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»أمانة األوقاف« تدعم طلبة الدراسات العليا
ليلى الشافعي

دعــا نائب األمــني العام 
لإلدارة واخلدمات املساندة 
باألمانة العامة لألوقاف صقر 
الدراسات  الســجاري طلبة 
العليا لالستفادة من مشروع 
»دعم طلبة الدراسات العليا 
في مجال الوقف« الذي تنفذه 
األمانة، مؤكدا انه مشــروع 
طمــوح يهدف إلــى توجيه 

الطلبــة للتخصص العلمي 
في مجــال الوقف، من خالل 
تقدمي الدعم املالي والعلمي 
لهم إلعداد رسائلهم اجلامعية 
مبختلف اللغــات، مبا فيهم 
طلبة من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، شريطة أن تبحث 
الرسالة موضوعا جديدا في 

مجال الوقف.
وأضاف السجاري أن عدد 
الطلبة الذين شــملهم الدعم 

منذ بداية املشروع عام ١٩٩٩ 
وصل إلى 84 طالبا وطالبة 
من مختلف الدول في ١١ مجاال 
وتخصصــا فهنــاك أبحاث 
اجتماعية وإدارية واقتصادية 
وإعالميــة، بجانب األبحاث 
التي تناولت الوقف من حيث 
األحكام الشرعية والقانونية 

املتعلقة به.
وأشــار إلــى أن شــروط 
قبول الطلبــة تتمثل في أن 

يكــون موضــوع الرســالة 
العلمية التي يعدها الطالب 
فــي مجال الوقــف وتتناول 
موضوعات جديدة بالوقف 
ومجاالتــه املتنوعــة التــي 
تخــدم أهدافه وتنــدرج في 
إطار الرؤية اإلســتراتيجية 
للنهوض بالوقف، وأن يتقدم 
الراغب في الدعم املالي بطلب 
لألمانة العامة لألوقاف مرفقا 

به املستندات املطلوبة.

عمادي: »األوقاف« وفرت بيئة مشجعة لإلبداع
عبداهلل الراكان

 قال وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية م.فريد 
عمــادي أن وزارة األوقاف 
والشــــؤون اإلسالمــــية 
حريصة على توفير بيئة 
مشجعة لإلبداع واالبتكار، 
الفتــا إلــى الســعي لعمل 
معرض عن إجنازات الوزارة 
الفرصــة لإلدارات  إلتاحة 
املخـــــتلفة  والقطــــاعات 
لعرض مشاريعها وجتاربها 
املتميــزة لتكون نبراســا 
وقائدا وحافزا لإلدارات في 
متيزها وعطائها للسنوات 

املقبلة.
وأضاف عمادي في كلمته 
خالل افتتاح معرض »رواق« 
الذي نظمته إدارة التخطيط 
االستراتيجي صباح أمس 
في املســجد الكبيــر: اثمن 
ما قام به اجلميع من جهد 
وعمل، راجيا االستمرار في 
التفوق والتميــز واإلبداع 
واالبتكار متمنيا لهم دوام 
التوفيق والسداد، متوجها 

عبــداهلل  االســتراتيجي 
الشــاهني: إن هذا املعرض 
يأتي تتويجا للنجاحات التي 
حققتهــا الوزارة على مدار 
األعوام املاضية، واستكماال 
ملســيرة اإلبداع واالبتكار 
والتميــز التــي انتهجتهــا 
منــذ زمــن حيث ســبقت 

كل املؤسســات احلكومية 
محليــا وعربيــا وإقليميا 
في مجال التميز املؤسسي 
وال غــرو في ذلك وهي من 
جعلت من الريادة عامليا في 
العمل اإلســالمي رؤية لها 
ومن التميــز قيمة من قيم 

خطتها االستراتيجية.

أكد خالل افتتاح معرض »رواق« إتاحة الفرص جلميع اإلدارات إلبراز إجنازاتها

م.فريد عمادي خالل قص شريط افتتاح املعرض 

بالشكر الى إدارة التخطيط 
االســتراتيـجـــي وقـــطاع 
التخطيط والتطوير وجميع 
العاملــني على مجهوداتهم 
القيمــة في خدمــة وطننا 
العزيــز وديننا اإلســالمي 
احلنيف. مــن جانبه، قال 
التخطيــط  إدارة  مديــر 

»األبحاث« يطلق 120 ألف سمكة إلثراء املخزون
دارين العلي

الكويــت  دشــن معهــد 
لألبحاث العلمية أمس حملته 
الثالثة الطالق االسماك في 
البحر بهدف تعزيز املخزون 
الســمكي واملســاهمة فــي 
احلفاظ على األمن الغذائي 
وذلــك بالتعاون مع الهيئة 
العامة للبيئة والهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية.

وشــدد مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهلل 
االحمد علــى أهمية احلملة 
في إثراء املخزون السمكي 
في البــالد واحملافظة على 
استدامة االسماك، الفتا الى 
أن هذه املجموعة مكونة من 
أسماك الشعم بعد أن سبق 
ومت االتفــاق علــى عدد من 

أنواع االسماك األخرى.
وأمل استمرار احلمالت 
املشابهة التي ينظمها معهد 
األبحاث بالتعاون مع الثروة 
السمكية والبيئة في سبيل 
املســاهمة في احلفاظ على 
املخزون السمكي الذي شهد 
مرحلة من التضاؤل آمال من 
الصيادين مراعاة هذا األمر 
في سبيل زيادة هذا املخزون 
فــي الدولــة واحلفاظ على 

استدامته لالجيال املقبلة.
بدورها، قالت مدير عام 
الكويــت لألبحــاث  معهــد 
العلمية د.سميرة السيد عمر 
إنها احلملــة الثالثة إلثراء 
املخزون السمكي، ليواصل 

من خاللها املعهد خطته في 
اســتثمار نتائج أبحاثه في 
مجال اســتزراع األســماك 
وتربيتهــا واحلفــاظ على 
املخزون السمكي الطبيعي.
وأشــارت إلى أن املعهد 
سيقوم من خالل هذه احلملة 
بإطالق حوالي ١٢٠ ألف سمكة 
من نوع الشعم والسبيطي 
في امليــاه اإلقليمية، وذلك 
من عدة مناطق وعلى خمس 
دفعات، الفتة إلى أن حمالت 
املعهد تتميز ببعدين، األول 
تنمــوي يتمثل فــي زيادة 
املخزون الســمكي، واآلخر 
توعوي من خالل املشاركة 

فــي عمليــة اإلطــالق مــن 
قبل جهــات وطنية وفئات 
تطوعيــة ومجموعــات من 

طالبات وطلبة الكويت.
وأوضحت أن هذه احلملة 
استخدم املعهد تقنية جديدة 
متيــز األســماك بعالمــات 
لونيــة لتســهيل عمليــة 
متابعتهــا وحتديــد مــدى 
اســتفادة املخــزون منهــا، 
وســتتواصل هــذه احلملة 
على مــدى شــهرين، ومن 
خالل مراحل ثــالث، حيث 
تبدأ اليــوم املرحلة األولى 
وعلــى مــدار عدة أيــام في 
شــمال جون الكويــت، أما 

املرحلــة الثانيــة فســوف 
تكــون فــي شــهر نوفمبر 
القادم وســيتم خاللها نقل 
أسماك البالول إلى محميات 
طبيعية وأخــرى صناعية 
في جنوب جــون الكويت، 
باالســتعانة مبجموعة من 
الغواصــني، وفــي نهايــة 
الشــهر ذاته ســيتم تنفيذ 
املرحلــة الثالثة واألخيرة، 
وذلك بإطالق أسماك الشعم 
من دائرة الزراعة البحرية 
والثروة الســمكية التابعة 
للمعهــد مبنطقة الســاملية 
ومبشاركة مجموعة كبيرة 

من الطالبات والطلبة.

بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة

الشيخ عبداهلل األحمد خالل إطالق األسماك إلثراء املخزون السمكي الذي نظمه معهد الكويت لألبحاث العلمية 
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صاحب السمو رداً على تهنئة من روال دشتي: تكرمي البنك الدولي برهان على ما حتظى به الكويت من مكانة مرموقة لدى املجتمع الدولي

األمير هنأ الرفاعي: إسهاماته وبحوثه أثرت املجال الطبي

اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس 
مجلس األمة باإلنابة عيســى 
الكندري. كما استقبل سموه 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشــيخ ناصر 

صباح األحمد. 
واســتقبل ســموه وزيــر 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري وكال من 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم بدولة فلسطني 
الشقيقة نبيل أبو ردينة ووزير 
اإلعالم بسلطنة عمان الشقيقة 
د.عبداملنعــم بــن منصــور 
احلسني ووزير شؤون اإلعالم 

واالجتماعيــة لغربــي آســيا 
»األســكوا« أعربــت فيها عن 
خالــص تهانيهــا مبناســبة 
تكرمي ســموه مــن قبل البنك 
الدولــي تقديرا لدور ســموه 
في دعــم التنمية االقتصادية 
واالجتماعية على املستويني 
العربي والدولي، مؤكدة أن هذا 
التكرمي املستحق إمنا يجسد 
تقدير وعرفان املجتمع الدولي 
بالرعاية الكرمية التي يوليها 
ســموه للمبادرات اإلنسانية 
لدعم حركــة التنمية والبناء 
علــى املســتويني اإلقليمــي 
للجهــود  ودعــم  والدولــي 
واملســاعي احلثيثــة لتعزيز 
األمن والســالم سائلة املولى 

الكويتي الكرمي وبرهان على 
ما يحظى به الوطن العزيز من 
مكانة مرموقــة لدى املجتمع 
الدولــي كونه ســباقا لتبني 
ودعــم املبــادرات الهادفة الى 
حتقيــق متطلبــات التنميــة 
املســتدامة فــي مختلف دول 
العالم ودعم اجلهود اإلنسانية 
لتخفيف معاناة املنكوبني جراء 
احلروب والصراعات والكوارث 
الطبيعية، مبتهال سموه إلى 
املولى تعالى أن يوفق اجلميع 
لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز 
ورفع رايته في مختلف احملافل 
اإلقليمية والدولية. من جانب 
اخــر، بعــث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 

إسهاماته وبحوثه القيمة التي 
أثــرت املجال الطبي وحظيت 
بتقدير كبير من قبل العديد من 
املؤسسات الطبية املتخصصة، 
متمنيا سموه له دوام التوفيق 
في مسيرته املهنية والنجاح 
ملواصلة عطائه املشــهود في 
املجال الطبي ورفع راية الوطن 
الطبية  العزيز فــي احملافــل 
اإلقليمية والدولية. وبعث سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
برســالة تهنئة إلى د.وضاح 
بــدر الســيد هاشــم الرفاعي 
الرئيــس اإلقليمــي جلراحــة 
األورام وكرسي - جون ديلون 
- لدراسة جراحة األورام في 
مستشفى )ميد ستار جورج 

تعالى أن يحفظ سموه ويدمي 
عليه موفور الصحة والعافية 
ويبقيه ذخــرا وقائدا للوطن 
العزيز وشــعبه الكرمي. هذا، 
وقد بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد برسالة 
شكر جوابية إلى د.روال دشتي 
وكيلة األمني العــام واألمينة 
التنفيذية للجنة األمم املتحدة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لغربي آسيا )األسكوا( ضمنها 
سموه خالص تقديره وشكره 
على مــا عبرت عنه من طيب 
املشــاعر وصــادق الدعوات، 
مؤكدا ســموه أن هذا التكرمي 
الــذي هو محــل االعتزاز إمنا 
هو تكرمي للكويت وللشــعب 

برســالة تهنئة إلى د.وضاح 
بدر الرفاعي الرئيس اإلقليمي 
جلراحــة األورام وكرســي - 
جون ديلون - لدراسة جراحة 
األورام فــي مستشــفى )ميد 
ستار جورج تاون( اجلامعي 
- واشنطن أعرب فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة 
نيله زمالة »مؤسسة اجلراحة 
األميركية ASA« كأول طبيب 
كويتي يحصل على زمالة هذه 
العريقة،  الطبيــة  املؤسســة 
معربــا ســموه عــن اعتزازه 
بتحقيــق أحــد أبنــاء الوطن 
هذا اإلجناز املتميز ومشــيدا 
العلميــة احلافلة  مبســيرته 
بالعطاء العلمي املتجســد في 

تاون( اجلامعي - واشــنطن 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة نيله زمالة مؤسسة 
اجلراحة األميركية ASA كأول 
طبيــب كويتــي يحصل على 
زمالة هذه املؤسســة الطبية 
العريقة، متمنيا سموه له دوام 
التوفيــق والنجاح. كما بعث 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابر املبارك برسالة 

تهنئة مماثلة.

صاحب السمو استقبل الكندري ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة واجلبري واملشاركني في امللتقى اإلعالمي
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مبملكة البحرين الشقيقة علي 
بن محمد الرميحي واألمني العام 
املســاعد رئيس قطاع اإلعالم 
العربية  واالتصال باجلامعة 
الســفير د.بدر الديــن عاللي 
وذلك مبناسبة مشاركتهم في 
امللتقى اإلعالمي العربي بدورته 
السادســة عشــرة واملنعقــد 
بالكويت. حضر املقابلة وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
الــى ذلــك، تلقــى صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد رسالة تهنئة من د.روال 
دشــتي وكيلــة األمــني العام 
واألمينــة التنفيذيــة للجنــة 
ملشاهدة الڤيديواألمم املتحــدة االقتصاديــة 


