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جائزة البابطين تحتفل أول نوفمبر بذكرى تأسيسها الـ 20

تقيم مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني 
لالبداع الشعري في االول والثاني من نوفمبر املقبل 
احتفاال مبناسبة الذكرى الـ 20 لتأسيسها حتت عنوان 

»ملتقى عبداملنعم خفاجي وعدنان الشايجي«.
وقالت املؤسســـة في بيان صحافي ان عددا من 
الشخصيات الثقافية والسياسية البارزة سيلقون 
كلمات في حفل االفتتاح الذي سيقام في قاعة عايدة 

بفندق ماريوت القاهرة وهو نفس املكان الذي شهد 
اول حفل للمؤسسة عند تأسيسها عام 1990.

واضافت انه سيشـــارك في االنشـــطة االدبية 
واحملاضرات واالمسيات الشعرية عدد من االدباء 
واملفكرين الذين ميثلون االقاليم العربية بشهادات 
حول مسيرة املؤسسة وجتربتها في احلركة االبداعية 

العربية.

واوضحت ان احلفل سيشهد القاء محاضرات عن 
جتربة عبداملنعم خفاجي وعدنان الشايجي في مجال 
االبداع اضافة الى اقامة امسيات شعرية لعدد من 
الشعراء البارزين كما ستتم اقامة حفلني من الفن 
االصيل تلقى فيهما قصائد فصحى بعضها للشاعر 
عبدالعزيز سعود البابطني واخرى من عيون الشعر 

العربي وذلك على مسرح دار االوبرا.

العتيبي: »تعاونية صباح السالم« لوقاية  33 ألف طالب وطالبة من إنفلونزا الخنازير
عادل العتيبي

قامت جمعية صباح السالم التعاونية ببدء خطة متكاملة 
متثلت في تسخير كافة االمكانيات املادية والعينية ألهالي 
املنطقة ومدارسها ملواجهة مخاطر وباء انفلونزا اخلنازير 
التي اصبحت هاجسا يواجه اولياء االمور والطلبة على 

حد سواء.
وفي هذا االطـــار صرح رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
عبدالرحمن العتيبي بأنه مت دعم 4 مدارس باملنطقة بشكل 
كامل تضم في مجملها ما يقارب الـ 2500 طالب وطالبة من 
خالل امدادهم بشنط مجهزة بكافة االجهزة واملعدات التي 
تساعد بشـــكل كبير في الوقاية من هذا املرض اخلطير، 
حيث حتوي الشنط اجهزة مميزة لقياس درجات احلرارة 
للطلبة والطالبات بشكل دوري يساعد في الكشف مبكرا 

عن اي خطر قد يســـبب هلعا او خوفا او انتشـــارا غير 
محسوبة عواقبه فيما بعد.

واوضح ان املدارس التي شملتها حملة جمعية صباح 
السالم التعاونية هي مدرسة صباح السالم )بنات( التي 
تضم 806 طالبات، مدرسة فارعة بنت ابي الصلت )بنات( 
والتي يبلغ عدد الطالبات بها 568 طالبة فضال عن مدرسة 
صباح الســـالم بنني والتي يبلغ عـــدد طالبها 662 طالبا 
ومدرسة دعيج السمانبنني التي يبلغ عدد الطالب بها 414 
طالبا باالضافة الى شـــمولية احلملة للعاملني باملدارس 

كذلك وليس للطلبة فقط.
وكشف العتيبي عن استعداد اجلمعية بشكل كامل لوقاية 
33 الف طالب وطالبة مما يدلل على مدى جهوزية التعاونية 
ملواجهة وباء االنفلونزا وممارسة دورها االجتماعي على 

اكمل وجه في هذا الشأن.
وبني العتيبي ان مختار منطقة صباح السالم وجميع 
اعضاء اجلمعية التعاونية باملنطقة حريصون كل احلرص 
على صحة الطالب والطالبات مشيدا بالدور الكبير الذي 
يقوم به طبيب التعاونية ومدير املدارس باملنطقة لتقدمي 

الدعم الكامل للطالب.
ودعا العتيبي كافة التعاونيات بالكويت للسير على 

نفس النهج حتى يزول خطر االنفلونزا متاما.
ومن جانبه اشاد رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي 
باجلهود احلثيثة التي تبذلها تعاونية صباح السالم للحد 
من هذا الوباء اخلطير الذي سبب القلق لكافة الطالب وجعل 
هناك نوعا من احلذر اال ان الوقاية اجلادة والعلمية جتعل 

عبدالرحمن العتيبي متوسطا الفريق املشارك في الوقاية من انفلونزا اخلنازير خالل توزيع الكماماتمن احتمال القضاء عليه نهائيا امرا ليس مستحيال.

العدساني: »التجارة« 
غير جادة في محاربة الغالء

30 - 40% نسبة الخصم في المهرجان 
التعاونيـة النزهـة  لجمعيـة  التسـويقي 

عادل العتيبي
أكــــد رئيس مجلــــس إدارة 
جمعية النزهة التعاونية رياض 
العدساني ان وزارة التجارة غير 
جادة في محاربــــة الغالء، وأن 
تصاريحها لتشــــتيت احلقيقة 
عن املستهلك، موضحا ان هناك 
أسبابا عديدة توضح ذلك، أولها 
عندما ذكرت تطبيق قانون كسر 
االحتكار أتت بسلبية أكبر من 
الوضع القدمي، واضاف ان وزارة 
التجــــارة تقوم حاليــــا باعطاء 
الشركات شهادة براءة اختراع 
وحتتكر السلعة لعشر سنوات، 

موضحا ان املنتج الذي حتصل عليه الشركة ببراءة اختراع هو منتج 
مستورد. وتابع العدساني: أي براءة اختراع هذه إذا كان املنتج لم يتم 
اختراعه وال حتى تصنيعه ولكنه صنع في اخلارج؟! والشركة احمللية 
قامت باستيراده، موضحا ان االحتكار مازال موجودا في الكويت مع 

اختالف املسمى فقط.
واشــــار الى ان من ضمن السلبيات ان بعض الشركات تقدم كتاب 
عرض خلفض املنتجات، ولكن تستنتج ان سعر املنتجات أثناء العرض 
أعلــــى مما كانت عليــــه قبل العرض، ولذا فأيــــن دور وزارة التجارة 
ورقابتها للشركات؟ وفي ذلك مخالفة لقرارات وزارة التجارة 96/83 

بشأن تنظيم البيع باألسعار املخفضة.
وزاد العدساني بأن الشركات إذا رغبت في رفع منتجاتها ال تلجأ الى 
الوزارة ولكن إذا رغبت في عمل عرض معني في تخفيض منتجاتها، 

يتحتم عليها احلصول على موافقة وزارة التجارة.
ومن ناحية أخرى أعلن العدساني عن انطالق املهرجان التسويقي 

في 15 أكتوبر املقبل والذي يستمر ملدة شهر حتى 15 نوفمبر.
واضاف ان نسبة اخلصم تتراوح بني 30 و40% مشيرا الى مشاركة 
العديد من الشــــركات في املهرجان التسويقي، وهناك 55 جائزة منها 
نقدية وتذاكر ســــفر وأجهزة الكترونية وكوبونات شراء وغيرها من 
اجلوائز القيمة، ويحق للمستهلك دخول السحب عند شراء بقيمة 3 
دنانير. وعن مشــــاريع اجلمعية قال حاليا لدينا مهرجان القرطاسية 
»العودة للمدارس« بخصومات خاصة وبعض االصناف تصل نسبة 

اخلصم فيها الى اقل من التكلفة.

مهرجان تسويقي 15 أكتوبر لمدة شهر

رياض العدساني

المطوع: المركز العلمي يستمر 
بعرض 5 أفالم »آي ماكس«

العمالقة تهافت حلضور عروض 
هذا الفيلم الذي بيعت بالكامل، كما 
تزاحمت احلركة في مرافق املركز 
االخرى وعلى رأسها »االكواريوم« 
الذي شهد اقباال كبيرا من الزوار 
الراغبني في رؤية البطاريق التي 
انضمت الــــى معروضات املركز 
العلمي فــــي الصيف، اضافة الى 
عروض اطعام احليوانات واالسماك 
التي تلقى اقباال منقطع النظير 
وذلك ألن هــــذه العروض احلية 
هي الوحيدة من نوعها في منطقة 
الشرق االوسط حتى اليوم، كما 
اكتست قاعة االستكشاف جتمعات 
حول معروضات الطاقة والنفط 

والغاز. 
وذكر ان قاعة االستكشــــاف 
ســــتغلق ابوابها ابتداء من امس 
وملدة اســــبوعني، حيث ســــتتم 
ازالة معروضــــات النفط والغاز 
واستبدالها مبعروضات متنقلة 
يتم تغييرها كل ســــتة اشــــهر، 
مضيفا ان البداية ستكون في الـ 
11 من الشهر املقبل مبعروضات 

الطيران.

قــــال رئيس مجلــــس االدارة 
والعضو املنتدب في املركز العلمي 
م.مجبل املطوع ان املركز يستمر 
بعرض خمسة افالم »آي ماكس« 
هي: »اسرار البحار« و»الرحلة الى 
مكة« و»وحوش البحر« و»ودني 

القمر« و»حرائق الكويت«.
واضاف م.املطوع في تصريح 
صحافي ان املركز شهد اقباال كبيرا 
خالل عطلة عيد الفطر السعيد فاق 
االعداد املتوقعة، اذ زاره 45 الف 
شخص وذلك لتوفير املركز اجواء 
تعليمية ممزوجة باملرح واملتعة 
جلميع افراد العائلة. واوضح ان 
االقبال الكبير الذي شهده املركز 
تزامن مع تدشــــني املركز الحدث 
افالم »آي ماكس« وهو »اســــرار 
البحار« الذي يكشــــف للمشاهد 
مواطن وسلوك كائنات عدة مثل 
القرش االبيض العظيم واحلبار 
واللخمة العمالقة ودجاجة البحر 
اضافة الى االسماك التي تعيش بني 
التشكيالت املتنوعة من الشعاب 
املرجانية. وقال املطوع ان الفيلم 
يهدف الــــى عرض الكائنات غير 
املعروفة في الشاشــــة العمالقة 
وتعريف املشاهدين بها، مبينا ان 
مخرج الفيلم اختار مواقع جديدة 
للتصوير حيث ابتعد عن اماكن 
املعتــــادة بالقرب من  التصوير 
الى  السواحل األميركية وانتقل 
جنوب احمليط الهادي بالقرب من 
استراليا حيث تضم هذه املنطقة 
نحو 40% من الشعاب املرجانية 
في العالــــم اضافة الى ما يقارب 
ثالثــــة آالف نوع من االســــماك 

والكائنات البحرية.
واضاف ان عشاق افالم الشاشة 

45 ألفًا زاروه في عيد الفطر

م.مجبل املطوع


