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الذرة احلمراء 

وموطنها األصلي أميركا 
الوسطى واجلنوبية.

ولفت أيضا إلى البطيخ 
البرتقال���ي وه���و صنف 
الواليات  مع���روف ف���ي 
املتح���دة ويتمي���ز بطعم 
متوس���ط احلالوة إضافة 
إلى البطيخ األبيض وهو 
صنف قدمي كان يستخدم 
في صناعة احللويات في 
الق���رن ال� 19 ف���ي أميركا 

الشمالية.
وأضاف أنه متكن أيضا 
م���ن زراعة أج���ود أنواع 
القطن وهو القطن األميركي 
املطور من القطن املصري، 
مبينا أن هناك العديد من 
التي واجهته  الصعوبات 
أثناء الزراعة مثل شح املياه 

ودرجات احلرارة املرتفعة 
فضال ع���ن غياب مصادر 
ودراسات عن طرق زراعة 
األصناف النادرة في الشرق 
األوسط ألنها لم تزرع من 
قبل لكنه متكن من التغلب 
على ه���ذه املش���اكل من 
خالل التجارب واستخدام 
االساليب الزراعية احلديثة 

واملتطورة.
إنه  الكريباني  وق���ال 
يعم���ل حاليا بعد جناحه 
بإنتاج أكثر من 70 صنفا 
من نوادر اخلضار والفواكه 
ومن ثم االستعداد لطرح 
هذه املنتجات في السوق 
احمللي قريبا وتصديرها 
إلى األسواق اخلليجية في 

مرحلة الحقة.

املزارع يوس���ف  أعلن 
الكريبان���ي جناح���ه في 
توطني أصن���اف زراعية 
جديدة في البالد منها الذرة 
احلمراء والبطيخ األبيض 

والبرتقالي والقطن.
الكريبان���ي  وق���ال 

ل� »كونا« إن هذه األصناف لم 
تكن معروفة على مستوى 
الشرق األوس���ط كالذرة 
احلمراء والزرقاء والبطيخ 
األبيض والبرتقالي وأنواع 
القطن، مشيرا  أخرى من 
إلى اهتمامه بزراعة نوادر 

اخلضار والفاكهة.
وأوضح أن الذرة احلمراء 
متتاز بلونها األحمر الداكن 
وطعمها ش���ديد احلالوة 
املختلف عن الذرة العادية 

الكريباني جنح في توطني أصناف زراعية جديدة بالكويت

جانب من اجتماع وكالء وزارة األوقاف

والتطور وحتقيق الريادة 
عامليا.

وش���دد عل���ى اهمية 
ادخ���ال  التركي���ز عل���ى 
احملتوى حتى ال تتشتت 
اجلهود ويصبح االنتهاء 
من احملتوى صعبا لكثرة 
تشعباته، واستشهد مبا 
كان للوزارة من جتربة مع 
موضوع املوسوعة الفقهية 
والذي كانت قد بدأته مصر 

على املذاهب الثمانية منذ 
اكثر من خمسني سنة ولم 
تتمكن من االنتهاء منه حتى 
الوزارة  اآلن، وملا قام���ت 
بقص���ر املوس���وعة على 
املذاهب األربعة املعتمدة 
فتم إجنازها بفضل اهلل، 
قائال: ولذا ينبغي ان يكون 
هناك ارتب���اط مع اخلطة 
االستراتيجية للمحتوى 
ليكون اجنح وأسهل نظرا 
لضخامة احملتوى، وطالب 
الالزمة  املعايي���ر  بوضع 
للمحتوى وضوابط النشر 
على اعتبار ان بعض مواد 
احملتوى حتتاج الى مراجعة 

ودراسة قبل نشرها.
من جانب���ه، ذكر عادل 
الرش���يدي أن انطالق���ة 
االستراتيجية كانت تهدف 
الى جمع كل م���ا أنتجته 

الوزارة من مواد علمية.

ن��اقش وك��الء وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
اس���تراتيجية احملت���وى 
اإلسالمي، وذلك في اجتماع 
عقد برئاسة وكيل األوقاف 
العبيدلي  باإلنابة عيسى 
والوكيل املساعد للتخطيط 
والتطوير يوسف بوغيث، 
والوكيل املساعد للشؤون 
الثقافية داود العسعوسي، 
والوكيل املساعد للدراسات 
وليد العمار، ومدير ادارة 
الوكي���ل د. ناصر  مكتب 
واملستش���ار  العجم���ي 
بنظ���م املعلوم���ات عادل 

الرشيدي.
العبيدل���ي في  وأك���د 
بداية االجتماع على أهمية 
الوصول باس���تراتيجية 
احملت���وى اإلس���المي الى 
رؤي���ة طموح���ة حتقق 
أهداف الوزارة في االرتقاء 

»التجارة«: جوالت تفتيشية وكالء »األوقاف« ناقشوا آلية تنفيذ »احملتوى اإلسالمي«
ملراقبة األسعار والتخفيضات

مركزا الزبن واخلرينج يستضيفان قراًء
من العالم اإلسالمي خالل الشهر الفضيل

من العروض والتخفيضات 
وعدم الت����ردد باالتصال 
الساخن 135  على اخلط 
عند وجود أي مخالفة أو 
االستفسار عن أمور تخص 

اختصاصات الوزارة.

ليلى الشافعي

أكد مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية م. 
بدرالعتيبي، استعدادات إدارة مساجد محافظة 
الفروانية لشهر رمضان املبارك حيث قامت 
بتوفير جميع االحتياجات التي يتطلبها الشهر 
الفضي���ل من حيث تهيئة األجواء املناس���بة 
من برام���ج وخطط، كما مت اإلعداد املس���بق 
بالتنس���يق مع العديد من القراء املشهورين 
واملتميزين على مستوى العالم اإلسالمي من 

ذوي األصوات الندية.

وأوضح العتيبي أن اإلدارة هذا العام تعد 
املصلني باستضافات عدة إلمامة املصلني في 
املركز الرمضاني في مسجد زبن الزبن مبنطقة 
عبداهلل املبارك، ومسجد بتلة اخلرينج مبنطقة 
العارضية.  وأشار العتيبي إلى أن األيام العشرة 
األوائل من ش���هر رمضان املبارك يستضيف 
املركز ثلة من القراء املتميزين، حيث يستضيف 
املركز القراء ماجد الس���ور، وزيد الشنطي، 
ومصطفى صابر، وحسان النحالوي ود.صالح 
املطيري، وماجد العنزي، ومسعود احللفاوي، 

وعثمان الشعالن، ونواف السريحي. 

الذي شدد على ضرورة 
تكثيف اجلوالت امليدانية، 
السيما خالل موسم شهر 

رمضان املبارك.
املناس����بة،  وبه����ذه 
التهاني  الرش����يدي  قدم 
للمواطن����ني واملقيم����ني 
بحلول ش����هر رمضان، 
داعيا جمهور املستهلكني 
ال����ى التأكد من صالحية 
املواد الغذائية واالستفادة 

ق����ام وكيل ال����وزارة 
الرقابة  املساعد لشؤون 
وحماية املس����تهلك في 
وزارة التجارة والصناعة 
الرش����يدي بجولة  عيد 
في عدد م����ن اجلمعيات 
التعاونية، لالطالع على 

أسعار السلع عن قرب.
وقالت وزارة التجارة 
والصناع����ة في تصريح 
صحافي ان الرشيدي ترأس 
فريقا من مفتشي »الرقابة« 
التخفيض����ات  لرص����د 
والتنزي����الت والعروض 
املجانية والتأكد من التزام 

اجلمعيات باالسعار.
الرش����يدي  كما رصد 
صالحية املواد الغذائية، 
م����ن  التأك����د  وكذل����ك 
افرع  الس����لع في  توافر 

التموين.
ويأتي ذلك بتوجيهات 
من قبل وزي����ر التجارة 
فريق املفتشني خالل جولة على اجلمعيات التعاونيةوالصناعة د.يوسف العلي 

الشيخ فواز اخلالد

الشيخ فيصل احلمود

يس����تقبل محافظ االحمدي الشيخ 
فواز اخلالد املهنئني بحلول شهر رمضان 
املبارك يوم السبت 11 يونيو اجلاري، 
املوافق السادس من الشهر الفضيل، وذلك 
بعد صالة العش����اء في قصر الضيافة 
الكائن مبدينة االحمدي قطعة 13 الشارع 

األول شمالي.

هنأ محافظ الفروانية الشيخ فيصل 
احلمود صاحب السمو وسمو ولي العهد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب 
الكويتي، مبناسبة حلول شهر رمضان.   
وبهذه املناسبة، يستقبل املهنئني بالشهر 
الفضيل الس���بت املقبل 11/6/2016 بعد 
صالة التراويح وحتى العاشرة والنصف 

مساء بديوان عام احملافظة.

محافظ األحمدي يستقبل 
 املهنئني برمضان 

11 اجلاري

فيصل احلمود يستقبل 
املهنئني السبت


