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وزير الداخلية اطلع على إجنازات «املخترعني»

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
وفــد اجلمعية الكويتيــة لدعم املخترعني 
واالبتكار برئاسة د.فاطمة الثالب وبحضور 

مختار األندلس متعب الفجي.
وقالــت الثــالب، في تصريــح، إن وفد 
اجلمعية ضم املخترع أحمد يونس مظفر 
واملستشار سالم احلربي حيث جرى شرح 
بعض االختراعات وما تقدمه اجلمعية من 
دعم للمبتكرين والكفاءات الكويتية الواعدة، 
مشيرة إلى أن الوزير أبدى اهتمامه وحرصه 
على دعم املخترعني واملبتكرين الكويتيني 
وتبني ابتكاراتهم الســيما التي تصب في 

مصلحة البالد.
وأشــارت إلى أن اجلمعيــة ومن خالل 

تواصلهــا مع كبار املســؤولني في الدولة 
وكذلك املؤسســات العلميــة واألكادميية 
تسعى إلى إبراز دور املخترعني الكويتيني 
والتعريــف بابتكاراتهــم، خصوصــا أنها 
حاصلة على براءات اختراع دولية ومشاركة 

في مسابقات ومعارض إقليمية ودولية.
وأشــادت الثالب بدعــم وزير الداخلية 
وحرصــه على دعم املخترعني واملبتكرين 
الكويتيــني وتقــدمي كل التســهيالت لهــم 
باعتبارهم جزءا أساسيا من ثروة الكويت 
البشــرية، الفتة إلــى أن الوزير أعرب عن 
فخره واعتزازه مبا يقدمه أبناء الكويت من 
اختراعات ومشاركتهم في احملافل الدولية 

ورفع اسم الكويت.

الثالب: اجلمعية حريصة على التواصل مع كبار املسؤولني واملؤسسات

الشيخ ثامر العلي ود. فاطمة الثالب ومتعب الفجي وأحمد مظفر وسالم احلربي

«التقدم العلمي» تشارك في «مكافحة 
العنف ضد املرأة»

تواصــــل مؤسســــة 
العلمي  الكويــت للتقــدم 
(KFAS) إضــاءة مبناهــا 
باللون البرتقالي تضامنا 
مع احلملة الدولية ملنظمة 
األمم املتحدة (لون العالم 
العنف  برتقاليــا... فلننه 
ضد املرأة اآلن)، التي تهدف 
إلى تعزيز الوعي املجتمع 
بضــرورة مكافحة العنف 
ضد املرأة، وتبيان دورها 
احليوي في شتى املجاالت.

وتستهدف هذه احلملة 
متكــني املرأة من حتقيق النجاح في مجاالت 
عدة، واحلد من العنف ضدها، فيما يعبر اللون 
البرتقالــي املخصص للحملــة عن األمل في 
الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف.

وحترص املؤسسة على املشاركة في مثل 
هذه اجلهود الوطنية انطالقا من أهدافها التي 
نص عليها سند إنشائها عام ١٩٧٦، ومنها دعم 
روح التكافل بني األجيال في الكويت، ودعم 

أي نشاط مجتمعي يسهم في 
حتقيق التطــور احلضاري 
املنشود، إضافة إلى حرصها 
على املســاهمة في احلمالت 
التي  التوعويــة املجتمعية 
تدعم ركائز خطــة التنمية 

في البالد. وستضيء املؤسسة مبناها باللون 
البرتقالي طوال ١٦ يوما وهي الفترة املمتدة بني 
اخلامس والعشرين من نوفمبر والعاشر من 
ديسمبر الذي يصادف اليوم العاملي حلقوق 
اإلنسان. وحترص املؤسسة أيضا على دعم 
الدراسات واألبحاث التي من شأنها أن تخدم 
واقع املرأة في الكويت في هذا املجال، وسبق 
أن قدمت املؤسســة منحــة بحثية للجمعية 
الثقافية االجتماعية النسائية 
لدراســة العنف ضد املرأة، 
وأســفر البحــث عــن إعداد 
دراســة تفصيلية إلنشــاء 
«مراكز إيواء واستماع للنساء 
املعنفات وصياغة قانون».

مبنى املؤسسة مضاء باللون البرتقالي

شركة «صفوان» للتجارة واملقاوالت تدّشن متجر
«كيورا بوتيك» ملستحضرات التجميل والعناية الشخصية

احتفلت شركة «صفوان» للتجارة 
واملقاوالت، التابعـــة لشركــــة علـــي 
عبد الوهاب املطوع التجارية، بدخولها 
قطاع البيع بالتجزئة وبافتتاح «كيورا 
بوتيــك» وهــو أول محــل لهــا يعنى 
مبنتجات مستحضرات التجميل والعناية 
الشخصية ليكون املقصد لعمالء الشركة 
من األفراد والشركات املتخصصة لتوفير 
مستحضرات جتميلية عالية اجلودة من 

عالمات جتارية رائدة عامليا.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، 
فيصل املطوع: «نحتفل اليوم بدخول 
شركة صفوان لقطاع البيع بالتجزئة 

وذلك ملواكبة اإلقبال الكبير من جميع 
فئــات املســتهلكني فــي الكويــت على 
منتجات العناية الشخصية التي منثلها 
ونطرحها في السوق. ال شك أننا نفتخر 
ونعتز بشركائنا أصحاب شركات البيع 
املتخصصة كالصيدليات والبوتيكات 
في الكويت، وان هذا املتجر سيســهل 
على شركائنا إجراءات املعاينة والشراء 
ملنتجات شركة صفوان املفضلة لديهم 
كما يسرع ويقلل من خطوات احلصول 
على هذه املنتجات بشكل فوري. ومن 
ناحية أخرى، املتجر يخدم املستهلكني 
مباشرة من خالل توفير تشكيالت أوسع 

للعالمات التجارية التي منثلها في قطاع 
مستحضرات التجميل والعناية».

يقع احملل اجلديد في «تراس» مول 
في الساملية في الطابق األرضي، وميتد 
على مساحة ٨٠٠ قدم مربع، حيث يضم 
عالمات جتارية رائدة عامليا مثل منتجات 
L›Oreal ومســتحضراتها  «لوريــال» 
مثــل «فيتشــي»، «الروش بوســاي»، 
 La Roche-Posay، Cerave، «و«سيرافي
 Korff Milano «و«كورف ميالنو Vichy
و«جالديرما» Galderma ومستحضراتها 
 Differin، «مثل «ســيتافيل وديفيريــن
 Pierre Fabre «و«بييــر فابر ،Cetaphil

 ،AVENE «ومســتحضراتها مثل «أفني
 ،Color & Soin «و«كولــور آند ســوين

والكثير غيرها.
وأقيم حفل االفتتاح في ٢٩ نوفمبر 
٢٠٢١ وحضره كل مــن رئيس مجلس 
إدارة شــركة «صفــوان» فيصــل علي 
املطوع، والســفيرة الفرنسية كلير لو 
فليشي، وفاني فونكيرني، ومديرة عام 
العمليات في شــركة صفــوان، د.دينا 
يونــان، حيث قصوا شــريط االفتتاح 
واستمتعوا باملوسيقى والعشاء اخلفيف 
وقاموا بالتعرف علــى منتجات احملل 
واملستحضرات التجميلية املتواجدة فيه.

يقع في «تراس» مول بالساملية ويواكب اإلقبال الكبير من جميع فئات املستهلكني

صورة جماعية من افتتاح بوتيك كيوراالسفيرة الفرنسية كلير لو فليشر وفيصل املطوع يقصان الشريط

«ورتل النجاة» ُتطلق
«يوم الهمة» للموسم الثالث

اجلامعة املفتوحة تفتح القبول 
إلكترونيًا للفصل الثاني

أعلــن املشــرف العام 
الكــرمي  القــرآن  إلدارة 
والُسنة النبوية «ورتل» 
التابعة جلمعية «النجاة» 
جــزاع الصويلح انطالق 
املوســم الثالث ملشــروع 
«يوم الهمة» لطالب مدارس 
النجاة وطــالب احللقات 
التابعة إلدارة ورتل. وبني 
أن يــوم الهمة عبارة عن 
نشاط قرآني أسبوعي يقام 
يوم السبت من كل أسبوع 
من ٨ صباحا إلى ٤ عصرا، 

وقد بدأ يوم الســبت املوافق ٢٠ نوفمبر ويستمر إلى ٢٦ 
مارس ٢٠٢٢. وأشار إلى أن املشروع أثمر في املوسم األول 
عــام ٢٠١٨م تخريج ٦٠ حافظا لكتاب اهللا، وفي املوســم 
الثاني ٢٠٢٠م أثمــر تخريج ٦٥ حافظا لكتاب اهللا. وفي 
املوسم الثالث تقدم ٣٠٠ طالب ومت اختيار ١٥٣ طالبا منهم 

تنطبق عليهم الشروط.

أعلنــت رئيــس قســم 
القبــول والتســجيل فــي 
اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت ناهد الشيخ عن 
فتح بــاب القبول الفوري 
لكافة حملة الثانوية العامة 
القدمية واحلديثة للراغبني 
بإكمال دراستهم اجلامعية 
من خــالل تقــدمي طلبات 
االلتحاق للفصل الدراسي 
الثاني من العام اجلامعي 
٢٠٢١-٢٠٢٢ املتاح اآلن عبر 
www. موقعها اإللكتروني

aou.edu.kw في كل مــن البرامج التالية: اللغة اإلجنليزية 
وآدابها، إدارة األعمال بتخصصاتها (احملاسبة، التسويق، نظم 
املعلومات، االقتصاد، اإلدارة) وتقنية املعلومات واحلوسبة، 
حيث يتم قبول خريجي الثانوية أو ما يعادلها من احلاصلني 
على نســبة ٦٠٪ أو (٢٫٠) في نظــام األربع نقاط فما فوق 

بشكل فوري.

جزاع الصويلح ناهد الشيخ

بيت الزكاة تسّلم زكاة«اإلعالم» تواصل موسمها التدريبي
«تعاونية الصليبخات والدوحة» 

انطلق األسبوع التدريبي الثالث الذي تنظمه وزارة اإلعالم 
ملنتسبيها ضمن موسمها التدريبي احلالي الذي انطلق بتاريخ 
٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ ويقام بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريب 
للكليات التطبيقية. ويتضمن األسبوع ٣ دورات تدريبية، األولى 
يقدمها اإلعالمي ماضي اخلميس بعنوان «القواعد الذهبية لإلعالم» 
وهي متاحة لكافة منتسبي وزارة اإلعالم، والدورة الثانية تقدمها 
د.جوزة الشــمري بعنوان «حتويل األفــكار إلى خطط وبرامج 
عمل»، وهي موجهة ملنتسبي قطاع التلفزيون، والدورة الثالثة 
يقدمها املستشار م.وائل املطوع حتت عنوان «مهارات التفويض 

الفعال» وهي للفئات اإلشرافية بقطاعات اإلعالم.

تسلم بيت الزكاة شيكا من جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونية زكاة اجلمعية البالغ قدرها (٥٤٣٨٢ د.ك - أربعة 
وخمسون ألفا وثالثمائة واثنان وثمانون دينارا فقط ال غير)، 
وقد جرى تسليم الشيك أثناء زيارة وفد من اجلمعية لبيت 
الزكاة ضــم كال من رئيس اجلمعية خالد العبداهللا، واملدير 
العــام طالل غمــالس اخلرينج. وكان في اســتقبالهما مبقر 
بيــت الزكاة كل من مديــر إدارة تنمية املوارد نايف اجليماز 
- ورئيس قسم خدمة الشركات عماد الزايد وعلى العوضي.

جانب من إحدى الدورات التدريبية
نايف اجليماز يتسلم صورة الشــيك من خالد العبداهللا بحضور طالل 

اخلرينج وعماد الزايد وعلي العوضي

د. خالد الفاضل

املطوع: «كيورا بوتيك» يخدم األفراد والشركات املتخصصة كالصيدليات وبوتيكات التجميل والصالونات
املتجر يعرض تشكيلة واسعة من منتجات من عالمات جتارية رائدة ويتيح عمليات البيع باجلملة مباشرة

كلية التمريض نّظمت «أنا ال ميكن إيقافي»
تزامنًا مع اليوم العاملي لذوي الهمم

حتــت رعايــة عميــد 
كليــة التمريــض د.علــي 
احلجــرف نظــم مكتــب 
شــؤون الطلبة بالتعاون 
البكالوريوس  مــع قســم 
بالكليــة، فعاليــة «أنــا ال 
ميكن إيقافــي» تزامنا مع 
اليوم العاملي لذوي الهمم، 
وذلك على مســرح الكلية 

في الشويخ.
بداية، حتدث مسؤول 
العالقات العامة في مركز 
اخلرافي ألنشطة األطفال 

املعاقني فواز القبان عن أنواع اإلعاقات التي 
يســتقبلها مركز اخلرافــي لألطفال املعاقني 
وكيفية التعامل معها مثل اللعب احلر، وكذلك 
دعم أولياء األمور ومســاندتهم في التوجيه 
واإلرشاد، باإلضافة إلى دور املدارس في دعم 
ذوي الهمم في التغلب على الصعوبات التي 
تواجههم. كما حتدثت ولية أمر إحدى حاالت 
ذوي اإلعاقة عن جتربتها في التعامل مع أبنائها 
من ذوي الهمــم، وحالة أخرى حتدث عضو 
هيئــة التدريس مبدرســة األمل عبدالرحمن 

احلمــود عن املهارات التي ميتلكها باإلضافة 
إلى مهنته كمدرس في الفنون التشكيلية رغم 
إعاقته البصرية. وفي اخلتام، قام عميد الكلية 
د.علي احلجرف بتكرمي املشاركني بالفعالية، 
وقــد حضر الفعالية كل من مســاعد العميد 
لنشــاط الطالبي في عمادة شــؤون الطلبة 
د.بدر العتيبي، ومســاعد العميد للشــؤون 
الطالبية بكلية التمريض د.مهدي عبدالغني، 
وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية واإلداريني 

والطلبة بالكلية.

د.علي احلجرف مكرماً املشاركني في الفعالية

السفيرة التركية: مذكرة تفاهم بني جمعية أولياء أمور املعاقني 
وجمعيات النفع العام التركية املهتمة بشؤون ذوي اإلعاقة

أشادت السفيرة التركية 
لــدى الكويت عائشــة هالل 
كويتــاك مبســتوى الرعاية 
التي يحظى بها األشــخاص 

ذوو اإلعاقة بالكويت.
جاء ذلك خالل الزيارة التي 
قامت بها السفيرة التركية ملقر 
جمعية اولياء امور املعاقني 
ونــادي الطمــوح مبنطقــة 
الروضة، حيث اطلعت على 
البرامج واالنشطة واخلدمات 
التي تقدمها اجلمعية والتقت 
األعضــاء من اجلنســني من 
منتســبي اجلمعية والنادي 
وأولياء االمور. وأعربت عن 
الراقي  سعادتها باملســتوى 
للخدمات املقدمة التي تلبي 
واهتمامــات  احتياجــات 
وهوايــات هــذه الشــريحة 
العزيزة على قلوبنا جميعا.

واقترحت السفيرة توقيع 
مســودة تفاهم بــني جمعية 
أولياء أمور املعاقني الكويتية 
وجمعيات النفع العام التركية 

بورسلي رئيس مجلسي ادارة 
جمعية اولياء االمور ونادي 
الطموح عن خالص الشــكر 
والتقدير على مبادرة السفيرة 
التركية والتي تعكس عمق 
الروابط األخوية الطيبة بني 

الســفيرة بتوقيع مســودة 
التفاهــم والتــي من شــأنها 
تبادل اخلبرات واالســتفادة 
من التجربة التركية املتقدمة 
في مجــاالت العمل اخلاصة 

باألشخاص ذوي اإلعاقة.

الدولتني الصديقتني حكومة 
وشعبا، مشيرة الى ان هذه 
الزيارة تركت أثرا طيبا لدى 
اجلميع، وفتحت آفاقا جديدة 
للتعاون مع اجلانب التركي، 
ورحبت بورســلي باقتراح 

زارت مقر اجلمعية ونادي الطموح واطلعت على ما تقدمه من خدمات وأنشطة

السفيرة التركية عائشة هالل كويتاك ورحاب بورسلي مع أولياء أمور منتسبي جمعية أولياء أمور املعاقني ونادى الطموح                         (فريال حماد)

جانب من اللقاء رحاب بورسلي خالل تكرمي السفيرة التركية بحضور هدى اخلالدي (فريال حماد)

املهتمة بشؤون ذوي االعاقة 
وإقامة املعسكرات الرياضية، 
كما حرصت في ختام الزيارة 
على توزيع الهدايا على جميع 

األبناء وأولياء األمور.
من جانبها، أعربت رحاب 


