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أع��ل��ن��ت اللجنة املنظمة العليا 
لفعاليات قرية الشيخ صباح األحمد 
التراثية عن افتتاح القرية ي��وم غد 
اجلمعة، والتي تأتي ضمن املوسم 
السادس ملهرجان امل��وروث الشعبي 
اخلليجي، والذي يستمر إلى األول من 
شهر مارس املقبل، وسيكون بحضور 
ع���دد م��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات إل���ى جانب 
املشرف العام على القرية املستشار 
في الديوان األميري محمد ضيف الله 
شرار، رئيس جلنة املسابقات الشيخ 
صباح فهد الناصر الصباح، مدير 

القرية سيف الشالحي.
ودع��ت اللجنة ال���زوار ال��ك��رام في 
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي إل���ى االس��ت��م��ت��اع 
في أج��واء وم��واق��ع وأنشطة القرية 
ال��ت��راث��ي��ة والترفيهية والثقافية 
والرياضية واالجتماعية مبوقعها في 
الساملي “كيلو 59”، الفتة إلى أن يوم 
اجلمعة سيخصص أسبوعيا كاملعتاد 

للعائالت فقط.
وف��ي ه��ذا اجلانب ق��ال مدير قرية 
الشيخ صباح األحمد التراثية سيف 
الشالحي أن املوسم اجلديد في القرية 

سيكون متميزا وحافال في الفعاليات 
والبرامج واملسابقات واجلوائز عبر 
ثالث شهور متتالية، مؤكدا جهوزية 
كافة م��راف��ق القرية أم��ام املواطنني 
واملقيمني وأبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي، مثمنا بهذا االجتاه الرعاية 
األميرية السامية التي يحظي بها 
امل��ه��رج��ان س��ن��وي��ا م��ن ق��ب��ل حضرة 
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��الد املفدى 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورع��اه، من خالل حرص 
سموه الكرمي على مد جسور التواصل 
اخلليجي وإحياء إرث األباء واألجداد.

وأض�����اف أن ال��ق��ري��ة ال��ت��راث��ي��ة 
س��ت��ح��ت��ض��ن امل���زي���د م���ن األن��ش��ط��ة 
والبرامج بالتعاون مع ع��دة جهات 
حكومية وخ��اص��ة، الف��ت��ا إل��ى دور 

املؤسسات احلكومية التي حترص 
مبواكبة فعاليات املهرجان سنويا 
وبينها وزارة اإلعالم من خالل تسليط 
الضوء على الفعاليات خالل قطاعي 
اإلذاعة والتلفزيون، كذلك دور وزارة 
الداخلية في احلفاظ على أمن وسالمة 
مرتادي القرية مع عدة جهات أخرى 
مثل الصحة وال��ب��ل��دي��ة وامل��ط��اف��يء 
واالس��ع��اف وال��دف��اع امل��دن��ي، إضافة 
ملشاركة مجموعة من الفرق التطوعية 

الكويتية.
وح����ول م���ا س��ت��ق��وم ب���ه ال��ق��ري��ة 
جتاه األمطار الغزيرة املتوقعة قال 
الشالحي إن القرية تأخذ تلك اجلوانب 
بعني باالعتبار بالتعاون م��ع عدة 
جهات حكومية للمحافظة على سالمة 
جميع مرتادي القرية، سواء من خالل 

عوامل الطقس الطبيعية أو النواحي 
األمنية.

من جانب آخر يشهد حفل االفتتاح 
ال���ي���وم إط����الق م��ع��رض “أجواء” 
للعطور، وال��ذي يتضمن عدة مواقع 
أم���ام أص��ح��اب احل���رف اخل��اص��ة في 
ال��ع��ط��ور ل��ع��رض منتجاتهم أم��ام 
اجل��م��ه��ور، وس���وف يستمر ط��وال 
م��وس��م مهرجان امل���وروث الشعبي 
اخلليجي، والذي يشهد قريبا إنطالق 
مسابقات االب��ل واخليول والصقور 
واالغ��ن��ام، وق��د خصصت لها جوائز 
قيمة تشجيعا وحفظا لتراث اآلب��اء 
واألج�����داد، إض��اف��ة إل��ى الفعاليات 
التراثية والشعبية واملسابقات في 
القرية واحل���رف الكويتية القدمية 

ومسابقات الطبخ التراثي.

سيف الشالحي

قرية الشيخ صباح األحمد التراثية تفتتح فعالياتها غدًا

الشالحي: املوسم اجلديد سيكون متميزًا وحافاًل بالفعاليات والبرامج واملسابقات

األجنحة اخلليجية حاضرة في كل موسماأللعاب الشعبية

القرية التراثية

»التربية« ناقشت إجراءات السالمة
في التعامل مع موسم األمطار 

ريا�ض عواد 

عقد وكيل وزارة التربية باإلنابة يوسف النجار والوكيل 
املساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل املقصيد اجتماعاً 
مع ممثلي الدفاع املدني برئاسة مساعد مدير ادارة الوقاية 
العقيد  فواز القطان، بحضور مديري املناطق التعليمية 
لبحث اإلج��راءات املتبعة وقواعد السالمة في التعامل مع 

تقلبات الطقس واألحوال اجلوية .

واستعرض كل من وكيل وزارة التربية باإلنابة يوسف 
النجار والوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل 
املقصيد ما اتخذته وزارة التربية من إج��راءات السالمة 
في التعامل مع موسم األمطار ، وتطبيق كل السبل الكفيلة 
باحلفاظ على سالمة الطالب واملعلمني والعاملني في كافة 

املدارس وقطاعات الوزارة 
وش��رح املقصيد ما قامت به ال���وزارة من حتديد مقار 

اإلي��واء في امل��دارس في مختلف املناطق التعليمية،  وذلك 
بالتنسيق مع الدفاع املدني واجلهات املعنية بهدف تطبيق 
قواعد السالمة خالل األزمات والتعامل مع االحوال اجلوية. 
وناقش الطرفان آلية مواجهة أح��وال الطقس وموسم 
األمطار واستعراض كافة االستعدادات، إلى جانب  سبل 
تعزيز التواصل بني اجلهات املعنية مبا يحقق املصلحة 

العامة.

النجار ومدراء املناطق

وزارة التربية نظمت محاضرة توعوية 
عن أضرار التدخني و املخدرات  في 

ثانوية يعقوب الغنيم للبنني 
ريا�ض عواد 

ضمن احلملة التوعوية بخطورة 
أضرار التدخني و املخدرات  حتت 
رع��اي��ة قطاع التنمية التربوية 
واألنشطة بوزارة التربية ، أقامت 
ث��ان��وي��ة يعقوب الغنيم للبنني 
التابعة ملنطقة العاصمة التعليمية 
ص��ب��اح أم��س محاضرة توعوية 
حت���ت اش�����راف م��ك��ت��ب اخل��دم��ة 
النفسية واالجتماعية  بعنوان “  
وياكم ضد املخدرات ودور القانون 
الكويتي في مواجهة آفة املخدرت 

واملؤثرات العقلية “ 
حيث قام  النقيب محمد املطيري 
ممثال عن ادارة مكافحة املخدرات 
بوزارة الداخلية واخلبير الدولي 
ف��ي م��ج��ال امل��خ��درات وامل��ؤث��رات 
العقلية د. عايد  احلميدان بإلقاء 
احملاضرة بحضور  طالب الثانوية 
ومدير املدرسة أحمد العازمي و 
مجموعة من املعلمني األخصائيني . 
وقد أشار مدير ثانوية يعقوب 
الغنيم أحمد العازمي عن خطورة 
التدخني وامل��خ��درات على أبنائنا 
ال��ط��الب ، وال��س��ب��ل واإلج����راءات 

التي تقوم بها امل��درس��ة لتجنب 
ومقاومة هذه اآلفة التي تعتبر من 
أهم االفات على املجتمع والعملية 
التعليمية ، مؤكدا أن إدارة املدرسة 
تتخذ إج����راءات حاسمة ض��د اي 
طالب يقوم بالتدخني داخل احلرم 
امل��درس��ي ، مشيدا ب��ال��دور ال��ذي 

ي��ق��وم ب��ه قسم اخل��دم��ة النفسية 
واالجتماعية بثانوية يعقوب 
الغنيم ملعاجلة اي نوع من حاالت 
التدخني وتعاطي املؤثرات العقلية 
ب���ني ص��ف��وف ال��ط��ل��ب��ة ،و ك��ذل��ك 
التنسيق واملتابعة املستمرة مع 

أولياء األمور ملنع هذا الكارثة .

متابعة من الطالب 

احلربي احتفلت بتوقيع »التواصل الراقي 
من منظور إسالمي« في معرض الكتاب

شهد جناح دار ذات السالسل 
ف��ي م��ع��رض ال��ك��وي��ت ال��دول��ي 
للكتاب توقيع اص���دار جديد 
للكاتبة شيخة احلربي، وجاء 
االص��دار الثاني للرفاعي حتت 
عنوان »التواصل ال��راق��ي من 
منظور إسالمي« والذي أكد اّن 
االحترام قيمة إنسانّية نبيلة، 
متّيز األف���راد وترفع من شأن 
املجتمع ، وس��ل��وك ال ينتمي 
إلى ماٍض مضى أو حاضٍر آنيٍّ 
فحسب، بل إلى كّل زماٍن ومكان، 

وإلى املستقبل بالّتحديد.
واحتشد عدد كبير من القراء 
أم����ام ج��ن��اح ذات ال��س��الس��ل 
للحصول على توقيع احلربي 
على اص��داره��ا اجل��دي��د حيث 
شكرت احلضور على تفاعلهم 

مع اصداراتها.
وأش���ادت احلربي بالدورة 
احل��ال��ي��ة مل���ع���رض ال��ك��وي��ت 
للكتاب ، مشيرة ال��ى أن��ه أحد 
أبرز املعارض عربيا واقليميا 
،  مشيدة باهتمام القائمني على 
املعرض ومسؤولي دور النشر 
عموما بالكتبا الشباب وابراز 
مواهبهم وابداعاتهم وتقدميهم 

جانب من حفل توقيع اإلصدار اجلديدبصورة الئقة للجمهور.

»مناء« تكرم املتطوعني في التخفيف من آثار السيول

املذكور: جهود كبيرة بذلت للتخفيف من آثار 
األمطار التي هطلت على الكويت

أشاد رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي 
د. خالد املذكور باجلهود املبذولة من قبل 
الهيئات احلكومية املتطوعني الذين بذلوا 
جهوداً كبيرة للتخفيف من آث��ار األمطار 
التي هطلت على الكويت مشيراً إلى أن كثيراً 
هم املتطوعون ال��ذي بذلوا جهوداً كبيرة 
لألحياء واألم��وات رحمهم الله وك��ان هذا 
التطوع الذي شهدته الكويت في شوارعها 
وف��ي مقابرها للحفاظ على كرامة املوتى 
مبيناً أن مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
كان لها دور كبير ال يقل على دور جمعيات 

النفع العام والهيئات احلكومية املختلفة.
ج���اء ذل���ك خ���الل احل��ف��ل ال���ذي أقامته 
من��اء للزكاة والتنمية املجتمعية لتكرمي 
املتطوعني الذين شاركوا في التخفيف من 
آثار سيول األمطار وحملة “نكرم موتانا”، 
مبيناً أن من يستمع إل��ى وسائل اإلع��الم 
املختلفة أثناء هطول األمطار وحتذيرها 
من اخلروج من املنازل يحمد الله عز وجل 
على نعمة األم��ن التي يعيشها املواطنون 
واملقيمون في بيوتهم، خاصة وأن وقت 
ال��ك��وارث ف��ي بعض ال���دول تطلب منهم 

وسائل اإلعالم اخلروج من املنازل.

وأردف أن هذه األمطار كانت استثنائية، 
ولكن اجل��ه��ود التي بذلت كانت جهوداً 
عظيمة، ودليل على أن أهل الكويت واملقيمني 
يتطوعون في وقت امللمات، موضحاً أن هذا 
احلرص دليل على أن املسلم دائماً يتطوع 

لعمل اخلير.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مناء 

للزكاة والتنمية املجتمعية حسن الهنيدي 
أن م��ي��اه األم��ط��ار م��ن نعم ال��ل��ه سبحانه 
وتعالى العظيمة التي تستحق الشكر، 
وإن كانت كمية األمطار في شتاء هذا العام 
كبيرة وغير مسبوقة وحتولت إلى سيول 
في بعض مناطق البالد  فال يغير هذا من 
حقيقة أن املطر نعمة تستوجب الشكر، وقد 

قامت جمعية اإلص��الح االجتماعي ممثلة 
باجلهة املتخصصة بالعمل اخليري داخل 
دول��ة الكويت وهي مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية ومنذ اليوم األول لألمطار بإعالن 
حالة الطوارئ لرد بعض اجلميل لكويت 
اخلير ونيلها ش��رف خدمة الكويت ذلك 
الواجب ال��ذي تربينا عليه ط��وال عمرنا، 
خاصة وأن مناء تعمل ألكثر من 40 عاما 
ملساعدة الفقراء واحملتاجني داخ��ل دولة 
الكويت. وأوضح أن مناء قامت بالعديد من 
اجلهود حيث تواصلت مع وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ممثلة بوكيل وزارة 
ال��ش��ؤون املساعد لشؤون قطاع التنمية 
االجتماعية األخت الكرمية هناء الهاجري، 
حيث وضعت مناء كافة إمكاناتها وقدراتها 
حت��ت تصرف أج��ه��زة ال��دول��ة ووزارات��ه��ا 
املختلفة، ملواجهة آث��ار السيول واألمطار 
ومساعدة اإلخوة املواطنني واملقيمني، وقد 
ثمنت األخت هناء الهاجري مشكورة هذه 
امل��ب��ادرة كما قامت بفتح كافة ف��روع مناء 
الستقبال األس��ر املتضررة ومساعدتها 
وإيجاد م��أوى لها مع تزويد تلك الفروع 

مبعدات اإلسعافات األولية الالزمة.

املذكور والرومي يكرمان أحد املتطوعني
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فيصل املقصيد متحدثا 


