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 في الصـميم
زيارة صاحب السمو امللكي ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان إلى باكستان تأتي باالجتاه الصحيح 
في تنسيق القوى السنية ملواجهة تغول الفرس، ومن 
احملبب لو مت التنسيق مع تركيا ومصر وإندونيسيا .. في 
األوضاع العاملية امللتهبة، صراع القوى يضيع الضعفاء، 
فوجود حتالف سني عسكري واقتصادي يحمي العقيدة 
الصافية والدين الصحيح.. عــودة املسلمني إلى دينهم 

وتكاتفهم يحميهم من األطماع ويقوي شوكتهم!!

cnnn2@ كويتي منتف

قلتها من عشر سنوات وأك��رره��ا.. احلكومة حت��رص كل 
احلرص على ) كسب السمعة ( خارجياً لكن هذا األمر غير مهم 

داخلياً بالنسبة لها  سوى من خالل التصريحات فقط.

اع shraa3@اللورد �شرِ

إذا ما تبون تصلحون الشوارع نزلوا املعاشات مبچر على 
االقل هرمنا ترى

mbuyabis@املليونر م�صاري بوياب�س

عزيزي وزير الصحة معقوله دكتور ياخذ مفتاح الباب معاه 
البيت؟؟؟؟ هذا باب العناية املركزة مو باب دار الچيل

HaifaAlSanousi@د.هيفاء ال�صنعو�صي

تتنافس الشركات والبنوك في إص��دار أغاني دعائية في 
العيد الوطني. وبقدر سعادتنا بحبيبتنا الكويت واحتفال 
قلوبنا بأعيادها، ولكن بعض الدعايات المتثل مجتمعنا بهؤالء 
الهالميني املترّنحني ورقصهم كاملجانني!  بالشك أنكم الحظتم 
بعض الدعايات التي أهانت الكويتيني ب��دالً من أن حتتفل 

بالكويت.
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 انطالقاً من املسؤوليته املجتمعية شارك مستشفى املواساة اجلديد  
في مؤمتر ومعرض الكويت الدولي الثالث للصحة والسالمة واألمن 
ــدت  مديرة  تطوير األعمال والتسويق في املستشفى  والبيئة.  وأك
علياء السيد حرص مستشفى املواساة على تطبيق املقاييس، واملعايير 
الدولية، والعاملية في األمن، والسالمة واحلرص على سالمة البيئة 
احمليطة، ونشر ثقافة السالمة والصحة املهنية في املجتمع حتى تصبح 

مفهوماً متأصالً.
وأشارت السيد إلى حصد املستشفى عدداً من اجلوائز لألداء املتميز 
في مجال الصحة والسالمة والبيئة. مؤكدة أن »حصول املستشفى 
على هذه اجلوائز هو تكليل للجهود الكبيرة التي يوليها املستشفى 
لتوفير بيئة آمنة للعمل من خالل توفير كافة اإلحتياطات، وإشتراطات 
السالمة العاّمة .« ولفتت إلى أن »تطبيق املقاييس واملعايير الدولية 
والعاملية في األمــن والسالمة وجــودة اخلدمة الصحية هي هدف 
رئيسي للمستشفى والذي جتسد على صعيد جودة اخلدمة الصحية 
للمستشفى بحصوله على اإلعتمادين األمريكي )JCI( والكندي 
)ACI( جلودة الرعاية الصحية«. وعبرت في اإلطار ذاته عن فخرها 
باإلجنازات والنجاحات املتواصلة  التي يحققها املستشفى في مختلف 
املجاالت والتي منحته مكان الريادة والتميز على املستويني احمللي 
واإلقليمي كمستشفى متكامل يجمع بني جودة اخلدمة الصحية التي 
يضعها في أول اهتماماته وبني املبادرات واملشاريع اإلجتماعية والتي 

يعتبرها عنصراً أساسياً من عناصر إلتزامه جتاه توعية املجتمع
ــادت السيد باجلهود التي بذله القائمني على تنظيم مؤمتر  وأش
ومعرض الكويت الدولي الثالث للصحة والسالمة واألمــن والبيئة 
متمنية للمؤمتر أن يحققه أهدافه في نشر ثقافة السالمة والصحة 

املهنية في املجتمع حتى يصبح مفهوماً متأصالً.

سعودي يحول جفت الزيتون 
إلى حطب يشعل النار!

أصــبــح جفت الــزيــتــون )بــقــايــا الــزيــتــون بعد 
استخراج الزيت(، صديقاً لعشاق البراري شمال 
السعودية ، فقد حول الشاب سلطان الفارس هذا 
اجلفت إلى حطب ذي مواصفات خاصة يشعل النار 

3 ساعات متواصلة.
وقال الفارس لـ »العربية.نت« عن هذا النوع من 
احلطب: »قمنا في مزرعتنا باستنتاج طريقة جديدة 
لالستفادة من بقايا الزيتون بعد استخراج الزيت 
منه، فقد كانت مصدراً للتلوث ويتم التخلص منها 

بأسرع وقت حتى حتولت من نقمة إلى نعمة«.
وأضــاف: »أن اجلفت باإلمكان االستفادة منه 
كفحم وسماد للنباتات، باإلضافة إلى احلطب الذي 
قمنا بعرضه للناس في مهرجان الزيتون باجلوف، 
وقاموا بتجربته وشاهدوا النتيجة املميزة حتى 

أصبح صديق الكشتات«.
ــزيــتــون يتم  وأوضــــح ســعــود اجلــريــد، أن ال
االستفادة منه في العديد من الصناعات التحويلية 
ــا من  ــره ــي ــور واملـــربـــى وغ ــط ــع كــالــصــابــون وال
الصناعات، وتلقى رواجاً كبيراً من الزوار ملا تتميز 
به املنطقة من أشجار الزيتون، وهو ما يحقق رؤية 

اململكة 2030 باالستفادة وتطوير اإلنتاج احمللي.

جانب من مشاركة مستشفى املواساة في املعرض

»املواساة اجلديد« شارك في معرض ومؤمتر الكويت 
الدولي الثالث للصحة والسالمة واألمن والبيئة 

الشعبي  املـــوروث  »مطبخ« 
الوطنية  بــاألعــيــاد  احتفى 

في القرية التراثية

قالت اللجنة املنظمة لفعاليات مهرجان املـــوروث الشعبي 
اخلليجي فــي قرية صباح األحــمــد التراثية أن مسابقة الطبخ 
التراثي أقامت فعاليات متعددة مبناسبة األعــيــاد الوطنية، إذ 
شهدت منافسات الفتة بني الطهاة من اجلنسني عبر طابع من الندية 
واملنافسة واحلضور اجلماهيري الالفت في حتضير أفضل طبقي 
»حلو ومالح« من تنظيم مطبخ املوروث الشعبي. وقالت املشرفة 
على املسابقة نوال الفيلكاوي إن املسابقة ومواكبة ألعياد دولتنا 
احلبيبة الكويت أطلقت عدة فعاليات ومسابقات وجوائز لرواد 
القرية التراثية ضمن أنشطة املهرجان. وأضافت أن املسابقة شهدت 
حضورا جماهيريا الفتا من كافة األعمار، وتنافس على املسابقة 
أكثر من 50 مشترك من كافة اجلنسيات في حتضير أفضل طبقي 

»حلو ومالح«.

شــــــــرطــــــــة »مــــــوســــــكــــــو« 
ذكية  بــنــظــارات  تــتــزود 

للتعرف على املجرمني
أكــد مسؤول في مكتب عمدة موسكو 
أن شرطة العاصمة الروسية ستتزود 
بنظارات ذكية، ستساعدها في القبض 

على املجرمني واملطلوبني.
وقال املسؤول إنه »من السابق ألوانه 
اإلفصاح عن كافة خصائص هذه النظارات 
وآلية عملها الدقيقة، لكنها باملجمل نظارات 
تعتمد على تقنيات الــواقــع االفتراضي 
والــذكــاء الصناعي للتعرف على وجوه 
املــجــرمــني واملــطــلــوبــني، كــانــت الشرطة 

الصينية استعانت مبثلها من قبل«.
وأضـــاف قــائــال: »نــتــعــاون مــع شركة 
Ntechlabs فــي تطوير خــوارزمــيــات 
الذكاء الصناعي والتعرف على الوجوه 
منذ العام 2017، وتعاوننا أعطى ثماره 
امللموسة فــي مــجــال مكافحة اجلرمية 
في موسكو، فالعام الفائت متكنا بفضل 
هذه األنظمة املوصولة مع كاميرات من 
إلقاء القبض على العديد من املطلوبني 

واملجرمني«.
وكانت موسكو قد اعتمدت العام املاضي 
منظومة خاصة للقبض على املجرمني في 
األماكن العامة ومحطات القطارات واملترو 
والنقل العام، احتوت املنظومة على آالف 
الكاميرات عالية الدقة، موصولة بحواسب 
مــزودة بأنظمة الذكاء الصناعي وأنظمة 

التعرف على الوجوه.

أحد األطباق الفائزة

املستشفى حريص على نشر ثقافة السالمة والصحة املهنية في املجتمع 


