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مبدعون استعرضوا ابتكاراتهم مبلتقى «الكويت األهلية»
عبدالعزيز الفضلي

استضافت مدرسة الكويت 
األهلية احلديثة ملتقى االبداع 
واالبتــكار واالختراعــــــات 
الكويتية اســتعرض خالله 
ابتكاراتهم  عدد من املبدعني 
التحديــات واحملطات  وأهم 
التي مــروا بها خالل مراحل 

حياتهم.
وقالت الناطق الرســمي 
للجمعيــة الكويتيــة لدعم 
القطان  املخترعني شــيخة 
ان االختراعــات واالبتــكار 
ودعم حتفيز الشــباب من 
املجاالت املهمة التي تساعد 
في حتقيق التنمية ومطلب 
لــكل دولــة ترغب فــي أن 
يكون لها كيــان اقتصادي 
قوي على مســتوى العالم، 
حرصنا على تنظيم امللتقى 
الوطني لالبــداع واالبتكار 
واالختراعات الكويتية لبيان 
اهمية االبداع واالختراع في 

الكويتيــة لدعــم املخترعني 
واالبتــكار هبة العصفور ان 
االبتكار اســتخدام اســلوب 
جديد لتطبيق فكرة حديثة. 
من ناحيته، استعرض عضو 
اجلمعية الكويتية للدراسات 
والبحوث التخصصية مرشد 
املرشد الظروف التي مر بها 
خالل جائحة كورونا وكيفية 
التغلب عليها، مشيرا الى انه 
استطاع استكمال مشروعه 

الصعبــة  الظــروف  رغــم 
اجلانــب  علــى  واعتمــاده 

التسويقي.
من جهتهــا، قالت مديرة 
الكويــت األهليــة  مدرســة 
احلديثة ليلى علي إن امللتقى 
جسد أروع املعاني من خالل 
التواجد الطيب، موضحة ان 
ذلك يدل على احلرص على فئة 
الشباب ودعمهم وتشجيعهم 

على االبداع والتميز.

بدر الياقوت ومرشد املرشد وشيخة املاجد وهبة العصفور وبدور السميط خالل ملتقى اإلبداع واالبتكار (زين عالم)

املشروعات الصغيرة. 
مــن جانبــه، أكــد رائــد 
االعمال املجتمعية املستشار 
بدر الياقوت ان عملية االبداع 
هي ان ترى املألوف بطريقة 
غير مألوفة، مشــيرا الى انه 
أفكار عقليــة مختلفة وعند 
تطبيقها علــى ارض الواقع 

يكون ابتكارا.
بدورهــا، لفتت رئيســة 
التدريــب باجلمعية  جلنــة 

مت اليوم الرياضي السنوي مدرسة األطفال املبدعني نظَّ

حنان عبداملعبود

نظمــت مدرســة األطفــال املبدعني 
احتفاال مبناسبة اليوم الرياضي السنوي 
والذي اقيم في نادي الكويت الرياضي 

للمعاقني، بحضور الطلبة وأسرهم.
وقالت مديرة املدرسة كرمية زيدان 
انها مؤسسة تربوية تعنى باألطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة، ونؤمن بأن 
الترفيه يلعب دورا مهما في تنشــئة 
الطلبــة ولهــذا نحرص علــى تنظيم 
عــدد من الفعاليــات، ومنها االحتفال 
باليوم الرياضي وهو نشــاط سنوي 
تنظمه املدرســة، حيث يقوم األطفال 
باســتعراض أنشــطتهم ومواهبهــم 

املختلفة ومشاركة األهل الفرحة.
وحــول شــروط التحــاق الطفــل 
باملدرســة، أوضحت زيدان أنه يجب 
أن يقــوم األهل بإجــراء تقييم حلالة 
الطفــل من اجلهات الرســمية، والتي 
حتدد نوعية اإلعاقة وشدتها، وهناك 
بعــض الطالب يكونــون حتت مظلة 
الهيئة العامة لشؤون املعاقني، مثمنة 
ما يقومون به في هذا الصدد، مشيرة 
إلى أن األهل حينما يقومون مبراجعة 
الهيئة يتعرفــون على كل اإلجراءات 

التي يتخذونها.
وأضافت: نســتقبل األطفال من ٦

ســنوات للصف األول االبتدائي حتى 
٢٦ عاما، مبينة أنه ليس هناك تسلسل 

دراسي وامنا يتم العمل بنقاط الضعف 
للطالب ومحاولة حصوله على املهارات 
الدراسية واألكادميية التي يحتاج إليها 
بناء على إعاقته وقدراته، والبعض من 
األطفال يلتحق بالدمج، والبعض اآلخر 

بنظام تعليم نظامي عادي.
من جهتها، قالت مسؤولة األنشطة 
باملدرسة شــذى حداد: نحتفل بشكل 
دوري باليوم الرياضي الســتعراض 
متيز أبنائنا، وما ميكن أن يقوموا به 
والنشاطات التي ميارسونها، وحرصنا 
على أن يكون اليوم الرياضي مختلفا، 
مبينة انه جاء تزامنا مع مباريات كأس 
العالم وقام الطلبة بتمثيل بعض الدول 

املشاركة وارتداء مالبس املنتخبات.

زيدان: الترفيه يلعب دوراً محورياً في تنشئة الطلبة بشكل سليم

رفع أعالم الدول املشاركة في املونديال كرمية زيدان وشذى حداد وعدد من املشاركني في االحتفال (ريليش كومار)

فهد الياسني: أولويتنا حتسني خدمات «تعاونية اخلالدية» ومالءتها املالية

محمد راتب

بحضور رئيس مجلس األمة أحمد 
السعدون وعدد من النواب والقيادات 
العامــة  واملســؤولني والشــخصيات 
ووجهــاء املناطــق، ورئيــس احتــاد 
اجلمعيــات التعاونية علي فهد الفهد، 
وعضو مجلــس إدارة الهيئــة العامة 
للشباب ونائب رئيس املكتب التنفيذي 
ملجلس الشــباب العربــي محمد خالد 
الياســني، ورئيــس املكتــب اإلقليمي 
للتعاون العربي سعود محمد احلرفان، 
وحشد من األهل واألصدقاء واملواطنني، 
اســتقبل عضو مجلــس إدارة جمعية 
اخلالدية التعاونية فهد جمعة الياسني 
املهنئني بفوزه فــي انتخابات جمعية 
اخلالدية التعاونية التي أجريت أخيرا، 

حيث أقام بهذه املناســبة حفل عشاء 
في صالة الشــيخ عبداهللا املبارك في 

منطقة اخلالدية.
وبهــذه املناســبة، قال فهــد جمعة 
الياســني لـ «األنباء»: أشكر جميع من 
تعّنــى وحضر، وشــاركنا فــي حفلنا 
باحلضور أو باالتصال، ونلتمس العذر 

ملن حالت ظروفه دون ذلك. 
وذكــر الياســني أن ثقة مســاهمي 
جمعيــة اخلالدية وســام يضعه على 
صدره، وسيحرص على تطوير العمل 
التعاوني في منطقة اخلالدية، وحتسني 
الواقع االستثماري والتسويقي، ورفد 
اجلمعية مبقومات الريادة والصدارة، 
مع االنفتاح على املساهمني، واالستماع 
اقتراحاتهــم وتطلعاتهــم فــي  إلــى 
مختلف املجاالت اإلنشائية واخلدمية 

واالجتماعية والعمل على حتقيقها على 
أرض الواقع.

وبــني أنه ســيحرص مــع أعضاء 
مجلس اإلدارة على تأمني كافة السلع 
ذات اجلودة وتوفير البدائل املمكنة حال 
انقطاع أي منتج، ووضع خطة طوارئ 
لتأمني املخزون االستراتيجي، وإحداث 
نقلة نوعية في املالءة املالية من خالل 

زيادة املبيعات وتخفيض النفقات. 
وأضاف الياســني أن لــدى جمعية 
اخلالدية التعاونية كل مقومات الصدارة، 
األمــر الذي يدفعنــا للعمل املشــترك 
لنكون في قائمة اجلمعيات التعاونية 
املتميزة على جميع املستويات، مؤكدا 
أن مساهمي وأهالي اخلالدية يستاهلون، 
ولن نقصر فــي الوصول إلى أهدافنا، 

وتبوؤ املراكز املتقدمة دائما.

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونواب وقيادات وشخصيات عامة تقدموا احلضور خالل حفل استقباله املهنئني مبناسبة فوزه في انتخابات اجلمعية

احملتفى به فهد الياسني وأخواه محمد وخالد علي الفهد وفهد الياسني وخالد الياسني ومحمد الياسني

محمد الياسني ود.سالم احلسينان وفهد الياسني والنائب حمد العبيد وعبدالعزيز الياسني ومحمد خالد الياسنياملستشار يونس الياسني وفهد الياسني ومحمد الياسني ورئيس جمعية مشرف خالد الفضالة ومحمد خالد الياسني وناصر الياسني جمعة الياسني ود.طارق الياسني ووليد الياسني

ً (زين عالم)رئيس مجلس األمة أحمد السعدون مهنئا ًالرئيس أحمد السعدون والطفل خالد محمد الياسني   فهد الياسني والنائب مهلهل املضف ومحمد الياسني وخالد الياسنيالنائب عبدالعزيز الصقعبي مهنئا

ملشاهدة الڤيديو


