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يتقدم
رئيس مجلس اإلدارة - املدير العام بالوكالة

ونواب املدير العام وجميع العاملني
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

بخال�ص العزاء و�سادق املوا�ساة من

املهندس/ فيصل يوسف الصديقي
نائب املدير العام لشؤون الزراعة التجميلية

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والــــــــــــــدتــــــــــــــه 
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

»تكنولوجيا املعلومات« يؤكد أن التراسل 
اإللكتروني يسرع دورة العمل بدقة وسرية

أكد اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
أهمية مشروع التراسل احلكومي اإللكتروني في 
املساهمة في تسريع دورة العمل وتبادل املراسالت 
بدقة وسرعة وسرية مبا يضمن سالمة وتأمني 
البيانات واملعلومات كافة عبر الشبكة.  وقالت 
نائبة املدير العام لقطاع املشروعات الوطنية 
في اجلهاز ماجدة النقيب في بيان صحافي أمس 
إن املشروع يعتبر من أهم التطبيقات احلكومة 
اإللكترونية في تبادل املراس���الت احلكومية.  
وأضافت النقيب أن البرنامج التطبيقي الذي 
يستخدم في املشروع قامت بتصميمه وتطويره 
مجموعة من املختصني ف���ي اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات مشيرة إلى أن اجلهاز 
يتولى حاليا توزيعه على اجلهات احلكومية 
الراغبة في االستفادة من هذه اخلدمة دون حتميل 
تلك اجلهات أي أعباء مالية. وذكرت أن اجلهات 
املستفيدة من املشروع هي 54 جهة حكومية 
وأن هناك تنسيقا مع بقية اجلهات والهيئات 
احلكومية لالستفادة من املشروع مبينة أنه يعمل 

من خالل منظومة شبكة الكويت للمعلومات 
)كي أي ان( وهي الشبكة احلكومية الرسمية 
للدولة التي طوره���ا ونفذها اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات.  وأفادت بأن اجلهات 
احلكومية أظهرت اهتمام���ا بالغا ببدء تنفيذ 
املشروع حيث سعت إلمتام عمليات التجهيز 
والتنسيق والتدريب وبدء التشغيل الفعلي فور 
صدور قرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2014 
الذي تضمن ضرورة قيام اجلهات احلكومية 
البدء باستخدام التراسل احلكومي اإللكتروني 
فيما بينها. وقالت النقيب إن العديد من اجلهات 
أصدرت التعاميم اإلدارية الداخلية التي مت من 
خالله���ا البدء الفعلي ف���ي تطبيق هذا النظام 
وفق اللوائح والتعليمات التي أصدرها اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات.  وأشارت إلى أن 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات يشرف 
حاليا على تنفيذ مش���روع التراسل احلكومي 
اإللكتروني من واقع اختصاصاته وفق مرسوم 

إنشائه رقم 2006/266.

الستالن: اتفاقية تعاون مع مركز محمد بن راشد لطباعة املصحف
قام وفد ممثل عن الهيئة 
العام���ة للعناي���ة بطباعة 
ونشر القرآن الكرمي والسنة 
النبوية وعلومهما برئاس��ة 
نائب املدير العام للمعلومات 
واخلدم���ات املس���اندة في 
الهي���ئ���ة العام���ة للعناية 
بط�باعة ونشر القرآن الكرمي 
النبوي���ة ول��يد  والس���نة 
الس���تالن بزيارة رس��مية 
إلى االمارات الشقيقة بغرض 
من��اقشة عمل اتفاقية تعاون 
مع مركز محمد بن راش���د 
لطباعة املصحف الشريف 
القرآن وكذلك بحث  وهيئة 
التع�����اون وتبادل  س���بل 
الالزمة في مجال  اخلبرات 
الق���رآن والس���نة  خدم���ة 
النبوية وعلومهما وطباعة 

املصحف.
وفي هذا الصدد قال وليد 
الستالن ان وفد الهيئة التقى 
مدير عام مؤسس���ة س���مو 
الش���يخ محمد بن راش���د 
لطباعة املصحف الشريف 

فيصل بن حيدر للوقوف على 
اخلطوات اجلدية فيما يتعلق 
التعاون بني  بإقامة جسور 
الهيئة ومركز محمد بن راشد 
لطباعة املصحف الشريف 

باإلمارات.
وأشاد الس���تالن خالل 
االجتماع على حرص املركز 
لفتح آفاق جديده من التعاون 
باملؤسس���ات  واالهتم���ام 
احلديثة وتقدمي جميع أوجه 
الدعم للقيام بدورها مستقبال 
خلدمة كتاب اهلل عز وجل، 
الفت���ا الى ان���ه انطالقا من 
حرص مجلس ادارة الهيئة 
على قيامه���ا بتعزيز دور 
الشراكة بني املؤسسات ذات 
العمل املشترك واملتخصصة 
الكرمي  الق���رآن  في طباعة 
الى تطوير  والذي يه���دف 
أعمال الهيئة مبا يتناسب مع 
أنشطتها املختلفة وأهدافها 
املستقبلية تأتي هذه الزيارة 
للوقوف على اخلبرات التي 

سبقتنا في هذا املجال.

وفد هيئة القرآن في مركز محمد بن راشد لطباعة املصحف 

هادي الوطري

11 ألف كرتون فقط نزلت مزاد الفرضة أمس من أصل 100 ألف في األيام العادية

ارتفاع درجات احلرارة وانخفاض اإلنتاج لـ %10
يرفع سعر صندوق اخليار إلى 1٫5 دينار

وف���ي أقس���ام اخلض���ار 
باجلمعي���ات  والفاكه���ة 
التعاونية تفاوتت األس���عار 
بني 695 فلسا � مثلما باعته 
جمعية هدية التعاونية يوم 
املهرجان األسبوعي � وحتى 
دينار و300 فلس، كما في عدد 
من اجلمعيات التعاونية التي 
ذكرت انها لم تضع هامش���ا 
ربحيا على بيعه، في ظل تذمر 
واضح من املستهلكني الذين 
عزف بعضهم عن شرائه في 
حني اكتفى آخرون بتعليقات 
تكيل االتهامات للجهات املعنية 
في الدولة وتعزو هذا االرتفاع 
لضعف الرقابة ووجود شبهة 

استغالل.
رئيس احت���اد اجلمعيات 
التعاونية د.س���عد الش���بو 
التعاونية  أشاد باجلمعيات 
الت���ي تفاعلت م���ع وصول 
أسعار مثل هذه اخلضار إلى 
ذروتها في بع���ض األوقات 
من حي���ث عدم وضع هامش 
ربحي، مش���ددا على ان آلية 
الش���راء املباشر لعلها تكون 
أفضل الس���بل ملعاجلة هذه 
االرتفاعات، فاخليار س���لعة 
موس���مية وأس���عارها مثل 
البورص���ة فالكرتون وصل 
في بعض األحيان نزوال إلى 
50 فلس���ا، والي���وم نرى ان 
اجلمعيات مشكورة تبيع هذا 
املنت���ج بأقل مما هو موجود 
في بعض األس���واق املوازية 
ولم يرتف���ع عن دينار و300 

فلس، مبينا ان ثقافة املستهلك 
بظروف إنتاج اخليار وغيره 
من السلع املماثلة كالطماطم 
ب���ني الكث���رة والقل���ة مهمة 
العذر للمنتجني  جدا لوضع 

ولألسواق واجلمعيات.
مصدر مسؤول في سوق 
اجلملة أكد ل� »األنباء« وجود 
ارتفاع في األسعار ووصولها 
لهذا املستوى العالي الذي ال 
يخرج عن كونه أمرا صحيا 
ومنطقيا نظرا لشح الكميات 
املتوافرة م���ن اخليار حيث 
وصل السعر أمس إلى دينار 
ونصف للنخ���ب األول على 
البسطات، ولكن علينا أن نضع 
في االعتب���ار أن عدد كراتني 
الس���وق  التي تدخل  اخليار 
في األيام العادية يتراوح بني 
85 ألفا إلى 100 ألف كرتون، 
ولك ان تتصور السعر عندما 
الكميات يوم أمس  تنخفض 
الثالثاء إلى 11 ألف كرتون فقط، 
أي ما ال تتجاوز نسبته %11 

من الوضع العادي«.
وأش���ار املص���در الى ان 
املزارعني ان  ل���دى  املعروف 
اخليار له بذرت���ان إحداهما 
ش���توية واألخرى صيفية، 
وال ش���ك أن فت���رة الصيف 
وسفر املزارعني خارج البالد 
يجعل كميات اإلنتاج تصل إلى 
مستوى شحيح جدا، وبالتالي 
فإن املعروض بهذه القلة يلعب 
دورا كبيرا في حتديد السعر 
بل بلوغه إلى أعلى مستواه.

اخلضراوات، موضحا ان هذا 
ليس موس���ما زراعيا للخيار 
املن���اخ وارتفاع  وأن عام���ل 
درجات احلرارة أدى الى اتالف 
الكثير من املزروعات السيما 
نبتة اخليار التي تتأثر كثيرا 
بالعوامل املناخية وارتفاع درجة 
احلرارة أدى الى اتالف كميات 

كبيرة من نبتات اخليار.
وأش���ار ال���ى ان امل���زارع 
الكويتي تعرض نتيجة ذلك 
الى خسائر في املزروعات التي 
أدت الى ندرة في االنتاج، وهذا 
ما رفع سعر كرتون اخليار الى 

ما يزيد على الدينار.
وأضاف الوط���ري انه في 
الذروة اإلنتاجية كانت  وقت 
تباع ال� 6 كراتني بربع دينار، 
وأن املزارع ف���ي كل احلاالت 
الثمن من جهده وماله،  يدفع 
مؤك���دا ان امل���زارع ال يتحمل 
أدنى مسؤولية وهذه االوضاع 

خارجة عن ارادته.

بشرى شعبان
محمد راتب

ف���ي  يح���دث  كم���ا 
البورصات متاما ومثلما 
يرتفع سهم من القاع إلى 
القمة أو تهوي به نوائب 
الدهر الى مكان سحيق، قفز 
سعر اخليار الى مستوى 
يفوق املعقول من تكاليف 
إنتاجه ومصاريف نقله، 
الدينار  ليتجاوز س���قف 
ف���ي  الدين���ار  ونص���ف 
بعض األسواق التعاونية 
واألخرى املوازية التي برر 
بعض مدرائها ل� »األنباء« 
هذه القفزة بارتفاع سعره 
عليه���م، ومدلال على ذلك 
مبقطع ڤيديو انتشر على 
التواصل  بعض مواق���ع 
االجتماعي نسبه أصحابه 
إلى أحد املزادات لهذا املنتج 
ال���ذي انطلق  الكويت���ي 
بسعر مرتفع وبلغ أعلى 
مستوياته عند دينار و400 

فلس.
وأكد رئيس مجلس ادارة 
االحتاد الكويتي للمزارعني 
ه���ادي الوطري ان املزارع 
الكويت���ي ال يتحمل أدنى 
مسؤولية عن ارتفاع أسعار 
بعض انواع االنتاج الزراعي 
الس���يما اخليار. وقال في 
تصري���ح ل���� »األنباء« ان 
قلة االنت���اج من الطبيعي 
أن تؤدي الى ارتفاع أسعار 

د. سعد الشبو

»ابن حزم« نظم محاضرة »األندلسيون والقرآن الكرمي«

د. عبدالرحمن احلجي خالل احملاضرة               )أنور الكندري(

اخلامس في جهاد مستمر مؤكدا 
أن أهل األندلس خالل خمسة 
قرون لم يتخلف منهم احد من 
اجلهاد، وان االندلس هي التي 
أنشأت احلضارة احلديثة ولوال 
اإلسالم ملا كانت األندلس وملا 
كانت احلض����ارة ولبقيت في 
جاهلية حيث إن اإلس����الم هو 

املنقذ ألهل األرض.
وتطرق د.احلجي إلى حياة 
أهل األندلس الذين عشقوا كل 
جميل وأصي����ل وكرمي بعد أن 
عشقوا القرآن الكرمي والعناية 
به وحفظ����ه وأيضا فعلوا مع 
السنة النبوية والسيرة الشريفة 
التي نقد  فكثرت تفاس����يرهم 

اكثرها.
إلى بيان  وانتقل د.احلجي 
عشق أهل األندلس للخير بعد 
أن عشقوا القرآن الكرمي واعتنوا 
به فكانت هذه املعاني تظهر في 
سلوكهم، وتتطرق بالتفصيل 
إل����ى الظروف الت����ي أدت إلى 
انحدار االندلس وتناول معركة 
»الزالق����ة« وكيف انتصر فيها 
املسلمون ألن القرآن الكرمي كان 
رفيقهم في حالة السلم واحلرب 

واالنتصارات وذكر عدة أمثلة 
ملا كان يقوم به علماء األندلس 
منهم قاضي القضاة »منذر بن 
البلوطي« وغيره ممن  سعيد 
ترك����وا بصمات ف����ي حضارة 

األندلس.
العلماء  وأكد أهمية توقير 
الذين هم قادة األمة احلقيقيون 
الذي����ن هم أكث����ر حضورا في 
امللمات واألحداث حتى في مواقف 
التضحي����ة ونحن بحاجة إلى 
االنتفاع بتجاربهم ونصائحهم. 
وانتقل بعد ذلك إلى توضيح أثر 
التربية بالقرآن الكرمي، مشيرا 
إلى أن أحوال األندلسيني في كل 
حال هو القرآن وكانوا يعتزون 

باملساجد ويهتمون بها.
التعليم  وبلغ اإلقبال على 
في األندلس شيوعا ال مثيل له 
مقارنة بالوقت احلاضر مع انه 
لم تكن هناك مدارس رسمية.

ولفت د.احلجي إلى أن قرطبة 
كانت حتتضن في القرن الرابع 
الهجري نحو 4 االف مس����جد 
غير املساجد الرئيسية كمسجد 

قرطبة اجلامع.

محاكم التفتيش بإحراق مئات 
املخطوطات األندلس����ية عند 
سقوط األندلس وأول ما حرقوه 

كتب القرآن الكرمي.
وتناول د.احلجي التعريف 
باألندلس وموقعها ومكانتها، 
وحتدث ع����ن القرون الثمانية 
التي عاشها املسلمون خمسة 
ق����رون منها متصلة من القرن 

ليلى الشافعي

أكد أستاذ التاريخ اإلسالمي 
واألندلسي د.عبدالرحمن احلجي 
أن 95% من املسلمني في األندلس 
هم من أهل البالد األصليني وأن 
األندلس كان����ت منارة حملت 
مش����عل احلضارة اإلنسانية 
الرفيع����ة  الفاضل����ة بقيمه����ا 

بشهادات غير املسلمني.
ج����اء ذلك ف����ي محاضرته 
التي ألقاه����ا أول من أمس في 
الكبير بعنوان  الدولة  مسجد 
الكرمي«  »األندلسيون والقرآن 
والتي نظمتها املبرة اإلسالمية 
اخليرية »مركز ابن حزم« للسيرة 
النبوية والتاريخ اإلس����المي 

واألندلسي وحضارته.
وحت����دث د.احلج����ي ع����ن 
األندلسيني واهتمامهم بالقرآن 
الكرمي الذي كان مصدر اعتزازهم 
مستشهدا بالوقائع التاريخية، 
وق����ال إن األندلس بحاجة إلى 
مراجع لألس����ف ض����اع منها 
الكثير مما يعوق بيان الصورة 
الناصعة التي صنعها اإلسالم 
في أه����ل األندلس حيث قامت 

تناولت حياة أهل األندلس ومكانتهم

الوطري لـ »األنباء«: 
املزارع أول 

املتضررين من ارتفاع 
درجات احلرارة


