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رصد 200 دار حضانة تعمل دون ترخيص
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن الوزارة مستمرة في حملة رصد عمل احلضانات، السيما غير املرخصة 
منها إلغالقها، مبينا أن غياب اجلهة املعنية بإغالق احلضانات املخالفة شجع هذه احلضانات على مواصلة التجاوزات دون 
مباالة. وأكد أنه في ظل تشتت املسؤولية بني جهات الدولة املختلفة في حتديد املختص باإلغالق وصل عدد احلضانات 
املخالفة إلى اكثر من 200 حضانة في مختلف مناطق الكويت، علما أن إدارة املرأة والطفولة اجلهة املعنية مبتابعة عمل 
احلضانات رصدت مخالفات احلضانات غير املرخصة ومت حصرها، ومن ثم مخاطبة اجلهات املختلفة التخاذ اإلجراءات 
الالزمة، مشددة على أن وزارة الشؤون قامت بالدور املنوط بها قانونيا.

بشرى شعبان 

الصويان: صيد 2382 طناً منذ بداية العام يؤكد القدرة على تحقيق االكتفاء الذاتي

إيقاف صيد الروبيان باملياه اإلقليمية اعتباراً من أول يناير
محمد راتب

أكد رئيس االحتاد الكويتي 
األســماك ظاهــر  لصيــادي 
الصويــان أن موســم صيــد 
الروبيــان ينتهــي أول يناير 
املقبل ويحظر صيده في املياه 
اإلقليمية الكويتية، داعيا الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الســمكية، إلى دراسة حتديد 
موعد صيد الروبيان في املوسم 
املقبل، آمــا أن يتم االجتماع 
مع اجلهات املعنية مبشــاركة 
االحتــاد الكويتــي لصيــادي 
األســماك، وذلك لدراســة هذا 
األمر مــن جميــع زواياه ألن 
القــرار الــذي صــدر بتحديد 
موعــد احلظر تضمــن عبارة 
)حتى إشــعار آخر(، ويحمل 
الكثير من التساؤالت لعموم 
الصيادين. وقال الصويان: إذا 
كانت اجلهات املعنية ترى ان 
هناك توجها بإصدار قرار مينع 
صيد الروبيان باملياه اإلقليمية 
الكويتية باملوسم القادم فعليها 
أوال دراسة عواقب األمور وما 
يترتب عليه من آثار ســلبية 
تســبب الديــون وااللتزامات 
املالية على أصحاب رخص اجلر 
اخللفي خاصــة أن »الزراعة« 
تنفرد بذلك القــرار بناء على 
توصية الهيئة العامة للبيئة، 
موضحــا أن الــدول املجاورة 
مــن حولنا تبدأ موســمها من 
بداية أغســطس حتى نصف 

فبراير ومــن غير املنطقي أن 
توقف الكويت صيد الروبيان 
في حني ان الدول تســتمر في 
صيده، مشــيرا إلــى أنه كان 
يجب دراســة املوضــوع قبل 
فترة وبحــث كيفية تعويض 
الصيادين الكويتيني أصحاب 
رخص اجلر اخللفي حيث ان 
الرخص صدرت من »الزراعة«. 
وأعلن عــن إحصائية مصيد 
الروبيــان احمللي من نوع »ام 
نعي« و»الشــحامية« ملوسم 
٢٠١٧ حيــث جتاوز ٢38٢ طنا 
مت ضخها وعرضها في سوقي 
الفحيحيل وشرق للبيع باملزاد 
على املستهلكني، ما يعني أن 

اسطول الصيد الكويتي قادر 
على حتقيق االكتفــاء الذاتي 
من الروبيــان احمللي وبعض 
األسماك املوسمية اذا مت تقدمي 
الدعم املادي واملعنوي بالشكل 
الصحيــح أســوة بالقطاعات 
األخرى، مطالبا بســرعة نقل 
مزاد السمك املستورد من سوق 
شــرق الى موقعه املخصص 
لــه في منطقــة الــري، وذلك 
لتكدس الروائح الكريهة والتي 
بسببها مت نقل سوق املباركية 
املخصص لألسماك املستوردة 
إلى سوق شرق وأيضا لسوء 
التكييــف والتهويــة، مؤكــدا 
أهمية ســرعة نقل املستورد 

من شرق وذلك ملنع أي تاعب 
يقــوم بــه ضعــاف النفوس 
من الباعة. وأشــاد الصويان 
بتوصيــة مجلس الوزراء في 
آخر اجتماع مع جلنة اخلدمات 
بإخراج جميع القطع البحرية 
غيــر املرخصــة للصيــد من 
نقعة الشمان ووصف القرار 
باملنصــف وأنــه جــاء تلبية 
لطلب االحتاد في الكتب التي 
وجهها إلى جلنة اخلدمات في 
مجلس الوزراء، متمنيا التحرك 
السريع من اجلهات املعنية بهذا 
اخلصوص وإخراج القطع غير 
املرخصة بالصيد ومنعها من 
دخول النقعة بالسرعة الازمة.

ظاهر الصويان 

أسطول الصيد الكويتي قادر على حتقيق االكتفاء الذاتي من الروبيان 
ضرورة نقل 

السمك املستورد 
من سوق شرق 

لتالفي الغش 
التجاري

الدول املجاورة 
تبدأ موسم صيد 

الروبيان من بداية 
أغسطس حتى 

منتصف فبراير

الكندري: تحضيرات لتكريم 690 طالباً وطالبة من المتفوقين

أنشطة باجلملة نفذتها »تعاونية القادسية« خالل 2017
محمد راتب 

كشف عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس جلنة اخلدمات والعمل 
االجتماعي في جمعية القادسية 
التعاونية د.علي الكندري أن 
اللجنة االجتماعية نفذت خال 
العام ٢٠١٧ جملة واسعة من 
األنشطة الثقافية والتعليمية 
والترفيهيــة والتربوية التي 
استفاد منها مختلف الشرائح 
العمرية في املنطقة، وهو ما 
يعــزز مكانــة اجلمعيــة في 
اجلانب االجتماعي ويجعلها 

في مركز ريادي مميز.
الكنــدري فــي  وأوضــح 
تصريح صحافي أنه مت تنظيم 
بطولتني باي ستيشن األولى 
خال شهر يناير والثانية في 
شهر نوفمبر من العام نفسه، 
كما مت أيضا تنظيم بطولتني 
كرة القدم للصغار والناشئني 
األولى في شهر يناير والثانية 
في ديســمبر كمــا مت تنظيم 
بطولة كــرة القدم للكبار في 
شــهر ديســمبر، وبطولتــني 
لأللعاب الذهنية في الشطرجن 
والدامة، ومسابقة الرسم احلر 
واملجسمات لألطفال، وتنظيم 
معرض الهواة بصالة املعارض 
باجلمعيــة، وفــي البطوالت 
جميعهــا مت تكــرمي الفائزين 
باملراكز الثاثة األولى بجوائز 
نقديــة وكــؤوس وميداليات 

ذهبية وفضية وبرونزية ومت 
توزيع الهدايــا العينية على 
بقية الفــرق التي لم يحالفها 
الفوز في البطوالت املذكورة، 
كما متت إقامة حفل القرقيعان 
ومت تــوزع القرقيعــان على 
أطفال املنطقــة، والعديد من 
الهدايا على مساهمي اجلمعية.
وأشــار الى أنه وخال فترة 
العطلــة الصيفيــة مت إطاق 
الســنوي  البرنامج الصيفي 
الشامل حتت شــعار »نعمل 
خلدمتكــم« والــذي اشــتمل 
على بيع التذاكــر الترفيهية 
للمســاهمني مبوجــب بطاقة 
العائلة بنسبة خصم تصل الى 
5٠% كما احتوى على العديد 
مــن األنشــطة واخلصومات 

ونسب دعم مقدمة من اجلمعية 
ألنديــة صحيــة ورياضيــة 
وتعليم الســباحة والغوص 
ومراكز للريجيم والرشــاقة 
وأنديــة ومراكــز ومعاهــد 
تعليمية وتربويــة وثقافية 
وترفيهية، وعروض لشاليهات 
ومنتجعــات ســياحية، ومن 
البرنامــج الصيفــي  خــال 
الشامل مت اإلعان عن تسجيل 
املتفوقني للعــام ٢٠١٧/٢٠١6، 
وبيعت تذاكر مسرحية الفريج 

للمساهمني بأسعار رمزية.
وقامــت اجلمعيــة خال 
فترة الصيف بتأسيس نادي 
الرســالة الصيفي ملدة شــهر 
كامل والذي شــارك فيه أكثر 
مــن 4٠ مشــاركا وفــي ختام 

الفعاليــات مت تنظيــم حفــل 
تكرمي جلميع املشــاركني في 
النادي بامليداليات وشهادات 
املشــاركة، في حني مت تنظيم 
مسابقة القرآن الكرمي السنوية 
لــكل املســتويات واألعمــار 
للذكور واإلنــاث وأقيم حفل 
تكرمي للفائزين في املسابقة 
وزعت فيه اجلوائز وشهادات 

املشاركة والتقديرية.
وذكــر أن اجلمعية بصدد 
اإلعداد والتجهيز حلفل تكرمي 
املتفوقني لـ 69٠ طالبا وطالبة 
من مختلف املراحل الدراسية 
والتعليمية، والتجهيز لبطولة 
البولينغ للرجال والسيدات، 
رياضــي  ليــوم  واإلعــداد 
مفتوح يشمل جميع األلعاب 
الرياضية، ويوم رياضي خاص 

بالسيدات.
الــى أن جمعيــة  ولفــت 
القادسية التعاونية حريصة 
علــى إطــاق وإقامــة العديد 
مــن األنشــطة والفعاليــات 
التي  الرياضيــة والتعليمية 
تســهم في حتســني وتعميق 
روابــط التواصل االجتماعي 
مع املساهمني، مبشرا بأن خطة 
العام ٢٠١8 حافلة بالعديد من 
التي  األنشــطة والفعاليــات 
تهدف الى خدمة املساهم ونيل 
رضاه وحتقيق الهدف املنشود 

من العمل التعاوني.

د. علي الكندري مع أعضاء الفريق الفائز ببطولة كرة القدم

تنظيم بطولة 
البولينغ واليوم 

الرياضي
املفتوح

»لوياك« نظمت رحلة إلى تايلند وزيارة محمية الفيلة

محمد راتب

أطلقت مؤسسة لوياك العنان لرحلة تايلند ضمن 
برامجها التطوعية فــي 2٥ اجلاري الى االول من 
يناير املقبل، حتت رعاية البنك الوطني للفئة العمرية 
ما بــني١٤ و١٨ عاما، ويأتي هــذا البرنامج حرصا 
من لوياك على تنفيذ برامج يكتســب فيها األبناء 
اخلبرات واملهارات التي تنمي شخصيتهم وتزيد 
من اعتمادهم على أنفســهم، إضافة الى انها تقدم 
ورشا للتنمية الذاتية والتطوعية والترفيهية وتتيح 

العمل في مناخ جماعي واالنفتاح على ثقافات أخرى، 
كالثقافة التايلندية.

ويقدم برنامج الرحلة ورشا لتعليم األطفال اللغة 
االجنليزية وورشاً يدوية باستخدام البامبو ويعطي 
فرصة لزيــارة محمية الفيلة للتعرف على حياتها 
وطرق حمايتها باإلضافة الى األنشــطة الرياضية 
التايلندية والتطوعية كتقدمي الطعام لألسر احملتاجة.
وذكرت مدير قســم البرامج التطوعية في لوياك 
نينار القامس أن برنامج رحلة تايلند يشتمل على 
العديد من األهداف، منها تطوير التنمية الذاتية عبر 

البرامج التطويرية التي تقدمها لوياك للشباب، مبينة 
ان هذه الرحالت التي تنظمها لوياك وفق مبادئها 
تركز على أهمية التفاعل الثقافي وتوطيد التواصل 
واحلوار بني الشعوب، األمر الذي يعزز مبدأ السالم 
الذي يتفق مع رؤية لوياك »شباب مستنير من أجل 

السالم والرخاء«.
وأضافت اننا نشكر بنك الكويت الوطني لرعايته رحلة 
تايلند من منطلق رسالته الهادفة في دعم كل شرائح 
املجتمع ومؤسساته التطوعية التي تعتني بالشباب 
ومواكبة احتياجاتهم ومتطلباتهم ملستقبل أفضل.

ورش للتنمية الذاتية والتطوعيةانشطة ترفيهية

منح بسمة السلطان دكتوراه في االقتصاد الدولي

النادي »امللكي الديبلوماسى« مينح نوال احلمود 
جائزة التميز واإلبداع في التعاون الدولي واإلنساني

القاهرة ـ هناء السيد

تقديــرا جلهودها الداعمة 
للمجتمعــات العربيــة، جدد 
النادي امللكي الديبلوماســي 
اختيار الشيخة نوال احلمود 
رئيسا لاحتاد العربي ملكافحة 
التزييف والتزوير ورئيســا 
للمــرأة  العربــي  لاحتــاد 
املتخصصــة، كمــا مت منحها 
شــخصية العام لعــام ٢٠١٧ 
وحصولها على جائزة التميز 
الدولي  التعاون  واالبداع في 
واالنساني. وخال احتفالية 
اقامها النادي امللكي بالقاهرة 
اعربت الشيخة نوال الصباح 
عن سعادتها بالتكرمي، وأكدت 
على اهمية الدور االجتماعي 
واالنساني والتأكيد على دور 

املرأة ودعمها ملجتمعاتها.
وقالت ان صاحب السمو 
االمير الشــيخ صباح االحمد 
زعيم االنســانية، هو قدوتنا 
للعمل االنســاني والتطوعي 
وسياسته احلكيمة لدعم العمل 
العربي املشترك وكذلك اختيار 
الكويت مركزا للعمل االنساني. 
واكدت ان مصر بلد االمن 
واالمــان وإن مــا يحــدث لن 
ولم يؤثر على دورها القومي 
العربية  للــدول  واحتضانها 
فمصر قلــب العروبة وامنها 
امن لدول اخلليج بل واملنطقة 

العربية.
واعربت عن تفاؤلها بتولي 
الرئيــس السيســي لفتــرة 
رئاســة قادمة، وقالت مصر 
تســتحق ان يتولهــا رئيس 
مثل الرئيس السيسي واكدت 
دعمهــا للرئيس، كما مت منح 
بسمة السلطان الدكتوراه في 
االقتصاد الدولي وذلك تقديرا 
لبصمتها في مجــال األعمال 
حيــث جتمــع أقــوى 3 مهن 
)العقارية، اخليرية، واألزياء(.

ومن جانبها، اعربت بسمة 
السلطان عن سعادتها مبنحها 
الدكتوراه في االقتصاد الدولي 
من النادي امللكي الديبلوماسي، 
وخال التكرمي روت السلطان 
مســيرتها كنمــوذج للمــرأة 

الكويتية الناجحة.
وبدورها اشادت الدكتورة 
راجوفســيكي  اوكســانه 
رئيســة قطــاع اوروبا بدور 
الشــيخة نــوال لتميزها في 

عملهــا وان اســمها يعلو بني 
األســماء الدولية فــي العمل 
االقتصــادي والتنمــوي وان 
املجتمــع االوروبي واملجتمع 
الدولي فخور بالشيخة د.نوال 
احلمود ملا تقوم به من أعمال 
متميزة ولها صدى كبير حول 

العالم مما جعل اسمها مرتبطا 
بالتميز واالبداع.

الشيخة نوال احلمود حاملة شهادة الدكتوراه الفخرية 

بسمة السلطان تتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية 

عبدالكرمي البابطني: نهدف إلنقاذ املطبوعات من االندثار

»البابطني« تصدر تقومي 2018:
معلومات ثقافية قيمة ومطبوعات نادرة

عام جديــد، أطلت علينا 
فيه مكتبة البابطني بإصدار 
تقوميهــا الســنوي للعــام 
اجلديــد، وكعادتها أصدرت 
املكتبــة تقوميــا مرصعــا 
الثقافية  ببعض املعلومات 
التي تضيف إلى التقومي هدفا 
جديدا وهو نشر املعلومات 
الثقافية بشكل مبسط وسهل 
ليصبح التقومي مصدرا من 
مصــادر املعرفــة والثقافة 
إضافة إلى هدفه األساسي.

واختارت مكتبة البابطني 
املركزية للشعر العربي في 
هذا العام أن تستعرض أبرز 
محتويات مكتبة عبدالكرمي 
البابطــني، وذلــك  ســعود 
ضمن رزنامة ثقافية جديدة 
لعــام ٢٠١8 حيث إن مكتبة 
عبدالكرمي ســعود البابطني 
حتتــوي علــى مجموعــة 
قيمــة تتألف مــن ١٠٠ ألف 
ما بني كتــب ودوريات تعد 
من أنــدر وأنفس الكتب في 
العالم، وبعضها ال يوجد منها 
سوى نســخة واحدة تعود 
إلى قرون من الزمن مضت، 
وإذ يصعــب عرض كل هذه 
الكتب في مطبوعة واحدة، 
فقد انتقت املكتبة للرزنامة 
اجلديدة ما وجدت أن يحقق 
التنوع كنماذج عن كل فئة 

من هذه املجموعة. 
فتصدر كل شــهر غاف 
مجلة نادرة معظمها توقف 
عن الصــدور اليــوم، وفي 
الصفحــة اخللفيــة أيضــا 
وضعت املكتبة غافني آخرين 

لكتابني نادرين.
وعــن محتويــات هــذا 

التقــومي، قــال عبدالكــرمي 
البابطني إن بوســع املتابع 
لهــذه الرزنامة التي نقدمها 
على ســبيل اإلهداء أن يقرأ 
نبذة عــن كل مطبوعة ورد 
ذكرهــا فــي الرزنامــة التي 
املكتبــة بإخراج  صممتهــا 
فنــي ينســجم مــع طبيعة 
هــذه النوادر، وفــي الوقت 
نفســه يحمل روح العصر 
احلديــث مبا يحقــق فائدة 
علميــة مقتضبة عن نوادر 

النوادر من املطبوعات التي 
غــاب ذكرها عــن احلاضر، 
والتي كانت في يوم من األيام 
تعد من أهم وسائل اإلعام 
السياســية واالجتماعيــة 

واألدبية والفنية.
البابطني: كانت  وأضاف 
رحلة شــاقة لكنهــا مفيدة 
تلك التــي جمعت فيها هذه 
النوادر مــن مختلف أنحاء 
العالــم، وكان هدفــي إنقاذ 
هذه املطبوعات من االندثار 
حفاظا على القيمة العلمية 
التــي حتتويهــا، وأجد من 
الفائــدة الكبرى هــو إقدام 
املركزية  البابطــني  مكتبــة 
للشعر العربي التي أسسها 
الشاعر عبدالعزيز  شقيقي 
سعود البابطني، على التذكير 
بهــذه النوادر مــن خال ١٢ 
شهرا في رزنامة ذات قيمة 
زمنيــة وثقافيــة يتواكبان 
لتحقيق الفائــدة منها على 

أوسع نطاق.

عبدالكرمي البابطني

غالف رزنامة 20١٨
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