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«زكاة الفحيحيل»: ٢٥٠ فلسًا 
تكلفة إفطار الصائم

أعلن مدير زكاة 
الفحيحيــل التابعة 
النجــاة  جلمعيــة 
إيهــاب  اخليريــة 
الدبوس عن تنفيذ 
والئــم  مشــروع 
إفطار الصائم داخل 
الكويت في أكثر من 
٢٠ دولة حول العالم.
الدبوس  وأوضح 
أنه سيتم توزيع سالل 
غذائية للمستفيدين 
تضم أهم االحتياجات 

األساســية للشــهر الفضيل من واألرز واملعكرونة 
والعدس والسكر والزيت ومعجون الطماطم والعصائر 

وغيرها من املواد الغذائية األخرى.
وتابع الدبوس تبلغ قيمة الســلة ٧٫٥ دنانير أي 
بقيمة ٢٥٠ فلســا تســتطيع أن تشــارك فــي إفطار 
صائم خارج الكويت، مؤكدا أن توزيع الســالل يتم 
وفق عدد أفراد األسرة بحيث تكفي السلة الشخص 

ملدة شهر رمضان.

إيهاب الدبوس

الدهيم: إقبال جماهيري واسع لزيارة 
معرض «الغذاء واألواني الرمضاني»

يشــهد معرض «الغذاء 
واألواني الرمضاني» إقباال 
جماهيريــا واســعا، حيث 
انطلقت فعالياته ٩ اجلاري 
وتستمر حتى ٢٢ اجلاري، 
تزامنا مع قرب حلول شهر 
املبــارك والــذي  رمضــان 
حتتضنــه أرض املعارض 
الدولية في مشرف مبشاركة 
حشد من الشركات احمللية 
والعاملية املختصة في قطاع 
الغــذاء بنحو ١٤٠ شــركة 
عارضة من مختلف الدول 

مبنتجات واسعة.
وقالت املدير التنفيذي لقطاع التسويق 
واملبيعات في شركة معرض الكويت الدولي 
باســمة الدهيم، في تصريــح صحافي، إن 
املعرض ميثل فرصة مثالية للتعرف على 
الســلع الغذائيــة اجلديدة واملســتلزمات 
األساسية واملنتجات املتنوعة لتلبية وخدمة 
األفراد باعتباره واحدا من احد أكبر الفعاليات 
والتظاهرات في مجال املعارض االستهالكية 
الغذائية التي تشهدها الكويت قبل حلول 

شهر رمضان املبارك.
وذكــرت أن املعــرض يقــدم مجموعــة 
كبيرة ومتنوعة من املواد ســواء املصنعة 
أو املثلجة منها اللحوم والدواجن ومنتجات 
األلبــان واملنتجات العضويــة، إضافة إلى 
معدات الطبخ من قبل الشــركات املشاركة 
احمللية واألجنبية جاءت جميعها لتتنافس 
وتســتعرض منتجاتها حتت سقف واحد 
في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا 

منها القتناص رضا العمالء.
وأشارت إلى أن املشاركة 
فــي هــذا احلــدث بحلتــه 
اجلديدة شــهدت مشــاركة 
الشــركات  مــن  واســعة 
املتخصصة في القطاع جاءت 
من عدة دول تستعرض ما 
هو جديد في عالم األغذية 
من منتجات مصنعة وغيرها 
مــن املنتجــات األجنبيــة 
املماثلــة تلبــي احتياجات 
األفراد، وبينت أن معرض 
«الغذاء واالواني الرمضاني» 
هو أحد املعارض املتخصصة التي تسعى 
لتقدمي ما هو مميز للعمالء واملساهمة في 
تلبية طلب الشركات الرائدة ويقدم للزوار 
واملشاركني فرصة مناسبة لعرض املنتجات 

وتبادل اخلبرات في القطاع ذاته.
وأفادت الدهيم بأن صناعة املواد الغذائية 
لها اقبال كبير في الكويت، حيث تسعى اغلب 
الشــركات في مواكبة التطورات لألسواق 
العاملية ومنافســتها، مؤكدة حرص شركة 
معرض الكويت الدولي على استضافة هذه 
الفعاليات ملا له أثر إيجابي على االقتصاد 

الوطني.
وأكدت حرص القائمني في شركة معرض 
الكويت الدولي للسعي نحو تقدمي معارض 
عالية اجلــودة وتزويد العارضني مبنصة 
فعالــة مبعاييــر عالية لتمكني الشــركات 
املشــاركة فــي املعارض مــن الوصول الى 
غايتهــم وحتقيــق أهدافهــم مــع تلبيــة 

االحتياجات الرئيسية للجماهير.

يستمر حتى ٢٢ اجلاري

باسمة الدهيم

«البابطني» ُتطلق دورتها الـ ١٨ اليوم
تطلـــــق مؤسســـــــة 
عبدالعزيز سعود البابطني 
الثقافيــة اليوم األحد على 
مســرح مكتبــة البابطــني 
املركزيــة للشــعر العربي 
فعاليــات دورتهــا الـــ ١٨
«معجم البابطني لشــعراء 
العربيــة في عصــر الدول 
واإلمــارات ٦٥٦ - ١٢١٥هـ/ 
١٢٥٨ - ١٨٠٠م» وتســتمر 

ثالثة أيام.
وذكــرت املؤسســة في 
بيان لها أن الدورة املقامة 

برعايــة أميرية ســامية تشــهد االحتفاء 
بالشــاعرين ابن ســناء امللــك وابن مليك 
احلموي وتتضمن ثالث أمسيات شعرية 

وندوة أدبية وحفال غنائيا.
ووفق البيان، يلقي وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري كلمة ممثال عن صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعاه، خالل حفل االفتتاح الذي يشهد أيضا 
كلمة رئيس املؤسسة الشاعر عبدالعزيز 
ســعود البابطني وكلمة املشاركني يلقيها 
د.عبدالعزيــز خوجة مــن اململكة العربية 
الســعودية ثم قصيدة الفائزين للشاعرة 
روضة احلاج من السودان فتكرمي الفائزين 

بجوائز املؤسسة.
تدير األمسية الشعرية األولى د.الهنوف 
الهاجري من الكويت ويشــارك فيها سارة 

الزين من لبنان، ود.عارف 
العــراق،  الســاعدي مــن 
العندليــب مــن  وحســني 
الكويت، وأحمد محمد من 
مصر، ومحمد حجازي من 
األردن، ود.مستورة العرابي 

من السعودية.
أما األمســية الشعرية 
الثانيــة فيديرها الشــاعر 
سالم الرميضي من الكويت 
ويشارك فيها د.أحمد بلبولة 
من مصر، وابتهال تريتر من 
السودان، وأسيل سقالوي 
من لبنان، وســمية اليعقوبي من تونس، 
ومحمد البريكي من اإلمارات، ومروة حالوة 

من سورية، ووليد الصراف من العراق.
ويدير األمسية الشعرية الثالثة الشاعر 
فالح بن طفلة من الكويت ويشــارك فيها 
الشعراء أنس الدغيم من سورية، وبدرية 
البــدري من عمان، وجاســم الصحيح من 
الســعودية، ود.صباح الدبي من املغرب، 
وعبداهللا الفيلكاوي من الكويت، ولطيفة 
حساني من السودان، ومنى حسن من مصر، 
وهاجر عمر من العراق، وهزير محمود من 

العراق، ود.أحمد الهاللي من السعودية.
وحتيــي احلفل الغنائي، الذي ســيقام 
في الســاعة الثامنة من مساء يوم االثنني 
بقاعة الشــيخ جابر العلي الثقافي مبركز 
الشــيخ جابر الثقافي، الفنانــة اللبنانية 

والء اجلندي.

بعنوان «معجم البابطني لشعراء العربية في عصر الدول واإلمارات» وتستمر ٣ أيام

عبدالعزيز البابطني

«دعم املخترعني»: 
تزايد براءات االختراع 

الكويتية إجناز للبالد
الكويتية  أعربت اجلمعية 
لدعــم املخترعــني واالبتكار 
االعتــزاز والفخر باملبتكرين 
والكويتيــني إلى نالوا براءات 
اختراع عاملية مؤخرا، مؤكدة أن 
ازدياد أعدادهم مؤشر إيجابي 
على أن الكويت مليئة باملواهب 
الواعدة ولديها قدرات بشرية 

إبداعية وكفاءات مميزة.
وقالت عضوة مجلس إدارة 
اجلمعية أمينة البلوشــي، إن 
حصول حصــل ٥ مخترعني 
براءات اختراع  كويتيني على 
عاملية في مجاالت طبية وتقنية 
وتكنولوجية مختلفة، مبعث 
فخر واعتــزاز إجناز علمي 

يسجل للكويت.
أن  البلوشــي  وأكــدت 
املخترعني واملبتكرين الكويتيني 
قاموا بجهود كبيرة ومميزة في 
مجال مجال االبتكار والتطوير.

«الهالل األحمر» تفتتح ١٦ محًال في «القدس»
رام اهللا - «كونا»: بدأ وفد من جمعية الهالل 
األحمر الكويتي زيارة إلى فلسطني أمس تستمر 
يومني الفتتاح عدد من املشــاريع بدعم كويتي 
إلى جانب عقد لقاءات متعددة وزيارة عدد من 

املؤسسات.
ووصل أعضــاء الوفد إلــى مدينة (أريحا) 
الفلســطينية قادمــني مــن األردن عبــر معبر 
(الكرامة)، حيث جرى لهم استقبال رسمي في 
معبر (أريحا) ومن ثم توجهوا إلى مدينة (رام 
اهللا) والتقوا فور وصولهم رئيس جمعية الهالل 
األحمر الفلسطيني د.يونس اخلطيب وعددا من 
مسؤولي اجلمعية. وقال رئيس جمعية الهالل 

األحمر الكويتي د.هالل الســاير في تصريح لـ 
(كونا) إن الوفد حضر إلى فلسطني بدعوة من 
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وسيفتتح ١٦
محال جتاريا في مدينة (القدس) احملتلة جرى 
ترميمها بدعم من غرفة جتارة وصناعة الكويت.

وأضاف الساير أن الوفد سيزور اليوم األحد 
مدرسة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني لتعليم 
وتأهيل الصم وسيجري جولة في املستودعات 
املركزيــة ومؤسســات أخــرى تابعــة للهــالل 
وســيفتتح وحدة العنايــة املكثفة لألطفال في 
مجمع فلسطني الطبي مبدينة (رام اهللا) بتبرع 

سخي من أحد الكويتيني.

وفد اجلمعية سيلتقي مسؤولني فلسطينيني خالل زيارته التي تستمر يومني

KILAW احتفلت بتخريج ٦٣٠ خريجًا وخريجة بالدفعة الـ ٩
آالء خليفة

القانــون  احتفلــت كليــة 
KILAW العامليــة الكويتيــة 
التاســعة  الدفعــة  بتخريــج 
بكوكبة جديدة من خريجها بلغ 
عددهم ٦٣٠ خريجا وخريجة 
مــن برنامــج البكالوريــوس 
واملاجســتير وذلــك في حفل 
مميز نظمتــه الكلية عل مدار 
يومني برعايــة وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني الذي 
اناب عنه باحلضور امني عام 
مجلس اجلامعات اخلاصة عادل 
البدر وبرعاية وحضور وزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية ووزير الدولة لشؤون 
املاجــد  النزاهــة عبدالعزيــز 
ورئيــس مجلس امنــاء كلية 
القانون الكويتية العاملية د.بدر 
اخلليفة وأعضاء مجلس األمناء 
ورئيس الكلية أ.د.محمد املقاطع 
وعميــد الكلية وأعضاء هيئة 
التدريــس وممثلي اجلامعات 
الزميلــة واولياء امور الطلبة 

املكرمني.
في البداية، أوضح رئيس 
مجلــس امناء كليــة القانون 
د.بــدر  العامليــة  الكويتيــة 
اخلليفــة ان االجيــال احلالية 
مــن اخلريجــني واخلريجات 
هــم الذين يعــول عليهم بناء 
الوطــن في املســتقبل واألخذ 
بيده ليصبح في مصاف الدول 
املتقدمــة. وخاطــب اخلليفة 
ابناءه اخلريجني واخلريجات 
قائال: لقــد تعودت ان أحتدث 
معكــم بــروح األب وكلماتــي 
نابعة من القلب الى القلب، لقد 
حصلتم على الشهادة ووصلتم 
الى حلظة التخرج بعد رحلة 
دراســية امتــدت ملــدة ٤ أو ٥

سنوات ولكنها ليست النهاية 
امنا البداية ملرحلة جديدة في 
االنخراط بسوق العمل واثبات 
جدارتكم وكفاءتكم في مواقع 
العمل التي ســتلتحقون بها، 

٢٥٠ طالبا في ١ مارس ٢٠١٠.
وأوصى اخلليفة اخلريجني 
بأن يكونوا خير سفراء لكلية 
القانون الكويتية العاملية في 
مختلــف مواقــع العمــل التي 
سيلتحقون بها وان يشعروا 
دوما باالعتزاز كونهم خريجي 
KILAW وان يكونوا على تواصل 
دائما مع الكلية وأساتذتها، كما 
أوصاهم بحب الكويت وخدمة 
الوطن واإلخالص في العمل من 

أجل تطويره.
مــن ناحيته، قــال رئيس 
كلية القانون الكويتية العاملية 
د.محمــد املقاطــع: مــرة تلو 
األخرى نقــف امامكم في مثل 
هذا االحتفــال احتفاء بكوكبة 
جديدة من خريجات وخريجي 
كلية القانون الكويتية العاملية، 
وهم الطلبة الذين التحقوا بهذه 

الكلية قبل ٤ سنوات.
اخلريجــني  وخاطــب 
واخلريجات قائال: هذا امليزان 
اليــوم فــي  الــذي حتملــوه 
ضمائركم بعد حصولكم على 
هذه الشهادة يجب ان يستمر 
متوازنا وال يختل، ستجدون 
اسبابا كثيرة حتاول ان متيل 
بكم يسارا او ميينا حتى يختل 
هذا امليزان وحتى تشهدوا بغير 
احلــق ورمبــا تقولــون ما ال 

اليوم في القضاء سواء رجال 
او نســاء، وكذلك فــي النيابة 
العامة والتحقيقات والفتوى 
والتشريع وفي مرافق الدولة 
املختلفــة، وهــم مدعــاة فخر 
واعتزاز ان نشــاهد خريجينا 

في تلك املواقع.
ونيابة عن اخلريجني، ألقت 
اخلريجة اسراء بولند كلمة في 
اليوم االول للحفل، اكدت من 
خاللها ان اهللا سبحانه وتعالى 
صاحب النعم ذو اجلود والكرم 
لــم يجعــل منزلة اهــل العلم 

كمنزلة غيرهم من البشر.
ووجهت بولند حتية اجالل 
واحتــرام وتقديــر وعرفــان 
العضاء هيئة التدريس بالكلية 
علــى جهودهــم املتواصلــة 
على مدار الســنوات املاضية، 
وخاطبــت زمالءها اخلريجني 
قائلة: ها هو احلاضر واملستقبل 
بني أيديكم، فلنتعاهد على بذل 
كل اجلهود وتسخير كل الطاقات 
لتغيير املستقبل ورفعة وطننا 
الغالي ونكون اللبنة الصاحلة 
في بنائه، دعونا نبتهل للعلي 
القدير بالدعاء أن يوفقنا جميعا 
ويجعلنا وإياكم جنودا للدفاع 
النــاس ولنكون  عن حقــوق 
صوت احلــق لتحقيق العدل 

ونصرة املظلومني.
وفــي اليــوم الثاني حلفل 
اخلريجــني، ألقــت اخلريجــة 
حنــان املال كلمــة وجهت من 
خاللهــا الشــكر والتقدير الى 
ادارة كليــة القانون الكويتية 
العامليــة واعضــاء الهيئتــني 
االدارية والتدريسية ملا بذلوه 
مــن دعــم وتشــجيع وتهيئة 

البيئة التعليمية املناسبة.
املــال ان كليــة  وذكــرت 
القانــون الكويتيــة العاملية 
دللت علــى عامليتها بوجود 
تلك النخبة النوعية من هيئتها 
التدريســية الفريــدة، التــي 
تشــكلت من علماء واساتذة 
ينتمون الى مدارس قانونية 

وثقافات وخبرات شتى.

تعرفون وتدعون ما ال تعلمون، 
وكل ذلك ألجل أمر لســتم من 
حملتــه وال من اربابه، فيجب 
ان يكون احلق والعدل هما ما 
تسعون اليهما وحتققونهما.

ووجه د.املقاطع النصيحة 
واخلريجــات  للخريجــني 
باحلرص على الوقوف مع احلق 
دوما والدفــاع عن املظلومني، 
الفتــا الــى ان كليــة القانون 
الكويتيــة العامليــة حرصــت 
علــى توفيــر كل االمكانيــات 
واوجــدت تعليمــا باللغتــني 
العربيــة واالجنليزيــة، كمــا 
وفرت افضل االساتذة وتقدم 
تدريبا ميدانيا لطالبها، فضال 
عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 
جامعات زميلة في مختلف دول 
العالم زاد عددها مؤخرا على 
١٢ جامعــة زميلة مــن اوروبا 
العربيــة  وأميــركا والــدول 
التعاون في  لتوطيد اواصــر 
مجال تدريس القانون وتبادل 

اخلبرات والثقافات.
وكشف د.املقاطع ان الكلية 
قامت حتى يومنا هذا بتخريج 
٣٢٠٠ خريج وخريجة على مدى 
١٢ عامــا من عمر الكلية، الفتا 
الى ان معظمهم تبوأوا اماكن 
ومناصب عليا في الدولة، الفتا 
الى ان الكثيــر منهم يعملون 
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وهنا يكمن التحدي احلقيقي 
فال بد ان يكون لديكم استعداد 
إلثبات ذاتكــم وجدارتكم في 
تطبيق ما تعلمتوه في اروقة 
الكليــة مبواقــع عملكــم فــي 

املستقبل.
وشــدد اخلليفــة علــى ان 
التميــز والنجــاح ليس فقط 
باحلصــول علــى وظيفة بعد 
التخــرج وامنــا بالتجــارب 
واحملاولــة مرة تلــو األخرى 
وسيتمكن اخلريج من حتقيق 

اهدافه املستقبلية.
وعلى صعيد متصل، أشار 
اخلليفــة الى ان كلية القانون 
الكويتية العاملية سعت لفتح 
مجــال العمــل امــام خريجي 
القانــون، موضحــا ان هــدف 
الكليــة تخريــج كوكبــة من 
القانونيــني ســنويا قادريــن 
على خدمة الكويت ورفع اسمها 
عاليا بني الدول، مشيرا الى ان 
القائمني علــى الكلية واجهوا 
حتديــات عنــد انشــائها مــن 
بيروقراطيــة وصعاب، ولكن 
كان هناك اصرار، مشيرا الى ان 
أكبر التحديات التي واجهوها 
فــي البداية عند حتديد موعد 
الدراسة وكان هناك اصرار على 
عدم تغيير املوعد ومت استقبال 
اول دفعــة بالكلية مكونة من 


