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العسيالن: انطالق مهرجان املنتجات 
الوطنية من الزراعة احمللية في الفحيحيل

محمد راتب

صــرح رئيــس مجلس 
اإلدارة في جمعية الفحيحيل 
التعاونية عاصي العسيالن 
بأنــه مت افتتــاح مهرجــان 
الوطنيــة فــي  املنتجــات 
منطقــة الفحيحيل برعاية 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية واحتاد 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
االســتهالكية وبحضــور 
إدارة  مجلــس  أعضــاء 

اجلمعية.
وأفــاد العســيالن بــأن 
املهرجان ضم مجموعة من 
منتجــات عدد مــن املزارع 
واملنتجني احملليني، وتأتي 
إقامــة هذا املهرجــان دعما 

للمنتجــات الوطنيــة وتعريفا للمواطنني 
واملقيمني بها تشــجيعا لهم على شــرائها 
ودعمها. وأكد استمرار مثل هذه الفعاليات 
خلدمة املنتج الوطني، مبينا أن مشــاركة 
اجلمعيــة في املعرض جــاءت بهدف دعم 

املنتج الكويتي الذي أثبت جودته ومنافسته 
القوية في السوق احمللي، وما شاهده من 
قبول وحضور للمســتهلك الكويتي على 
املساهمة في الشراء يدعو للفخر ويجعلنا 

أكثر حرصا على دعم املنتج احمللي.

تعريفاً للمواطنني واملقيمني بها وتشجيعاً لهم على شرائها ودعمها

جانب من املنتجات املعروضة باملهرجان

عاصي العسيالن

«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» تستقبل «املرأة الدولية»
الكويت  اســتقبلت كليــة 
للعلوم والتكنولوجيا عضوات 
من مجموعــة املــرأة الدولية 
فــي الكويت في زيــارة ودية 
باحلرم اجلامعي، وتعتبر هذه 
الزيارة هي األولى للمجموعة 
جلامعة في الكويت منذ تاريخ 
نشأتها في عام ١٩٨٩، وتأسست 
املنظمة على يد هانيكي فيلنج 
زوجة الســفير الهولندي في 
الكويت آنذاك والتي ترأســت 
املجموعــة فــي ذلــك الوقت، 
لتضم مجموعــة من زوجات 
السفراء والشخصيات النسائية 
الكويتية البارزة لتكوين خليط 
ثقافي واجتماعــي بني جميع 
اجلنســيات التــي تعيش في 
الكويــت وتعزيــز العالقــات 
اإلنسانية القوية بني النساء في 
العالم ونظيراتهن في الكويت 
والتي نسجها املجتمع الكويتي 

في املقام األول.
واســتقبل رئيــس كليــة 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
البروفيسور خالد البقاعني وفد 
الزيارة من املجموعة مع موظفي 
اجلامعــة، وافتتــح برنامــج 
الزيارة بعرض شرح تقدميي 
عن أهداف ورؤية اجلامعة، إلى 
جانب أهم االجنازات العلمية، 
البحثية، األكادميية والطالبية 
التي متيزت بها اجلامعة على 
مدار ســنوات منــذ افتتاحها 

رسميا في عام ٢٠١٦.
وتعــرف وفد الزيارة على 
أهم املرافق في اجلامعة من خالل 
جوالت داخل احلرم اجلامعي، 
تخللت اجلوالت زيارة املسرح 
الكبير الذي يتســع ألكثر من 

أنه مت تسخيره خلدمة طالب 
الســنة األخيرة من الدراســة 
والذين يعملون على مشاريع 
تخرجهم لتحضير منتج أولي 
يدعم فكرة املشروع، باإلضافة 
إلى مركز األمن السيبراني وهو 
املركز األول املختص في املجال 
على مستوى الشرق األوسط 
الــذي يقــدم دورات وورش 
عمل فــي األمــن الســيبراني 

أنها املرة األولى التي يتعرف 
فيهــا الوفد علــى جامعة في 
الكويــت، وأن هذه الزيارة قد 
فتحــت آفاقا أخــرى للتعرف 
على التعليم في الكويت ومدى 
تطــور األجيــال احلالية فيما 
يخــص التكنولوجيا، خاصة 
أن مشاريع التخرج التي صممها 
طلبة اجلامعة هي أكثر ما شد 
انتباه الزائرات الالتي حرصن 
إلى التحدث مع الطلبة أصحاب 
املشــاريع وابــداء إعجابهــن 

بطريقة التفكير العلمية.
وصرحت رئيسة مجموعة 
املــرأة الدوليــة غادة شــوقي 
عــن ســعادتها بهــذه الزيارة 
واالحتفاء الذي القته من قبل 
موظفي اجلامعة، وأضافت عن 
الزيارة «نشــكر البروفيسور 
خالد البقاعني وجميع القائمني 
على اجلامعة الستقبالنا وهي 
تعني لنا الكثير، لقد استمعتنا 
بكل هذا التطور في املختبرات 
العلمية في الكويت، ونتمنى 
للجامعــة املزيــد مــن التقدم 
واالزدهار أكادمييا وتعليميا»

وأكدت مستشــارة رئيسة 
أن  خالــد  رميــا  املجموعــة 
التطور الذي تشهده اجلامعة 
مصــدر فخــر على مســتوى 
الكويــت والشــرق األوســط، 
وأن اإلجنــازات التي حققتها 
اجلامعة بفترة قصيرة بشكل 
عام ومشاريع التخرج الطالبية 
بشــكل خاص هو شاهد على 
مدى رعاية الكويت للتعليم، 
وهــو مــا يعطــي األمــل بأن 
شباب الكويت اليوم هم قادة 

املستقبل.

لطلبة اجلامعــات واملدارس، 
واختتمت اجلولة مبركز الذكاء 
االصطناعي والروبوتات وهو 
األحــدث في اجلامعــة والذي 
يحتوي على العديد من برامج 
الــذكاء االصطناعــي التي مت 
انتاجها وحتديثها في اجلامعة.
البروفيســور  وأعــرب 
البقاعــني عــن مدى ســعادته 
الستقبال وفد الزيارة خاصة 

في أول زيارة جلامعة في الكويت

البروفيسور خالد البقاعني وعدد من موظفي اجلامعة مع وفد مجموعة املرأة الدولية

عضوات مجموعة املرأة الدولية خالل جولة على مرافق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

٥٢٠ شخصا، املكتبة الطالبية 
ومصادر التعليم الرقمية، إلى 
جانــب زيارة أهــم املختبرات 
العلمية املعتمــدة عامليا مثل 
مخبر الفــاب الب املعتمد من 
جامعة (MIT) األميركية والذي 
كان مــن أهم معامــل تصنيع 
قنــاع الوجــه وتوزيعها على 
احملاجــر الصحية خالل فترة 
وبــاء الكورونا، باإلضافة إلى 

ما أبله مــن ال يعلم متى يأتيه املوت 
وهو ال يستعد للقائه!

هــل للعلياء والقبول في احلياة ثمن 
في قلوب وضمائر الناس؟

هذا ما ســألته نفسي وأنا أحاول أن 
أرثي من كانت ترجو ثواب اآلخرة بقوة 
االجتهاد والتعبد وبتحصيل الفضائل وقد 
تأملت سيرتها ومسيرتها فوجدت سيرتها 
عطرة مليئة باجلد والتوفيق والفالح وحمل 
القرآن حفظا وجتويدا وتفسيرا وعمال 
به، بعيدا عن الربح واخلسران واحلسرة!

قال الشاعر:
كان إن  ميــت  ميــوت  وال 

في ذكــراه مــا يبقــى ويخلد
أرثي اليوم أختنا في اهللا العاملة اجلليلة 
د.فاطمة بنت عمر نصيف، رحمها اهللا، 
وهي من مواليد منطقــة أحد البيوتات 
العريقــة في جدة، ولدت ســنة ١٩٤٤م 
وتوفيت عن ٨٠ عاما عاشتها من الدعوة 
وكان شعارها الذي الزمها طوال ٥٠ عاما 
في خدمة القرآن الكرمي «خيركم من تعلم 

القرآن وعلمه».
انتقلت إلى رحمة اهللا فجر الثالثاء ٩
رجب ١٤٤٤هـــ املوافق الثالثاء ٣١ يناير 
٢٠٢٣م، ودفنت في البقيع باملدينة املنورة 
وقد حتققت رغبتها في الدفن هناك بعد 
انتقال جثمانها الطاهر في أجواء ماطرة 
وكأن السماء تبكي وتشارك فراق هذه 
النقية البارة بأهلها ونسلها وصاحباتها 

وكل من عرفها.
خيمة حزن تلــف بيت (آل نصيف) 
الكرام وكل من عرف هذه الداعية صاحبة 
الفضائل واملآثر، األم الداعية املعلمة حاملة 
املفاخر، أمنوذج مثالي من النســاء في 

ترك األثر!
أواه يا دكتورة فاطمة أم أبلة فاطمة 
أم األســتاذة فاطمة، ثمانون من عمرك 
املبارك غدت مثل ملح البصر في مسيرتك 
اإلميانية والقرآنية والتربوية والدعوية.

الكــرمي، هنيئا لك  القرآن  يا خادمة 
جهدك في هذا الكتاب املجيد الذي حفظته 
ومارست الدعوة به وله ثم صرفت جهدك 

ليكون للفتيات عاصما من املزالق.
 لقد عرفت أختنا د.فاطمة نصيف - 
طيب اهللا ثراها ومثواها - أيام عملي مديرا 
لإلعالم في الهيئة اخليرية اإلســالمية، 
وكانت تتصل بالعم يوسف جاسم احلجي 
رئيس الهيئة حينذاك حول العمل الدعوي 
لبقة  واخليري والقرآني، وهي متحدثة 
في تواضع جم، ومالكة ناصية احلديث 
ومقنعة في حواراتها مع أي طرف آخر، 
ورغم ان (أخاها) د.عبداهللا عمر نصيف 
عضو مجلس إدارة الهيئة إال انها كانت 
تتعامل معنا بشكل مباشر ومنجز، تاركة 
أثرا كبيرا في نفس محدثها أو أخواتها في 
اللجنة النسائية اخلاصة بالهيئة، وكانت 
أختنا (أم جبري) هي وسيطتنا في إجناز 

األمور واألعمال املشتركة معها.
د.فاطمة نصيــف فازت بالكثير من 
العربية  اململكــة  اجلوائز احملليــة في 
السعودية واإلقليمية والعربية واإلسالمية 
وهي عضوة متعددة املواهب، شهد بفضلها 
وبركاتها كل من عرفها أو عايشها أو قرأ 
لها أو تعامل معها، فهي بالفعل شخصية 
عاملة معطاءة دمثة اخللق متواضعة في 
الدعوة والقرآن، ال تكل وال متل ولو على 

حساب وقتها وجهدها وصحتها.

لقد عملت للدار اآلخرة:
املوت باب وكل الناس داخله

يا ليت شعري بعد الباب ما الدار؟

٭ ومضة: د.فاطمة بنت عمر نصيف، رحمها 
اهللا، كانت حتمل دكتوراه في الكتاب والسنة 
مــن جامعة أم القرى وأنا أقف بإكبار أمام 
سيرتها، فلقد حفظت القرآن كامال في سن 
صغيرة، وترأست القسم النسائي بجمعية 
«خيركــم» ألكثر من ٢٥ عاما، وأسســت 
العشــرات من دور حتفيظ القرآن بجدة، 
وترأست اللجنة النســائية بهيئة اإلعجاز 
العلمي في القرآن والســنة، وشاركت في 
املؤمتــرات احمللية واإلقليمية  الكثير من 
والعربية والدولية، لها العديد من املؤلفات 
املختصة بعلوم القرآن، وهي من مؤسسات 

وقف أكادميية تالية لتعليم القرآن الكرمي.

الشــاعر  أفاض أســتاذنا  ٭ آخر الكالم: 
د.عبدالرحمن العشماوي في أبيات شعرية 

بإبراز خصالها اإلنسانية فقال:
العلــم إن ترحلــي أفاطمــة 

فرحلــة ذي اخللــق األجمــل
ورحلــة مــن بذلــت عمرهــا

ألعمــال خيــر ولــم تبخــل
نفســها داعيــة  ورحلــة 

تتــوق إلــى العمــل األفضــل
لكنهــا نزّكيــك  ولســنا 

اجللــي للعطــاء  شــهادتنا 
رحلــت إلــى اهللا وهــو الذي

األكمــل بإحســانه  يجــود 

٭ زبدة احلچي: د.فاطمة نصيف، كانت بال 
منازع أماً للجميع، لكل من عايشها عن 
قرب، ونقول في حقها (شهادة حق) وال 
نزكي على اهللا أحدا، فلقد كانت بالفعل 
«عقــال دعويا مفكرا حكيما وبحرا من 
العلم وعطاء ممتدا ال حصر له»، وهو 
تاريخ أسري وعلمي ودعوي صنع هذه 
املربية، ما أوصل صيتها إلى مشــارق 

األرض ومغاربها.
قرائي األعزاء في كل مكان: نستودع 
الزاهدة د.فاطمة  العابدة  الداعية  اليوم 
نصيف، في ذمة اهللا، وندعو لها عند رب 
رحيم وروح وريحان فهي (خادمة القرآن) 
ومن خاصته وقد حملت القرآن في قلبها 
وكان علــى الدوام مرافقا ملســيرتها، 

وسميت «درة الداعيات»!
لقد صدرت لها حتى اآلن «ثلث القرآن 
املفسر» والباقي حتت اإلصدار، وقد صدر 
لها أيضا كتــاب «أخالقنا في امليزان». 
نعزي اململكة العربية السعودية والبالد 
التي  الفقيدة  العربية واإلسالمية بهذه 
جعلت من القــرآن الكرمي علما وعمال، 
وليكون اآلن أنيســا لها في قبرها إن 

شاء اهللا.
إني داٍع لها فأمِّنوا: اللهم اغفر وارحم 
أختنا د.فاطمة عمر نصيف، وأوســع 
مدخلها وأكرم نزلها، اللهم اجعل قبرها 
روضة من رياض اجلنة، ومنزلتها في 
الفــردوس األعلى من اجلنة في جنات 
النعيم مع النبيني والصديقني والشهداء 
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا. إن العني 
لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك 
يا «درة آل نصيف» حملزونون.. وإنا هللا 

وإنا إليه راجعون.
.. في أمان اهللا.

ومضات

د.فاطمة نصيف

وثمن العلياء والقبول!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني تنظم يومًا صحيًا 
ملوظفيها بالتعاون مع شركة وربة للتجهيزات الطبية

نظمت شركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني يوما 
صحيــا ملوظفيهــا، وذلــك 
بالتعــاون مع شــركة وربة 
الطبية، إحدى  للتجهيــزات 
أبرز شركات توزيع األدوية 
وجتهيــز املستشــفيات في 
الكويت، باإلضافة الى طاقم 
طبي من وزارة الصحة والتي 
قدمت مجموعة من الفحوصات 
والتحاليل املخبرية للموظفني 
الوظائف  وتضمنت: فحص 
احليوية للجسم (ضغط الدم 
ـ النبض ـ احلرارة ـ نســبة 
األكسجني)، وفحص جلوكوز 

الدم (السكري). 
وكانت إدارة الشــركة قد 
عممت مســبقا علــى جميع 
املوظفني في املجموعة موعد 
حضور ممثلي شــركة وربة 

٩-١٢ ساعة من أجل فحص 
السكري.

وقد قام موظفو الشــركة 
وبعض العمالء خالل زيارتهم 
للمعرض بإجراء الفحوصات 
املذكورة أعاله مجانا على يد 

املوارد البشــرية في شركة 
محمد صالح ورضا يوسف 
بهبهانــي، أنــه ومــن ضمن 
إطــار برنامــج املســؤولية 
االجتماعيــة للشــركة الذي 
يركــز على ســالمة وصحة 
موظفيهــا، قامــت الشــركة 
بتنظيم هــذا اليوم الصحي 
الــذي يتاح فيــه للموظفني 
االطمئنان على صحتهم وإلى 
التعرف على األجهزة احلديثة 
للفحص املنزلي التي متكنهم 
من متابعة الوظائف احليوية 
ألجســامهم ومعدالت السكر 
ومستوى ضغط الدم وغيره، 
شاكرا شركة وربة للتجهيزات 
الطبية ووزارة الصحة على 
هذه اللفتة وعلى هذا اليوم 
الصحي الذي كان ناجحا بكل 

املقاييس.

أخصائيني من وزارة الصحة 
ومن شركة وربة للتجهيزات 
الطبية، باإلضافة إلى فحص 

نسبة األوكسجني في الدم.
وبهــذه املناســبة، صرح 
عبداهللا دشــتي مديــر إدارة 

جانب من اليوم الصحي

إلــى صالة عرض ســيارات 
ســوبارو من الســاعة ٩:٣٠
صباحا ولغاية الساعة ٢:٣٠

عصرا وعلى ضرورة حضور 
الراغبني بإجراء الفحوصات 
صائمــني ملــدة ال تقــل عــن 

«احلياة اخلضراء» تدشن أول مشروع للزراعة الهوائية

دشنت أمس شركة احلياة 
الـخـضـــراء أول مـشـــروع 
للزراعــات الذكيــة بالزراعة 
الهوائية في الكويت بعنوان 
«احلياة اخلضــراء»، والذي 
يهــدف بالدرجــة األولى إلى 
تعزيز األمن الغذائي من خالل 
توفير منتجات زراعية صحية 
وعالية اجلودة باستخدام أقل 
كمية من مياه الري ومن خالل 
االستعانة بأحدث األساليب 
التكنولوجيــة تطــورا فــي 
العالم، والتي تســمى تقنية 

.Aeroponic األيروبونك
وقد مت اإلعالن عن إطالق 
وبدء تشغيل املشروع خالل 
حفل االفتتاح الذي أقيم حتت 
رعايــة وبحضــور الســفير 
السويســري لــدى الكويــت 
د.تيزيانو باملليللي في فندق 
سانت ريجيس، حيث حضره 
عــدد من املعنيــني واملهتمني 
الزراعــي واألمــن  بالشــأن 
الغذائــي إلى جانــب العديد 
من رجال اإلعالم والصحافة، 
وتخلل احلفل شرح واف عن 
املراحل املختلفة لهذه التقنية 

االســتثمارية التي تسهم في 
تقدم مجتمعنا».

وأضاف: «ملا كانت الزراعة 
تشــكل أحد املجاالت املهمة 
نظرا الرتباطهــا باثنني من 
أهم األهداف اإلســتراتيجية 
حكومتنــا  تســعى  التــي 
إلــى حتقيقهمــا  الرشــيدة 
فــي إطار الرؤيــة الطموحة 
للدولة «استراتيجية الكويت 
اجلديدة ٢٠٣٥» وهما حتقيق 
األمن الغذائي للبالد وتنويع 

الرئيسية لهذا املشروع. كما 
يســتهدف املشــروع توفير 
منتجــات زراعيــة صحيــة 
وعالية اجلودة بكميات وافرة 
باستخدام أقل كمية من مياه 
الري وبحد أدنى من العمالة 
ومن خالل االستعانة بأحدث 
األساليب التكنولوجية تطورا 

في العالم. 
ومت إجراء بعض التعديالت 
وتأهيــل تقنيــة اإليروبونــك 
Aeroponic (الزراعــة الهوائية 
املطــورة) مــن قبل الشــركة 
CleanGreens السويســرية 
وبالتنســيق   ،Solutions SA
مع شــركة احليــاة اخلضراء 
ليواكــب ذلك بيئة التشــغيل 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
التي تعاني من ارتفاع درجات 
احلرارة ونقص املوارد املائية، 
وللمساهمة في تكريس الكويت 
كمركــز إقليمــي رائــد لألمــن 
الغذائي القائــم على االبتكار، 
والذي يوفر العديد من اخلدمات 
اللوجســتية الذكية في مجال 
الغذاء مثل النظم الذكية للزراعة 

واإلنتاج على مدار السنة.

مصادر الدخل مستقبال».
الزراعــة أحــد  وتشــكل 
املهمــة لالكتفــاء  املجــاالت 
وتأمني الغذاء وتنويع مصادر 
الدخــل، حيث من الضروري 
أكثــر  بنــاء سلســلة غــذاء 
مرونــة واســتدامة من خالل 
االستثمار في أحدث تقنيات 
الغــذاء وتشــجيع التحــول 
املســتدام في النظام الغذائي 
مبنطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وهو أحد األهداف 

مستعينة بأحدث التقنيات تطوراً في العالم.. ممثلة في «األيروبونك» سويسرية املنشأ

السفير السويسري د.تيزيانو باملليللي وعادل اليوسفي ومصعب النصف وخليل الصالح في مقدمة احلضور خالل احلفلالسفير السويسري لدى الكويت د.تيزيانو باملليللي وعادل الشمالي

الفريدة للزراعة أعقبتها دعوة 
لزيــارة املزرعة فــي منطقة 

العبدلي.
وفي معرض تعليقه على 
هذا اإلعالن، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة احلياة اخلضراء 
عادل الشمالي: «يأتي إطالق 
املشروع في إطار رؤية شركة 
الراميــة  احليــاة اخلضــراء 
لالســتثمار فــي املســتقبل، 
ونحن كمســتثمرين محليني 
نســعى للبحث عــن الفرص 


