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تحت شعار »لحياة أفضل«

انطالق البرنامج التدريبي لمسابقة فادية السعد العلمية 
انطلقت في النادي العلمي أنش����طة البرنامج التدريبي ملسابقة 
فادية السعد العلمية اخلليجية العاشرة حتت شعار »حلياة أفضل« 
والذي تنظمها إدارتا الفتيات وعلماء املس����تقبل بالنادي لطالبات 

املرحلة الثانوية بحضور طالبات من 59 مدرسة ثانوية بنات.
استهل البرنامج بكلمة لرئيس����ة اللجنة العليا املنظمة، مديرة 
ادارة علماء املس����تقبل نرجس النامي، استعرضت خاللها املراحل 
التي يجب اتباعها طوال فترة انعقاد املسابقة وصوال حلفل اخلتام 

وإعالن أسماء املدارس الفائزة.
وأكدت أهمية املسابقة التي تهدف الى اكتشاف املوهوبات واملبدعات 

والعمل على تطوير قدراتهن، وتنمية البحث العلمي والتطوير الفني 
لدى الفتيات، واحلث على العمل اجلماعي، ودراس����ة موارد الثروة 
والكشف عنها وسبل اس����تغاللها والقاء الضوء على املشاكل التي 
تواجه مجتمعنا، وبث روح التعاون املثمر والبناء بني املشاركات، 
وتنمي����ة الوالء الوطني من خالل دعم مش����اريع وابتكارات بناءة، 
وتش����جيع الفتاة على التميز العلمي التخصصي ودعم املش����اريع 
املتميزة، واملس����اعدة على ابتكار مشاريع ذات مردود علمي وعطاء 
مؤثر في تطوير احلركة العلمية، واالرتقاء مبستوى الوعي بالقضايا 

البيئية.

نجم: 65 شركة شاركت في معرض إيليجنتس عبر تقديم احتياجات األسرة والمرأة والطفل والعروس

دشتي: دعم المشروعات الصغيرة  والتصميم 
واألفكار الجديدة مسؤولية المشّرعين والحكومة

لميس بالل
افتتحت النائبة د.روال دش���تي »مع���رض إيليجنتس« في 
قاعة فندق سفير انترناشيونال ضمن سلسلة معارض شركة 
ڤيال السالم للمعارض واملؤمترات والذي سيستمر حتى اليوم 
بحضور مدير عام ش���ركة ديجيتال ديزاين وڤيال السالم طالل 
آل هيد واملدير التنفيذي ليندا جنم ومدير املشاريع احمد جنم 

وحضور اعالمي غفير.
وبدورها اكدت د.روال دش���تي اهمية املعرض قائلة: »تكمن 
اهمية املعرض في تشجيع الشباب على االنخراط في العمل احلر 
حيث رأينا الكثير من هوايات الشباب الكويتي من املشروعات 
الصغي���رة وتصميم املالبس واالكسس���وارات واخرى للحلول 
واالستشارات التجارية واالفكار اجلديدة في هذا املعرض هذا ما 
نريد ان ندعمه كمشرعني وكحكومة، واضافت تبدأ اخلبرة من 
خالل هذه املعارض وتشجيع الشباب مهم الن بعضهم يعملون 

على بناء سمعة في السوق وهذا ما نحتاجه بالكويت«.

من جانبها قال���ت املديرة التنفيذية للمع���رض ليندا جنم: 
»شارك في هذا املعرض 65 شركة عبر تقدميها احتياجات االسرة 
 واملرأة والطفل والعروس خصوصا مبشاركة ايليجنت بحضور 
خالد الريعي ومعهد فليكس الصحي باالضافة النضمام شركات 
تدعم املش���روعات الصغيرة واخرى تقدم حلوال واستشارات 

جتارية.
واعلنت جنم عن اخلطط املستقبلية حيث سيتم عمل معرض 
دائ���م لهم في بيت عبداهلل في يناير املقبل س���يتخلل االفتتاح 
عرض ازياء Fashion show وحضور خبيرات جتميل ومعرض 
آخر لذوي االحتياجات اخلاصة وثالث لنخبة الشركات الصغيرة 

ومعرض خاص باالنتيك.
 كم���ا افاد مدير املش���اريع احمد جنم عن مع���رض هيلث & 
بيوتي والذي سيقام في فبراير املقبل اخلاص مبراكز التجميل 
واختصاص���ي التغذي���ة واملعاهد الصحية م���ن داخل وخارج 

الكويت.

قوات الحرس الوطني أخمدت حريقًا في مستودع 
للمنتجات البترولية وأخلت العاملين وأّمنت المواقع

في اطار التنسيق والتعاون بني وزارات ومؤسسات الدولة اجرت 
ق����وات احلرس الوطن����ي مترينا عمليا مع ش����ركة البترول الوطنية 
الكويتية على اخالء العاملني من مس����تودع للمنتجات البترولية في 

منطقة صبحان.
وبدأ التمرين بورود بالغ عن جسم غريب قابل لالنفجار في مستودع 
للمنتج����ات البترولية في منطقة صبحان انطلق للتعامل معه رجال 
احلرس الوطني الذين متكنوا من اخالء املستودع من العمالة وتطويقه 
ومس����حه أمنيا، حيث حصل انفجار وحريق استدعى مساندة قوات 
من وزارة الداخلية واالدارة العامة لالطفاء وفنيي الطوارئ الطبية، 
حتى متكنت ق����وات احلرس بالتعاون مع »الداخلية« و»االطفاء« من 

السيطرة على احلريق وتأمني املوقع.
من جانبه أكد ركن عمليات وتدريب الش����ؤون العسكرية العقيد 
الرك����ن خالد الرقوة ان الهدف م����ن التمرين هو رفع جاهزية وكفاءة 
رجال احل����رس الوطني وقياس مدى صالحية األس����لحة واملعدات، 
مبين����ا ان قوات احلرس الوطني اثبتت خ����الل التمرين قدرتها على 
التعامل مع مختلف الظروف واملستجدات واجنزت املهام املكلفة بها 

في وقت قياسي.
واشاد الرقوة بالتنس����يق والتعاون مع منتسبي وزارة الداخلية 
واالدارة العامة لالطفاء وشركة البترول الوطنية ووزارات ومؤسسات 
الدولة تنفيذا لتوجيهات قيادة احلرس الوطني ممثلة بسمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ س����الم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 

الشيخ مشعل االحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي.
حضر التمرين آمر كتائب املشاة العقيد الركن فهد احمليطيب وآمر 

كتائب االسناد القتالي العقيد الركن فالح مرزوق.

 اخماد احلريق

ارتداء ألبسة خاصة باحلريق

)أحمد باكير( وتستمع إلى شرح عن بعض املعروضات د.روال دشتي تفتتح معرض إيليجنتس


