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تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

عائلتي تيفوين وال�صهاب الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

خالد عبدالغفور ح�صن تيفوين

تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

فيصل العجمي

عبداللطيف السريع

أحد موظفي البنك خالل تبرعه بالدم

د.روال دشتي مع بعض املشاركات في املعرض الشيخة حصة السعد وجميلة الدواسي تفتتحان املعرض

د.روال دشتي ونوال الدرويش خالل جولتهما باملعرض الشيخة حصة السعد وجولة داخل املعرض

العجمي: اليوم آخر موعد للتسجيل
في مسابقة القرآن بجمعية المهندسين

س����يحكمون في هذه املسابقة من 
خالل برنامج الكتروني خاص قامت 
بتوفيره ادارة القرآن الكرمي بوزارة 
األوقاف للجمعية. وقال العجمي: 
ان باب املشاركة مفتوح للمهندسني 
الكويتيني وابنائهم فقط، وانه ال 
يحق لألئمة واملؤذنني املشاركة وال 
تقبل االعتراضات على قرارات جلنة 
التحكيم، مضيفا ان جوائز نقدية 
ستمنح للفائزين حيث سيحصل 
على 500 دين����ار الفائز باجلائزة 
األولى للكبار وعل����ى 400 دينار 
الفائ����ز الثاني و300 دينار الفائز 
الثالث، في حني سيحصل الفائز 
األول من فئة النشء والشباب على 
400 دينار والثاني على 300 دينار 

والثالث على 200 دينار.

املنظمة هو مس����اندة الس����يدات 
وذلك عبر العمل اجلاد والتعاون 
مع منظمة االمم املتحدة لتحقيق 
اهدافها، مش����يرة ال����ى ان منظمة 
سيدات االعمال واملهنيات ستستمر 
في تقدمي الدعم واملس����اندة على 
الدول����ي والوطني  الصعيدي����ن 

لعضواتها.

وكاملة لالرتقاء بتلك املشاريع.
وتابعت الدواس����ي ان تطوير 
وتكبير تلك املشاريع الصغيرة 
يتم بالتنسيق مع الشركة الكويتية 
لتطوير املش����اريع الصغيرة من 
خالل عمل الدراسة املناسبة لكل 
مش����روع ومعرفة مدى احتياج 
املجتمع الكويتي لتلك املشاريع.

تلك املشاريع الصغيرة احلجم الى 
مشاريع كبيرة في املستقبل.

وبينت الدواس����ي ان سيدات 
االعم����ال يعملن دراس����ة جدوى 
لتل����ك املش����اريع الصغيرة التي 
تديرها سيدات كويتيات من اجل 
تطويره����ا وتكبيرها في املرحلة 
املقبلة، ومت عمل دراسة واضحة 

تلك املعارض. بدورها قالت مديرة 
الدواسي  التغير جميلة  مشروع 
ان هن����اك الكثير من الس����يدات 
الكويتيات ميتلكن مشاريع صغيرة 
حقيقية تدل على امتالكهن مواهب 
كثيرة ومتع����ددة في الصناعات 
اليدوية، مش����يرة الى ان سيدات 
األعمال الكويتيات يردن حتويل 

دارين العلي
رحبت رئيسة جلنة سيدات 
العرب الشيخة د.حصة  األعمال 
التي  املع����ارض  الس����عد بإقامة 
نحاول من خاللها حتويل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة الى مشروع 
كبير، مبينة ان كل الدول العربية 
اتخذت هذه اخلطوات كدعم لهذه 
املش����اريع الصغي����رة م����ن أجل 

امنائها.
ولفتت السعد خالل افتتاحها 
معرض املشروعات الصغيرة في 
جمعية املهندسني مساء اول من 
امس الى ان املجتمع منذ نشأته 
مجتمع قائ����م على التجارة، وقد 
اسندت اعمال التجارة الى املرأة 
الكويتية في غياب زوجها للسفر 
للتج����ارة او للغوص، مؤكدة ان 
املرأة اثبتت جناحها كسيدة اعمال، 
موضحة انها احرزت مراكز متقدمة 
عامليا، مشيرة الى ان الرجل اعتمد 
على املرأة في ادارة األعمال اثناء 
غيابه. واضافت السعد ان مجلس 
سيدات االعمال عرب حتت مظلة 
اجلامعة العربية لديه نشاط كبير 
لدعم املرأة في مشاريعها الصغيرة، 
ضاربة املثل بأن هناك مش����اريع 
تقام في القاهرة وغيرها من الدول 
العربية في جميع املجاالت سواء 

الزراعية او الصناعية.
ال����ى ان الكويت تبنت  الفتة 
هذه املشاريع الصغيرة من خالل 
الشركة الكويتية لدعم املشاريع 
الصغيرة، متمنية ان يتم تطوير 
مثل هذه املشاريع في جميع الدول 
العربية، معتبرة ان وصول املرأة 
البرملان كان دافعا  الى  الكويتية 
قويا وحافزا للدفع باملرأة الكويتية 
في جميع املجاالت سواء السياسية 

او االقتصادية او الصناعية.
واوضحت السعد انه ال يوجد 
معوقات متنع اقامة هذه املعارض، 
ولكن يبقى ان يكون للمرأة ثقة في 
نفسها لكي تخرج للعمل باملجال 
التجاري، فهناك الكثير من األسر 
املنتجة تنحص����ر اعمالهم داخل 
البي����وت، موضح����ة اننا نحاول 
اخراج تلك الفئة من خالل اقامة 

واضافت العسعوسي: تتنوع 
طبيعة اعمال العضوات في نادي 
سيدات االعمال واملهنيات، فبينهن 
القيادية  س����يدات في املناص����ب 
والتنفيذي����ة، ومجموعة متنوعة 
م����ن املهنيات، وكذل����ك صاحبات 

املشاريع الصغيرة.
واكدت ان اس����اس نشأة هذه 

ومنذ ذلك التاريخ، تطور هذا 
الكي����ان ليصبح واح����دا من اكثر 
املنظمات تأثيرا على املس����توى 
العاملي، واالهم في جمعها كمنظمة 
لع����دد كبير من س����يدات االعمال 
العالم، عبر ما  واملهنيات ح����ول 
يق����ارب 80 فرعا في دول مختلفة 

من القارات اخلمس.

أعلنت جلنة شؤون املهندسني 
في جمعية املهندس����ني ان اليوم 
)الثالثاء( هو آخر موعد للتسجيل 
الكرمي األولى  القرآن  في مسابقة 
التي تقام بعد صالة التراويح مساء 
يوم غد )األربعاء( مبقر اجلمعية 
ببنيد القار وبإش����راف ودعم من 
ادارة القرآن الكرمي بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية. وأوضح عضو 
اللجنة م.فيصل العجمي: انه ميكن 
للمهندسني وابنائهم املشاركة في 
ه����ذه املس����ابقة، موضحا وجود 
مسابقة للكبار من جميع األعمار 
في حفظ سورة »ق« وأخرى للنشء 
حلفظ س����ورة النبأ، وان مسابقة 
النشد متاحة لألبناء والبنات حتت 
سن 18 عاما، متوجها بالشكر إلدارة 

زينب أبوسيدو
حت����ت رعاية وحضور د.روال 
دشتي رئيس اجلمعية االقتصادية، 
اقيم معرض نادي سيدات االعمال 
واملهني����ات االول في الكويت في 
جسر املارينا، وذلك بعد تدشينه 
رسميا في شهر ابريل املاضي، وذلك 
العديد من الشخصيات  بحضور 

االجتماعية وعضوات النادي.
اشتمل املعرض على مجموعة 
من االزياء واالكسسوارات واحلراير 
وس����الت الهدايا من صنع ايادي 
السيدات العضوات املشاركات في 
النادي، والبالغ عددهن 20 مشاركة 
وش����مل كذلك االطعمة واملعاهد 
الصحية، في البداية قالت د.روال 
دش����تي ان اجلمعية تس����عى الى 
حتفيز املرأة بشكل دائم لتطوير 
قدراتها املهنية للمشاركة في جميع 
االنشطة االجتماعية واالقتصادية 

واملهنية.
النادي يخدم  وقالت ان ه����ذا 
ف����ي مجال  املرأة بش����كل خاص 
املعلوم����ات وتنفي����ذ املش����اريع 
والتوجيه القانوني، والدعوة من 
اجل التشجيع على سن املزيد من 
القوانني واالنظمة االكثر فاعليه 
ملجتمعنا، واشارت الى ان املشاركة 
االقتصادية للم����رأة تعتبر جزءا 
التنمية االقتصادية،  اساسيا في 
مش����يرة الى ان اجلمعية حترص 
على تنمية القدرات املهنية جلميع 
ش����رائح املجتمع، مبا فيها املرأة، 
حلثهم على االنخراط في العمل احلر 
ولتعزيز مشاركتهم االقتصادية 

وبناء مجتمع منتج وفعال.
واكدت ان اجلمعية االقتصادية 
حترص على احتضان هذا النادي 
الذي مت تأسيسه بالكويت حتت 
مظلة اجلمعية االقتصادية الكويتية 
لكي يقدم قيم����ة مضافة ملجتمع 
االعمال النس����ائي، وتطوير ادائه 

وامكانياته.
وقد اشارت نائب رئيس النادي 
معالي العسعوسي الى ان الظهور 
االول ملنظم����ة س����يدات االعمال 
واملهني����ات ككيان عاملي كان على 

يد د.لينا ماديسون فيليب.

البوابة حتى شهر اغسطس املاضي 
اكثر من 350 الف زائر من 143 دولة 
بزيادة قدرها 30% عن عدد الزائرين 
حتى ش����هر ابريل املاضي، وهذه 
مؤشرات ايجابية تدل على سهولة 
الوص����ول واالس����تخدام للبوابة 
للحصول على خدمات الكترونية او 
معلوماتية سواء كان هذا الوصول 
مباشرة عن طريق عنوان البوابة 
االلكترونية او عن طريق محركات 
البحث او من خالل مواقع اخرى 
وضعت رابطا يربطها بالبوابة. 
وطبقا لالحصائيات، فقد بلغ عدد 
اخلدمات على البوابة 330 خدمة 
منه����ا 58 خدمة الكترونية و272 
خدم����ة معلوماتية وان الزائرين 
شاهدوا اكثر من مليون ومائتي 

صفحة.

ان صفحة التوعية بالبوابة حتتوي 
على مؤشر دائم التحديث يهدف الى 
اظهار مستوى التهديدات االمنية 
التي حتدث خ����الل عمليات نقل 
البيانات عل����ى االنترنت والتي 
ق����د تؤدي الى تعطي����ل االتصال 
باالنترن����ت عاملي����ا ويعرف هذا 
املؤش����ر باس����م مقي����اس درجة 
التهديد وتشرف عليه جهة عاملية 
متخصصة ف����ي أمن تكنولوجيا 
 SANS Internet املعلومات وه����ي
Storm Center حيث يوفر املؤشر 
اربعة الوان تبني مستوى التهديد 
عاملي����ا. واكد الس����ريع انه طبقا 
العاملية،  للمؤشرات االحصائية 
فإن البوابة االلكترونية الرسمية 
للدولة اصبحت حتظى باهتمامات 
عدد كبير من الزائرين، حيث زار 

ص����رح نائب املدي����ر العام 
لقط����اع املش����روعات الوطنية 
باجله����از املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات عبداللطيف السريع 
بأنه في اطار تنفيذ املش����روع 
الوطني للتوعية بتكنولوجيا 
املعلومات من اجل زيادة الوعي 
لدى املواطن واملقيم باستخدام 
تكنولوجيا املعلومات في جميع 
الثقافة  جوانب احلياة ولنشر 
الرقمية مبا يكفل بناء مجتمع 
معلوماتي جام����ع، مت حتديث 
صفحة التوعي����ة بتكنولوجيا 
البواب����ة  عل����ى  املعلوم����ات 
الرس����مية للدولة  االلكترونية 

.www.e.gov.kw/awarness
واضاف الس����ريع ان صفحة 
التوعية بالبواب����ة حتتوي على 

 E-Training منهج تدريبي الكتروني
Curriculum باللغت����ني العربي����ة 
واالجنليزي����ة الكس����اب املهارات 
االساسية في استخدام تكنولوجيا 
املعلومات، كما تشتمل الصفحة 
ايضا على مواد توعوية اعالمية 
حول الثقافة الرقمية واالستخدام 
االمثل لتكنولوجي����ا املعلومات 
منها حلقات تلفزيونية مسجلة 
الكويت  مت بثها على تلفزي����ون 
من خالل برنام����ج »بيتك« حول 
التوعي����ة املعلوماتية، وان هذه 
الفقرات متواف����رة لزوار البوابة 
بصيغة ملف����ات ڤيديو وبصيغة 
ڤيديو بود كاستينغ. وبني ان هذه 
الصفحة حتتوي على معلومات 
عن اهم 10 ڤيروس����ات وآخر 10 
ڤيروسات باالضافة الى معلومات 

القرآن الكرمي بوزارة األوقاف على 
دعم هذه املسابقة وتوفير الشيوخ 
املس����معني واملس����معات والذين 

وبرمجيات حول طرق ازالة هذه 
الڤيروسات والتعامل معها، وان 
هذه املعلومات يتم حتديثها، وانها 
متوافرة جلميع الزائرين. واضاف 

الدخول المجاني لألطفال مرتدي أزياء القرقيعان

النصف: احتفاالت القرقيعان
في »الترفيهية« اعتبارًا من 13 رمضان

ادارة  اعل�����ن مدي��������ر 
العمليات واالنش�����طة في 
الترفيه���ية ب�شركة  املدينة 
الس���ي���اح��ية  املشروعات 
أن�����ور الن��ص���ف ان ادارة 
املدينة امتت است���عداداتها 
لالحتفال ببرامج وأنش��طة 
الش��هر الف��ضيل ومن ضمن 
ه���ذه االنش�����طة االحتفال 
بالقرق��يع���ان وذل���ك يوم 
اخلميس واجلمعة والسبت 
م���ن 13 - 15 رمضان، حيث 
يتض��م���ن احل��ف���ل العديد 
من البرام���ج من��ها فق��رات 
متن���وعة من التراث الكويتي 
ال���ى ع���روض  باالضاف���ة 
الكرتوني���ة  الش���خصيات 
وس���يكون الدخول مجان��يا 
لالط��ف���ال حت���ى س������ن 
التاس���عة من مرت���دي زي 
املدينة  القرقيعان وستقوم 
الترفيهية بتوزي��ع القرقيعان 

عل���ى زواره���ا وخصوصا 
االطفال.

النص���ف عل���ى  وأك���د 
التواص���ل املس������تمر بني 
الترفيهية وزوارها  املدين��ة 
من خالل االنشطة والبرامج 
التي تت��ناس���ب مع جميع 
املدين���ة  املناس������بات وان 
الترفيهية تس���تقبل زوارها 
خ���الل ش������هر رمضان من 
الس���اعة الثامنة مساء حتى 
الث���اني���ة صب��احا، وي��وم 
االح�����د عطل�����ة املدي��ن���ة 
الترفيهية واالثنني مخصص 
للنساء، واضاف ان ادارة املدينة 
الترفيه��ية ال تألو ج��هدا في 
تق������دمي اف����ضل اخلدمات 
والترويحية  الترفي���هي���ة 
لل���زوار واعرب النصف عن 
متنياته للج������ميع بقضاء 
امت���ع واس�������عد األوقات في 

ربوع املدينة الترفيهية.

بنك الخليج يواصل حملته  للتبرع بالدم

بالدم فحسب، بل توفر ايضا 
خدمة اج���راء الفحوصات 
الطبية االساسية مثل قياس 
الوزن وقياس مؤشر كتلة 
الى قياس  اجلس���م اضافة 
ضغط ال���دم. من خالل هذه 
احلملة، يأمل بنك اخلليج من 
جميع املواطنني واملقيمني في 
الكويت االقبال على التبرع 
واملشاركة بهذا املورد احليوي 

اآلن وفي املستقبل.

املشاركة من مواطنني ومقيمني 
وزوار الكويت.

واحلاج���ة للتبرع بالدم 
مس���تمرة بال انقطاع وذلك 
ملس���اعدة مرض���ى حاالت 
الطوارئ اخلاضعني للعمليات 
اجلراحية او للعالج الطبي 
العاجل، فالتبرع بالدم يساعد 
على انقاذ العديد من االرواح 
في الكويت، ووحدات التبرع 
ليست مخصصة فقط للتبرع 

كجزء من الت���زام البنك 
املستمر نحو دعم املجتمع 
بجميع جوانبه، يواصل بنك 
اخلليج حملته للتبرع بالدم 
الكويت،  في مختلف انحاء 
حيث انتقلت احلملة مؤخرا 
ال���ى موقعه���ا اجلديد في 
ان  فرع صبحان وذلك بعد 
تواجدت بكل من فرع السرة 
يوم 7 يوليو وفرع جنوب 
السرة يوم 14 يوليو وفرع 

الفروانية يوم 21 يوليو.
هذا وستواصل حملة بنك 
اخلليج للتبرع بالدم مسيرتها 
خالل شهر س���بتمبر وذلك 
الغزالي  بزيارة فرع شارع 

في 29 منه.
الدم  وبالتعاون مع بنك 
املركزي، يقوم بنك اخلليج 
بتوفير عيادات اس���بوعية 
متخصصة للتب���رع بالدم 
في عدد من افرع البنك على 
مدار السنة، هذا وباب التفرع 
مفتوح جلميع الراغبني في 

أكد أن عدد الخدمات على البوابة بلغ 330 خدمة

السريع: البوابة اإللكترونية للدولة تحتوي على معلومات 
توعوية عن أهم الڤيروسات التي تصيب الحاسوب 

نادي سيدات األعمال والمهنيات أقام المعرض األول في المارينا خالل رعايتها معرضًا لدعم المشاريع الصغيرة في جمعية المهندسين

د. روال: تحفيز المرأة على تطوير قدراتها المهنية 
ومشاركتها في العمل يسهم في التنمية االقتصادية

حصة السعد: وصول المرأة إلى البرلمان
كان حافزاً لتقدمها في جميع المجاالت 

)خديجة عبداهلل(


