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«التقدم العلمي» يعرض أحدث إصداراته 
في «األڤنيوز» من ٣ إلى ٥ فبراير

املتنوعة التي تخاطب جميع شرائح املجتمع، 
متضمنــة عددا من املوســوعات العلمية في 
مجاالت مختلفة فضال عن بعض الكتب املؤلفة 
واملترجمة واملجالت التي تتناول موضوعات 
علمية متعددة تشــمل جميــع ميادين العلم 
واملعرفة. وقد خصص في اجلناح ركن لألطفال 
والناشــئة يعرض فيه عدد مــن اإلصدارات 

العلمية املناسبة ألعمارهم.

العلمي  أعلن «التقــدم 
للنشر»، أحد املراكز التابعة 
الكويت للتقدم  ملؤسســة 
العلمــي، أنــه ســيعرض 
أحدث إصداراته من الكتب 
واملوســوعات واملجــالت 
جلميــع القراء فــي جناح 
خــاص يقيمه فــي مجمع 
األڤنيوز بني ٣ و٥ فبراير 
اجلاري، وذلك حرصا منه 

علــى تعزيز الثقافــة العلمية لدى اجلمهور 
وترسيخ املعرفة العلمية السليمة لديهم.

ويستهدف مركز «التقدم العلمي للنشر» 
أيضا من تنظيم هذه الفعالية الثقافية التواصل 
مع جميع شرائح اجلمهور للتعريف بدوره 
في دعم نشر العلوم والتكنولوجيا والتعرف 
على فعالياته العلمية والثقافية املتنوعة التي 
ينظمها على مدار العام، وسيعرض إصداراته 

«بوكسهل» تتعاون مع «إجناز الكويت»

ومنحهم اخلبرات الفريدة التي تســاعدهن 
على اكتســاب اخلبرات العملية في جميع 

املجاالت.
وأضافت: تضع كلية بوكســهل الكويت 
أهمية كبيرة على برامج الشباب من خالل 
الشــراكات مع العديد من املنظمات املميزة 
محليــا ودوليا لضمــان اســتفادة الطلبة 
بإمكاناتهن الكاملة واكتساب اخلبرات الالزمة.

من جهتها، قالت مديرة البرامج في جمعية 
إجنــاز فاطمة املعتوق: إن اتفاقية التعاون 
مع الكليــة تفتح لنا آفاقا عديدة في متكني 
وإعــداد الطلبة وتطويــر مهاراتهم املهنية 

ومهاراتهم الشخصية وصقلها.

وقعت كلية بوكسهل 
الكويــت وجمعية إجناز 
الكويتية مذكــرة تعاون 
لتنفيــذ مجموعــة مــن 
املبادرات التي تساهم في 
تنميــة اجلوانب العملية 
التي تؤهل  والتطبيقيــة 
الكليــة للحياة  طالبــات 
العملية في سوق العمل، 
وذلــك مــن خــالل برامج 

«إجناز الكويت».
ومن املقرر أن تتعاون 
الكليــة مع «إجنــاز» في 

املزيد مــن الفعاليات منهــا ندوات وورش 
عمل وبرامج تدريبية، وكذلك توفير فرص 
للعمل التطوعي، و«إجناز الكويت» جمعية 
نفع عام تهــدف إلى تدريب الطلبة وصقل 
مهاراتهــم من خالل برامج تدريبية عاملية، 
مبا في ذلك برامج تطوير القدرات العملية 

والتي ستقدم لطالبات الكلية.
وبهذه املناسبة، قالت مدير قسم الدراسات 
اإلداريــة د.ارزو حــراف: نعمــل دائما على 
إعطاء طالباتنا وخريجاتنا أفضل الفرص 
للنمو والتطوير في سوق العمل، ويعتبر 
هذا التعاون هو واحدا من تلك الفرص التي 
ستفتح أبوابا كثيرة للطالبات واخلريجات، 

صورة جماعية للمشاركني في إحدى فعاليات الكلية

«الدعوة اإللكترونية»: 
١٫٥ مليار دقيقة استماع 

ملشروع القرآن الكرمي
أعلن مدير «الدعوة 
التابعة  اإللكترونيــة» 
جلمعية النجاة اخليرية 
عبداهللا الدوســري أن 
مشــروع نشــر القرآن 
وترجماتــه  الكــرمي 
وعلومه حقق أكثر من 
املليار  مليار ونصــف 
دقيقــة اســتماع خالل 
٢٠٢١. وأوضح الدوسري 
أنه استمع لهذه اإلذاعات 
أكثــر مــن ٦٠ مليــون 
مسلم حول العالم بـ ٥١ 

لغة عاملية، مبينا أن اللجنة تسعى إلى أن يكون لها دور 
ريادي ومهم في نشر القرآن الكرمي وترجماته وعلومه 
وفق أحدث الطرق والوسائل واألساليب التقنية احلديثة.

عبداهللا الدوسري

«دعم املخترعني»: 
االستفادة من 

الكوادر الوطنية
الكويتية  دعت اجلمعية 
لدعم املخترعني املؤسسات 
احلكوميــة واخلاصــة إلــى 
خبــرات  مــن  االســتفادة 
وامكانات الكفاءات الوطنية 
التي أثبتت حضــورا فاعال 
في مجال االبتكار واالختراع 

مبختلف املجاالت.
وأكد عضو مجلس إدارة 
اجلمعية ســليمان اخلطاف 
أن املخترعــني واملبتكريــن 
الكويتيــني ســجلوا براءات 
اختراع في العديد من املجاالت 
التقنية والعلمية والصحية 
واخلدمية وميكن االستفادة 
منهــا باعتبارها مورد دخل 

واستثمارا واعدا.

«زين» تشارك في اليوم الرياضي السنوي حلماة الوطن
أعلنت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عــن مشــاركتها بفعاليــات 
الســنوي  الرياضــي  اليــوم 
لهيئــة اخلدمــات الطبية في 
اجليش الكويتي، والذي أقيم 
للمرة األولى فــي مقر الهيئة 
مبستشفى جابر األحمد للقوات 
املسلحة مبنطقة صبحان وسط 
تواجد عدد كبير من منتسبي 
الهيئة مــن الطواقــم الطبية 
واإلدارية وحمــاة الوطن من 

أفراد اجليش.
وبينت الشــركة في بيان 
صحافي أن الفعالية قد شهدت 
تواجــد كل من رئيــس هيئة 
اخلدمــات الطبية في اجليش 
الشــيخ د.عبداهللا  الكويتــي 
ومديــر  الصبــاح  مشــعل 
مستشفى جابر األحمد للقوات 
املســلحة د.نواف الدوسري، 
باإلضافــة إلى فريــق «زين» 
وعــدد مــن مســؤولي الهيئة 

واملستشفى.

الرياضية مثل سباق املشي 
وكــرة القدم وكــرة الطائرة 
وغيرها، والتي شــارك فيها 
منتسبو الهيئة من الطواقم 
الطبيــة واإلداريــة وأفــراد 
اجليش، حيث قامت بتقدمي 
اجلوائز للفائزين واملشاركني 

فــي  املباشــرة  املســاهمة 
مختلف األنشطة االجتماعية 
والترويحيــة التــي تنظمهــا 
الوزارات والهيئات واملؤسسات 
فــي القطاع العــام، باإلضافة 
إلى دعم املبــادرات والبرامج 
التي تهدف إلى تعزيز الوحدة 

الوطنية.
وأكدت الشركة أنها تهدف 
من خالل مثل هذه املساهمات 
التفاعليــة التي حترص على 
تنظيمها على مدار السنة إلى 
مشــاركة املجتمــع مبختلف 
الفرحــة والبهجــة  أطيافــه 
وخاصــة في الفتــرة احلالية 
خالل األجواء اإليجابية التي 
يعيشها الشعب الكويتي مع 
التدريجيــة للحياة  العــودة 
الطبيعية بعد اجلائحة، حيث 
إنهــا تعتبــر هذه املبــادرات 
انعكاسا حقيقيا لعادات وتقاليد 
املجتمع الكويتي، باإلضافة إلى 
تفعيل استراتيجية الشركة في 

مجاالت االستدامة.

خالل الفعالية التي شــهدت 
أجواء عائلية جميلة ساهمت 
فــي تعزيــز أواصــر احملبة 
واأللفة بني منتسبي الهيئة.

وتعتبــر «زيــن» نفســها 
شريكا فاعال ملختلف مؤسسات 
الدولــة، حيث حتــرص على 

بالتعاون مع هيئة اخلدمات الطبية في اجليش الكويتي

الشيخ د.عبداهللا الصباح مكرما «زين» على مشاركتها

وأوضحــت «زيــن» أن 
فعاليــات اليــوم الرياضــي 
الســنوي، والــذي نظمتــه 
هيئة اخلدمــات الطبية في 
الكويتــي للمــرة  اجليــش 
األولى هذا العام، قد شهدت 
تنظيم العديد من املسابقات 

مت «جمعتنا في خيمتنا» لتعزيز العيش املشترك «إيكيا» نظَّ

ملدة أسبوعني، مخصصة للعائالت 
وحملبي النشاطات اجلماعية، الراغبني 
في ابتكار وعرض أعمال فنية خاصة 
بعيدي الوطنــي والتحرير، كما أن 
«ارسم من أجل الكويت»، واحدة من 
هذه األنشطة التي ستتيح ملجموعات 
صغيرة فرصة االلتقاء والتعبير عن 
أفكارهم ومشــاعرهم جتاه الكويت 

بأسلوب فني مميز.
بدوره، قال مدير التسويق في 
إيكيا الكويت محمد جلول: يسرنا 
 IKEA الترحيــب بضيوفنــا فــي
Pop-Up في «٣٦٠»، لنتشارك معا 
حلظات االستمتاع بروح الوحدة من 
جديد، واالستفادة من جمعتنا معا 
حتت خيم إيكيا املميزة وبالطبع، 
نحن حريصون علــى التقيد بكل 
اإلجــراءات والتوجيهات الصادرة 
عن اجلهــات الصحية الرســمية، 
التــي فرضتهــا جائحــة كورونا، 
وذلــك مــن أجــل منــح الزائرين 
جتربة آمنة وممتعة، والفعاليات 
مستمرة في «٣٦٠» بالبهو الرئيسي 
حتــى ٤ مــارس وتدعو«إيكيــا» 
كل النــاس فــي الكويــت لزيــارة 
معارضها في األڤنيوز، و٣٦٠، ومول 
العاصمة لالستمتاع بتجربة تسوق 

مميزة.

التــي يحلمون بها. وتابعت: ترحب 
«IKEA Pop-Up» بجميــع محبــي 
النشــاطات  املغامــرات وخــوض 
والتجــارب اجلديدة التــي تقام في 
الهواء الطلق، وبالعائالت التي ترغب 
في نصب خيام في املناسبات اخلاصة، 
مثل موائد اإلفطار في رمضان، وبكل 
من يرغب في االســتفادة أو جتديد 
املســاحات اخلارجية ملنازلهم، مثل 
األسطح، واحلدائق اخللفية، وحتى 
الســرداب، وكذلك تنظيم مجموعة 
من النشاطات والفعاليات املتنوعة 

جائحــة كورونــا، خــالل الســنتني 
املاضيتني، من إقفال وغير ذلك، جعلت 
الناس أكثــر تقديرا جلمال صحراء 
الكويت وألهمية األماكن اخلارجية، 
فالكويت لها سحرها اخلاص، وفيها 
أماكــن كثيرة جديرة باستكشــافها 
وزيارتها واالستمتاع بها ومن خالل 
خبرتنا بعالم األثاث املنزلي، وبفضل 
احللول اجلميلة واملبتكرة التي نقدمها 
بسعر مناسب، نطمح ألن نلهم الناس 
ونساعدهم في تصميم األثاث اخلاص 
باجللســات واجلمعــات اخلارجية 

ندى أبونصر

مبناسبة احتفاالت الكويت بشهر 
األعياد الوطنية، تتشــرف «إيكيا» 
بتكــرمي العيش املشــترك والتراث 
Pop- الكويتــي، وتنظيــم فعاليــة
Up «جمعتنــا في خيمتنــا» إلقامة 
أنشطة عائلية وجماعية كجزء من 
برنامج احتفالي متنوع يبرز الثقافة 
الكويتية من خالل املوسيقى والطعام 
واالبتكار، وذلك متاشيا مع رؤيتها 
املتمثلة في «خلق حياة يومية أفضل 
للعديد من الناس»، حيث أطلقت أول 
من أمس الفعالية فــي ٣٦٠ لتوفير 
املزيــد من احللول العملية اخلاصة 
باألثــاث اخلارجــي، وتقدمي جتربة 
مميزة لعمالئها مســتمدة من تراث 

وتقاليد املجتمع.
إيكيــا ٣  ابتكــرت  وللمناســبة، 
خيم مســتوحاة من بيئــة الكويت 
الصحراوية والبحرية، وفيها تعرض 
تشكيلة مميزة من األثاث اخلارجي، 
ومجموعــة HEMBJUDEN اخلاصة 
بشهر رمضان املبارك، باإلضافة إلى 

أكسسوارات عصرية.
وعن الفعالية، قالت املسؤولة عن 
النشاطات التسويقية في إيكيا أسمى 
األشــهب: اإلجراءات التــي فرضتها 

األشهب: ظروف «كورونا» جعلت الناس أكثر تقديراً جلمال صحراء الكويت وأهمية األماكن اخلارجية

مخيمات متميزة من «إيكيا»

منتجات ترضي جميع األذواق

(أحمد علي) جانب من قص شريط افتتاح فعالية «إيكيا» «جمعتنا في خيمتنا»  

ملشاهدة الڤيديو

«هيئة الشباب» تفتح باب التسجيل
في ٤ برامج مهنية ضمن «صناع العمل»

في إطار حرصها على االهتمام بشريحة 
الشــباب وتأهيلهم ملواجهة ســوق العمل، 
أعلنت الهيئة العامة للشــباب عن فتح باب 
التقدمي في ٤ برامج ضمن املشروع التنموي 
«صناع العمــل» املدرج فــي برنامج العمل 
احلكومــي وذلك عبــر املوقــع اإللكتروني: 

.https://www.youth.gov.kw
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان برامج 
مشروع «صناع العمل» تشمل املوسم الثالث 
من إدارة املرافق، والثاني من إعداد وتأهيل 
مســاعد محامــي: قانوني ومالــي وإداري، 
باإلضافة إلــى برنامجــني جديدين أحدهما 
تأهيل الشــباب الكويتي مبجــال البرمجة، 
واآلخر قادة املســتقبل فــي األندية واملراكز 

الصحية.
وأوضحت ان برنامــج إدارة املرافق هو 
برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تغطية 
االحتياجات واملهارات املطلوبة وإعادة توزيع 
املوارد البشرية لقطاع إدارة املرافق في مختلف 
التخصصات، بجانب صقل املهارات والقدرات 
الفنية واإلدارية للشــباب الكويتي حديثي 
التخرج في التخصصات الهندسية، مشيرة 
إلى جناح هذا البرنامج في إيجاد ١٥٠ فرصة 

وظيفية للشباب في مجال إدارة املرافق.
وذكر البيــان ان برنامــج تأهيل وإعداد 
مســاعد محامي يعمل على زيادة مســاهمة 
قــوى العمل الوطنية فــي القطاع القانوني 
والقضائي من خالل تأهيل كوادر قانونية فنيا 
ومهنيا من الشباب الكويتي والعمل على رفع 
مستوى الوعي القانوني لديهم. وبينت الهيئة 
أن املســار املهني مساعد محامي أو مالي أو 
إداري مت استحداثه بالتعاون مع الهيئة العامة 
للقوى العاملة ويســتهدف حديثي التخرج 
من حملة الدبلوم في القانون، الفتة الى ان 

«صناع العمل» في مجال البرمجة يهدف إلى 
تأهيل عدد من الشباب الكويتي من اجلنسني 
ليصبحوا مبرمجني ومطورين ممارسني بعد 
استيفائهم ملراحل املعسكر التدريبي املكثف 
الذي يتضمن اجتيازهم عددا من الســاعات 
التدريبية النظرية والعملية واالختبار الفني 
املقــرر لهم، ليصبحوا قادرين على التعامل 

مع متطلبات سوق العمل الكويتي.
ولفتت إلى ان برنامج قادة املستقبل في 
األندية واملراكــز الصحية يهدف إلى تأهيل 
الشباب الكويتي كمدربني رياضيني والتأثير 
بشكل إيجابي على أسلوب حياة الشباب من 
خالل االرتقاء بقطاع التدريب الرياضي الذي 
يعد من أسرع القطاعات منوا على مستوى 
العالــم في الكويت، وتوفير أســلوب حياة 
صحية وخيارات تنموية بديلة في الصاالت 
الرياضيــة احلديثة ذات املســتوى العاملي، 
داعية الشــباب الكويتي إلــى زيارة املوقع 
اإللكتروني للهيئة واالطالع على تفاصيل كل 
برنامج واختيار املناســب لهم منها، مؤكدة 
أن جميع هذه البرامج تقدم مجانا وسيعطى 
املشارك فيها شــهادة مهنية فضال عن فتح 

الباب أمامه للعمل في القطاع اخلاص.

البرمجة وإدارة املرافق ومساعد محامي والتدريب الرياضي

الصويان: الفارسي وعد بتحقيق مطالب «احتاد الصيادين» 

م.علي الفارسي مستقبال ظاهر الصويان

«املهندسني» تشيد بقرار إعادة بدالت مهندسي «الزراعة»
عاطف رمضان

أشاد أمني سر جمعية املهندسني 
م.فهد العتيبي بتعاون وزير األشغال 
وزير الدولة لشؤون الشباب م.علي 
املوسى إلعادة بدالت مهندسي الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية، الفتا 
إلى التواصل املباشــر بني اجلمعية 
والوزيــر إليقاف هذه القرارات التي 

متنع صرف بدالت املهندسني.
وأضاف العتيبي في بيان صحافي: 

أثلج صدور املهندسني تعاون الوزير 
املوسى مع اجلمعية فور إبالغه بهذه 
القرارات، مشيرا الى أن الوزير أبدى 
من خالل التواصل معه احلرص على 
دعم الكــوادر والكفــاءات الوطنية، 
الفتــا إلــى أن التعــاون أثمر صدور 
هــذا القرار من قبــل مدير عام هيئة 
الزراعــة بالوكالة م.علي الفارســي، 
والذي يقضي بإيقاف القرارات اإلدارية 
اخلاصة بتحديــد مراكز العمل التي 
تعمل بنظام النوبة وحتدد املسميات 

لبــدل النوبــة وباعتبارهمــا كأن لم 
يكونا.

ودعا جهــات الدولة للتعاون مع 
اجلمعية ومؤسسات املجتمع املدني 
لتحقيــق مصالح العمالــة الوطنية 
العمــل  وتعزيــز اإلنتــاج مبراكــز 
احلكومــي، الفتــا إلى صــواب قرار 
«الزراعة» بتوجيهات الوزير بدراسة 
منح بدل النوبة بكل مراكز العمل في 
«الزراعة» وفقا ملا تقتضيه مصلحة 

العمل والقرارات املنظمة.

العتيبي: وزير األشغال حريص على دعم الكوادر والكفاءات الوطنية

م.فهد العتيبي

فوري وفق النظام املتبع 
فــي «الزراعــة»، والقادم 

أفضل ان شاء اهللا.
وأعــرب عــن شــكره 
للفارسي لسعيه الدؤوب 
حلــل مطالــب االحتادات 
بـــ «الزراعة»،  املرتبطــة 
مؤكدا أن حل املطالب يصب 
في الصالح العام، ويحقق 
األمن الغذائي في األسواق 
بأســعار متوازنة تناسب 

املستهلكني.
وبــني أن الصياديــن 
سيكونون دائما وأبدا عند 
حسن ظن املسؤولني، وذلك 
من خالل القيام بواجبهم 
الوطني فــي توفير األمن 
املنتجــات  الغذائــي مــن 

البحرية.

للصياديــن والقطاعــات 
الــى أن  االخــرى، الفتــا 
الفارسي أعطى توجيهاته 
حلل بعض األمور بشــكل 

جميــع التحديات وتنفيذ 
املطالب املستحقة، وخالل 
األيام املقبلة نأمل أن نشهد 
حتقيق املطالب املستحقة 

مطالــب  إلــى  اســتمع 
الصيادين وتفهم التحديات 
التــي تواجههــم وابــدى 
تعاونــه للســعي إلزالــة 

أشــاد رئيــس االحتاد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهــر الصويــان بجهود 
مديــر عام الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعة باإلنابة 
م.علي الفارسي وتعاونه 
مــع االحتــادات املعنيــة 
باألمن الغذائي، مشيرا إلى 
استقبال الفارسي لرئيس 
احتاد الصيادين ورئيس 
احتــاد األلبــان الطازجة، 
حيــث أبــدى تعاونه مع 
جميــع االحتادات املنتجة 
لألمن الغذائي وحل جميع 
القضايا العالقة لهم وفق 
القانونيــة والتي  األطــر 

تصب في الصالح العام.
وقــال الصويــان فــي 
تصريــح له إن الفارســي 


