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أطباء مركز جراحة العظام في املستشفى عددوا فوائد ممارسة األنشطة الرياضية

«املواساة اجلديد» راعي طبي لسباق غرب اخلليج
أطباء مركز جراحة العظام مبستشفى املواساة اجلديد

انطالقا ً من مسؤوليته املجتمعية وحرصه على
تعزيز الوعي بأهمية ممارسة األنشطة الرياضية
رعى مستشفى املواساة اجلديد سباق غرب اخلليج
حيث قدم مجموعة من الفحوصات الطبية وغيرها
من اإلسعافات األولية للمتسابقني.
وقد صرح أطباء مركز جراحة العظام مبستشفى
املواساة اجلديد أن العديد من الدراسات أثبتت دور
ممارسة الرياضة في الوقاية من هشاشة العظام،
مشيرا ً إلى أن هناك أنواع من التمارين الرياضية
تعمل على تقوية ع��ظ��ام اجل��س��م واحل��ف��اظ على

كثافتها
وأش���ار إل��ى بعض ال��ف��وائ��د الصحية ملمارسة
الرياضية منها التحكم بالوزن فضالً عن دورها في
حتفيز إنتاج الهرمونات التي تعزز قدرة العضالت
على ام��ت��ص��اص األح��م��اض األمينية ،وبالتالي
مساعدتها على النمو ،واحل��د من فقدان الكتلة
العضلية أثناء التقدم في العمر
وتبني أن ممارسة النشاط البدني والتمارين
الرياضة بإنتظام تساعد ف��ي احل��ف��اظ على قوة
العضالت وتناسقها وتوازنها الفتاً إلى أن أفضل

أنواع األنشطة البدنية البانية للعظام يعتبر حمل
وزن اجلسم وم��ن تلك األنشطة املشي والركض
واجل��ري وك��رة القدم وك��رة السلة والتنس .ومت
توضيح أن هناك أنشطة تقوي العظام وتعتبر
ذات أهمية خاصة بالنسبة لألطفال واملراهقني
حيث أعظم مكاسب كتلة العظام حتدث قبل البلوغ
وأثنائه ،وتصل إلى أقصى كتلة لها مدى احلياة
في سن املراهقة مشيرا ً إلى بعض الفوائد الصحية
التي تتحقق من ممارسة األنشطة البدنية اخلفيفة
كاجلري واملشي وغيرها من أنواع الرياضة .

جانب من تقدمي الفحوصات الطبية

أكد حرص«اإلعالم» على االرتقاء باإلعالم الكويتي

النادي العلمي نظم حلقة نقاشية لدعم املخترعني واملبتكرين

العواش :تشكيل فريق لدراسة التشريعات
والقوانني اإلعالمية املنظمة للعمل اإلعالمي

اخلرافي :االبتكار واالختراع محركان أساسيان للنمو االقتصادي

محمد العواش مترئسا ً االجتماع

أكد وكيل وزارة اإلعالم الكويتية بالتكليف
محمد العواش أمس األحد حرص ال��وزارة على
االرتقاء باإلعالم الكويتي إلى آفاق أرحب.
وذك��ر ال��ع��واش ف��ي تصريح ل��ـ (ك��ون��ا) أنه
بناء على تعليمات وزير اإلعالم ووزير الدولة
لشؤون الشباب محمد اجلبري مت تشكيل فريق
لدراسة كل التشريعات اإلعالمية والقوانني
اإلعالمية املنظمة للعمل اإلعالمي في كافة أدواته
ومجاالته.
وأش���ار إل��ى ح��رص ال���وزارة على أن تكون
مخرجات هذا الفريق بالصورة املرجوة حيث
مت إش����راك م��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي بهذا
الفريق السيما جمعية احملامني واحتاد اإلعالم

اإللكتروني وجمعية الصحافيني.
وكان الفريق املذكور عقد أول اجتماعاته ظهر
أم��س برئاسة وكيل وزارة اإلع�لام بالتكليف
ويهدف الفريق بالدرجة األولى إلى إعادة دراسة
كل القوانني اإلعالمية سواء اإلعالم اإللكتروني
أو اإلعالم املرئي واملسموع أو قانون املطبوعات
والنشر في كل مواده.
وباعتبار أن هناك فترة طويلة مضت منذ
تطبيق القوانني املذكورة فقد رأت وزارة اإلعالم
وبتوجيهات من الوزير أنه حان الوقت إلعادة
دراس��ة تلك القوانني وإع��ادة النظر فيها لدعم
اإلع�لام الوطني في جناحيه اإلع�لام الرسمي
واإلعالم اخلاص.

خالل حملة موسعة على املجمعات التجارية في «جليب الشيوخ»

بلدية «الفروانية» حترر  55مخالفة
نظافة وإعالن وإشغال طريق

جانب من احلملة

أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت
عن قيام إدارت���ي النظافة العامة وإشغاالت
الطرق وإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية
بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة
ميدانية شاملة على عدد من املجمعات التجارية
في إط��ار احلملة التي أطلقتها إدارة العالقات
العامة احتفل_برُقي التي أسفرت عن حترير
 55مخالفة شملت نظافة عامة وإشغاالت طرق
فضال عن مخالفات إعالنات.
وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق ومدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات
البلدية بالوكالة بفرع بلدية احملافظة سعد سالم
اخلرينج ب��أن الهدف من احلمالت التفتيشية
املكثفة رصد املخالفني وإتخاذ كافة االج��راءات
القانونية بحقهم .
وأكد اخلرينج على أن احلملة اليوم تضمنت

أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة ال��ن��ادي
العلمي الكويتي ط�لال اخل��راف��ي أمس
األحد أن االبتكار واالختراع هما احملركان
األساسيان للنمو االقتصادي في عصرنا
احلالي ويؤديان دورا محوريا في حتقيق
النجاح واالزدهار االجتماعي واالقتصادي
للعديد من الدول.
وأض���اف اخل��راف��ي ف��ي ب��ي��ان صحفي
ل��ل��ن��ادي مبناسبة إق��ام��ة ال��ن��ادي حلقة
نقاشية مب��ق��ر غ��رف��ة جت���ارة وصناعة
الكويت حتت عنوان (ما بعد االختراع)
بهدف دعم املخترعني واملبتكرين ومتكني
املبادرين الكويتيني أن املشاريع الصغيرة
وامل��ت��وس��ط��ة حتتل م��رك��زا م��ح��وري��ا في
منظومة االقتصاد.
وذك��ر أن غرفة التجارة حتمل رسالة
وطنية واستراتيجية واضحة األه��داف
تتمثل بدعم الطاقات الشبابية وحتفيزها
«فهي العماد والركيزة األساسية لتطوير
االقتصاد والتنمية في البالد».
وأك����د أن ال��ع��دي��د م���ن االب���ت���ك���ارات
واالخ��ت��راع��ات الشبابية تلقى دعما من
الغرفة إميانا منها بأن هذه االختراعات
واالب��ت��ك��ارات ق��د ت��ت��ح��ول ي��وم��ا م��ا إل��ى
مشاريع صناعية محلية تساهم في تعزيز
االقتصاد الوطني وتشكل مصدرا للدخل
يعتمد عليه.
ورأى أن هناك حاجة ماسة للتركيز
على صناعة األف��ك��ار مشيرا إل��ى رؤي��ة
واستراتيجية ال��ن��ادي العلمي ف��ي بناء
اجلسور وتعزيز الشراكة مع ال��وزارات
واملؤسسات واجلهات احمللية واملنظمات
الدولية إلميانه الراسخ بأهمية تضافر
اجلهود لتحقيق النجاح وتعزيز االبتكار
الذي يعد الركن األول من أركان االقتصاد
املعرفي.
وذكر أن النادي يعمل بخطى ثابتة مع
مؤسسات الدولة ووزاراتها لتحقيق خطة
التنمية  2035ورؤي��ة الكويت اجلديدة
التي رسمها سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد في حتويل الكويت إلى مركز مالي
وجتاري جاذب لالستثمار.
من جانبه قال رئيس قطاع البراءات في
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (وايبو)
الدكتور ماركو أملان في كلمته خالل احللقة
النقاشية إن (وايبو) وكالة تابعة لألمم
املتحدة متول نفسها وهي املنتدى العاملي
للخدمات والسياسة العامة والتعاون
واملعلومات في مجال امللكية الفكرية.
وأوضح أملان أن املنظمة تضطلع بدور
ري���ادي ف��ي إرس���اء نظام دول��ي متوازن
وفعال للملكية الفكرية يشجع االبتكار
واإلبداع لفائدة اجلميع الفتا إلى أن هناك
5ر 3مليون طلب لبراءات اختراع منها
مليون ب��راءة مت تطبيقها على املستوى
الدولي.
وأك���د أهمية حماية األف��ك��ار وحاجة
الكويت إلنشاء مكتب لبراءات االختراع من
خالل تعاون النادي العلمي مع املؤسسات
واجلهات العلمية واألكادميية املهنية.
من جهته قال مدير إدارة الثقافة العلمية
في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور

طالل اخلرافي متوسطا ً د .ليلى معروف ود .آدم املال وعلي كاظم اجلمعة وخليفة العبري وعبدالله املزروع

جانب من احللقة النقاشية

سالم العبالني إن للمؤسسة دورا في دعم
ونشر الثقافة العلمية والكوادر العلمية
اضافة الى مركز صباح األحمد للموهبة
واالبداع التابع لها والذي يدعم املبتكرين
واملخترعني من بداية الفكرة وحتى مرحلة
التسويق.
وأش����ار ال��ع��ب�لان��ي إل���ى أن األه����داف
االستراتيجية للمؤسسة تتطابق مع
أه��داف النادي العلمي والتي تهدف الى
تهيئة األج��واء لتطوير األفكار ومساعدة
املبتكر للحصول على ب���راءة االخ��ت��راع
وعمل منوذج أولي لالختراع الفتا إلى أن
ل��دى مركز املوهبة واإلب���داع  400ب��راءة
اختراع.
من ناحيته قال رئيس جلنة التحكيم في
معرض جنيف الدولي لالختراعات ديفيد
تاجي إن  50في املئة من املنتجات التي
سيتم استخدامها مستقبال لم يتم ابتكارها
بعد وإنه على أصحاب العقول االبتكارية
االستمرار إليجاد املزيد من االختراعات
التي تخدم البشرية.
ولفت تاجي إلى دور منظمة (وايبو)

املهم في منح براءات االختراع حلماية حق
املخترع مؤكدا أهمية العمل على تأسيس
حت��ال��ف ب�ين ال��ن��ادي العلمي ومنظمة
(وايبو) حلماية امللكية الفكرية ملخترعي
ال��ك��وي��ت .ب����دوره ق���ال رئ��ي��س االحت���اد
الدولي جلمعيات املخترعني (إيفيا) علي
راستكار إن انعقاد هذه احللقة فكرة رائدة
وه��ي األول��ى من نوعها في العالم جلمع
املخترعني مع املتخصصني لطرح املعوقات
واملشاكل التي تواجه املخترعني ملناقشتها
والتوصل الى حلول مناسبة لها.وأضاف
راس��ت��ك��ار ان الكويت تقوم بعمل رائ��ع
من خ�لال دعمها للمخترعني واملبتكرين
وحققت نتائج طيبة ف��ي حتويل بعض
االخ��ت��راع��ات إل��ى مشروعات اقتصادية
تنموية الفتا إلى أن االحتاد قرر أن يفتح
مكتبا له في الكويت بالتعاون مع النادي
العلمي بعد مناقشات مطولة.
من جانبه اش��اد األم�ين العام املساعد
للشؤون االقتصادية والتنموية باألمانة
العامة ملجلس التعاون اخلليجي خليفة
العبري باجلهود الكبيرة التي يبذلها

النادي العلمي لدعم الطاقات الكويتية
واخلليجية وإق��ام��ة امل��ع��رض ال��دول��ي
لالختراعات سنويا وال���ذي يشهد منوا
وتطورا عاما بعد عام ويحقق جناحات
طيبة.
ب��دوره��ا ق��ال��ت م��س��اع��دة ن��ائ��ب مدير
جامعة الكويت لألبحاث الدكتورة ليلى
معروف إن اعالن االحتاد الدولي جلمعيات
املخترعني (إيفيا) فتح مكتب له في الكويت
بالتعاون مع النادي العلمي ميثل أكثر
من إجناز للكويت عموما ولكل املؤسسات
البحثية واألك��ادمي��ي��ة خصوصا مثمنة
جهود النادي العلمي في هذا االجتاه.
وأعربت معروف عن أملها مبزيد من
التعاون بني ه��ذه املنظمات العاملية مبا
يعود بالنفع على الكويت ومخترعيها
م��ن��وه��ة ب��ف��ك��رة ان��ش��اء حت��ال��ف م��ا بني
النادي ومنظمة (وايبو) لفتح مكتب لها
ف��ي الكويت إذ يشكل إجن���ازا آخ��ر يؤكد
أهمية التعاون بني املؤسسات احلكومية
ال��ك��وي��ت��ي��ة واخل��اص��ة بشكل أك��ب��ر في
السنوات املقبلة.

املشروع يفتح قنوات التواصل بني شركات القطاع اخلاص والباحثني عن العمل
التفتيش على عدد من احملالت التجارية واملقاهي
للتأكد من التراخيص ومدى إلتزام أصحابها ،
مؤكدا ً على أن احلملة التى أنطلقت في الساعة
ال��ع��اش��رة صباحا وإس��ت��م��رت مل���دة 4ساعات
متواصلة أسفرت عن حترير 55مخالفة تضمنت
 25مخالفة إعالنات شملت عدم جتديد ترخيص
االعالن وعدم وضع االعالن في مكان بارز فضال
عن  20مخالفة إشغال طريق وإستغالل مساحة
و 10مخالفات نظافة منها مخالفتني لقانون
 9/87باالضافة إلى مصادرة حمولة 24م 3من
الطاوالت والكراسي ورف��ع حمولة 69م 3من
املخلفات الناجتة من تنظيف املوقع.
واخ��ت��ت��م اخل��ري��ن��ج ق��ائ�لا ب��أن��ه ستكون
هناك حمالت مستمرة وبصفة دوري��ة التخاذ
االج����راءات القانونية ض��د املخالفني للوائح
وأنظمة البلدية.

األنصاري« :ألنك تستاهل» يوفر  200فرصة عمل للمواطنني في القطاع املصرفي
قالت نائب املدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية
في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي
للدولة إميان األنصاري إن مشروع (ألنك تستاهل) الذي يتم
تنظيمه للسنة الثانية يوفر  200فرصة عمل للمواطنني في
القطاع املصرفي .وأوضحت األنصاري في مؤمتر صحفي أن
املشروع يهدف إلى فتح قنوات التواصل بني شركات القطاع
اخلاص والباحثني عن العمل بشكل مباشر حيث يوفر فرص
عمل مختلفة للباحثني عن التوظيف في قطاع املصارف.
وأضافت أن املشروع يهدف أيضا إلى طلب فرص عمل
حقيقية جديدة وواع��دة للباحثني عن عمل وعرضها عليهم
من قبل الشركات املشاركة وتوفير واستقطاب عدد كبير من

الفرص الوظيفية حتى يكون للباحث أكثر من خيار.
وأش��ارت إلى أن الشريحة املستهدفة من فعالية (ألنك
تستاهل) هي شركات القطاع اخلاص التي لديها مشاريع
مشتركة مع االرش��اد الوظيفي وكذلك الباحثني عن عمل
لتحقيق مخرجات ارش��اد وتوظيف ونشر وعي أكبر عدد
ممكن من الباحثني املتميزين واجل��ادي��ن للعمل بالقطاع
اخل��اص .وبينت أن��ه يشترط في املتقدم أن يكون كويتي
اجلنسية ويحمل مؤهال جامعيا أو دبلوم وأن يكون عمره بني
 19و 28عاما من حديثي التخرج أو صاحب خبرة ال تزيد عن
ثالث سنوات على أن يقدم املستندات املطلوبة وهي صورة
الشهادة والسيرة الذاتية إضافة إلى احلضور شخصيا.

وأك���دت ان التقدمي يتم ع��ن طريق معرض للشركات
املساهمة باملشاريع مع إدارة التوظيف واقامة جلسات
ارش��ادي��ة حتفيزية للباحثني ع��ن العمل.ولفتت إل��ى أن
التوظيف يأتي من خالل طلب الفرص الوظيفية وعرضها
للباحثني بتواجد شركات القطاع اخلاص املعنية عن طريق
وض��ع (أك��ش��اك) للمشاركني ووج���ود الباحثني ع��ن عمل
لتسهيل التواصل عن طريق تسكني الباحثني على الفرص
املتاحة وإج��راء املقابالت الشخصية بنفس اليوم .يذكر أن
فعالية (ألنك تستاهل) االولى بلغ عدد الفرص الوظيفية فيها
 294فرصة وقد أجريت املقابالت لعدد  401متقدم واجتاز
املقابلة الشخصية  284ومت تعيني  97شابا وشابة.

