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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة العتيقي الگرام
لوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

عبداحملسن حمد عبداحملسن العتيقي
والد گل من: فوزي وأنور

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

املعارض الرمضانية حتظى بإقبال الفت من اجلمهور الكويتي

تس����تقطب عش����رات االسر 
الذين يحضرون  والسيدات 
يوميا الى املعارض، مضيفا 
ان املش����اريع تبدأ من مجرد 
هواية لتتحول الى مشروع 
ينفذه اصحابه في البيت وفي 
ح����ال حقق النج����اح االولي 
فإن����ه يتحول الى مش����روع 

جتاري.
م����ن جانبه����ا، قالت أمل 
اجلاراهلل وهي مشاركة في 
احد املع����ارض ان املعارض 
الدائمة تشكل فرصة ذهبية 
للعرض والطلب واالطالع على 
املواهب النسائية والشبابية 
في السوق احمللي، مبينة ان 
الصبر وط����ول البال والثقة 
بالنف����س داف����ع ملواصل����ة 

التجربة.
الى  واش����ارت اجلاراهلل 
التواصل  اهمي����ة وس����ائل 
االجتماعي مثل االنستغرام 
في ش����هرة املش����اركني في 
املعارض الرمضانية وبالتالي 
االقب����ال كبير على  زي����ادة 

منتجاتهم.
وأوضحت انها تعمل في 
مجال اعداد انواع املقليات مثل 

الكبة والسمبوس����ة الهندية 
التقليدية واحملشية بأنواع 
اجلنب واللحوم واخلضراوات، 
مبينة ان اعداد هذه االطباق 
حتتاج الى حرص على اختيار 
اجود انواع البهارات واللحوم 
الطازجة لكي  واخلضراوات 
الذي  اللذيذ  الطعم  تكتسب 

يقبل عليه الزبائن.
من ناحيتها، قالت الشيف 
رش����ا الداللي والشيف فاتن 
الس����عد انهما اول كويتيتني 
متخصصت����ني ف����ي اع����داد 
املثلج����ات الكويتية )االيس 
كرمي( بطعم السفرة والنكهة 
الكويت����ي ومن هنا  والبهار 
تبرز مشاركتهما في املعارض 

الرمضانية.
وذكرت الداللي ان مشروع 
)ب����رد لف( نوع م����ن انواع 
املثلجات التي تعد طازجة امام 
املستهلك حسب ذوقه ورغبته، 
مبينة ان كل املواد املستخدمة 
من البيئة واملطبخ الكويتي 
الشعبي كالرهش والداربيل 
الفيمتو  واملستكة وش����راب 
وقمر الدين والشاي باحلليب 

والبقصم وماء الورد.

وأوضح شبيب ان الفائدة 
املادية أعطت حافزا للشابات 
الكويتيات للمشاركة بعرض 
منتجاتهن، مش���يرا الى ان 
التقليدية  وس���ائل االعالم 
ووسائل التواصل االجتماعي 
تلعب دورا بارزا في تشجيع 
املوهوب���ني على املش���اركة 
السيما ان معظم املشاريع 
الصغيرة تهدف الى تغطية 

احتياجات السوق احمللي.
وذكر ان املشاريع الصغيرة 
الكويت  انتش����رت في  التي 

أجمع زبائن ومشاركون 
في أنشطة وفعاليات املعارض 
الرمضانية الدائمة واملتنقلة 
على اهمية الدعم الذي ميثله 
االقبال الكبير الذي حتظى به 
تلك املعارض الشعبية على 
مدار العام السيما خالل شهر 

رمضان املبارك.
وقال ه���ؤالء في لقاءات 
متفرقة مع وكال���ة االنباء 
ان  )كون���ا(  الكويتي���ة 
الرمضانية توفر  املعارض 
الفرص جلمي���ع املوهوبني 
الكويتيني لعرض س���لعهم 
ومنتجاتهم اليدوية في جو 
من التنافس وتبادل اخلبرات 
وفي أجواء شعبية خاصة 
باملجتمع الكويتي يندمج فيها 
الطابع التراثي بالعصري مبا 
يتناسب مع خصوصية شهر 

رمضان املبارك.
من جانبه، قال مدير احد 
املعارض الرمضانية فوزي 
ان املعارض متثل  الشبيب 
فرصة انطالق لكل موهوب 
كويتي مهما كان سنه وجنسة 
مادام ميتلك هواية او حرفة 

او مهنة ليبرز طاقاته.

.. وصناعة احللويات أمام اجلمهور في املعارض الرمضانية  صناعة املثلجات بجميع النكهات للجمهور في املعارض الرمضانية 

أمل اجلاراهلل إحدى املشاركات في املعارض الرمضانية في مجال املواد االستهالكية 

أكد خالل حفل استقبال جمعية إحياء التراث أن اجلامعة و»التطبيقي« ميكنهما استيعاب جميع خريجي الثانوية

وزير التربية: لن نعترف بأي شهادة جامعية ملوظف وهو على رأس عمله

تدمي���ر لقرى ومدن بس���بب 
االقتتال، حي���ث يتواجد اآلن 
أكثر من مليون و)800( ألف 
نازح عراقي في شمال العراق 
بحاجة إلى مأكل ومسكن وعالج 

وتعليم.
ولفت الى أن اجلمعية لها 
نشاط كبير في كفالة األيتام، 
فهي اآلن تكفل أكثر من )60( 
ألف يتيم ف���ي أكثر من )40( 
دولة في مختلف بقاع العالم، 
ونح���ن ال نقول اننا نقدم كل 
ش���يء لليتيم، ولكن نساهم 
في كفالة اليتيم، ألن ما نقدمه 
من مبلغ )10( دنانير، أو )15( 
دينارا من مساعدات أهل اخلير 
في الكويت هي مساعدة ال شك 
أن لها تأثيرا، ولكنها ليست 

كل شيء.
وأكد العيسى أن للجمعية 
التصدي  ف���ي  جهودا علمية 
لألف���كار املتطرف���ة والغلو 
إقامة  واإلره���اب من خ���الل 
احملاضرات والندوات ونشر 
الكتب التي حت���ذر من فتنة 
التكفير واالغتياالت وس���فك 
الدماء، مم���ا كان له أثر كبير 
في توعية املجتمع، وخاصة 
الشباب املستهدف من وسائل 

االتصال احلديثة.

واملجاعة، والتعرض لكوارث 
كبيرة، لذلك نسأل اهلل أن يزيل 
هذه الغم���ة، وأن يحل األمن 

والسالم على أمة اإلسالم«.
وأض���اف: ونس���تذكر في 
هذه األيام حاجة إخواننا في 
سورية، وخصوصا في الداخل، 
وهي األكبر، حيث يتعرض اآلن 
أكثر من )15( مليون شخص 
للنزوح من مساكنهم بسبب 
القص���ف بالبراميل املتفجرة 
واملدفعية الثقيلة التي حولت 
مدن الشام إلى ركام، باإلضافة 
الى تعرضهم لألمراض واملجاعة 
وعدم وجود أماكن لإليواء، وهم 

بحاجة لكل العون.
واشار العيسى الى انه ال 
يخفى علينا أوضاع إخواننا في 
الدائر بني  اليمن من االقتتال 
احلكومة وامليليشيات احلوثية 
التي تقصف املنازل وتستهدف 
األطفال والنساء والتجمعات 
اإلسكانية، حيث ان هناك أكثر 
من )13( مليون ميني هم حتت 
خط الفقر، وبهذه املناسبة أذكر 
أهل اخلير واإلحسان مبد يد 
العون لهم. فنسأل اهلل تعالى 

أن يزيل عنهم ما يعانونه.
وتاب���ع: وما يج���ري اآلن 
إلخوانن���ا ف���ي الع���راق من 

وفي كلم���ة له قال رئيس 
مجل���س إدارة جمعية إحياء 
التراث م.طارق العيس���ى »ال 
شك أن الشهر هو شهر اخلير 
والبركة واألمن واألمان، ونحن 
في هذا الوقت نستش���عر ما 
يتعرض له إخواننا في أقطار 
كثي���رة من اضط���راب لألمن 

ما ن���راه اآلن م���ن دمار حل 
في بلدان كانت تنعم باألمن 
واألمان والسياحة قبل سنوات 
قليلة في حني انقلبت أحوالها 
وتبدلت أوضاعها إلى األسوأ 
فهذا يؤملنا كثيرا وندعو جميع 
املس���لمني بالتوجه إلى اهلل 

بالدعاء لهم.

فرصة مناسبة

الوزير  ق���ال  من جانبه، 
الس���ابق أحمد باق���ر إن هذا 
الشهر فرصة مناسبة ملساعدة 
اخواننا املسلمني والدعاء لهم 

في هذه الليالي املباركة.
وأضاف: »فمن املؤس���ف 

وتابع العمير: نسأل اهلل 
ع���ز وجل أن يب���ارك لنا في 
ه���ذا الش���هر وأن مين على 
األمتني العربية واإلس���المية 
باألمن واألمان وأن يفرج عناء 
املكروبني واملبتلني وأن يبعد 
عنا الفنت ما ظه���ر منها وما 

بطن.

أسامة أبوالسعود

أعلن وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى  
أن احلكومة لن تعترف بأي 
شهادة جامعية يحصل عليها 
املوظف أثن���اء وجوده على 
رأس عمله حتى لو كانت هذه 
الشهادة من جامعة معترف 

بها.
ف���ي  العيس���ى  وق���ال 
تصريح���ات للصحافي���ني 
خالل حفل استقبال املهنئني 
الذي أقامت���ه جمعية أحياء 
التراث اإلسالمي مساء أمس 
األول ف���ي منطقة قرطبة إن 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي تستطيعان 
استيعاب جميع أبنائنا الطلبة 
والطالب���ات الناجح���ني في 

الثانوية.

زيادة التواصل

ق���ال وزير  م���ن جانبه، 
العمير إن  األش���غال د.علي 
الش���عب الكويتي اعتاد على 
زيادة التواصل فيما بني أبنائه 
خالل ش���هر رمضان املبارك 
وذلك ملتانة العالقات وترابطها 

جانب من املهنئنيبشكل كبير.

مهنئون تكرمي أحمد احلوطي د.خالد املذكور مهنئا

د. علي العمير والفريق م.ثابت املهنا يباركان                                                                      )شانافاس قاسم( أحمد باقر وم.طارق العيسى د.بدر العيسى والسفير البريطاني ماثيو لودج وعدد من احلضور

طارق العيسى: 
»إحياء التراث« 

تبذل جهوداً علمية 
في التصدي لألفكار 

املتطرفة والغلو 
واإلرهاب

اجلمعية تكفل
أكثر من 60 ألف 

يتيم في أكثر
من 40 دولة


