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ضمن فعاليات مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي

النساء يتفوقن على الرجال في إعداد 
»برياني الدجاج« بالقرية التراثية

تواصلت منافسات الطبخ التراثي بقرية صباح 
األحمد التراثية الواقعة في الساملي »الكيلو 59«، وذلك 
ضمن فعاليات املوسم الــســادس ملهرجان املــوروث 
الشعبي اخلليجي، وسط حضورا الفتا من مشاركة 

الطهاة من النساء والرجال والشباب.
وبهذا اإلطــار قالت املشرفة العامة على املسابقة 
نــوال الفيلكاوي في تصريح صحفي للجنة املنظمة 
لفعاليات القرية التراثية أن املسابقة بني املشتركني من 
الطهاة كانت في كافة الفئات واألعمار، حيث اتسمت 
بطابع الندية وروح احليوية واملنافسة، والتي كشفت 

عن احترافية بإعداد الطبق العائلي »برياني الدجاج«.
وأضافت أن املسابقة قد أسفرت فور إعالن النتائج 
من قبل جلنة التحكيم عن تفوق تــام من الطاهيات 
النساء على الطهاة الرجال، فلقد حصلت ليلى حسني 
على املركز األول، بينما جاءت خالد العوضي باملركز 
الثاني، وحققت إميان النصيف املرتبة الثالثة، والالتي 

حصلن على جوائز مادية قيمة.
وأشــادت الفيلكاوي في دور وجهود أعضاء جلنة 
التحكيم املكونة من الشيف عبدالرزاق السيد، باسل 
املجلهم، عبدالله الكندري، عبدالفتاح الصاوي، إلى 
جانب احلضور اجلماهيري لفعاليات املسابقة الذي 
أعطاها زخما جميال من املتابعة طوال فترة إقامتها 
التي استغرقت ساعة ونصف الساعة، داعية كل من 
يرغب باملشاركة في املسابقة التي تقام أسبوعيا 
املسارعة لتسجيل أسمائهم لــدى اللجنة املنظمة 
للمسابقة في القرية التراثية لكي تتاح لهم فرصة 

املشاركة الحقا.
يذكر أن قرية صباح األحمد التراثية تطلق أسبوعيا 
عدد من الفعاليات والبرامج واملسابقات واجلوائز 
لزوارها ضمن املوسم السادس من مهرجان املوروث 
الشعبي اخلليجي، والـــذي يحظى سنويا برعاية 

أميرية سامية من أمير البالد الشيخ صباح األحمد.

نوال الفيلكاوي مع أعضاء جلنة التحكيم

»العالقات اإلماراتية املغربية.. شراكة 
وتنمية« كتاب جديد لـ »بن شرار«

ــث  ــاح ــب أصـــــدر الـــكـــاتـــب وال
الكويتي نايف صنيهيت بن شرار 
كتاباً جديداً بعنوان )العالقات 
ــة املــغــربــيــة.. شــراكــة  ــي ــارات اإلم
ــاول فــيــه تــاريــخ  ــن وتــنــمــيــة(. ت
العالقات السياسية واالقتصادية 
بني البلدين، وحتدث فيه عن توأمة 
املدن بني اإلمارات العربية املتحدة 
ــر العالقات  ــرب. كــذلــك ذك ــغ وامل
ــؤون اإلسالمية  ــش الثقافية وال
والتعاون األكــادميــي والتعاون 

القضائي بني البلدين .
كــمــا خــصــص الــكــاتــب فصالً 
ــي كــتــابــه للحديث عن  ــالً ف ــام ك
دور اإلمـــارات الكبير في املجال 
اإلنساني وماقدمته مؤسساتها 

اخليرية من  مبادرات. 
والكاتب نايف صنيهيت بن 
شـــرار، مــن مواليد الكويت عام 
1963، وهو باحث متخصص في 
الشؤون املغربية، وعضو جمعية 

الصحفيني الكويتية.
ويرأس جلنة العالقات العامة 
واإلعــــالم باجلمعية الكويتية 
ملكافحة الــتــدخــني والــســرطــان، 
وعضو االحتاد اخلليجي ملكافحة 
ــان ومــنــســق الــعــالقــات  ــرط ــس ال

اخلارجية باالحتاد.
وقـــد حــظــى بــتــكــرمي شخصي 
من امللك محمد الــســادس في 21 

أغسطس عام  2017.
وشارك في العديد من املؤمترات 
والندوات باململكة املغربية ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وسبق 
له أن نشر كتاباً بعنوان )املغرب 

بعيون كويتية( عام 2015.

انتصار  الصباح تكرم موهوبي ذوي الهمم 

برعاية وحضور الشيخة انتصار الصباح رئيسة 
احلملة الوطنية »أنــت تستحق التكرمي«، أقــام فريق 
ذوي الهمم زوارته في ميرال املنقف لتكرمي املوهوبني 
من ذوي الهمم. وتضمنت الفعالية مسابقات وفقرات 
شعرية فنية وتصورية لذوي الهمم.  ومت تكرمي أبطال 

من ذوي الهمم الذين حققوا جوائز دولية باسم الكويت. 
ليثبتوا أن اإلعاقة ال تعيق رفع اسم الكويت في احملافل 

الدولية.
وقد قام فريق ذوي الهمم التطوعي برئاسة أسيل 
الشمري بتكرمي  العديد من األبطال من ذوي الهمم، 

ومنهم  عامر العازمي متحدي اإلعاقة، واملصور علي 
اجلريب، والشاعرة ميثان الظفيري.

ــت الشيخة انــتــصــار محمد الــصــبــاح عن  ــرب  وأع
سعادتها مبشاركتها تكرمي ابطال من ذوي الهمم لرفع 

اسم الكويت في احملافل الدولية وحتدي اإلعاقة.

الشيخة انتصار الصباح خالل حفل التكرمي

 بعض املشاركات

مؤمتر اإلبداع العربي والريادة يكرم الطبطبائي والفريح

د. أماني الطبطبائي تتسلم جائزة املركز الثانيد.سعاد الفريح تتسلم جائزة اإلاع والريادة املركز األول

كرم )املؤمتر العربي الثاني لالبداع العربي والريادة( 
أمس السبت مبدعتني كويتيتني تقديرا ملساهمتهما في صناعة 

التغيير في املجتمع نحو األفضل.
وسلم املؤمتر الذي عقد في بيروت حتت عنوان )االبــداع 
العربي والريادة التحوالت والتحديات( جائزة مسابقة االبداع 
والريادة )صانعي التغيير( كال من الدكتورة سعاد الفريح 
لنيلها املركز األول خليجيا والدكتورة اماني الطبطبائي لنيلها 
املركز الثاني. وقال ممثل سفارة الكويت لدى لبنان القنصل 
ــواز القحطاني على هامش افتتاح املــؤمتــر لـــ )كــونــا( إن  ف
»تكرمي الدكتورة الفريح والدكتورة الطبطبائي يأتي تتويجا 
ــراء املجتمع الكويتي خصوصا والعربي  جلهودهما في اث
عموما«. ولفت الــى ان هــذا التكرمي امنــا يأتي ثمرة جلهود 
احلكومة الكويتية في دعم االبداع والريادة داخل الكويت وفي 
العالم العربي لدورهما في حتقيق التنمية املستدامة عربيا 
وعامليا. وأكد القحطاني حرص الكويت على دعم ومواصلة 
االبداعات التطوعية احملققة والتي تغني املجتمع وتعكس 

حقيقة تطوره وتقدمه.
من جهتها قالت الدكتورة الفريح لـ )كونا(: إن املسابقة 
التي فازت فيها »حتفز االنسان لتطوير مجتمعه واملساهمة 
في تغيير حياة اآلخرين نحو األفضل من خالل عمله التطوعي 
خلدمة اإلنسانية والتي نستمد من صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد روح العطاء والبذل اإلنساني«.ولفتت 
الــى انها نالت املركز األول على صعيد الكويت والبحرين 
واالمارات وعمان ذلك ملساهمتها في تسليط الضوء على نشر 
التوعية حول مرض السلياك )الداء الزالقي( في العالم العربي 
عبر الدفع باجتاه انشاء مصنع متخصص هو األول من نوعه 
في العالم في دعم مريض السلياك عبر توفير منتجات مدعومة 
من حكومة الكويت.وقالت الفريح انها سعت مع املهتمني 
ــدول مجلس التعاون اخلليجي  ملخاطبة األمــانــة العامة ل
الستصدار مواصفة خالية من بروتني اجللوتني املوجود في 
عدة انــواع من احلبوب واملضر باملصابني بالسلياك )الذي 

يعرف شعبيا بحساسية القمح( في دول املجلس.

وبدورها قالت الدكتورة الطبطبائي لـ )كونا( ان مشاركتها 
في املسابقة جاءت انطالقا من »حرص املرأة الكويتية على رفع 
اسم الكويت عاليا بني دول الوطن العربي من خالل اجلهود 

التي تبذلها على املستوى االجتماعي والثقافي والصحي«.
ولفتت إلى أن فوزها باملركز الثاني جاء ملساهمتها في 
اصدار كتاب مرصد للمسنني في الكويت ودورها في الوصول 
الى القانون رقم 18 الصادر في العام 2016 املتعلق بالرعاية 
ــذي وفــر لهذه الفئة من الناس  االجتماعية لكبار السن وال

امتيازات عديدة تساعدهم في حياتهم املعيشية.
وكــان املشاركون في املؤمتر الــذي نظمته ادارة صناع 
التغيير للتنمية والتطوير ومركز التفكير االبداعي للتنمية 
الذاتية والبشرية قد شــددوا على أهمية بناء الفرد العربي 
ليساهم بــدوره في تطوير مجتمعه والسير به نحو التقدم.
يذكر ان جلسات املؤمتر تتناول دور التعليم في الوطن 
العربي في دعم االبداع والريادة وتنمية اإلبداع في املؤسسات 

العربية.

 تأهل فريقا، مدرسة مال حسن الكندري ومدرسة سعيد 
بن العاص، إلى نهائيات النسخة الثالثة لبطولة شهداء 
الكويت لـ »ميني قــول«، التي تقام برعاية مكتب الشهيد 
التابع للديوان األمــيــري، بالتعاون مع وزارة التربية، 
بنظام خروج املغلوب، بفوز األول على الثاني، بخماسية 

نظيفة في ختام تصفيات منطقة حولي التعليمية.
وتنطلق النهائيات 10 فبراير من العام املقبل، على صالة 
مركز الشهيد فهد األحمد مبنطقة الدعية، مبشاركة فريقني 
من كل منطقة تعليمية، باإلضافة إلى التعليم اخلاص، 

وفريقني من مكتب الشهيد، ليلعب في النهائيات 16 فريقاً.
وأقيمت تصفيات منطقة حولي، في مدرسة سعيد بن 
العاص، مبشاركة 15 مدرسة، بحضور رئيس قسم اإلعالم 
في مكتب الشهيد، عماد منصور، ورئيس قسة األنشطة، 

جديع املطيري، باإلضافة إلى املوجة األولى ملنطقة حولي 
التعليمية الدكتورة إستقالل الرقم، واملوجهون جعفر جنف 
وعبدالله العثمان وعبد اللطيف الهندياني، املنسق العام 

للبطولة حسن اخلواجة.
وأكــدت الدكتورة استقالل الرقم في تصريح صحافي 
عقب ختام تصفيات محافظة حولي : » بطولة شهداء 
الكويت حتمل إســم غالي علينا جميعاً، وأن التصفيات 
شهدت منافسة قوية خصوصاً في املباراة النهائية، والتي 
شهدت حصول فريق مدرسة مال حسن الكندري على املركز 
األول من فوزه في املباراة النهائية على مدرسة سعيد بن 
العاص«. من جانبه أوضح عماد منصور بأنه شاهد العديد 
من املواهب في هذه اللعبة خالل تصفيات محافظة حولي، 
مشيراً إلى أن مكتب الشهيد يقدم كافة سبل الدعم من أجل 

إجناح البطولة التي ُتخلد ذكرى شهداء الكويت، وبني بأن 
الوكيل بالديوان األميري، مدير مكتب الشهيد فاطمة األمير، 

تعمل على دعم كافة األنشطة التي تخدم قطاع الشباب.
بدوره، وقال املنسق العام للبطولة حسن اخلواجة :» 
تصفيات منطقة حولي شهدت منافسة كبيرة بني الفرق 
املشاركة، وأن النية تتجه إلى مشاركة فريقني من مكتب 
الشهيد في النهائيات لتصل عدد الفرق املشاركة إلى 16 
فريقاً، سوف يزيد من قوة املنافسة بني املشاركني للفوز 
باللقب الغالي«. وأضاف اخلواجة بأن تصفيات البطولة 
بــدأت مبحافظة حــولــي، ثــم تأتي بعدها باقي املناطق 
التعليمية، نهاية شهر يناير وحتى مطلع شهر فبراير، على 
أن تستضيف صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية النهائيات 

10 فبراير وملدة خمسة أيام.

تقام برعاية مكتب الشهيد التابع للديوان األميري

»مال حسن الكندري« و»سعيد بن العاص« إلى نهائيات 
بطولة شهداء الكويت لـ »ميني قول«

تتمات

»االئتمان«
وبــــني الـــبـــنـــك، أنــــه مت صــــرف حـــوالـــي 159 ألــف 
ــن اخلـــــاص و 975  ــك ــس ــتــوســعــة وتــرمــيــم ال ديـــنـــار، ل
ــة . ــي ــوم ــك ــة وتـــرمـــيـــم بـــيـــوت ح ــع ــوس ــت ــــف ديــــنــــار، ل  أل
وأشــار إلى أن إجمالي منح ذوي االحتياجات اخلاصة بلغ 
1.85 مليون دينار، موضحا أنه صرف حوالي 80 ألف دينار 

لقروض التوسعة والترميم.

روحاني
وحذر الرئيس اإليراني، من طوفان من املخدرات والالجئني 
والهجمات على الغرب، إذا أضعفت العقوبات التي أعــادت 
الــواليــات املتحدة، فرضها قــدرة طهران، على التصدي لهذه 
املشكالت، مضيفاً أحذر من يفرضون هذه العقوبات من أنه إذا 

تأثرت قدرة إيران على مكافحة املخدرات واإلرهاب، فلن تكونوا 
في مأمن من طوفان من املخدرات والالجئني والقنابل واإلرهاب.

»الطيران املدني«
ــال املتحدث الرسمي للطيران املــدنــي املهندس سعد  وق
ــراءات القانونية  العتيبي إن اإلدارة تدرجت في تطبيق اإلج
حيث علقت شهادة الشركة ثالثة أشهر اعتبارا من 6 سبتمبر 
املاضي على خلفية حاالت تأخير في رحالتها وإلغاء عدد آخر 
خالل موسم الصيف. وأوضــح العتيبي أن تعليق الشهادة 
لثالثة أشهر جــاء أيضا إلتــاحــة الفرصة للشركة إلدخــال 
إصالحات على عملياتها التشغيلية وحتسني خدماتها اجلوية 

غير أنها لم حتقق أي تقدم مما ترتب عليه إلغاء الشهادة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي انطالقا من مسؤولية الطيران 
املدني في احلفاظ على حركة النقل اجلوي في الكويت وحفاظا 

على سالمة املسافرين فضال عن حقوقهم املالية وكذلك حقوق 
الدولة. وتسلمت )الوطنية( في 18 يونيو املاضي شهادة 
مشغل جــوي من مطار الكويت الدولي لتكون ناقال وطنيا 
رديفا للمشغلني الوطنيني في الكويت كما أعلنت في 22 من 
الشهر ذاته تسلمها أول طائراتها من اسطولها اجلديد من طراز 

إيرباص )ايه 320(.

اإلمارات
ويدلي املجلس برأيه في قضايا عامة كمشاريع القوانني 
وميزانيات احلكومة.  ويضم املجلس 40 عضوا وترأسه 
حاليا أمل القبيسي. وينتخب نصف أعضاء املجلس لفترة 
تستمر أربع سنوات في حني يعني حكام اإلمــارات السبع 
النصف اآلخر. وجرت آخر انتخابات الختيار نصف أعضاء 

املجلس في عام 2015.

تتمات


