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أكد أن مسابقة املشروع التوعوية كشفت مكنون إبداعات الشباب

الشطي« :غراس» سيواصل جهوده حلماية الشباب من آفة املخدرات

د .أحمد الشطي مع الفائزين

الشطي متحدثا ً

أك��د مدير ع��ام امل��ش��روع التوعوي الوطني
ل��ل��وق��اي��ة م��ن امل���خ���درات (غ����راس) ال��دك��ت��ور
أحمد الشطي أن “املشروع سيواصل جهوده
التوعوية في املجتمع الكويتي حلماية الشباب
من آف��ة املخدرات” ،مشيرا إل��ى أن “املسابقة
الثقافية التوعوية املصاحبة حلملة #حياتي_
أمانة  BLOCKلكل خطوة نحو اإلدمان شارك
فيها  600متسابق ومتسابقة م��ن مختلف

األعمار واجلنسيات في املجتمع الكويتي ،وقد
كشفت عن مكنون مهارات وإبداعات الشباب
الكويتي».
ج��اء ذل��ك خ�لال احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي حلملة
(#حياتي_أمانة) الذي نظمه مشروع (غراس)
في مجمع البيرق في منطقة العقيلة ومت خالله
توزيع جوائز املسابقة التوعوية املصاحبة
للحملة وذلك بدعم ورعاية محمد سلطان بن

حثلني ،وبحضور جمع من األس��ر واملواطنني
وامل��واط��ن��ات ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ف��ري��ق مدربي
(غراس) ممثلني في الدكتور عبدالرزاق املوسى
وهدى الراشد وبدر العنزي ولطيفة الهدهود،
إلى جانب عبدالعزيز جعفر وسندس عبدال
وليندا الديري ،باإلضافة إلى علي السلطان
ووضحة الثويني وحسني آبل وشذى القبندي.
وأوض����ح ال��ش��ط��ي أن “فعاليات حملة

جانب من احلضور

#حياتي_أمانة  BLOCKكل خطوة نحو اإلدمان
شملت أنشطة مفتوحة في املوالت واملجمعات
التجارية ،إلى جانب محاضرات وورش عمل
في امل���دارس واملعاهد والكليات واجلامعات
باإلضافة إل��ى املسابقة التوعوية والثقافية
واملشاركة في فعاليات معرض الكويت الدولي
للكتاب  ،”41منوها بأن “احلملة حرصت على
استهداف اليافعني والوالدين برسائل توعوية

حتذيرية مدعمة بالقصص احلياتية والعبر
خصوصا عبر س��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي
لتحقيق أكبر توعية وفائدة ممكنة للشرائح
املستهدفة».
وعبر الشطي عن “عميق شكره وعظيم
ام��ت��ن��ان��ه ل��راع��ي احل��م��ل��ة محمد س��ل��ط��ان بن
حثلني وال��ذي يعتبر منوذجا للعمل التطوعي
واإلنساني في املجتمع الكويتي ،كما عبر عن

شكره لبقية رع��اة احلملة املميزين ممثلني في
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومستشفى
السالم الدولي وشركة آدإيفيكت ومجمع البيرق،
إلى جانب الرعاة اإلعالميني ممثلني في صحف
القبس والنهار والسياسة والشاهد ،باإلضافة
إلى شركتي جراند سينما وسينسكيب” ،مؤكدا
أن “جميع الرعاة ضربوا أروع األمثلة في خدمة
املجتمع والشباب الكويتي».

خالل إحصائية لفريق الطوارئ خالل ديسمبر املاضي

جناح مبهر في منافسات اليوم األول

الهاجري :بلدية «مبارك الكبير» أزالت
 350إعالن ًا وحررت  55مخالفة

النصف :مشاركة واسعة في مسابقة النادي
العلمي للطيران الالسلكي الدولية

ناصر الهاجري

م .أوس النصف

كشفت إدارة العالقات العامة
ف��ي بلدية الكويت النقاب عن
قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية
محافظة مبارك الكبير بتحقيق
العديد من اإلجنازات خالل شهر
ديسمبر  2018تزامنا مع احلملة
االعالمية التي أطلقتها االدارة
حتت شعار #تواصل_معنا والتي
تهدف إلى إزال��ة كافة التعديات
على أم�لاك ال��دول��ة واالع�لان��ات
بالشوارع وامليادين ومتابعة
الباعة اجلائلني وك��ل ما يشغل
الطريق سواء استغالل مساحة
دون ترخيص او سيارات مهملة
ف��ض�لا ع���ن م��ت��اب��ع��ة ش��رك��ات
النظافة ومدى التزامها بتطبيق
العقود بينها وب�ين البلدية إلى
جانب متابعة شكاوى اجلمهور
ال����واردة عبر م��واق��ع التواصل
االج��ت��م��اع��ي م��ش��ي��رة إل����ى أن
احل��م�لات التفتيشية ال��ت��ي قام
بها املفتشني أسفرت عن حترير
 55محضر مخالفة وإزالة 350

انطلقت أول أمس منافسات مسابقة النادي
العلمي الدولية للطيران الالسلكي الثالثة على
مدرج النادي للطيران الالسلكي مبنطقة بنيدر،
وذل��ك مبشاركة أب��ط��ال الكويت ومتسابقني
دول��ي�ين وخليجيني وع��رب وبتحكيم دول��ي،
بإشراف االحت��اد الدولي للرياضات اجلوية
( ،)FAIوحتت رعاية الهيئة العامة للرياضة
واللجنة األوملبية الكويتية واللجنة األوملبية
الكويتية ل��ل��ري��اض��ات الالسلكية ،وشركة
“اكسترمي هوبي”.
وق��ال م .أوس النصف عضو مجلس إدارة
النادي العلمي وأم�ين الصندوق ،إن مسابقة
النادي العلمي للطيران الالسلكي الثالثة حققت
في يومها األول جناحاً مبهرا ً ،وتزينت سماء
م��درج النادي العلمي مبنطقة بنيدر بصورة
فنية رائعة رسمتها احلركات املدروسة بعناية
والتحكم املتقن في الطائرات واملهارة العالية
للطيارين املشاركني الذين ميثلون نخبة من
أبطال الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي،
ومتسابقني دوليني وعرب.
وأضاف أن منافسات مسابقة النادي العلمي
الثالثة للطيران الالسلكي تقام على مدار يومني
متتاليني (اجلمعة والسبت  11و  12يناير
اجل��اري) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى
الساعة الرابعة عصرا ً على مدرج النادي العلمي
للطيران مبنطقة بنيدر ال��ذي يعد األكبر من
نوعه لسباق الطائرات الالسلكية في الكويت
واملنطقة ،مشيرا ً إلى أن هذا احلدث الرياضي
الدولي يشارك فيه أبطال الكويت في سباقات
ال��ط��ائ��رات الالسلكية ومتسابقني خليجيني
وعرب ودوليني ،ميثلون عدة دول هي الكويت،
السعودية ،اإلم���ارات ،قطر ،ال��ع��راق ،أملانيا،
بريطانيا ،اليونان وتايوان.
وأك��د ح��رص ال��ن��ادي على ال��ت��ع��اون اجل��اد
والفعال م��ع اجل��ه��ات املعنية بالرياضة في
الكويت مثل الهيئة العامة للرياضة ،واللجنة
األوملبية الكويتية ،وكذلك االحتادات واملنظمات
الدولية اخلليجية والعربية ،وكذلك شركات
القطاع اخلاص ذات الصلة بالرياضات اجلوية
إلقامة بطوالت رسمية في سباق الطائرات
الالسلكية على مستوى راق وبتعاون وتكاتف
اجلميع.
م��ن ناحيته ،ق��ال عضو ال��ن��ادي العلمي
الكويتي سمير احلمر ،إنه انتسب للنادي عام
 ،1976وما زال مستمر عضوا ً ب��إدارة علوم
الطيران التي تشهد حاليا ً تطورا ً كبيرا ً ،مضيفا ً
ان هناك ف��ارق أحدثه تقدم التكنولوجيا وما
يشهده عالم الطيران من تقدم مستمر ،اتبع ذلك
تطور كبير لهواية الطيران الالسلكي.
وأض��اف ان إدارة الطيران بالنادي العلمي
خرَّجت العديد من الهواة الذين حولوا هوايتهم
إل��ى مهنة ،منهم م��ن يعمل حالياً ف��ي كبرى
شركات الطيران والقوات اجلوية ،ومهندسني
طيران ،اكتسبوا خبراتهم ومهارات من التحاقهم
بادارة الطيران بالنادي العلمي ،مبينا ً ان النادي

رفع إعالنات مخالفة

اعالن مخالف.
وأوض��������ح رئ����ي����س ف��ري��ق
ال��ط��وارئ بفرع بلدية احملافظة
ناصر الهاجري بأن الفريق قام
برفع  350إعالن مخالف مختلف
األح��ج��ام م��ن ش���وارع وميادين
احمل��اف��ظ��ة مت وضعها بطريقة
عشوائية تشوه املنظر اجلمالي
للمحافظة وتسبب الكثير من

احل����وادث ،توجيه  216إن��ذار
ت��ع��دي على أم�ل�اك ال��دول��ة55 ،
مخالفة طبقا لالئحة احمل�لات
واالعالنات ،توجيه  66إنذارات
سالمة 10 ،إنذارات نظافة ،وضع
 25ملصق ،حترير  6امر صلح ،
باإلضافة إلى استقبال  37شكوى
مت تلقيها على اخلط الساخــن.
ودعت ادارة العالقات العامة

امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين ف��ي ح��ال
وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية
االتصال على اخلط الساخن 139
والذي يعمل على مدار الساعة أو
التواصل عبر مواقع التواصل
االج��ت��م��اع��ي @ kuwmun
وسيتم التعامل معها على الفور
وات��خ��اذ اإلج����راءات القانونية
حيالها.

استمرار التسجيل حتى  7فبراير املقبل

الدبوس :أكثر من  2000شخص سجلوا
في مسابقة اخلرافي للقرآن
أعلن رئيس اللجنة املنظمة
ملسابقة اخل��راف��ي حلفظ القرآن
الكرمي ناصر الدبوس عن وصول
ع��دد املسجلني في املسابقة إلى
أك��ث��ر م���ن  2000ش��خ��ص من
املواطنني واملقيمني مشيرا إلى
استمرار فتح باب التسجيل في
املسابقة حتى يوم  7فبراير املقبل
وقال الدبوس :مسابقات حفظ
ال��ق��رآن الكرمي وجت��وي��ده إحدى
العالمات البارزة لدولة الكويت
التي حترص على العناية بكتاب
ال��ل��ه ع��ز وج���ل حفظا وترتيال
ورعاية حلفاظ ومحفظي القرآن
ال��ك��رمي  ،ومسابقة محمد عبد
احمل��س��ن اخل��راف��ي إح���دى أع��رق
املسابقات القرآنية في الكويت
ح��ي��ث ت��ك��م��ل ع��ام��ه��ا ال��ث��ان��ي

والعشرين في خدمة كتاب الله
تعالى من خالل تشجيع املواطنني
واملقيمني على حفظ القرآن الكرمي
حيث ينظم املسابقة سنويا بيت
القرآن التابع جلمعية اإلصالح
االجتماعي برعاية ك��رمي��ة من
عائلة اخلرافي .
وأض����اف ت��ق��ام ع��ل��ى هامش
املسابقة مسابقات خاصة بعدد
م��ن امل��ؤس��س��ات وم��ن��ه��ا  :دور
ال��رع��اي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة وم��رك��ز
الكويت للتوحد والنادي الكويتي
للصم و جمعية امل��ك��ف��وف�ين و
جمعية بشائر اخلير
وعن الفئات املتاح لها املشاركة
في املسابقة قال الدبوس  :باب
التسجيل مفتوح جلميع األعمار
ال��ب��راع��م وال��ن��اش��ئ��ة وال��ش��ب��اب

ناصر الدبوس

وال���رج���ال وال��ن��س��اء امل��واط��ن�ين
واملقيمني ،من خالل فئات املسابقة
وهي فئة السن العام حفظ خمسة
أجزاء مع التجويد واألداء ،وفئة

الشباب (السن  25فأقل) حفظ
ثالثة أجزاء مع التجويد واألداء،
وفئة الناشئة (السن  15فأقل)
حفظ ج��زء واح���د م��ع التجويد
واألداء ،وفئة البراعم (السن 8
فأقل) حفظ احلزب  59أو  60مع
التجويد واألداء.
ودع����ا ال���دب���وس امل��واط��ن�ين
وامل��ق��ي��م�ين إل���ى ال��ت��س��ج��ي��ل في
املسابقة ،حيث إن باب التسجيل
مفتوح وذلك حتى يوم اخلميس
 7ف��ب��راي��ر امل��ق��ب��ل ع���ن ط��ري��ق
امل���وق���ع اإلل��ك��ت��رون��ي www.
 kharafiquran.comحسب
شروط التسجيل املوضحة على
املوقع  ،مشيرا إلى أن الفائزين
سيحصلون على ج��وائ��ز مالية
قيمة.

سمير احلمر متوسطا ً فريك دويتش ورالف ليسمان

بطل العالم اإلماراتي واحملكم الدولي طارق السعدي

العلمي يسعى سعياً حثيثاً لتنمية الهواية
وتطويرها ي��ح��اول رف��ع ق���درات وامكانيات
أعضائه بالتعاون من مختلف جهات الدولة،
ويبذل جهودا ً مضنية للنهوض بهذه الهواية مما
هي عليه لينتقل بها إلى مرحلة أكثر تطورا ً.
م��ن جانبه ،أع���رب بطل العالم اإلم��ارات��ي
واحملكم الدولي ط��ارق السعدي ،عن سعادته
للمشاركة في حتكيم مسابقة النادي العلمي
الدولية للطيران الالسلكي الثالثة ،مشيرا ً إلى
انه يحرص سنوياً على التواجد في املسابقة
كمحكم لفئة الهيلوكوبير ( ،)HELIمبيناً ان
املسابقة تأتي في  3فئات هي فئة الهيلوكوبير
( ،)HELIوفئة الطائرات النفاثة اجلت ()JET
وفئة الطائرات االستعراضية (.)3D
وأض���اف ان��ه يتم ات��ب��اع ال��ط��رق واملعايير
الدولية في التحكيم ،ومستوى عالي من الدقة
وهذا األمر رفع من مستوى املسابقة ،مشيرا ً إلى
انه قبل انطالق املسابقة مت عمل لقاء تنويري مع
املتسابقني لشرح بعض األمور الفنية واملعايير
املتبعة واإلجابة على استفساراتهم ،معرباً عن
اعجابه بالعدد الهائل من الطيارين املشاركني
في اللقاء الذين جميعهم كانوا على قلب رجل
واحد وهدفهم جميعهم جناح املسابقة وحتقيق
أهدافها.
املكم اليوناني بريس
من ناحيته ،ق��ال حُ
ك��ري��س��ت��ودول ،ان ن��ظ��ام التحكيم املتبع في
مسابقة النادي العلمي للطيران الالسلكي هي
نفس املعايير والقوانني الدولية املعتمدة من
االحت��اد الدولي للرياضات اجلوية (،)FAI
وكل الطيارين املشاركني ملتزمني بذلك ،مضيفا ً
ان ال��ن��ادي العلمي اجلهة املنظمة للمسابقة
لديهم الوعي الكامل واالل��ت��زام بأمور األمن
والسالمة املتبعة في مثل هذه البطوالت لتجنب
احلوادث.
وأض���اف ان��ه ق��ام بالتحكيم ف��ي املسابقة

على مدار عاميني متتاليني والحظ ان مستوى
املسابقة واملشاركني فيها يتمتعون مبستوى
مهاري عالي ،ولديهم روح التنافس الشريف،
وه��ن��اك تطور ملحوظ إذ يعمل اجلميع على
تالشي السلبيات وأخطاء السنوات املاضية،
وهناك جهود كبيرة مبذولة لتنفيذ القوانني
املعتمدة.
من جانبه قال املتسابق التايواني فيرغس،
انه يشارك يشارك في املسابقة لفئتي الطائرات
النفاثة ( )3Dوطائرات اجلت ،مشيدا ً بالتنظيم
اجليد وحسن االستقبال ،الفتاً إلى ان ما مييز
البطولة ه��و اع��ض��اء ال��ف��رص��ة للمتسابقني
لالجتماع مع جلنة التحكيم لتوضيح بعض
األمور الفنية وطرق ومعايير التحكيم فهذا األمر
يجعل املتسابق أكثر جهوزية.
من ناحيته أك��د ط�لال باقر صاحب شركة
“اكسترمي هوبي” اح��دى الشركات الراعية
للمسابقة أن النادي العلمي دائما ً سباق في طرح
البطوالت الهادفة ،مشيدا ً باملشاركة الكبيرة
ملتسابقني من دول اخلليج والعالم واعجابهم
باملستوى الرائع الذي تشهده املسابقة ،مبينا ً ان
شركة اكسترمي هوبي حرصت على ان تكون من
ضمن رعاة املسابقة كونها من أهم املسابقات في
هذا املجال هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فأنا
من هواة الطيران الالسلكي واألمر ليس جتاري
بالنسبة لي ،مضيفاً“ :يوم من األيام كنت أدور
أحد يدعمني في مشاركاتي ،اآلن أصبح بامكاني
دعم املسابقة كنوع من التشجيع للمشاركني”.
وأش��ار إل��ى ان الهواية بخالف انها هواية
رياضية فهي تشمل عدة مجاالت مثل امليكانيكا
واإللكترونيات وحتتاج متسابق له مهارة
من نوع خاص في عملية التطيير ،الفتاً إلى ان
املتسابقني الكويتيني يتمتعون مبستوى مهاري
عالي يضاهي املتسابقني الدوليني من ناحية
قدرتهم على تنفيذ حركات متقنة بطائراتهم.

