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 قطاع التعاون جاهز لعقد عموميات 
اجلمعيات بعد إعداد اجلدول الزمني

بشرى شعبان

كشــف مصدر خــاص بوزارة الشــؤون 
االجتماعيــة، ان قطاع التعــاون أعد جدوال 
خاصا بعقــد اجلمعيات العموميــة وإجراء 
االنتخابات ملجالس ادارات التعاونيات فور 
موافقة الســلطات الصحية على عقدها وفق 

االشتراطات الصحية.

وعن احتمــال فتح باب عقــد اجلمعيات 
العموميــة مع عودة الــدوام في كل اجلهات 
احلكومية بكامل طاقتها وايقاف كل االعفاءات 
منتصف الشــهر اجلاري، اوضح املصدر ان 
قطاع التعاون بكامل جهوزيته وقد أعد جدوال 
لعقد العموميات وهو جاهز فور اتخاذ قرار 
الســماح من قبل جلنة كورونا مباشرة وال 

يوجد ما يعيق ذلك إداريا وتنظيميا.

مصدر خاص لـ «األنباء»: كل االستعدادات اإلدارية والتنظيمية معتمدة

مبنى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

«الدعوة اإللكترونية» تستقبل العام الهجري 
مبحتوى دعوي يتميز بتنوع وتعدد اللغات

هنأ مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبداهللا 
الدوسري جموع املسلمني 
في مشارق األرض ومغاربها 
الهجــري  العــام  بحلــول 
اجلديد، ســائال املولى جل 
وعال أن يرفع البالء واالبتالء 
عن الكويت والعالم أجمع 
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن  الدوســري  وقــال 
اللجنة أعدت حملة دعوية 
اللغات  بــكل  متخصصــة 

الســتقبال العــام الهجري اجلديــد، وذلك 
لتعزيز التواصل مع شريحة املهتدين اجلدد 
واجلاليات املسلمة في هذه املناسبات واأليام 
اإلســالمية، وذلك لربط هــذه الفئات التي 
تقيم فــي مجتمعات غير مســلمة بدينهم 

وعقيدتهم اإلسالمية.
وأكد الدوسري أن اللجنة أعدت مجموعة 
متميزة من البطاقات الدعوية موقع البطاقات 
http://ecards.islam.com.kw والذي يحتوي 
على بطاقات دعوية بخمس لغات، وقد أفردت 
اللجنة قسما كامال لهذه البطاقات حتت اسم 
(مناسبات إســالمية  - الهجرة النبوية). 
وأفاد الدوسري بأن احملتوى الدعوي لهذه 

البطاقــات دائــم التجديــد 
والتحديــث مبا يتناســب 
مع كل الفئات العمرية التي 
حترص بصورة دائمة على 

زيارة املوقع.
الدوســري أن  وأضاف 
اللجنــة أعــدت مجموعــة 
الكتيبــات  مختــارة مــن 
الدعوية على موقع املكتبة 
http:// الشاملة  اإلسالمية 

 www.muslim-library.com
والذي يحتوي على مجموعة 
من أفضل الكتب والرسائل 
العلمية بأكثر من ١٠٢ لغة، وأكد الدوسري 
أن هذه الكتيبات الدعوية هي إنتاج خاص 
باللجنة قام على إعداده فريق عمل اللجنة.
كما أفاد الدوسري بأن اللجنة قد أعدت 
ملفا خاصا على موقع مهارات الدعوة حتت 
عنوان «الهجــرة النبويــة دروس وعبر» 
يضم هذا امللــف جملة كبيرة من الدروس 
والعبر التي حفلت بها هذه الرحلة الربانية 
املباركة، ويتم عرض هذه الدروس والعبر 
بأسلوب مبسط يناسب كل الشرائح. واختتم 
الدوسري تصريحه، داعيا أهل اخلير ومحبي 
الدعوة إلى دعم اللجنة ومساندتها في أداء 

دورها الدعوي العاملي.

تسعى إلى شحذ وازع املهتدين واجلاليات املسلمة املقيمة في الدول الغربية

عبداهللا الدوسري

أشجار النخيل في الكويت 
جتود بأفضل أنواع الرطب

(كونــا): في مثل هــذه األيام من 
كل عــام تزدان أشــجار النخيل في 
الكويــت بنضوج الرطــب بأنواعه 
املختلفــة وألوانــه املتدرجــة بــني 
األصفر والبنــي واألحمر واألخضر 
لتضفي جماال خالبا حيثما وجدت في 
البيوت والشوارع والطرق الرئيسية 
واحلدائق واملزارع معلنة بداية جني 

ثمار «فاكهة الصيف».
وبجــدارة يتصــدر «البرحــي» 
و«اإلخالص» و«السكري» أنواع متور 
املائدة الكويتية لكن «البرحي» يتربع 
على عرش قائمة الطلب ويحتل املركز 
األول من مبيعات التمور في األسواق، 
أما «البرمي» فمذاقه أكثر حالوة من 
«البرحي» ويوازيه في قيمته الغذائية 

ويليه «السكري» ثم «اإلخالص».
وتختلف مسميات ثمار محصول 
النخيل وفقا ملراحل نضج الثمار من 
بلد إلى آخر، فتســمى فــي الكويت 
في أولى مراحله «خالال» وأوسطها 
«رطبا» وآخرهــا «مترا»، بينما تتم 
عملية النضج واحلصاد خالل يوليو 

وأغسطس وسبتمبر من كل عام.

مع بداية موسم جني ثماره بألوانه املتدرجة

موسم حصاد الرطب في الكويت

نخلة مثمرة بالبرحي في حديقة خاصة بأحد البيوت الكويتية

عبداهللا الزيدان لـ «األنباء»: توّجه الستزراع «املرجان» 
حلماية «قاروه» من التآكل واحملافظة على التنوع األحيائي

دارين العلي

تبدأ الهيئة العامة للبيئة 
خالل الفتــرة احلاليــة بأحد 
املشــاريع الهادفة الــى إعادة 
تأهيــل البيئات املتضررة في 
البيئة البحرية وأبرزها اجلزر.
وقد انطلق هذا املشــروع 
بالتعاون مــع فريق الغوص 
سنيار التطوعي بوضع عدد 
مــن «امليافــر» بالقــرب مــن 
جزيرة قاروه وذلك لدراستها 
ومتابعتهــا وتقييــم تأثيرها 
اإليجابي على البيئة البحرية 

وإثراء التنوع األحيائي.
وأعلــن نائــب مديــر عام 
الهيئة العامة للبيئة للشؤون 
الفنية د. عبداهللا الزيدان في 
تصريــح خــاص لـ«األنباء»، 
ان هذه املشــاريع هي مقدمة 
ملشاريع مستقبلية الستزراع 
املرجان على امليافر من شأنها 
احملافظة على التنوع االحيائي 

وحماية اجلزر من التآكل.
ولفت الى انه في ظل اوضاع 
جائحة كورونا جند ان التوجه 
نحو اجلزر من االنشطة االكثر 
رواجا في هذه الفترة وما يرافق 
ذلــك مــن ممارســات خاطئة 
يقــوم بهــا الــرواد منها رمي 
السن (املرساة) على املرجان 

وقال انه من خالل الصور 
اجلوية واالبحاث والدراسات 
الغواصني ورواد  ومالحظات 
اجلزيرة تبني انه في شــمال 
غرب جزيرة قاروه وجنوبها 
بدأ املرجان في االختفاء بسبب 
الضغــط عليها ورمي الســن 
وبالتالي فالهيئة وبالتعاون 
مع الهيئات واجلمعيات االهلية 
والفرق التطوعية تعمل على 
ايجــاد احللــول ومنها وضع 
«امليافــر»، وهــي مجســمات 

اخلاصة واملناسبة للمحافظة 
على التنوع األحيائي وحماية 

اجلزيرة من التآكل.
وأضــاف ان الهيئة العامة 
للبيئــة تنــوه لــرواد اجلزر 
بضرورة احلفاظ على البيئة 
البحرية ومواردها الطبيعية 
القــوارب باملرابــط  وربــط 
البحريــة املخصصــة حــول 
اجلزيــرة منعــا لرمي الســن 
على املرجان وتفاديا لتحرير 

مخالفة بيئية.

خاصة توضع باألماكن املناسبة 
كمصــدات لكاســرات األمواج 
وكذلك كمكان الحتماء الكائنات 
فيها واستزراع املرجان عليها 

كمشاريع جتريبية مقبلة.
ولفت إلى أن وضع امليافر 
في جزيرة قاروه هو اخلطوة 
األولى بالنسبة للهيئة، الفتا 
إلــى انه بالتعــاون مع الفرق 
التطوعية واملؤسسات األهلية 
واخلاصة ســتتم زيــادة هذه 
امليافر ووضعهــا في األماكن 

«البيئة» تضع «ميافر» بالقرب من اجلزيرة بالتعاون مع «سنيار» 

وضع امليافر في اجلزيرة

٢٥٪ من التنوع األحيائي في البيئة البحرية تتواجد في الشعاب املرجانية زيادة امليافر

وهو كائن حــي يزداد حجمه 
من ســنتمتر الى ٢ ســنتمتر 
ســنويا وبالتالي يحتاج الى 
عشر سنوات لكي يبلغ طوله 
١٠ سنتيمترات ورمي املسنات 
عليــه يؤدي الى تكســره في 

ثوان.
مــن   ٪٢٥ ان  وأوضــح 
التنــوع األحيائي فــي البيئة 
البحرية تتواجد في الشعاب 
املرجانية فهي مبثابة الغابات 
االستوائية في البيئة البحرية، 
وهي تشــكل موائل طبيعية 
لألســماك والالفقاريــات كما 
أنها تعمل ككاسرات طبيعية 
لألمواج وتخفــف من حدتها 
ومتنــع اجنــراف التربــة من 
اجلزر وعمليات نحر اجلزيرة.

د. عبد اهللا الزيدان

سيبي جورج: العالقات االقتصادية والتجارية تتنامى
مع الكويت رغم حتديات جائحة «كورونا»

أسامة دياب

أكــد الســفير الهندي لدى 
البالد سيبي جورج أن بالده 
تعتز بالشراكة مع دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي، معربــا 
عن ســعادته بنمــو العالقات 
االقتصاديــة والتجاريــة مع 
الرغــم مــن  الكويــت علــى 
التــي تفرضهــا  التحديــات 
جائحة كوفيد-١٩، مشيرا إلى 
إمكانات هائلة لتوسيع التعاون 
االقتصــادي بــني البلدين في 
القطاعات التقليدية مثل املواد 
الغذائية، واملنسوجات، واملواد 
الكيميائية، واألحجار الكرمية 
واملجوهرات، واآلالت الهندسية 
وما إلى ذلك، فضال عن إمكانية 
تطويــر التعاون في قطاعات 
اخــرى مثــل املســتحضرات 
الصيدالنيــة واإللكترونيات 
وأحدث التقنيات وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والذكاء 
االصطناعــي. ولفت جورج ـ 
خــالل احلفــل الــذي أقامتــه 
الســفارة الطــالق اســبوع 
املنسوجات اليدوية في الكويت 
والذي يستمر حتى ١٥ اجلاري 
إلى أن إقامة اسبوع املنسوجات 
اليدويــة في الكويت جزء من 
جهود السفارة لتعزيز التعاون 
االقتصادي مع الكويت، وفي 
نفس الوقت احتفال بصناعة 
النــول اليدوي في الهند التي 
تظهــر ثــراء وتنــوع الثقافة 
الهندية، موضحا ان األقمشة 
الهنديــة املنســوجة يدويــا 
معروفة منــذ زمن بعيد فهي 
احد أبرز من الفنون واحلرف 
اليدوية في الهند، الفتا إلى أن 
املنســوجات اليدوية الهندية 
ليســت مجرد اقمشة ولكنها 
فــي الواقع تكرس جزءا مهما 
من احلضارة والثقافة الهندية.
صناعــة  ان  وأضــاف 

اخلاصة في النسيج من جامو 
وكشــمير إلى كيراال وتاميل 
نــادو، من الشــمال الشــرقي 
إلى راجاســتان وجوجارات، 
وينتشر النول اليدوي بتنوع 
وأســلوب مميــز عبــر آالف 

بفوز نيراج تشوبرا بامليدالية 
الذهبية للهند في ألعاب القوى 
فــي أوملبياد طوكيو، مشــيدا 
بــأداء الفريق الهندي، واصفا 
هذا اليوم بأعظم يوم في تاريخ 

ألعاب القوى الهندية.

البلــدات والقرى فــي جميع 
واليــات الهند وال تكاد توجد 
قرية ال يوجد فيها النساجون، 
كل منهــم ينســج اجلمــال 
التقليدي لتراث الهند الثمني. 
وأعــرب جورج عن ســعادته 

السفارة الهندية أطلقت أسبوع املنسوجات اليدوية في الكويت بداية من ٧ إلى ١٥ أغسطس

السفير الهندي سيبي جورج متوسطا عددا من املشاركات في االحتفال

السفير الهندي مع عدد من املشاركني في االحتفال

املنسوجات اليدوية في الهند 
تتمتــع بتاريــخ طويــل مــن 
احلرفية املمتــازة التي متثل 
النابضــة  الهنديــة  الثقافــة 
باحلياة وحتافظ عليها. وكل 
منطقة في الهند لها تقاليدها 

املنسوجات اليدوية الهندية ليست مجرد أقمشة وإمنا تكرس جزءًا مهمًا من احلضارة والثقافة الهندية

رصدنا اختفاء املرجان في شقي اجلزيرة الشمالي الغربي واجلنوبي ونسعى إلى إعادة تأهيلها


