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السليمان: الكويت تقدر دور فرنسا في نصرة احلق الكويتي أثناء العدوان العراقي الغاشم 

سفارة الكويت بفرنسا احتفلت باألعياد الوطنية في دار األوبرا الوطنية

الثالب: نحرص على إبراز ابتكارات املخترعني الكويتيني محليًا وإقليميًا وعامليًا

»جمعية املخترعني« شاركت في امللتقى األول 
لالختراعات جلامعة الكويت

أك��دت رئيس مجلس إدارة 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��دع��م 
املخترعني ال��دك��ت��ورة فاطمة 
سالم الثالب، حرص اجلمعية 
على دعم املخترعني الكويتيني 
ف��ي مختلف امل��ج��االت، وإب��راز 
ابتكاراتهم في احملافل احمللية 
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، مبا 
يساهم في تسليط الضوء عليهم 

وتقدمي الدعم الالزم لهم.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
لها مبناسبة مشاركة اجلمعية 
في امللتقى األول لالختراعات 
ال��ذي نظمته جامعة الكويت 
)احل��اض��ر واملستقبل( حتت 
رع��اي��ة امل��دي��ر ال��ع��ام جلامعة 
الكويت األستاذ الدكتور حسني 
األن��ص��اري، مبينة أن مشاركة 
اجل��م��ع��ي��ة مت��ث��ل��ت ف��ي ع��رض 
اخ��ت��راع��ي عضويها املخترع 
سليمان اخل��ط��اف واملخترعة 
أنفال الصفار. ورفعت د. الثالب 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد، مبناسبة 
ذكرى تولي سموه مقاليد احلكم 
ف��ي ال��ب��الد، كما ه��ن��أت سموه 
وسمو ول��ي العهد واحلكومة 
ال��رش��ي��دة وال��ش��ع��ب الكويتي 
أجمع، مبناسبة األعياد الوطنية 

لدولة الكويت، داعية الله أن 
يدمي على وطننا احلبيب األمن 
واألمان واالستقرار واالزدهار 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو أمير البالد.
وش����ددت ع��ل��ى أه��م��ي��ة مثل 

ه���ذه امل��ش��ارك��ات ف��ي تعريف 
اجل��م��ه��ور مبختلف شرائحه 
وفئاته باملخترعني الكويتيني 
واب��ت��ك��ارات��ه��م امل��م��ي��زة والتي 
ح��ص��ل بعضها ع��ل��ى ج��وائ��ز 
ع��امل��ي��ة م��ت��ف��ردة، م��ؤك��دة أن 

الكويتيني اثبتوا متيزهم في 
م��ج��ال االخ��ت��راع��ات وحققوا 
إجنازات كبيرة خالل مشاركات 
عاملية عديدة، مضيفة: “ونعمل 
ف��ي اجلمعية الكويتية لدعم 
املخترعني إلى تقدمي املزيد من 
ال��دع��م وامل��س��ان��دة م��ن مختلف 
اجل���وان���ب ل��ل��م��خ��ت��رع��ني مبا 
يساهم في زي��ادة حصيلة هذه 
اإلجنازات ويعود بالنفع عليهم 

وعلى دولة الكويت”.
وأش���ارت د. ال��ث��الب إل��ى أن 
مجلس إدارة اجلمعية قد وضع 
خطة لالهتمام بالتوسع في 
املشاركة في الفعاليات املتعلقة 
باملخترعني واالختراعات خالل 
الفترة املقبلة، وذل��ك لتبادل 
اخلبرات في هذا اجلانب، ولعقد 
ش��راك��ات ناجحة م��ع اجلهات 
ذات االخ���ت���ص���اص، ول��ف��ت��ح 
املجال أمام استثمار ابتكارات 
املخترعني الكويتيني، ولتحويل 
اختراعاتهم إلى منتجات قائمة 

على أرض الواقع.

يقام في إبريل حتت شعار »اإلعالم .. متغيرات الصناعة .. ومتطلبات التطور«

اخلميس:  »امللتقى اإلعالمي« سيولي 
اهتمامًا خاصًا باإلعالميني الشباب

أش��اد األم��ني العام للملتقى 
اإلع���الم���ي ال��ع��رب��ي م��اض��ي 
اخلميس ب���دور ال��ش��ب��اب في 
التنمية اإلعالمية باملجتمعات 
العربية، م��ؤك��دا على أهمية 
دع��م الوجه الشبابية والتي 
متثل  النسبة األكبر في تعداد 
ال��س��ك��ان، خ��اص��ة املجتمع 
الكويتي، مشيرا إلى أن الشباب 
في مجتمعهم عليهم عبء كبير 
ومتنام ف��ي خدمته وتنميته 

وتطويره.
وق������ال اخل���م���ي���س خ���الل 
بيان ص��ادر عن هيئة امللتقى 
اإلعالمي “ إن امللتقى االعالمي 
ال��ع��رب��ي امل��زم��ع ان��ع��ق��اده في 
الفترة  20 - 22 إبريل القادم 
حتت رعاية سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء، 
سينطلق حتت شعار “اإلعالم 
.. م��ت��غ��ي��رات ال��ص��ن��اع��ة .. 
ومتطلبات التطور”، وسيولي 
اه��ت��م��ام خ���اص باالعالميني 
ال��ش��ب��اب، م��ؤك��دا أن امللتقى 
يتبنى ف��ي دورت���ه السادسة 
عشر معايير خاصة من خالل 
جلساته، وذل��ك  لدعم اخللق 
واالب��داع االعالمي، واستثارة 
الطاقات الكامنة ل��دى اجليل 
القادم من االعالميني، وتهذيب 
ال��ذوق العام، ونقل اخلبرات 
ب��ني األج���ي���ال، وص���د ال��غ��زو 
الفكري والثقافي عن املجتمع 

واألمة”.
وأض����اف اخل��م��ي��س خ��الل 
البيان “ان امللتقى لهذا العام 
سيضم ع��دد من ورش العمل 

وال���ن���دوات احل���واري���ة التى 
س��ت��ن��اق��ش ق��ض��اي��ا مرتبطة 
مبصادر املعلومات وتدفقها، 
وك��ي��ف��ي��ة م��ع��اجل��ة األخ��ب��ار 
ال��ك��اذب��ة، وجتنب اللبس في 
نشر اخلبر غير الصحيحة،  
خ��اص��ة م��ع ازدي�����اد م��ص��ادر 
االخ��ب��ار وتنوعها، وازدي���اد 
االه��ت��م��ام ب��وس��ائ��ل األع���الم 
ب��ش��ك��ل الف�����ت ل��ل��ن��ظ��ر ف��ي 
اآلون��ة األخ��ي��رة، نظرا ملا مير 
ب��ه العالم ب��ص��ورة عامة من 
أح��داث سياسية واجتماعية 
واقتصادية تستوجب التوقف 
عندها، ومتابعة هذه املجريات 
خطوة بخطوة، للوقوف على 
املجريات واألح��داث التي منر 
بها، مشيراً إلى الدور احليوي 
ال��ذي يلعبه امللتقى اإلعالمي 
ال��ع��رب��ي ال��س��ادس ع��ش��ر في 
مناقشة اهم تلك األحداث على 

الساحة العربية والعاملية”.
وت���ط���رق اخل��م��ي��س خ��الل 
ال��ب��ي��ان ال���ى ال����دور احل��ي��وي 
التى توليه دول��ة الكويت في  
احتضان القضايا االعالمية 
امل��س��ت��ث��اره ع��ل��ى ال��س��اح��ة، 
لتصبح الكويت متمثلة في 
وزارة االع���الم  مظلة عربية  
ب����ارزة  ف��ي م��ج��االت اإلع���الم 
املختلفة، ومشيرا ال��ى رؤية 
صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد أمير دولة الكويت، في 
حت��وي��ل االع���الم م��ن مفهومة 
التقليدي الى املفهوم احلضاري 
ال�����ذي ي��ت��م��ت��ع ب��احل��ي��ادي��ة 
واملسؤولية والشفافية في 
نقل وحتليل االخ��ب��ار، وخلق 
احلوافز، وتشجيع التطلعات 
ل��ل��ف��رد واجل��م��اع��ة، وت��ب��ادل 
امل��ع��ل��وم��ات، وخ��ل��ق أرض��ي��ة 
م��ش��ت��رك��ة للعمل ف��ي خدمة 
املجتمع ودعم متاسكه لالرتقاء 

باالنتاج الفكري والثقافي.
ودع����ا اخل��م��ي��س اجل��ه��ات 
واملؤسسات اإلعالمية والطالب 
م���ن داخ�����ل وخ������ارج دول���ة 
الكويت الى سرعة التسجيل 
من خ��الل املوقع االلكتروني 
 ،arabmediaforum.net
Info@ وللمراسلة من خالل
  ،arabmediaforum.net
وذلك لسرعة اتخاذ االجراءات 
الالزمة لدعوة ضيوف امللتقى 
م��ن داخ���ل وخ���ارج الكويت، 
خاصة في ظل االقبال املتزايد 
على حضور فعاليات امللتقى 

اإلعالمي.

ماضي اخلميس

أقامت سفارة الكويت في باريس 
حفل استقبال في املعلم التاريخي 
ال��ب��اري��س��ي الشهير ذي السمعة 
ال��دول��ي��ة )دار األوب����را الوطنية( 
مبناسبة احتفاالت الكويت بالعيد 
ال��وط��ن��ي ال58 وال���ذك���رى ال28 

للتحرير.
وق��ال��ت ال��س��ف��ارة ف��ي ب��ي��ان أمس 
السبت إن أكثر من 1100 شخصية 
حضروا احلفل الكبير الذي أقيم يوم 
اخلميس امل��اض��ي م��ن بينهم ممثلو 
احلكومة واجليش الفرنسي وأعضاء 
ف��ي م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ واجلمعية 

الوطنية الفرنسية.
ك��م��ا ح��ض��ر احل��ف��ل مم��ث��ل��ون عن 
الشركات الكبرى الفرنسية ورئيس 
معهد ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ف��ي باريس 
وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي 
في باريس وممثلون عن العديد من 
منظمات املجتمع امل��دن��ي ووسائل 
اإلع�����الم وف��ع��ال��ي��ات اق��ت��ص��ادي��ة 
واجتماعية وفنية في فرنسا وعدد 

م��ن املثقفني الفرنسيني املهتمني 
بشؤون العالم العربي.

ومتيز احلفل بحضور الفت للطلبة 
الضباط الكويتيني ال��دارس��ني في 
فرنسا والذين قدموا مراسم عسكرية 
ف���ي االح��ت��ف��ال ن��ال��ت اس��ت��ح��س��ان 

احلضور.
واس��ت��ق��ب��ل سفير ال��ك��وي��ت ل��دى 
فرنسا سامي السليمان املدعوين في 
الصالة الرئيسية ل��أوب��را بجانب 
أع��ض��اء السفارة ورؤس���اء املكاتب 
الفنية املختصة وبعثة الكويت 
ل��دى منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونسكو( وممثلني 
ع��ن ال��ض��ب��اط والطلبة الكويتيني 
املبتعثني للدراسات العليا العسكرية 

واجلامعية في فرنسا.
وع��زف��ت ف��رق��ة الطلبة الضباط 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ن��ش��ي��دي��ن ال��ك��وي��ت��ي 
والفرنسي ف��ي إش���ارة ال��ى عالقات 

الصداقة الطيبة التي تربط البلدين.
وأل��ق��ى السفير السليمان كلمة 

باللغة الفرنسية في هذه املناسبة 
رف���ع ف���ي مستهلها إل���ى ص��اح��ب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ صباح 
األح��م��د وس��م��و ول��ي العهد الشيخ 
نواف األحمد أزكى التبريكات بهذه 
املناسبة اجلليلة داع��ي��ا امل��ول��ى عز 
وجل أن يعيد هذه املناسبة الطبية 
على وطننا احلبيب الكويت باخلير 

والعز والرفاه.
وأثنى على العالقات املتميزة بني 
الكويت وفرنسا مشيرا إلى اهتمام 
صاحب السمو أمير البالد بتطوير 
العالقات بني البلدين الصديقني على 

كافة املستويات.
وأكد تقدير الكويت للدور الكبير 
الذي قامت به فرنسا بانضمامها إلى 
حتالف دول��ي غير مسبوق تداعى 
إلى نصرة احلق الكويتي إبان أزمة 
العدوان العراقي الغاشم واستمرار 
فرنسا ف��ي االل��ت��زام ب��أم��ن الكويت 

واملنطقة.
كما حتدث عن احملطات البارزة في 

مسيرة العالقات املتميزة بني البلدين 
وآفاق التعاون املمتدة واملتنوعة بني 

البلدين الصديقني.
وحضر احلفل كبار املسؤولني في 
قصر اإلليزيه ووزارت��ي اخلارجية 
وال��دف��اع ون��ائ��ب رئ��ي��س اجلمعية 
الوطنية هوغو رون��س��ون ورئيس 
جمعية الصداقة الكويتية الفرنسية 
ف���ي م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ ال��ف��رن��س��ي 
السناتور جان ماري بوكيل ورئيسة 
جلنة الصداقة الكويتية الفرنسية 
في اجلمعية الوطنية الفرنسية أنيج 
لومور ومنسق ح��زب )اجلمهورية 
إلى األم��ام( النائب هوبرت جوليان 
ورئيس معهد العالم العربي جاك 

النغ.
ون����اق����ش احل����ض����ور ع���الق���ات 
التعاون ب��ني الكويت وفرنسا مبا 
فيها الفعاليات االقتصادية الكويتية 
التي من شأنها أن تشجع الشركات 
الفرنسية املهتمة بالسوق الكويتية 

على االستثمار في الكويت.

أجنزتها إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق خالل العام املاضي

اخلرينج : بلدية »الفروانية«
3606 مخالفة في العام املاضي حررت 

  كشفت إدارة العالقات العامة في 
ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ع��ن اإلجن�����ازات التي 
حققتها إدارة النظافة و إشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة الفروانية خالل 
العام املاضي، مشيرة إلى حترير 3606 
مخالفة نظافة عامة وإش��غ��االت طرق 
وق��ان��ون 87/9  وحتصيل 400555 

إيرادات.
وأوضح مدير إدارة النظافة العامة و 
إشغاالت الطرق ببلدية الفروانية سعد 
اخلرينج بأن املفتشني مبراقبتي النظافة 
ال��ع��ام��ة و إش��غ��االت ال��ط��رق ق��د قاموا 
بالعديد م��ن اجل���والت امليدانية خالل 
العام املاضي وقد هدفت تلك اجلوالت 
تنظيف مختلف املناطق م��ن املظاهر 
السلبية التي تشكل تعدياً صريحاً على 
املمتلكات العامة للدولة أو املتمثلة 
مبخالفات ق��ان��ون النظافة ال��ع��ام��ة ، 
وقانون 87/9وإشغاالت الطرق، مؤكداً 
على أنها  أسفرت عن رفع 329935م3 

م��ن ال��س��ك��راب واألث����اث، 769861م3 
من النفايات البلدية و 553144م3 من 
االنقاض اإلنشائية إلى جانب توجية 
3365 إن���ذارا وتوجيه 2932 تعهدا 
فضال عن حترير 2686 مخالفة لالئحة 
النظافة و حترير 246 مخالفة لقانون 
87/9 إلى جانب وضع 28219 ملصقا 
على سيارات مهمله و معروضه للبيع و 
رفع 3974 سيارة مهملة ، مشيرا في هذا 
اخلصوص إلى اإلف��راج عن عدد 1514 

سيارة برسوم 109007  دينار .
وب��ني اخلرينج ب��أن��ه ق��د مت حترير 
2209 مخالفة للباعة اجلائلني فضال عن 

حترير 674 مخالفة إشغاالت طرق
و أشار اخلرينج إلى أن إجمالي عدد 
التراخيص اجلديدة التي مت إصدارها و 
جتديدها 911 ترخيصا برسوم بلغت 
193533  دي��ن��ار تضمنت إص���دار و 
جتديد  رخص ملطاعم مبختلف أنواعها 
شوايات وكراسي ومقاهي ط��اوالت و 

كراسي ومكتبات و ألعاب أطفال و أواني 
منزلية لعرضها خارج احملل  و مكاتب 
سيارات و محالت مواد بناء و تراخيص 

ألعمال مؤقته .
و ك��ش��ف اخل��ري��ن��ج  ب���أن إج��م��ال��ي 
املخالفات التي مت حتريرها خالل العام 

املاضي 3606 مخالفة تضمنت  حترير 
2686  مخالفة  نظافة عامة  ، 674 
مخالفة إش��غ��ال ط��رق ، 246 مخالفة  

لقانون 87/9 .
وأوضح اخلرينج بأنه قد مت الصلح 
في 924  مخالفة نظافة عامة  ولم يتم 
الصلح في 1762 وقد مت حتصيل رسوم    
92400   دينار ، الصلح في ع��دد 54 
مخالفة إشغال ط��رق ول��م يتم الصلح 
في 620 مخالفة وقد مت حتصيل رسوم 
5400  دينار، الصلح في عدد 43 مخالفة 
لقانون 87/9 ولم يتم الصلح في 203 

مخالفة و حتصيل 215 دينار.
وم��ن جانبها دع��ت إدارة العالقات 
العامة اجلمهور التعاون مع األجهزة 
الرقابية م��ن خ��الل تصوير أي شيء 
سلبي يتعلق بالبلدية  وإرس��ال��ه عبر 
ح��س��اب ال��ب��ل��دي��ة مب��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي @kuwmun وسيتم 

التعامل معه على الفور.

جانب من مشاركة جمعية املخترعني في املعرض

أعضاء سفارة الكويت في فرنسا ورؤساء املكاتب الفنية املختصة خالل حفل االستقبال 
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السفير سامي السليمان يتوسط أعضاء املكتب العسكري والطلبة الضباط الكويتيني الدارسني في فرنسا

1100 شخصية مرموقة حضروا االحتفال أكثر من 

البديل متوفر بكميات مناسبة

»الصحة« تسحب دواء »جسبرين« 
حرصًا على سالمة املرضى 

أعلنت وزارة الصحة أول 
أمس سحب دواء )جسبرين( 
م����ن ج��م��ي��ع ال��ص��ي��دل��ي��ات 
احلكومية واخل��اص��ة وذل��ك 
ح��رص��ا ع��ل��ى ص��ح��ة امل��رض��ى 

وسالمتهم.
وأوضحت الوزارة في بيان 
صحفي مساء اجلمعة بشأن ما 
نشر أخيرا بخصوص “نقص 
دواءي�����ن ف���ي ص��ي��دل��ي��ة أح��د 
املستشفيات” إنه بعد التحقيق 
تبني أن دواء )جسبرين( مت 

سحبه م��ن القطاعني األهلي 
واحلكومي حرصا على صحة 
املرضى وسالمتهم وبناء أيضا 
على سحبه م��ن دول��ة املنشأ 
بسبب ع��دم ال��ت��زام الشركة 
بتطبيق القواعد اإلرش��ادي��ة 
مل���ج���ل���س ال���ص���ح���ة ل�����دول 
مجلس ال��ت��ع��اون واخل��اص��ة 

باملستحضرات الصيدالنية.
وأك��دت أن��ه مت توفير دواء 
بديل وهو ال��دواء األصلي من 
شركة )باير( األملانية نافية 

صحة م��ا ت���ردد عبر وسائل 
ال��ت��واص��ل االجتماعي بشأن 
فقدان ه��ذا ال��دواء إضافة إلى 

مستحضر طبي آخر.
وش����ددت ع��ل��ى أن ال���دواء 
األصلي متوفر بكميات مناسبة 
وب��دائ��ل م��ت��ع��ددة وال يوجد 
نقص في املستودعات الطبية 
الفتة إلى أنها تعمل على مدار 
الساعة من أجل خدمة املرضى 
وتوفير جميع احتياجاتهم 

الصحية. 
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