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تواصلت فعاليات مهرجان 
امل������وروث ال��ش��ع��ب��ي اخلليجي 
بقرية ص��ب��اح األح��م��د التراثية 
الواقعة في الساملي »الكيلو 59«، 
ب��ح��ض��ور ج��م��اه��ي��ري الف���ت من 
املواطنني واملقيمني وأبناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وسط 
مشاركات من الفرق التطوعية 
وامل��ش��اري��ع الصغيرة واحل��رف 

القدمية.
وق����ال����ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة 
ف��ي تصريح صحفي إن القرية 
التراثية أطلقت برامج وفعاليات 
حافلة في املسابقات الترفيهية 
وال��ب��رام��ج الثقافية والتراثية 
واالجتماعية،  والتي رصدت لها 
ع��دة ج��وائ��ز قيمة، مبواكبة من 
وزارة اإلع��ام ممثلة في قطاعي 

اإلذاعة والتلفزيون.
وأض��اف��ت اللجنة أن القرية 
م��ت��واص��ل��ة ب��اس��ت��ق��ب��ال رواده���ا 
على م��دار األس��ب��وع، حيث هناك 
استراحات تراثية للعائات ملن 
يبحث ع��ن ال��راح��ة، إل��ى جانب 

وج����ود امل��س��ط��ح��ات اخل��ض��راء 
وأماكن اجللوس واملشي، واملواقع 
احل��رف��ي��ة وال��ت��راث��ي��ة ال��ق��دمي��ة، 

وقطار القرية، إضافة إل��ى فتح 
ب��اب احل��ج��وزات للعائات في 
ف��ن��دق امل����وروث الشعبي ال��ذي 

يقع بداخل القرية ملن يود املبيت 
واملكوث واالستمتاع بأجوائها.

وذك����رت اللجنة أن امل��ش��رف 

العام على القرية املستشار في 
الديوان األميري محمد ضيف الله 
شرار قام بجولة تفقدية للمشاريع 

ال��ص��غ��ي��رة، ح��ي��ث أط��ل��ع على 
املشاركات الشبابية الكويتية، 
والتقى عدد من أصحاب احلرف 

وثمن املساهمات الفاعلة، وأشاد 
بجهود ودور ال��ف��رق التطوعية 
املشاركة بينهم فرق “كويت دراج 

65” ، “الكويت بقلوبنا”، “كويتي 
قول وفعل«.

م���ن ج���ان���ب آخ����ر ت��واص��ل��ت 
منافسات مسابقة الطبخ التراثي 
ل��ل��ع��ائ��ات ح���ول حتضير طبق 
“مموش رب��ي��ان طري”، والتي 
شهد ح��ض��ورا الف��ت��ا م��ن الطهاة 
الرجال والنساء بحضور الفنان 
شعبان عباس، وجلنة التحكيم 
املكونة م��ن الشيف ع��ب��دال��رزاق 
السيد وباسل املجلهم وعبدالفتاح 
ال��ص��اوي وع��ب��دال��ل��ه ال��ك��ن��دري، 

بإشراف نوال الفيلكاوي.
ولقد اسفرت نتائج املسابقة 
عن فوز هيا الصواغ على املركز 
األول، وتلتها “أم علي” املطيري، 
وح��ص��ل��ت ه��ي��ف��اء إب��راه��ي��م على 
املركز الثالث، ومت توزيع جوائز 
قيمة على الفائزين، وقدم الشيف 
عبدالله الكندري فقرة تعليمية 
عن الطبخ للوصفات السريعة 
ع��ن ال��ك��ي��ك، ك��م��ا أع��ط��ي الشيف 
عبدالفتاح الصاوي محاضرة عن 

السامة الغذائية.

وسط إقبال الفت على الفعاليات واملسابقات 

شرار تفقد مشاريع صغيرة ومشاركات الفرق التطوعية في القرية التراثية

شرار متوسطاً مجموعة الكويت بقلوبنامحمد ضيف الله شرار يتفقد أحد املشاريع الصغيرة

»الدفاع« تختتم حملة »اجليش معكم« للتبرع بالدم

اختتمت ص��ب��اح أم��س حملة “اجليش 
معكم “ للتبرع بالدم والتي نظمتها مديرية 
ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي وال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة، 
وبالتنسيق م��ع هيئة اخل��دم��ات الطبية ، 
لصالح بنك الدم الكويتي خال الفترة من 9 

ولغاية 16 ديسمبر اجلاري.
وتعتبر حملة “اجليش معكم “ األكبر 
م��ن نوعها ضمن سلسلة ح��م��ات التبرع 

بالدم التي نظمها اجليش الكويتي ، حيث 
تأتي احلملة إمي��ان��اً بأهمية التبرع بالدم 
وإن��ط��اق��ا م��ن ال���دور ال��وط��ن��ي واإلن��س��ان��ي 
للجيش الكويتي في العطاء والتفاني لتلبية 
اإلحتياجات الوطنية ، من خال تقدمي كافة 
أوج��ه الدعم واملساندة لبنك ال��دم الكويتي 

ودعم مخزونه من فصائل الدم املختلفة .
وق���د ش��ه��دت حملة “ اجل��ي��ش معكم “ 

إقباالً كبيراً من منتسبي اجليش الكويتي 
مبختلف واحلدات البرية واجلوية والبحرية 
والتشكيات والهيئات املستقلة ، وقد قام 
بنك الدم الكويتي خال فعاليات هذه احلملة 
بتجهيز كافة املعدات الطبية اخلاصة بالتبرع 
، واستقبال املتبرعني من منتسبي اجليش 
إلجراء الفحوصات الطبية الازمة لهم قبل 

تبرعهم للتأكد من مدى قابليتهم للتبرع .

جانب من حملة التبرع بالدم
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»خفر السواحل« 
تقيم تدريبات 

بالذخيرة احلية في 
املياه اإلقليمية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية 
أم���س إن اإلدارة ال��ع��ام��ة خلفر 
ال��س��واح��ل ال��ت��اب��ع��ة ل��ق��ط��اع أم��ن 
احل��دود بصدد القيام بتدريبات 
بالذخيرة احلية في املياه اإلقليمية 

اليوم االثنني و غدا الثاثاء.
وقالت اإلدارة العامة للعاقات 
واالع��ام األمني في بيان صحفي 
إن التدريبات املقررة خال الفترة 
املذكورة ستكون في مواقع محددة 
من الساعة الثامنة صباحا حتى 
الثانية ظهرا محذرة جميع رواد 
ال��ب��ح��ر م��ن االق���ت���راب م��ن موقع 
ال��رم��اي��ة خ���ال ال��ف��ت��رة الزمنية 

املذكورة.
وأك����دت أن جميع ال��دوري��ات 
ال��ب��ح��ري��ة س��ت��ق��وم مب��ن��ع ك��ل من 
يحاول االقتراب من مواقع التمرين 

وذلك من أجل سامة اجلميع.

خالل حملة لفريق الطوارئ املركزي على »حولي«

5 أطنان من املواد  بلدية الكويت تصادر وتتلف 
الغذائية  وحتيل باعة جائلني إلى جهه االختصاص 

أعلنت إدارة العاقات العامة 
ببلدية الكويت ع��ن ق��ي��ام فريق 
ال��ط��وارئ امل��رك��زي التابع ملكتب 
مدير ع��ام البلدية  بتنفيذ  حملة 
تفتيشية على الباعة املتجولني 
ع��ل��ى ن���ط���اق م��ح��اف��ظ��ة ح��ول��ي  
باستمرار  احلمات التفتيشية 
التي تقوم بها األجهزة الرقابية 
في جميع احملافظات لرفع وإزالة 
كل ما يشوه املنظر العام وذلك 
من خ��ال رص��د جميع السلبيات 
ب��احمل��اف��ظ��ات ، وه���دف���ت للحد 
م��ن ظ��اه��رة ال��ب��اع��ة املتجولني  
املتواجدين في الساحات  العامة 
وب��االخ��ص ال��س��اح��ات املقابلة 
للسفارات الذين يقومون  بعرض 
بضائعهم على امل���ارة مستغلني  
أم����اك ال���دول���ة  و ع���رض م��واد 
غذاية غير مستوفية املواصفات 

الصحية.
واش����ار ن��ائ��ب رئ��ي��س فريق 
الطوارئ املركزي مشعل املالك  إلى 
أن احلملة قد أسفرت عن مصادرة 
و اتاف 5 طن من املواد الغذائية ، 
مقابل أحد السفارات وإحالة البائع 

املتجول إلى جهات االختصاص.
وأك��دت العاقات العامة على 
أن الهدف من احلمات التفتيشية 
ه��و تطهير مختلف املناطق  من 
الظواهر السلبية التي تشوه املنظر 
احلضاري للباد وتشكل تعدياً 
صريحاً على املمتلكات العامة 
للدولة أو املتمثلة مبخالفات قانون 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق ، 
وان البلدية ل��ن تتهاون بازالة 
كل من يشوه املنظر العام واحلد 

من الظواهر السلبية وباالخص 
ظاهرة الباعة اجلائلني .

ودع��ت إدارة العاقات العامة 
اجلمهور ال��ت��ع��اون م��ع األجهزة 
ال��رق��اب��ي��ة م��ن خ��ال تصوير أي 
ش���يء سلبي يتعلق بالبلدية  
وإرس��ال��ه عبر ح��س��اب البلدية 

مبواقع التواصل االجتماعي  @
kuwmun   أو اإلت��ص��ال على 
اخلط الساخن   139 الفتة إلى إنه 
يتم التعامل مع جميع الشكاوي 
التي يتم استقبالها بتحويلها إلى 
اإلدارات املعنية   إلتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيالها على الفور.

جانب من احلملة

مصادرة مواد غذائية 

ضمن مشروعها الوطني التوعوي مبدارس الكويت للفصل الدراسي األول 

125 مدرسة 159 محاضرة في  »إعانة املرضى« نفذت 
اختتمت ادارة التنمية االجتماعية بجمعية 
صندوق إعانة املرضى يومها التوعوي السادس 
واالخير في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  
201٩/2018 وذلك  بثانوية درة الهاشمية بنات 

التابعة ملنطقة الفروانية التعليمية.
وبهذا احلدث ووفقا ملا هو مخطط له ملشروعها 
الوطني “ مدرستي ترقى بصحتي3” االستراتيجي 
تكون قد أنهت ادارة التنمية االجتماعية سلسة 
محاضراتها التوعوية والوقائية التي استهدفت 
طلبة وطالبات املدارس مبختلف املراحل الدراسية 

طيلة الفصل الدراسي األول.
وبلغ عدد احملاضرات التي قدمت خال الفصل 
األول  ) 1٥٩( موزعة على عدد )12٥(  مدرسة 
تتبع مختلف املناطق التعليمية مبحافظات الدولة 
الست كما بلغ عدد األيام التوعوية عدد )6( أيام 
بواقع يوم توعوي بكل منطقة تعليمية بالدولة 
وشمل اليوم التوعوي السادس إقامة عدد )4( 
محاضرات منها محاضرة عن سبل تعزيز الصحة 
للدكتور سعود الشرقاوي من إدارة تعزيز الصحة 

ومحاضرة عن سوء استخدام األجهزة الرقمية 
للدكتور عزمي كنانة من إدارة تعزيز الصحة 
ومحاضرة بعنوان التطعيم يقي من األم��راض 
املعدية للدكتورة إمي��ان احمد من إدارة الصحة 
العامة ومحاضرة بعنوان األس��ن��ان وعاقتها 
بالصحة العامة لإلنسان للدكتور عبد الكرمي 

برنامج صحة الفم واألسنان.
ك��م��ا ش��م��ل ال���ي���وم ال��ت��وع��وي ط���رح اسئلة 
احمل��اض��ري��ن على الطالبات بعد ك��ل محاضرة 
وتوزيع اجلوائز التحفيزية عليهن اضافة الى 
إق��ام��ة ع��دد )26( ب��وث ملختلف إدارات وزارة 
الصحة وشركات طبية وبوث للتنمية االجتماعية 
باإلضافة إل��ى ب��وث ألقسام املدرسة ومتيز هذا 
اليوم بتوفير العيادة املتنقلة لفحص األسنان من 
قبل عيادات امليدان ومت من خالها فحص عدد 40 

حالة من جمهور احلضور.
وفي نهاية فعاليات اليوم التوعوي مت توزيع 
الهدايا والدروع والشهادات على اجلهات املشاركة  

تكرمي أحد احملاضرينواجلهات الداعمة. حضور كبير للطالبات

للنهوض بفكر االبتكار واالهتمام بقضايا أفراده

»دعم املخترعني« أنشأت »مركز االبتكار«
لتدريب ورعاية املبدعني واملوهوبني

أع��ل��ن��ت رئ��ي��س مجلس إدارة 
اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني 
الدكتورة فاطمة ال��ث��اب، إنشاء 
اجلمعية )مركز االبتكار(، الفتة 
إل��ى أن��ه يعني بتأهيل وتدريب 
املبدعني وامل��وه��وب��ني ورعايتهم 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��م، م��وض��ح��ة أن��ه��ا 
عملت على الفكرة منذ عدة أشهر 
بالتعاون م��ع مستشار اجل��ودة 
للجمعية الكويتية لدعم املخترعني 
املستشار األك��ادمي��ي األس��ت��اذة 
غدير العبدلي. وأك��دت د. الثاب 
أن املبتكرين واملوهوبني يعدان 
من أهم وأب��رز شرائح املجتمعات 
التي تسعى إلى التطوير واإلنتاج 
واالب��ت��ك��ار وص��ن��اع��ة املستقبل 
بأيدي أبنائه، حيث تقع هذه الفئة 
ضمن دائ��رة االهتمام العاملي ملا 
يقدمونه من إجن���ازات حضارية 

واخ��ت��راع��ات تساهم ف��ي تقدمي 
حلول للبشرية، وتقدمي تسهيات 
ج��راء تلك االختراعات وتسريع 
عجلة التنمية، م��ش��ددة على أن 
الكويت ح��رص��ت على االهتمام 
بهذه الفئة وتقدمي الدعم ال��ازم 
لها، باعتبارها أح��د أه��م محاور 

صناعة املستقبل.
وح��ول )مركز االبتكار( قالت 
د. ال��ث��اب: “إن رع��اي��ة االبتكار 
واملوهبة هي قوام صناعة اإلنسان 
املتميز وتأهيله للعطاء، ومنها 
ج���اءت ف��ك��رة إن��ش��اء امل��رك��ز بعد 
دراس��ة وبحث في استراتيجيات 
االبتكار لعدة أشهر، والتي انتهت 
بإنشاء )م��رك��ز االب��ت��ك��ار(، وهو 
مركز بنيت فكرته على العديد من 
األه��داف التي تسع إلى النهوض 
بفكر االب��ت��ك��ار، وتهتم بقضايا 

أف��راده كإحدى الركائز األساسية 
في التعليم”. وأوض��ح��ت أن من 
أب��رز أه��داف املركز، توفير الدعم 
املعرفي والتقني واملعنوي وفق 
برامج تدريب مت تصميمها محلياً 
ومعتمدة عاملية أُع��دت خصيصاً 
لهذه الغاية، تقدمي االستشارات 
للموهوبني لتمكينهم من تنمية 
م��واه��ب��ه��م وق���درات���ه���م، وإع����داد 
البحوث وال��دراس��ات العلمية في 
مختلف املجاالت واالختصاصات 
ال��ت��ي تعني ب��ه��م، الف��ت��ة إل���ى أن 
امل��رك��ز سيعمل على ت��ق��دمي هذه 
اخل��دم��ات للمخترعني واملهتمني 
مبجال االختراعات بالتنسيق مع 

شركاءه.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت مستشار 
اجل��ودة للجمعية الكويتية لدعم 
املخترعني املستشار األك��ادمي��ي 

األستاذة غدير العبدلي، إن رسالة 
امل���رك���ز ه���ي اك��ت��ش��اف وت��أه��ي��ل 
املبتكرين ورع��اي��ت��ه��م، وتقدمي 
أق��ص��ى اخل��دم��ات املناسبة لهم، 
مبينة أنه مت إع��داد منظومة عمل 
وف��ق سلسلة إج���راءات وعمليات 
في املركز تهدف إلى تقدمي الدعم 

الازم للمخترعني، والعمل معهم 
وتوجيههم نحو حماية أفكارهم، 
يتلو ذلك تعريفهم باملستثمرين 
م��ن األف���راد وال��ش��رك��ات م��ن أجل 
اإلس��ه��ام ف��ي حتقيق جناحاتهم، 
وخ���ل���ق ف�����رص ت����واص����ل ب��ني 
املخترعني وعرض التجارب التي 
منها تنبثق األفكار املساهمة في 

تطوير مشاريع الدولة. 
وأعربت العبدلي عن أملها في 
أن يساهم هذا )مركز االبتكار( في 
دفع عجلة التنمية في الكويت نحو 
األمام، بدعم من الدولة واجلمعية 
الكويتية لدعم املخترعني واجلهات 
امل��س��ؤول��ة األخ���رى، مشيرة إلى 
أن اجلمعية تطمح أيضاً لكي ال 
يقتصر دور امل��رك��ز على الشأن 
احمللي فحسب، بل ميتد ليصل إلى 

املستوى الدولي أيضاً.

   د. فاطمة الثاب


