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األمير هنأ العنود الشارخ الختيارها ضمن 100 امرأة ملهمة لعام 2019: 
كل التوفيق لرفع راية الوطن العزيز في احملافل اإلقليمية والدولية

ـ كونــا: بعــث  لنــدن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الشــارخ  إلــى د.العنــود 
مبناسبة اختيارها ضمن 
١٠٠ امــرأة ملهمة ومؤثرة 
لعام ٢٠١٩ مــن قبل هيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي 
سي«، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه لهذا االختيار 
تقديرا لدورها وإسهاماتها 
في مجاالت متنوعة، متمنيا 
ســموه لهــا كل التوفيــق 
والنجاح لرفع راية الوطن 
العزيز في احملافل اإلقليمية 

والدولية.
وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى د.العنود الشارخ 
ضمنهــا ســموه خالــص 
تهانيه مبناسبة اختيارها 

»بي بي سي«، متمنيا سموه 
لها كل التوفيق والنجاح.

كما بعث ســمو رئيس 

البريطانية »بي بي سي« 
قد اختارت ناشطة سياسية 
كويتيــة ضمــن ١٠٠ امرأة 

الشــارخ فــي  د.العنــود 
تصريــح لـــ »كونا« أمس 
عــن ســعادتها باختيارها 
ضمــن ١٠٠ امــرأة ملهمــة 
 ،٢٠١٩ لعــام  ومؤثــرة 
مشــيرة الــى انهــا تعتبر 
اول كويتية يتم اختيارها 
ضمن هذه القائمة، موضحة 
ان اختيارهــا جــاء نظير 
إسهاماتها في تعزيز مكانة 
املــرأة بالكويــت والعالم 
العربــي من خــال برامج 
ابتكــــــار والتعــاون مــع 
هيئـــات ومنظمات عاملية 
النمطية  لتغيير الصورة 
العربيـــــة  املــرأة  لعمــل 

واملسلمــة.
وأكدت الشارخ ان املرأة 
الكويتية استطاعت تخطي 
العقبات التي واجهتها خال 
العقــود املاضيــة بــإرادة 

الوزراء الشيخ جابر املبارك 
ببرقية تهنئة مماثلة. 

وكانــت هيئــة اإلذاعة 

ملهمــة ومؤثرة في العالم 
خال عام ٢٠١٩.

وذكرت »بي بي ســي« 
ان د.العنود الشارخ كانت 
من بني ١7 امرأة عربية مت 
اختيارهن تقديرا لدورهن 
واســهاماتهن في مجاالت 
متنوعــة منهــا الهندســة 
املعمارية والعلوم والطب 
والفنون واألعمال واآلداب 
والرياضة، كما مت اختيارها 
نظير عملها الدؤوب مع عدة 
مؤسسات دولية للدفع نحو 
املساواة بني اجلنسني في 
منطقة الشــرق األوســط، 
باإلضافة الــى كونها أول 
كويتيــة حتصــل علــى 
وسام االستحقاق الوطني 
الفرنسي لدفاعها عن حقوق 

املرأة.
مــن جانبهــا، اعربــت 

وتصميم منها ورغبة من 
النظام السياسي الكويتي 
بأهمية الدور الذي تؤديه 
املرأة فــي احلياة بشــكل 

عـــام.
وذكرت ان متكني املرأة 
القياديــة بالكويــت يأتي 
ضمن رؤية »كويت ٢٠3٥«، 
مشددة على ضرورة قيام 
القطاع احلكومي واخلاص 
بالتعــاون والعمــل مــع 
املجتمع املدني لنقل صورة 
واقعية وإيجابية ملا وصلت 

إليه املرأة الكويتية.
يذكر ان الشارخ حاصلة 
على شهادة البكالوريوس 
مــن »كينغــز كوليــدج« 
وشــهادتي  لنــدن  فــي 
املاجستير والدكتوراه من 
الشرقية  الدراســات  كلية 

.»SOAS« واألفريقية

»بي بي سي«: اختيار الشارخ ضمن 17 امرأة عربية نظير عملها الدؤوب مع مؤسسات دولية للدفع نحو املساواة بني اجلنسني بالشرق األوسط

د.العنود الشارخ

ضمــن ١٠٠ امــرأة ملهمــة 
ومؤثرة لعام ٢٠١٩ من قبل 
هيئة اإلذاعــة البريطانية 

ضرورة تعاون القطاعني احلكومي واخلاص لنقل صورة واقعية وإيجابية ملا وصلت إليه املرأةالشارخ: املرأة الكويتية استطاعت تخطي العقبات ومتكينها يأتي ضمن رؤية »كويت 2035«

الغامن: اختيار يعكس 
جناحات املرأة الكويتية

بعث رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن أمس ببرقية 
الى د.العنود الشارخ عبر فيها عن خالص تهنئته مبناسبة 
اختيارها ضمن 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019 من 

قبل هيئة االذاعة البريطانية »بي بي سي«.
وأكد الغامن في برقيته ان هذا االختيار يعكس ما وصلت 
اليه املرأة الكويتية من مكانة وما حققته من جناحات في 
مختلف امليادين، متمنيا للشارخ دوام النجاح والتوفيق في 
حياتها ورفع راية الكويت عاليا في جميع احملافل العاملية.

إشهار احتاد شركات التدريب واالستشارات
أعلنت رئيســة مجلس إدارة احتاد شركات 
التدريب واالستشــارات الكويتية الشيخة أمل 
الصباح عن إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة 
في قرارها رقم ١4٢6 لسنة ٢٠١٩ لاحتاد وتشكيل 
مجلس إدارته بتعاون مثمر حتى يقوم القطاع 
بعمله وحتقيق أهدافه االســتراتيجية. وقالت 
الشيخة أمل الصباح في بيان صحافي ان تأسيس 
االحتاد يأتي انسجاما مع رؤية صاحب السمو 
األمير »كويت جديدة ٢٠3٥« وتوجيهاته الرشيدة 
في حتويل الكويت الى مركز مالي جتاري لنمو 
الكويت ودعم اقتصادهــا. وذكرت انه انطاقا 
مما ســبق جاء إشهار »احتاد شركات التدريب 

واالستشارات الكويتية« سعيا لتحقيق أهداف 
خطة التنمية ورؤيــة كويت جديدة واألهداف 
االستراتيجية في تنمية رأس املال البشري، فضا 
عن قيامها بدورها في احلفاظ على مقدرات شركات 
التدريب واالستشارات والدفاع عن مكتسباتها 
الوطنية، والعمل الــدؤوب في تطوير وتنمية 
مواردهــا لتواكب دورها الريــادي في املنطقة 
ومتطلبات حتديات القرن. ودعت باقي شركات 
ومعاهد التدريب واالستشــارات الكويتية الى 
االنضمام الى االحتاد واملساهمة في دعم أهدافه 
مبا يعــود بالنفع على العاملني في هذا القطاع 
الذي ميثل احد القطاعات احليوية املهمة في البلد.

10 مليارات دوالر استثمارات الكويت في االحتاد السويسري

أسامة دياب

وزيــر  مســاعد  هنــأت 
اخلارجية للشؤون االقتصادية 
الســفيرة أمل احلمد االحتاد 
السويسري حكومة وشعبا 
الوطنــي، مشــيرة  بالعيــد 
إلى أن العاقــات الكويتية ـ 
السويسرية راسخة، متطلعة 
إلــى املزيد مــن التعاون مع 
اجلانــب السويســري فــي 
مختلف املجاالت السياسية 
واالقتصاديــة والتعليميــة 

والثقافية والصحية.
وقالت احلمد في تصريحات 
أثناء حضورها  للصحافيني 
احتفال السفارة السويسرية 
بالعيــد الوطني لبادها أول 
مــن أمس: نتطلع إلى وجود 
أفق من التعاون وخصوصا 
فــي املجال االقتصادي حيث 
يبلغ حجم استثمارات الكويت 
فــي االحتاد السويســري ما 

ـ السويسرية، مؤكدة احلرص 
على تفعيل الديبلوماســية 
االقتصادية وان تكون الذراع 
والتجاريــة  االقتصاديــة 
واالســتثمارية لدفع عجلة 
العمل السياسي مشيرة إلى 
وجود الكثير من التحالفات 
االقتصاديــة مثــل G٢٠ و
G8 التــي تهــدف إلى تقوية 
االقتصاد بني الدول األعضاء. 
وذكــرت ان العالم اليوم في 
طريق العوملة والسياســات 
الدولية جتاه االقتصاد احلر 
وللكويت دورها الكبير في 
هــذا املجال خصوصا ضمن 
رؤيــة ٢٠3٥ ونســعى مــن 
اإلدارة االقتصاديــة  خــال 
بــوزارة اخلارجية أن تكون 
للكويت عاقات متميزة مع 
كافة املؤسسات االقتصادية 
لدفع عجلــة التنمية وبناء 
عاقات اقتصادية متينة مع 
دول العالــم. بدوره، وصف 

ســفير االحتاد السويسري 
لدى الباد د.بينيدكت غوبلر 
العاقــات السويســرية - 
الكويتيــة باملمتــازة والتي 
بنيت على اســس من الثقة 
واالحترام املتبادل، مشيرا الى 
ان الزيارات املتبادلة رفيعة 
املســتوى تعكس عمق هذه 
العاقات وتطورها، مشيرا 
الى ان يوليو املاضي شــهد 
انعقاد املشاورات السياسية 
بــني البلديــن، موضحا انه 
يســعى خــال وجــوده في 
الكويت الى تعزيز العاقات 
الثنائيــة ومنها االقتصادية 
والتجارية واملضي بها قدما 
نحو آفاق أرحب تعود بالنفع 
علــى البلديــن الصديقــني، 
موضحا انه انبهر باملستوى 
التعليمــي العالــي واملتميز 
للشباب الكويتي، مشيرا الى 
استعداد باده لوضع خبراتها 
العلمية في متناول الكويت 

سفارة سويسرا نظمت احتفاالً مبناسبة العيد الوطني

السفير البريطاني مايكل دافنبورت يقدم التهانيأمل احلمد وسفير االحتاد السويسري د.بينيدكت غوبلر خالل قطع كيكة االحتفال )ريليش كومار(

يقــارب ١٠ مليــارات دوالر، 
كمــا ان بادنا تفتــح أبوابها 
لاســتثمارات السويســرية 
من خال رؤية ٢٠3٥ ونتوقع 
املزيد من االستثمارات بالرغم 
مــن وجود العديــد منها في 
الكويــت حاليا فــي مجاالت 
مختلفــة ونحرص من خال 
هيئة تشجيع االستثمار على 

استقطاب رؤوس األموال.
وأشــارت إلــى أن تبادل 
الزيارات بني كبار املسؤولني 
فــي البلدين يشــكل أهمية 
قصوى، حيــث كانت هناك 
الســنوات  خــال  زيــارة 
الثــاث املاضيــة لرئيســة 
االحتاد السويســري، كذلك 
قــام نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء وزيــر اخلارجيــة 
اخلالــد  صبــاح  الشــيخ 
بزيارة لاحتاد السويسري 
لاحتفال مبرور أكثر من ٥٠ 
عاما على العاقات الكويتية 

معرض »التأهيل املهني« أبرز إبداعات ذوي االحتياجات اخلاصة
بشرى شعبان

برعايــة محافظ األحمدي 
الشــيخ فــواز اخلالــد، نظم 
مركز الرعاية النهارية التابع 
للجمعيــة الكويتيــة لرعاية 
املعوقــني مبنطقــة جنــوب 
الصباحيــة، أمــس معــرض 
منتجات قسم التأهيل املهني 
باملركز، بحضور مدير إدارة 
املكتب الفني باحملافظة إبراهيم 
الفودري، والرئيس الفخري 
لنادي املعاقني الشيخة شيخة 
العبداهلل، وعضو مجلس إدارة 
وأمني الصنــدوق باجلمعية 
الكويتيــة لرعايــة املعوقني 
سلوى رزوقي، ومدير إدارة 
التأهيل املهني بالهيئة العامة 
لذوي اإلعاقة العنود الوزان، 
ونائب مدير عام اجلمعية براء 
اجلناعي، ومدير مركز الرعاية 
النهارية أحام اجلاسم، ومدير 
العاقات اخلارجية ببنك برقان 
حصة النجادة، وعدد كبير من 

املهتمني وأولياء األمور.
وبهــذه املناســبة، قــال 
إبراهيم الفــودري إن رعاية 
محافظ األحمــدي للمعرض 
التأهيلــي الثاني تأتي ضمن 
املشروع التنموي بعيد املدى 
الــذي  »محافظتــي أجمــل« 
أطلقته احملافظــة عام ٢٠١٥، 

أبنائنا من ذوي اإلعاقة.
من جانبها، قالت الشيخة 
شيخة العبداهلل، رغم إن مثل 
املعــارض والفعاليات  هــذه 
أننــي  إال  تثلــج الصــدور، 
أناشد املسؤولني في اجلهات 
واملؤسسات الرسمية واألهلية 
االستفادة من هذه املنتجات 
واإلبداعات واالســتعانة بها 

دعما وتشجيعا لهم.
بدورهــا، أعربت ســلوى 
ســعادتها  عــن  رزوقــي 
بحضور هــذا املعرض املقام 

ببنك برقان حصــة النجادة 
البنــك تأتــي  ان مشــاركة 
ضمن الشــراكة مع محافظة 
األحمدي وكجزء من املسؤولية 
املجتمعية جتــاه أبنائنا من 
ذوي االحتياجــات اخلاصة، 
منوهة الى حرص بنك برقان 
على مشاركة ذوي االحتياجات 
العديــد مــن  اخلاصــة فــي 
الفعاليات واألنشطة والتعاون 
مع عدد من اجلهات وجمعيات 
النفــع العام التــي تهتم بهذا 

الشأن.
من ناحيتها، أوضحت مدير 
إدارة التأهيل املهني بالهيئة 
العامة لذوي اإلعاقة العنود 
الوزان، أن املعرض حاز على 
إعجاب اجلميع، مشيرة  الى ان 
الهدف من مثل هذه الفعاليات 
هــو دمــج ذوي اإلعاقــة في 
املجتمــع الكويتي وتوضيح 
دورهــم الفعــال واحليــوي، 
مثمنة هــذه املبادرة الطيبة، 
متمنيــة التوفيق ملنتســبي 

املركز.
وعقــب افتتــاح املعرض 
جال املشاركون على مختلف 
األجنحة لاطاع على املنتجات 
واإلبداعات املختلفة ملنتسبي 
املركز من املشغوالت اخلزفية 
واخلشبية واألثاث واللوحات 

الفنية واملنتجات الغذائية.

في أحد املراكز الثاثة التابعة 
للجمعية، متقدمة بالشكر الى 
محافظ االحمدي وبنك برقان 
على رعاية هذا املعرض، الفتة 
الى ان اجلمعية حتمل رسالة 
إنسانية وهي مساعدة ودعم 
هذه الفئــة دون التفرقة بني 
اجلنسية او العرق، وتدريبهم 
ورعايتهم صحيا، الى جانب 
التدريب املهني وتشجيعهم 

على االندماج في املجتمع.
وفي الســياق ذاته، قالت 
مديــر العاقــات اخلارجيــة 

شيخة العبداهلل: ندعو اجلهات واملؤسسات الرسمية واألهلية لالستفادة من املنتجات املتميزة

الشيخة شيخة العبداهلل خالل جولة في املعرض              )أحمد علي( 

بـ ٥ مســارات رئيســة، وفي 
مقدمتها املسؤولية املجتمعية، 
معربا عن سعادته باملعرض 
الذي يبرز إبداعات منتسبي 
مركز الرعاية النهارية من ذوي 
اإلعاقات املختلفة، والذي يفتح 
آفاقا لتسويق منتجاتهم من 
املشغوالت اخلزفية واملعدنية 
واخلشبية، وذلك بالتعاون مع 
احملافظة وبدعم من بنك برقان، 
متوجها بالشكر الى القائمني 
على اجلمعية الكويتية لرعاية 
املعوقني لدعمهــم ورعايتهم 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

وتعزيز التعاون األكادميي.
وأكــد ان بــاده حتتفــل 
بالذكــرى الـ 7٢8 لتأســيس 
االحتــاد السويســري، ففي 
عــام ١٢٩١ احتدت ثاث دول 
ضــد الوجــود األجنبــي في 
أراضينا، مبينا ان جنيڤ لها 
تاريخ إنســاني كبير، فضا 
عــن كونها مقــرا للعديد من 

املنظمات الدولية.

بروتوكول تعاون بني جمعية السعادة  
و»احتاد املبدعني العرب«

في لقاء عربي سادته املودة وتفعيل العمل 
العربي املشترك، مت توقيع بروتوكول تعاون 
بني جمعية الســعادة واإليجابيــة الكويتية 
واحتــاد املبدعــني العــرب عضــو املجلــس 
االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة وعضو 
املكتب التنفيذي لاحتــادات بجامعة الدول 
العربية وعضو جهاز حماية امللكية الفكرية.
ــل االحتــاد رئيــس االحتــاد اإلذاعي  ومثَّ

لت اجلمعية رئيستها جناة  د.أحمد محمد، ومثَّ
احلشاش. ومت توقيع البروتوكول بحضور كل 
من أمني عام االحتاد د.سامي الشريف وعضو 
االحتاد د.جاسم الياقوت من السعودية ومدير 
عام االحتاد نرمني ســليم وسفيرة السعادة 
ســميرة زيارة، ومت تســليم عضوية احتاد 
املبدعني العرب لرئيسة جمعية السعادة جناة 

احلشاش وذلك في دبي االثنني املاضي

جناة احلشاش ود.أحمد محمد واحلضور بعد توقيع بروتوكول التعاون


