، 
مؤكدا ان املؤمتر سيتناول ابحاث 
أما  الس����نة والشيعة.  من علماء 
رئيس اللجنة االعالمية للمؤمتر 
الق����راوي فقد ع����رج على  احمد 
جملة من احملاور التي س����تطرح 
في املؤمتر ومنها: التأصيل العلمي 
ملفهوم املواطن����ة واالنتماء ودور 
العلماء في تعزي����ز هذا املفهوم، 
واثر التربي����ة واالعالم في غرس 
مفاهيم املواطنة، ودور املواطنة 
في الوحدة اخلليجية واثر املواطنة 
على االستقرار االمني للمجتمعات، 
مش����يرا ان املؤمتر سيستمر ملدة 
يوم����ني يناقش خالله����ا اكثر من 
سبعني عاملا وداعية ومتخصصا 
في الشريعة محاور املؤمتر الذي 
سيقام في فندق كراون بالزا. وشكر 
القراوي وس����ائل االع����الم املرئي 
واملقروء واملس����موع على تفاعلها 
وتواصلها مع انشطة الوزارة ومع 
خطة العمل االعالمية التي رصدت 

للمؤمتر قبل شهر من انطالقه.

إدارة »الثقافة اإلسالمية«
تستضيف الدغيلبي والضبعان 

ليلى الشافعي
أكدت إدارة الثقافة اإلسالمية في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
سعيها الدائم واحلثيث نحو التأكيد على أدوارها الثقافية في العناية 
واالهتمام بفئة الشباب، كونه جزءا مهما جدا من املجتمع الذي تسعى 
اإلدارة دائم����ا نحو جعله »مجتمعا متميزا ذا ثقافة متميزة« وحتقق 

من خالله غايتها في صناعة املناخ الثقافي اإلسالمي.
جاء ذلك عقب اع����الن االدارة عن تنظيمها لعدة انش����طة ثقافية 
وتوعوية موجهة للش����باب، مبينة انها تستضيف اليوم من اململكة 
العربية الس����عودية الشقيقة كال من الداعية املعروف فضيلة الشيخ 
سلطان الدغيلبي واملنشد الكبير حامد الضبعان، وقد أعدت اإلدارة بهذه 
املناسبة عدة لقاءات جماهيرية للضيوف شملت محاضرات عامة في 
جامعة الكويت والعهد التطبيقي وعددا من الثانويات العامة واملراكز 

النسائية، باالضافة الى عدد من اللقاءات التلفزيونية واالذاعية.
واوضحت االدارة انها قامت تفعيال ملبدأ الشراكة املجتمعية الذي 
تنادي به اس����تراتيجية وزارة االوقاف والش����ؤون اإلسالمية بإعداد 
وتنظيم لقاء جماهيري شبابي اليوم االربعاء يلتقي خالله الدغيلبي 
والضبعان مع اجلمهور الكرمي وذلك بعد صالة العش����اء مباشرة في 
قاعة خاصة منطقة النسيم واملنطقة الصناعية، ويقام اللقاء الشبابي 

بالتعاون مع مبرة اإلحسان اخليرية.
واضافت اإلدارة أن هناك لقاء جماهيريا وحواريا شبابيا من القلب 
للقلب والنس����خة الثالثة من املش����روع الوطني لرعاية الشباب غدا 
اخلميس للشيخ سلطان الدغيلبي واملنشد حامد الضبعان وذلك في 
مخيم اإلدارة في منطقة الوفرة عند الكيلو 13، ويقام اللقاء بالتعاون 

مع وزارة الداخلية.
اجلدير بالذكر ان ادارة الثقافة االسالمية قد قدمت املشروع الوطني 
الثاني لرعاية الش����باب وبحضور جماهيري ش����بابي فاق ال� 3000 

شخص.
واعلنت االدارة عن استمرار فتح باب املشاركة في مسابقة الهجرة 
الثقافية اإللكترونية »اآلل واألصحاب.. أحباب وأصهار« والتي تأتي 

ضمن انشطة موسم الهجرة النبوية الشريفة للعام الهجري 1432.
ودعت إدارة الثقافة االسالمية في ختام بيانها الصحافي اجلمهور 
الكرمي الى التفاعل والتواصل مع جميع انشطة إدارة الثقافة اإلسالمية 
وذلك عبر املش����اركة الفعالة باالنشطة والتي ميكن االطالع على آخر 
مس����تجداتها من خالل زيارة صفحتها اخلاص����ة على موقع التوتير 

.www.twitter.com/thaqafa :العاملي

الحميدان: الملتقى الوقفي الـ 17 أبرز
حرصنا على دعم شريحة الفئات الخاصة

اختتم أعماله بتكريم الجهات الداعمة

إميان احلميدان ومحمد اجلالهمة يكرمان الزميل نافل احلميدان

اجلهات الداعمة للملتقى حيث 
مت تك����رمي رئي����س واعضاء 
اللجنة التحضيرية للملتقى 
والفري����ق االعالمي برئاس����ة 
وائل الشطي وفريق املعرض 
برئاسة فايزة العطيبي وفريق 
مرافقة الشخصيات والفريق 
الفن����ي وفري����ق االس����تقبال 
وفريق العالقات العامة وفريق 
الس����كرتارية وكذلك اجلهات 
االعالمية الداعمة للملتقى سواء 
كانت مقروءة او مرئية أو حتى 

سمعية.

القائمة عليها، ودور الوقف في 
دعم هذه اجلهات ورعايته لهذه 
التش����جيع على  الفئة، وكذلك 
تسويق مش����اريع هذه اجلهات 
والوقفي����ات الت����ي تنش����أ من 
أجلها باستخدام احدث وسائل 
التسويق، مبا في ذلك استخدام 
وس����ائل التكنولوجيا احلديثة 
مثل الوقف االلكتروني بوسائله 

املختلفة.
وقبل نهاي����ة احلفل قامت 
احلميدان ونائب العام للمصارف 
الوقفية محمد اجلالهمة بتكرمي 

أسامة أبوالسعود
توجهت أمني ع����ام األمانة 
العامة لألوقاف باإلنابة اميان 
احلميدان بأسمى آيات الشكر 
والتقدير الى سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد لتفضل 
سموه برعاية امللتقى الوقفي 
السابع عشر وتلك الرعاية لهذا 
الس����نوي وامللتقيات  امللتقى 
السابقة حيث عودنا سموه على 
رعايته ودعمه للعمل الوقفي 
وألنشطة األمانة العامة لألوقاف 
وال ش����ك ان لهذه الرعاية اثرا 
بالغا في نفوس����نا، وتعطينا 
دافعا قويا لبذل املزيد من اجلهد 
والعطاء سعيا لتحقيق النجاح 

واالتقان.
وقالت احلمي����دان بصفتها 
رئيس����ة اللجن����ة التحضيرية 
للملتق����ى في كلم����ة لها خالل 
ختام امللتق����ى: لقد حرصنا في 
امللتقى الذي يحمل شعار »قف.. 
وفكر في الوقف.. رعاية للفئات 
اخلاصة« على تسليط الضوء 
على جانب مش����رق من العمل 
الوقف����ي الذي يهتم بش����ريحة 
مهمة من شرائح املجتمع وهي 
شريحة »الفئات اخلاصة« والتي 
حرصنا في هذا امللتقى على ابراز 
دورها واحتياجاتها واجنازاتها 
واالسهامات التي حققتها اجلهات 

البدر: »الزراعة« تعد جداول لتقديم
دعم األعالف في ضوء المكرمة األميرية

طالب المربين باالجتهاد لتنمية الثروة الحيوانية

عوض: »إيكاردا« ناقش عدداً  من األبحاث الزراعية

السند: 46 ألف طن إنتاج الحليب في 2010

يعي اهمية العلف املدعوم كونه 
العمود الفقري للثروة احليوانية 
وتنمية القطيع احمللي من املاشية 

والدواجن.
كما شدد البدر على ان الهيئة 
ستواصل تكثيف حمالتها بالتعاون 
مع مختلف اجلهات االمنية على 
اجلواخير وحظائر تربية املواشي 
وجميع القسائم التابعة لها للقضاء 
على االستغالل غير املشروع لتلك 
القسائم في انشطة مخالفة.وانتقل 
البدر الى احلدي���ث عما تقوم به 
الهيئة حاليا من اعداد كش���وف 
وجداول تقدمي الدعم لالعالف عن 
الفترة املتبقية من السنة املالية 
احلالية، حيث زف البدر الى املربني 
اخبار االنخفاض الكبير املتوقع في 
اسعار االعالف املدعومة محليا، 
مش���يرا الى ان تلك االسعار جار 
تعديله���ا بالتخفيض على ضوء 
املبال���غ املالية الت���ي مت اقرارها 
التي  املكرم���ة االميرية  مبوجب 
وهبها صاحب السمو االمير لقطاع 
املربني والتي وبال شك ستخفف 
بقدر كبير من تداعيات االزمة املالية 
الرتفاع اسعار بيع األغالف بالسوق 
الدولي وستمنح الهيئة القدرة على 
مشاركة املربي بنسب اكبر من سعر 

شرائه للعلف املدعوم.

أي خاليا م���ن الغش التجاري 
واملواد احلافظ غير املصرح بها، 
وأيضا أن يكون احلليب نظيفا ذا 
محتوى بكتيري منخفض خاليا 
من األتربة والشوائب ومسببات 

األمراض.
وأض���اف أنه من الضروري 
أيضا أن يك���ون احلليب خاليا 
من اإلف���رازات املرضية واملواد 
الضارة، الفتا إلى الطرق املتبعة 
في الرقابة على جودة احلليب 
ومدى مطابقته للشروط الصحية 
حيث ميكن تقسيم هذه الطرق 
إلى طرق اختب���ار املواصفات 
الطبيعية والكيميائية للحليب 
والط���رق امليكروبيولوجي���ة 
والتي تستخدم لتقدير الظروف 
الصحية ولإلنتاج والتداول ومدى 
صالحية احلليب كما تستخدم 
للكشف عن امليكروبات املمرضة 

وسمومها.

التجارة والصناعة وبلدية الكويت 
لتكثي����ف احلمالت التفتيش����ية 
واالمنية لضبط االسواق والقضاء 
على محاوالت التجارة باالعالف 
املدعومة بالسوق السوداء واالبواب 
اخللفية م����ن قبل بعض العمالة 
االجنبية التي امتهنت التكسب من 

هذا النشاط غير املشروع.
واهاب الب����در مبربي الثروة 
احليوانية احلرص على ثروتهم 
احليوانية وتضافر جهودهم مع 
الهيئة واجلهات الرسمية االخرى 
حملارب����ة االجتار غير املش����روع 
بكل صوره واش����كاله باالعالف 
احليوانية، مشيرا الى ان اجلميع 

د.عبداحل���ي أبو زي���د، والذي 
أش���ار إلى أساس���يات الرقابة 
الطازج  الصحية على احلليب 
حسب مواصفات قياسية يعتبر 
على أساس���ها احلليب صاحلا 
لالستهالك اآلدمي وتتمثل في أن 
يكون احلليب في حالته الطبيعية 

محمد راتب
توجه رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر باالصالة عن نفسه وبالنيابة 
املزارع����ني واملربني  عن جمي����ع 
والقياديني واالداريني واملوظفني 
في الهيئة بأس����مى آيات الشكر 
والتهان����ي والعرفان الى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وس����مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وس����مو رئي����س مجلس 
ال����وزراء الش����يخ ناصر احملمد، 
مش����يرا ال����ى ان مكرمة صاحب 
الس����مو االمير ومبادرته بتقدمي 
دعم اضافي لقطاع مربي الثروة 
احليوانية يقدر ب� 4 ماليني دينار 
ملواجهة الطف����رة في االرتفاعات 
املطردة السعار االعالف العاملية 
والتي كادت تعصف بظاللها القامتة 
على قطاع الثروة احليوانية في 
البالد، الفت����ا الى ان هذه املكرمة 
اسبغت الهدوء والطمأنينة على 
املربي وستكون داعمة لنشاطه 
االقتصادي في هذا املجال احليوي 

ضامنة ملصدر قوته ورزقه.
وش����دد البدر على ان الهيئة 
تكثف جهودها للتنسيق والتعاون 
مع مختلف اجلهات االمنية ووزارة 

محمد راتب
أفاد مدير ادارة العالقات العامة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية شاكر عوض بأن املؤمتر السنوي االقليمي الفني 
واجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج شبه اجلزيرة العربية املنعقد 
ف���ي الكويت حاليا حتت رعاية رئي���س مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة م.جاسم البدر ناقش عددا من االبحاث الزراعية لدول شبه 
اجلزيرة العربية املشاركة في املؤمتر وذلك على صعد عدة، من بينها 
االعالف والزراعة احملمية واملياه. واش���ار عوض الى ان انعقاد هذا 
املؤمتر حتت رعاية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
يأتي في اطار تفعيل العالقات املتميزة واملتطورة دوما بني الهيئة 
واملركز الدولي )ايكاردا( وفي ض���وء االهمية البالغة التي توليها 
الهيئة الستخدام التقنيات الزراعية املناسبة في االبحاث والتجارب 

للمشاريع الزراعية املختلفة.

محمد راتب
أف���اد مدير إدارة اإلرش���اد 
الزراع���ي في الهيئ���ة العامة 
الزراع���ة والثروة  لش���ؤون 
السمكية م.غامن السند بأن كمية 
احلليب التي مت إنتاجها هذه 
السنة بلغت 46 ألف طن، الفتا 
إلى أن األلبان من األغذية ذات 
القيمة الغذائية العالية والتي 
متد اإلنسان بجميع احتياجاته 
في مراحل العمر املختلفة، وذلك 
الحتوائها على جميع العناصر 

الهامة للجسم.
ج���اء ذلك خ���الل محاضرة 
تثقيفية نظمتها الهيئة بعنوان 
»الرقاب���ة الصحة على احلليب 
الطازج«، وذلك ضمن برنامج 
الثقافي  احملاضرات للموس���م 
احلالي إلدارة اإلرشاد الزراعي، 
حيث حاضر فيها اختصاصي 
الهيئة  األلبان في  قسم حتليل 

م.جاسم البدر

شاكر عوض

م.غامن السند

الهيئة الخيرية ترسل 250 طنًا من المواد 
الغذائية والمساعدات العينية إلغاثة باكستان

األكل الشعبي الفلسطيني املتنوع 
والزاخر بأصنافه املميزة ومنتجات 
الكتب  الزيت والزيتون، وجناح 
الفلسطيني،  املتخصصة بالشأن 
والتي حتكي تاريخ أرض وقصة 
شعب صامد على أرضه، إضافة الى 

مجالت األطفال واألشرطة.
ويتخل���ل املعرض ع���دد من 
الفقرات الفنية من مشاهد متثيلية 
وفنية ودبكة ش���عبية على مدار 
اليومني، ويفت���ح املعرض أبوابه 
اليوم )األربعاء( الساعة 5 مساء، 
ويستمر حتى يوم غد )اخلميس( 
من الس���اعة التاس���عة والنصف 
صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر 
ومن الرابعة والنصف عصرا حتى 

الثامنة والنصف مساء.

في األقاليم املتضررة، وفي وقت 
الحق انضم رئيس الهيئة د.عبداهلل 
املعتوق الى الوفد ملباشرة تنفيذ 
البرامج واملش���اريع اإلغاثية في 

األقاليم املتضررة.
من جهة أخ���رى، يقيم الفرع 
النسائي في جلنة فلسطني اخليرية 
التابع���ة للهيئة اخليرية معرض 
التراث الفلس���طيني األول اليوم 
وغدا في صال���ة جمعية املعلمني 
مبنطقة الدسمة. ويضم املعرض 
3 أجنحة رئيس���ية، وتتمثل في 
جناح املطرزات والتراث التقليدي 
الفلسطيني الذي يتميز برسوماته 
الهندسية اإلسالمية وعروق الورد 
ولوحات���ه اجلميل���ة التي حتكي 
قص���ة وتاريخ ش���عب، وجناح 

أرسلت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية 250 طنا من املواد الغذائية 
واألغطية واملالبس وغيرها عبر 
جسر بحري وجوي إلغاثة منكوبي 
فيضانات باكس���تان وذلك ضمن 

حملة »الكويت معكم«.
وقال مدير عام الهيئة د.سليمان 
ش���مس الدين ان نقل املساعدات 
اإلنسانية عبر النقل البحري من 
الوس���ائل اجلدي���دة التي تتبعها 
الهيئة، خاصة ان البواخر حتمل 
أوزانا ثقيلة وحموالت كبيرة، الفتا 
الى ان أحد املتبرعني تطوع بدعم 
اجلسر اإلغاثي البحري الذي انطلق 
من ميناء الكويت الى ميناء كراتشي. 
وأضاف املدير العام: كما أرسلت 
الهيئة شحنة مساعدات جديدة عبر 
سالح النقل اجلوي الكويتي، مجددا 
الشكر للنائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
املبارك  ومنتسبي قاعدة عبداهلل 
اجلوية الذين لم يدخروا وسعا في 

تسهيل مهمة الهيئة اإلغاثية.
وكانت الهيئة قد أوفدت وفدا 
إغاثيا رفيعا برئاس���ة أمني س���ر 
الهيئة وعضو مجلس اإلدارة الشيخ 
عبدالرحمن ب���ن عقيل وعضوية 
مدير عام الهيئة د.سليمان شمس 
الدين ومراقب الشؤون الهندسية 
م.طالل العتيبي لتفقد مش���اريع 
الهيئة ومتابعة برنامجها اإلغاثي 

عبدالرحمن بن عقيلد.سليمان شمس الدين


