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تنظمه «إكسبو -تاج» خالل الفترة من  16إلى  18الجاري في «األڤنيوز»

راع بالتيني ملهرجان
«ٍ »MTC Hygiene
الطفل الثاني ومستشفى األمومة وشركات
«ناصر محمد الساير» و«املنيس» رعاة ذهبيون
أعلنــت شــركة MTC
 Hygieneرعايتها البالتينية
لـ «مهرجان الطفل» الثاني،
كمــا أعلنــت كل من شــركة
«ناصر محمد الساير للمواد
الغذائية» ،و«مؤسسة املنيس
للتجارة العامة» ومستشفى
األمومــة رعايتهــا الذهبية
للمهرجان الذي تنظمه شركة
«اكســبو -تاج» للمعارض
واملؤمترات مبجمع األڤنيوز
خــال الفترة مــن  16إلى 18
اجلاري ،مبشــاركة واسعة
من اجلهات والشركات ذات
االختصاص.
MTC Hygiene

وقالت مديرة التسويق
التنفيذيـــة فـــي الشـــركة
الصناعـــــية للمنتجـــات
الطبية  MTC Hygieneالراعي
البالتيني ملعـــرض الطفل
الثانـــي ،عـــا بعدراني ،إن
الشـــركة تهـــدف من خالل
هذه الرعاية واملشاركة إلى
إظهـــــار املزيد من االهتمام
بالســـوق الكويتي واملرأة
الكويتيـــة حتديدا.
وحــول املنتجــات التي
ســتقدمها الشــركة خــال
املهرجان ،أوضحت بعدراني،
انه ســيتم طــرح حفاضات
«دارلينغز» اخلاصة باألطفال
بأحجــام مختلفة (عائلي -
جامبو  -عمالق) ،وشراشف
االمتصاص ،واملناديل املبللة،
وحفاضات الشورت ،الفتة
إلــى أن «دارلينغــز» هــي
عالمة رائدة وعريقة مبجال
حفاضــات األطفــال ،وهــي
حاضرة في السوق الكويتي
منذ أكثر من  40عاما.
وأفــادت بعدرانــي ،بأن
الشركة تقوم بإنتاج تشكيلة
واسعة من مستلزمات األطفال
التــي تتناســب مــع جميع
احتياجــات األم وحتافــظ
على صحــة طفلها وراحته

عال بعدراني

د.سعيد راتب

عبدالكرمي زغل

ابتداء من حفاضات الرضع
حتى سن الـ  24شهرا مرورا
بحفــاض شــورت ملبتدئي
املشــي ومنتجــات العناية
بالطفل كالشــامبو ،ورغوة
الشعر واجلسم ،واللوشن،
والزيت ،وسائل االستحمام،
وبودرة األطفال ،والكولونيا،
وكــرمي مكافحــة الطفــح
اجللــدي ،واملناديل املبللة،
والعيدان القطنية ،إضافة إلى
قيامها بتصنيع مياه شرب
غنية باملواد األساسية الالزمة
لألطفــال واخلالية من مادة
الفلوريد.

واخلصومات اخلاصة على
عيــادات جراحــة الســمنة،
والبالون الذكي للتخسيس،
وعيادة اجللدية.

مضمار اجلودة وتلبي رغبات
هذه الشريحة املهمة بالنسبة
لها ومنها (لواكر ـ )Loacker
و(أسترا ـ  )Astraو(كافلير
ـ  )Cavalierو(ســيدرينكا ـ
.)Cedrinca

مستشفى األمومة

بــدوره ،قــال الرئيــس
التنفـــيذي واستـشـــاري
اجلراحــة فــي مستشــفى
األمومة ،د.ســعيد راتب إن
مستشــفى األمومــة يتطلع
مــن خالل رعايتــه الذهبية
ومشــاركته فــي املهرجان،
إلى تقدمي أفضل خدمة طبية
بتكلفة مناسبة ،عالوة على
تقدمي التوعية لألم والطفل
واألسرة في الكويت من خالل
مجموعة من النصائح الطبية
البسيطة املمكن تطبيقها في
احلياة اليومية.
وأضــاف ان املستشــفى
سيقدم كذلك عروضا خاصة
لــزوار املهرجان على جميع
عياداته ،فضال عن العروض

ناصر محمد الساير للمواد
الغذائية

مــن جهتــه ،قــال املدير
التجاري في شــركة «ناصر
محمــد الســاير للمــواد
الغذائية» ،عبدالكرمي زغل،
إن الشركة تتطلع من خالل
رعايتها الذهبية للمهرجان
ومشاركتها فيه ،إلى التواصل
املباشر مع املستهلك وخاصة
مــع األطفــال ،إضافــة إلــى
ســعيها الدائم إلرضاء هذه
الشريحة املهمة بالنسبة لها
في املجتمع الكويتي ،والتي
من خاللها حترص على كسب
ثقة عمالئها بتقدمي منتجات
عالية اجلــودة مبواصفات
استثنائية وأسعار منافسة
تالئم ميزانية معظم العمالء،
مشيرا إلى أن الشركة ستقدم
عروضها طوال فترة املهرجان
فضال عــن تقدميها مفاجآت
لألطفال األعزاء سيعلن عنها
في حينها.
وأضاف زغل ،ان الشركة
ستقدم كذلك خالل املهرجان،
أصنافــا مــن املنتجــات
املبتكرة اجلديــدة والراقية
ذات النكهــات املختلفة التي
تتجاوز توقعات العمالء في

مؤسسة المنيس للتجارة العامة

مــن جانبــه ،قــال مدير
املبيعات في «مؤسسة املنيس
للتجارة العامة» عبداللطيف
املنيس ،ان املؤسســة وهي
راع ذهبي للمهرجان ،حترص
على تقدمي منتجات صحية
لألطفال ومشاركتهم الفرحة
كل عــام ،الفتــا إلــى ان هذا
املهرجان يعد املناسبة األهم
لتعبر الشــركة عن نفســها
ومنتجاتها اخلاصة باألطفال،
إذ ستقدم لهم املنتج الصحي
رقائق العدس (بوبادومس)
كخيار مهم للوجبة الغذائية
الصحية.
وأضــاف املنيــس ،ان
املؤسسة ستطرح خالل هذا
املهرجــان ،منتجات شــركة
ميجي من (هالو باندا -يان
يان) وتوزيعهــا على زوار
املهرجــان مجانــا ،موضحا
ان جديد الشركة هذا العام،
هو الـ «بوبادومس» املنتج
الصحي لألطفال ،ألنه خال
من الكوليسترول والغلوتني
ومن دون مواد حافظة وغني
باأللياف والبروتني.

شارك في الفعالية الرياضية الخيرية للسنة الثانية على التوالي

مركز بورشه الكويت يدعم مبادرة «»RunKuwait
شــارك مركز بورشــه
الكويت ،شــركة بهبهاني
للســيارات ،مــع إحــدى
أبرز الفعاليات الرياضية
اخليريــة فــي الكويــت
دعمــا
«»RunKuwait
للمبادرة اخليرية السنوية
التــي تنظمهــا «مجموعة
فوزية السلطان الصحية»
 ،FSHNوهي مجموعة عناية
صحية رائدة وغير ربحية
في الكويت .وقد ساهمت
الفعالية التي أقيمت يوم
السبت املوافق  11نوفمبر،
وبحضور 3002 ،مشارك،
في جمع األموال لدعم عالج
األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصــة والعنايــة بهــم
عبــر إعــادة تأهيلهم في
«مركــز تقييــم وتأهيــل
األطفــال»  CERCالتابــع
لـــ «مجموعــة فوزيــة
السلطان الصحية».
وتعليقــا على الرعاية
للسباق ،قال السيد هاني
مرعــي ،مدير التســويق
لدى مركز بورشه الكويت:
«نفتخر في مركز بورشه
الكويت باملشاركة للسنة
الثانية على التوالي لدعم
قضيــة مجتمعيــة تدمج
بني سمات األداء واإليثار
ومن خالل حــدث خيري
ومرح مبشاركة العديد من
أفراد املجتمع ومن مختلف
األوساط».
ويأتــي دعــم مبــادرة
« »RunKuwaitاخليريــة
ضمــن إطــار املســؤولية
االجتماعية للشركة ،والتي
تندفع بإميانهم وهدف دعم

أعداد غفيرة من املتسابقني قبل انطالق ماراثون « »RunKuwaitالذي شارك مركز بورشه في رعايته

جانب من السباق

القضية النبيلة التي تسعى
لهــا املبــاردة .وجنحــت
مبادرة « »RunKuwaitفي
األعوام الســبعة املاضية
بدعــم قضايــا مجتمعية
مختلفة .ومنذ عام ،2013

عمــل الســباق على جمع
األموال لدعم جهود «مركز
تقييــم وتأهيل األطفال»،
لتكون النتيجة هي توفير
خدمــات صحيــة مجانية
لـ %20مــن األطفال الذين
يتم عالجهم في املركز ،هذا
باإلضافــة إلــى دعم مالي
لـ %60من العالجات.
هذا وكما يقــوم مركز
بورشــه الكويــت حاليــا
بدعم مبادرات عدة تندرج
حتت برنامج املســؤولية
االجتماعيــة ،وتشــمل
مساندة مدرســة بورشه
لتعليــم القيــادة لألطفال
وأكادميية برميير سبورت
بهــدف تعزيــز وغــرس
أخالقيات القيادة املسؤولة
وروح الريادة الرياضية،
على التوالي ،عبر شرائح
املجتمع كافة.

االنتهاء من أعمال املشروع بحلول العام 2020

تطوير الدائري السابع يسير وفق اجلدول الزمني
فرج ناصر

أكــد املدير العــام للهيئة
العامة للطرق والنقل البري
م.أحمد احلصان ان مشروع
اســتكمال وصيانة وتطوير
طريق الدائري السابع يسير
وفقا للجــدول الزمني املعد
بناء على العقد املبرم.

وقال احلصان في تصريح
صحافي إنه ســيتم االنتهاء
من أعمال املشــروع بحلول
العام  ،2020مبينا أنها تهدف
لتســهيل احلركــة املرورية
فضال عن توفير جميع خدمات
البنــى التحتيــة والزراعات
التجميلية في كل اجتاه.
وذكر أن املشــروع يربط

بــن طريــق الفحيحيــل
السريع ومنطقة كبد بطول
يبلغ حوالــي  21.8كيلومترا
ويحتــوي علــى عــدد 7
تقاطعات ،مضيفا أن املشروع
عبارة عن جزء من شــبكات
الطرق اإلقليمية التي تربط
بني طريق الفحيحيل مرورا
بالطريــق الدائري الســابع

وصوال إلى طريق الســاملي
بطول يبلغ  93كيلومترا.
وأضاف أن الطريق يتكون
من  6حارات بواقع  3في كل
اجتاه فضال عن حارة رابعة
فــي كل اجتــاه للتوســعة
املستقبلية مع توفير خدمة
انتظار الشــاحنات وجسور
املشاة.

ومضات

y.abdul@alanba.com.kw
يوسف عبد الرحمن

«تالحقوا» لهجتنا!
حتى ال نضيع بالطوشة نحن بحاجة
الى حملة وطنية كويتية إلنقاذ «لهجتنا
«التكس ْر» القادم لنا من
الكويتية» من هذا
ّ
امليديا ووسائل التواصل االجتماعي ،وايضا
التمثيليات من ممثالت وفاشنيستات!
ما أحوجنا الى «حملة فزعة إلنقاذ لهجتنا»
من الضياع واالنقراض بعد دخول مئات
األلفاظ الغريبة عليها!
مفردات اللهجة الكويتية وكل موروثنا
التراثي الشعبي وعاداتنا وتقاليدنا من
الزمن الغابر اجلميل خاصة «لهجتنا» ترى
هي هويتنا من التشتت واالندثار!
ذهب حمد السعيدان واألستاذ أيوب
حسني وكالهما لم يقصرا في حفظ الكثير
من أمثالنا ومفردات لهجتنا من الذوبان!
للحفاظ على كل هذا املوروث الشعبي أرى
ان يبادر املجلس الوطني للثقافة والعلوم
واآلداب الى تشكيل جلنة متخصصة
تخرج لنا موسوعة حتفظ لألجيال
القادمة واآلنية تاريخ الكويت ،خاصة
فيما يتعلق باملفردات واألمثال واحلكايات
بدل «البدليات العوجاء» التي نسمعها
ونشاهدها في التداول وأدوات التواصل
والتمثيليات!
بعد سنة الطاعون وتشتت أهل الكويت
في دول اجلوار تغيرت لهجتنا مبفردات
عراقية وسعودية وفارسية وسمي
الطاعون بسنة الرحمة!
واهلل ان اللهجة الكويتية لها مفردات
عجيبة جميلة وسأعرض للقارئ الكويتي
واالخوة الوافدين الكرام بعض النماذج

للوقوف بالدليل على جمال اللهجة
الكويتية.
ومضة :قاموس لهجتنا الكويتية عجيب خذ
مثال كلمة «لغو الكالم» والحظ مفرداتنا:
«دندره  -ربربه  -لفوه  -قرقه  -لطلطه -
هذره».
تعال لكلمة «روح» أي اذهب« :طس  -ول -
فارج  -اذلف  -اجنلع».
تعالوا لكلمة «كف» أي « َقلم» باملصرية:
«طراق  -راشدي  -اصطار  -محمودي».
هذه نقطة في «بحر» جمال اللهجة
الكويتية التي ليست بعيدة عن اللغة
العربية.
وهنا اشكر الباحث خالد عبدالقادر
عبدالعزيز الرشيد صاحب إصدار
املوسوعة الكويتية.
آخر الكالم :أما األمثال فهي باملئات وكلها
ذات معان وداللة وصور تعبيرية ،خذ
مثال:
٭ اقضب مينونك الييك أين منه!
مبعنى امسك مجنونك ال يأتي إليك االجن
منه.
٭ تيك التهامي وانت نامي!
مبعنى تأتيك التهم وأنت في سابع نومة
وال تدري عن اي حاجة!
٭ احلقران يقطع املصران!
أي السكوت املطبق يقطع مصران من
يستثيرك ويقصدك وهكذا!
٭ ردينا على طيريلي!
أي رجعنا على عاداتنا السابقة.
٭ الرزق وهايب ما هو نهايب.

وهذا املثل يصلح لهذا الزمان بعد ان كثر
الفساد والفاسدون باسم :ان اهلل يحب من
يسعى الى رزقه ..ونقول نعم بس باحلالل
الن الرزق وهايب من اهلل مقرر لك ،وليس
«بوق» أو سرقة ونهبا ً!!
في استطاعتنا ان ننقل لهجتنا وتراثنا
في األنشطة املدرسية واستخدام اإلعالم
املرئي واملسموع والتواصل االجتماعي.
زبدة احلچي :يا أهل الديرة لهجتنا
الكويتية خليط من اللغة العربية في
الغالب ومن بعض اللهجات ،وحتى تفهم
املفردة الكويتية يجب ان تعرف ان الناس
عندنا في الكويت يتمايزون ما بني أهل
البادية وأهل احلاضرة في حرفي «الچيم»
و«الياء» ،فأهل البادية ينطقون حرف
الچيم نطقا عربيا صحيحا في حني ينطقها
أهل احلاضرة «ياءً»!
اعطيكم مثاال ختاميا :جمر تعرفونه من
النار احلاضرة يقولون «مير» وقس على
ذلك مثال :اجلمعة  -اليمعة ولها معنيان أول
اجلمعة ،واآلخر «جمعة الناس» التجمع!
أحيانا تسمع عزيزي الوافد :درعم ودفر
هالدفش!
هذه ليست لغة اغريقية وامنا باللهجة
احمللية «دخل واقتحم هالدفش اي الذي ال
ميلك رومانسية التعامل أي «الفظ»!
واعرف اني احلني «دودهتكم» أي شتتكم،
جعلتكم محتارين ،هذا هو جمال اللهجة
الكويتية ..ال تضيعونا وأحيوها يا قوم
مكاري!
تعال فسر!

«نزاهة» و«األبحاث» يتعاونان في الدراسات العلمية
وقعت الهيئة العامة ملكافحة
الفســاد (نزاهة) أمس الثالثاء
مذكرة تفاهم مع معهد الكويت
لألبحــاث العلميــة فــي مجال
البحوث والدراســات العلمية
واالستشارية.
وقال األمني العام باإلنابة في
«نزاهة» عبدالعزيز املنصور في
بيــان صحافي إن املذكرة تأتي
فــي إطار اجلهــود التي تبذلها

الهيئة لتفعيل أطر التعاون مع
املؤسســات احلكومية انطالقا
من األهداف الواردة في قانون
إنشائها.
وأضاف املنصور أن الهيئة
حــددت مجموعة مــن مجاالت
التعاون املشــترك مــع املعهد،
أبرزها تشجيع الدعم املتبادل
باخلبرات العلمية والدراسات
واالستشارات واألبحاث بهدف

االرتقاء بأداء العمل ودعم جهود
حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضــح أن «نزاهــة»
تهدف أيضا عبــر تعاونها مع
«األبحاث» إلى املساهمة في دفع
عجلة التنمية وتعزيز اجلهود
املشتركة وفقا للمعايير الدولية
ذات الصلــة مبنــع ومكافحــة
الفساد.
ولفت إلــى أن املذكرة تأتي

ضمــن سلســلة مــن مذكرات
التفاهــم التــي تعتــزم الهيئة
توقيعها مع مختلف مؤسسات
الدولة في الفترة املقبلة ،مبينا
أن مذكــرات التفاهــم املزمــع
توقيعهــا تهــدف إلــى تعزيز
القــدرات والتدابيــر الوقائية
ملكافحة الفســاد والوقاية منه
ومعاجلة أسبابه وآثاره املدمرة
على املجتمع.

