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«زين» الراعي الرئيسي لـ «قوت ماركت»
أعلنت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
الرئيســية  عــن رعايتهــا 
للموســم اجلديد من «قوت 
ماركت» احلــدث األبرز من 
نوعه الذي عاد بعد انقطاع 
عامني في مركز الشيخ جابر 
األحمــد الثقافي مبشــاركة 
١٠٠ مشــروع كويتي مميز 
وحضور جماهيري ضخم من 
العائالت والشباب واملهتمني 
مبجاالت الزراعة العضوية 
واملشــغوالت  والتغذيــة 

اليدوية.
مــن  «زيــن»  وكانــت 
الرئيســيني  الداعمــني  أول 
لهــذه البــادرة املجتمعيــة 
الفريــدة من نوعها على مر 
السنوات السابقة، وحرصت 
على التواجد في نســختها 
اجلديدة التي عادت بشــكل 
أكثر إبداعــا، وذلك انطالقا 
الشاملة  من استراتيجيتها 
للمســؤولية االجتماعيــة 
واالستدامة لتشجيع الطاقات 
واملواهب احمللية واملساهمة 
في تقدمي جيل من الشــباب 
الكويتي القادر على املشاركة 
في تنمية االقتصاد الوطني 

بكفاءة.
وتواجــدت «زيــن» في 
«قوت ماركت» عبر جناحها 
اخلاص، والــذي قدمت من 
خاللــه العديد مــن األلعاب 
التفاعلية لألطفال والعائالت، 
لتخلق جوا فريدا من املتعة 
والتقــارب مــع اجلمهــور، 
عالمتهــا  قيــم  وتعكــس 
التجارية «زين عالم جميل» 
من خالل تفاعلها مع املجتمع، 
كما قامت الشركة باستعراض 
أحدث حمالتها التســويقية 
وباقــات MAX اجلديدة كليا 
التي تقدم أكبــر مكتبة من 
الترفيه والرياضة  محتوى 
وإنترنت ٥G فائق السرعة 
مع أحــدث أجهزة اإلنترنت 

في باقة واحدة.
ويهدف «قــوت ماركت» 
بشــكل رئيســي إلى نشــر 

وتعتبر شــراكة «زين» 
مع هذا احلدث املميز إضافة 
كبيــرة لسلســلة البرامــج 
واملبــادرات التــي تدعمهــا 
وتشــجعها بشكل متواصل 
لتحفز الطاقات احمللية على 
دفع منتجاتهم الوطنية مبا 
يعود بالنفــع على اقتصاد 
الدولة، وخاصــة أن «قوت 
أعدادا  ماركــت» اســتقطب 
غفيرة من اجلماهير الشغوفة 
بالتعرف على املنتجات التي 
مت تصنيعهــا محليا بإدارة 
الكويتــي، والتي  الشــباب 
وصلت إلى ما يقارب ١٨٫٠٠٠

زائر في املساحات اخلضراء 

مبركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي.

وتقدم هذه املبادرة فرصة 
الكويتي  حقيقية للشــباب 
منتجاتهــم  الســتعراض 
احمللية والتعرف على آخرين 
يشــاطرونهم الشغف ذاته، 
حيث ال يرتكز املعرض على 
استعراض املنتجات فحسب، 
بل يشكل جتمعا رائعا لتبادل 
وطرح األفكار، ويقدم نقطة 
جذب للجمهــور من جميع 
علــى  للتعــرف  األعمــار 
املنتجــات الغذائية احمللية 
وإبداء آرائهم ملصنعيها وجها 

لوجه.

مبشاركة ١٠٠ مشروع كويتي مميز وحضور جماهيري ضخم

املوسم اجلديد استقطب أعدادا غفيرة من اجلماهير

مسؤولو «زين» في جناح الشركة

التوعيــة حول منط احلياة 
الصحي واستهالك املنتجات 
العضويــة والصحيــة من 
خالل تقدمي فرصة ألصحاب 
املشاريع احلرفية والزراعية 
واملشغوالت اليدوية لعرض 
منتجاتهــم املصنعة محليا 
فــي مكان واحــد، باإلضافة 
إلــى كونــه جتمعــا فريــدا 
مــن نوعــه لتبــادل وطرح 
األفكار بني محبي ومصنعي 
الغذائيــة احملليــة،  املــواد 
ممــا يجعلــه املــكان األمثل 
ألصحاب الشركات الصغيرة 
الســتعرض  واملتوســطة 

منتجاتهم وخدماتهم.

«الطموح ثنائية اللغة»: تعليمنا اجليد ينمي الطفل بأكمله

أوضحت مدرسة الطموح 
ثنائيــة اللغــة أن العمليــة 
التعليمية لديها تقدم تعليما 
جيدا ينمــي الطفل بأكمله، 
مشــيرة إلــى االعتقــاد بأن 
األطفال الصغــار يتعلمون 
بشكل أفضل في بيئة يشارك 

فيها اجلسد والعقل.
وأضافت املدرسة في بيان 
صحافي: يضمــن املعلمون 
الناطقون باللغة اإلجنليزية 
لدينــا أن يصبــح طالبنــا 
علــى درايــة جيــدة باللغة 
اإلجنليزية ويطورون طالقة 
اللغة. تدرك هيئة التدريس 
لدينــا مــن املعلمــني ذوي 
اخلبرة واملؤهلني أن األطفال 
الصغار هم متعلمون فعالون 
بشكل طبيعي إذا سمح لهم 

الدراســية جنبــا إلى جنب 
مع عمل الطالب وممارستهم 
محور تركيزنا، فإننا نقدم كل 
شهر أيضا أنشطة متعددة 
في الفصول توفــر القيادة 

وتعزز التواضع والصداقة.
وأشارت مدرسة الطموح 
ثنائية اللغة إلى أن: فصولنا 
الدراســية نظيفة ومجهزة 
جيدا ومعقمة باستمرار. ومن 
بني بعــض املرافق املتميزة 
التي نقدمها ملعب كرة قدم، 
مســبح آمن، منطقــة لعب 
مخصصة، مساحة متعددة 
األغراض، مكتبــة للطالب، 
مركــز تعليمي محفز وغير 

ذلك الكثير.
وختــم البيــان: نأمل أن 
تزورنــا لتفقــد منشــآتنا 
وتلتقــي مبوظفينــا ذوي 
اخلبــرة. مدرســة الطموح 
ثنائية اللغة القبول مفتوح 
من صــف احلضانة للصف 

اخلامس.

معلمو املدرسة الناطقون باإلجنليزية يطورون طالقة اللغة لدى الطلبة

باالستكشــاف واالكتشاف 
واإلبداع في البيئات القائمة 

على اللعب.
وتابعــت: بينمــا يظــل 
التدريــس فــي الفصــول 

تشكيل مجلس إدارة جمعية القيروان
برئاسة أنور العازمي والشطي نائبًا

محمد راتب

مت تشكيل مجلس إدارة 
جمعية القيروان التعاونية 
أنــور حمـــــود  برئاســة 
العازمــي، ووليد يوســف 
الشــطي نائبــا للرئيس، 
وعبــداهللا عــزام العازمي 
أمينا للســر، وفهد مطلق 
الصفران أمينا للصندوق، 
وأحمد حسن الفارس رئيسا 
للجنة املشــتريات، وفهد 
محمد العنزي رئيسا للجنة 
االجتماعية، وعبدالعظيم 
غدنــان الشــمري رئيســا 
املاليــة واإلدارية  للجنــة 
وجلنــة املشروعــــــــات 
الصغيرة، وعضوـــية كل 

القيروان وتقدمي اخلدمات 
للمساهمني ورواد اجلمعية.
وبهــذه املناســبة، رفع 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
القيــروان التعاونية أنور 
حمــود العازمــي أصــدق 
إلى  التهانــي والتبريكات 
مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وإلى 
مقام سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، وإلى الشعب 
الكويتي مبناسبة رفع العلم 

ايذانا باألعياد الوطنية.
وقــال: نحــن وزمالئي 
اإلدارة  أعضــاء مجلــس 
التطوير  ســنعمل بنهــج 
وتقــدمي اخلدمــات ألهالي 
املنطقة، والريادة والصدارة 

في أرقام املبيعات واألرباح 
احملققة، مشيرا إلى أن في 
جعبة مجلس اإلدارة الكثير 
من املشروعات املستقبلية 
التي ترقى لتطلعات أبناء 

القيروان.
وذكر أن جمعية القيروان 
ســتحدث نقلــة نوعيــة 
علــى جميــع املســتويات 
واخلدميــة  التســويقية 
واإلنشائية واالجتماعية، 
وأبوابنــا مفتوحة جلميع 
االقتراحات البناءة، مشددا 
علــى أن املرحلــة املقبلــة 
تتطلــب تضافــر اجلهود 
لالستمرار في التربع على 
القمــة وحتقيق مكاســب 

إضافية ونوعية.

العازمي لـ«السر» والصفران لـ«الصندوق»

أنور العازمي

من ســلمان الفــي العنزي 
العنزي،  ونــزال جدعــان 
وقــد تعهد اجلميــع ببذل 
املزيــد من اجلهــد خلدمة 
العمل التعاوني في جمعية 

يســألني األخ العزيز إبراهيم 
املانع عن كتابتي لكثير من املفردات 
الكويتية وتوظيفها في جمل توضح 

معناها هذه األيام، فما السبب؟
قارئي الكرمي: وجدت اآلن مبا 
ال يقبل الشك أن جيلنا احلالي بدأ 
يترك كثيرا مــن كلمات األجداد 
واآلباء القدمية في لهجتنا بعد أن 
دخل علينا كم هائل من املفردات 
التي تستخدم وهي باألساس ليست 

من كلمات أهل الكويت!
أنا أعرف أن هناك كلمــات كويتية صعبة مثل (أزكومبي.. 
اشاليتي.. چمبازي)، وهو الشخص املتالعب، وكما يقول اخوتنا 

املصريون يلعب بالبيضة واحلجر، وياكثرهم هاأليام!
كما ان هناك كلمات كويتية قدمية جدا مثل (ابطيني) الذي 
يحب األكل بشراهة ونهم أو خذ مثال (إمهتمل) الذي ال يعتني 
مبالبسه!.. كل هذا موجود وكما نقول تيش بريش.. على الهبني؟

وأيضا هناك كلمات تضحك مثل الشخص السمني (طمبحله)، 
او خذ مثال يضحك (يتكعكع) وال املتني فايدنا وال الذي يتعدع 

اي يقهقه وكالهما على الهبني!
اليوم سآخذكم في (چولة) مع املتالزمة (على الهبني).

فماذا يعني الكويتي عندمــا يقول لك: في نهاية كالمه كل 
هذا «على الهبني»؟

اهللا يرحم أستاذنا حمد السعيدان صاحب املوسوعة الكويتية 
املختصرة في اللهجة الكويتية الذي فسر (هبني)، ال شيء، فالن 
ما عنده إال (الهبني) أي ال ميلك سوى االدعاء والتظاهر، وهي 
لفظة سواحلية أصلها (هبانا) تقال للنفي ومبعنى ال يوجد شيء.
وهــذا يعني ان معنى (على الهبني) هو الذي ال حاصل منه وال 
حقيقة له، وفالن ما بيده إال الهبني، اي ليس عنده شيء، وفي 

املثل الكويتي قالوا: احصد هوا وكّوم كدوس!

٭ ومضة: لهجتنا الكويتية القدمية حلوة وجميلة، خذ على سبيل 
املثال مفردة (على الهبني) التي يتداولها أهل الكويت في أحاديثهم.

ويقال ان (على الهبني) جاءت من (الهباء املنثور).
إذن دعونا نســتعرض عددا من القضايا التي تشكل على 

املواطن أولوياته وضايعة على الهبني.
- املواطن (معرس) يتقدم لطلب السكن ويحصل عليه وهو (جد) 

ويضيع عمره وطلبه السكني على الهبني!
- التعليم.. ال تربية وال تعليم وكم هائل من التجريب دون دراسات 

محكمة وتقوميية وتقييمية.. وأجيال 
تخرج ســطحية مع الدمج وجنح 
جنح في جائحة كورونا.. مستقبل 

مظلم وعلى الهبني.
- ارتفاع األسعار.. كل يوم هناك 
زيادة في األســعار دون ضابط، 
أما آن األوان للتسعير؟.. فلوسنا 

ضايعة على الهبني.
- بعد إجازة منتصف السنة األخيرة 
وماليني السيارات جتوب الشوارع 
وضاعت كل احللول املقترحة على 

الهبني.
- جتارة اإلقامات، بعد اجلائحة زاد عدد الوافدين، ما يشــكل 
خطورة على األمن الداخلي، يقولون احلل في تأشيرة تكشف 
التزوير.. وإذا ما كشــفت رحنا في أعماق الهبني، ألن املاء زاد 

على الطحني وعلى الهبني؟
- الرعاية الصحية: ال حل إال بالتأمني للوافد وإعادة تشــغيل 
املستشــفيات واملراكز الصحية في املناطق بأسلوب عصري 
ومتحضر ال مجال فيه للواسطة حتى ال نصير ضحايا على الهبني.

٭ آخــر الكالم: من أجل الكويت على كل مواطن ومســؤول أن 
يتحمل مهامه ومسؤولياته وواجباته الوطنية والوظيفية حتى 

ال يضيع كل تخطيطنا على الهبني.

٭ زبدة احلچي: آن األوان أن نصحح سوء اإلدارة احلكومية من 
خالل (املوظف) الكويتي الذي ال يقبل الرشوة والواسطة ولنصحح 
مســار التنمية في بلدنا مبزيد من اجلهد واإلخالص والوالء 
واالنتماء فرصة تاريخية حتى ال تضيع اجلهود اإلصالحية على 
الهبني أمام أهل احملسوبيات والفاسدين واحلسم كل احلسم 
لــكل وافد ميارس دورا أكبر من دوره، و«يا غريب كن أديب» 
ولنطبق القانون على اجلميع، فاحلقيقة ماثلة في مثلنا الشعبي 

«من أمن العقوبة أساء األدب».
في ٢ أغســطس ١٩٩٠ وجدنــا ان كل ما قدمناه ضاع أمام 
أعيننــا (على الهبني).. اللهم إال قلة مــن الدول العربية احلرة 

الشريفة وقفت معنا!
قارئي الكرمي فــي كل مكان: ركز وافهم وطبّق وحاذر في 
استشراف مستقبلك حتى ال يضيع كل جهدك على الهبني الننا 

نعيش زمن الهبني يا صاحبي!
.. في أمان اهللا.

ومضات

على الهبني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«طب وجراحة العيون الشامل الـ ٢٢» ينطلق ٩ اجلاري
عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن استشــاري طــب 
العيــون ورئيس  وجراحــة 
املؤمتر الـ  ٢٢ لطب وجراحة 
الشــامل د.فيصــل  العيــون 
اجلســار عن انطالق املؤمتر 
الذي تستضيفه الكويت حتت 
رعايــة وزير الصحة د.أحمد 
العوضي ٩ اجلاري وعلى مدار 
٣ أيام فــي فندق «وولدورف 

استوريا» مبجمع األڤنيوز.
وذكر اجلسار في تصريح 
صحافي أن املؤمتر يضم جميع 
تخصصــات طــب وجراحــة 
العيــون، وســيناقش آخــر 

بني أطباء العيون الكويتيني 
دول  مبختلــف  وزمالئهــم 
العالــم، الفتا الــى أن املؤمتر 
سيناقش آخر ما مت التوصل 
إليه في البحث العلمي بجميع 

تخصصات العيون.
وأفاد اجلســار بأن هناك 
مشاركات من نخبة من االطباء 
مــن دول مختلفة فــي العالم 
واملنطقة والكويت، حيث ستتم 
مناقشة آليات وطرق حديثة 
في العــالج، فضال عن اجراء 
بعــض العمليــات اجلراحية 
املعقدة في تخصصات القرنية 
والشبكية. وأوضح أن املؤمتر 
سيشــهد عقــد ١٠ ورش عمل 

للتدريب على بعض العمليات، 
والتي يشــرف عليها جراحو 
عيــون متخصصــون، داعيا 
جميــع أطبــاء العيــون الى 
التســجيل واملشاركة في هذا 
املؤمتر ملا له مــن منفعة في 
االرتقاء بالتخصص ومناقشة 

أهم تطوراته.
وأشار اجلسار إلى اجتماع 
ســيعقد على هامش املؤمتر 
بني الروابط اخلليجية لطب 
وجراحــة العيون لتنســيق 
بعض األهداف املشتركة، فضال 
عن التنســيق لتبادل برامج 
التدريب لألطباء لالســتفادة 

من اخلبرات املتنوعة.

د. فيصل اجلسار

التطــورات الطبيــة فــي هذا 
التخصــص. وبــني اجلســار 
أن الهــدف مــن هــذا املؤمتر 
هــو تطوير وتبادل اخلبرات 


