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لولو هايبر ماركت ُيطلق «عروض الصيف اخلاصة ٢٠٢٢»

ر عام ٢٠٢١ البرجس: ١٤٫٧٪ عوائد على أموال الُقصَّ

أطلقت شركة لولو هايبر، 
الشركة اإلقليمية الرائدة في 
مجال البيع بالتجزئة، حملتها 
الترويجية بعنوان «عروض 
الصيــف اخلاصة» في حفل 
رسمي أقيم في فرع الشركة 
في الري بتاريخ ١٩ اجلاري.
العليــا  اإلدارة  وأعلنــت 
لشــركة لولو هايبر ماركت 
في الكويت عن هذا العرض 

ليلى الشافعي

وزيــر  رعايــة  حتــت 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشؤون القصر عيسى 
الكندري أقامت الهيئة حفال 
الطلبــة  لتكــرمي ١٢٧ مــن 
املتفوقني املشمولني برعايتها 
بحضور أعضاء مجلس إدارة 
الهيئة وكوادرها التنفيذية 
وعدد من أولياء أمور الطلبة 
املكرمني إلى جانب عدد من 
الشخصيات العامة وممثلي 

وسائل اإلعالم.
وقال املدير العام باإلنابة 
م.حمد البرجس في كلمته 
التــي ألقاهــا قبــل تكــرمي 
الطلبة املتفوقني إن الهيئة 
ســتكثف جهــود التحــول 
الرقمــي وتهيئــة قطاعات 
الهيئــة لتقــدمي املزيد من 
اخلدمات عن بعد، من خالل 
موقعها اإللكتروني أو عبر 
تطبيق ســهل. كما أوضح 
البرجس أن الفترة املقبلة 
وبعــد انتهــاء اإلجــراءات 
االحترازيــة اخلاصة مبنع 
انتشــار ڤيــروس كورونا 
ستشــهد تكثيف األنشطة 
االجتماعيــة واإلنســانية 
والترفيهية لصالح القصر 
املشمولني بالرعاية مع تقدمي 
مختلف أشكال الدعم ألسرهم 
إضافــة إلــى دعم أنشــطة 
العديد من اجلهات اخليرية 
والدينيــة  واالجتماعيــة 
والتعليميــة  والصحيــة 

واملجتمع بشكل عام.
أنــه ورغم ما  وأضاف، 
شهدته الهيئة من حتديات 
استثنائية خالل السنوات الـ 
٣ املاضية، فقد متكنت من 
مواصلة تنمية أموال القصر 
عبر سياســة اســتثمارية 
ســليمة ومتوازنــة ترتكز 
على السعي لتحقيق أعلى 
العوائد املمكنة مع معدالت 
مخاطر منخفضة، وهو ما 
ترتــب عليه حتقيق عوائد 
مرتفعــة عــن العــام ٢٠٢١ 

بنسبة تزيد على ١٤٫٧٪.
وأوضح أن اهتمام الهيئة 
املستمر باملساعدة في حتفيز 
أبنائها الطلبة في مختلف 
املراحل الدراسية يأتي من 
منطلق إدراكها التام ألهمية 

أثناء فترة العرض الترويجي.
يتضمن العرض الترويجي 
«عروض الصيــف اخلاصة 
٢٠٢٢» أحــدث مجموعــات 
األزيــاء الصيفيــة للرجــال 
والنســاء واألطفال ويشمل 
ذلــك تشــكيلة مختــارة من 
مــاركات األزياء الرائدة مثل 
وديباكــرز  كورتيجيانــي 
وإينت وجون لويس وماركو 

التعليم، حيث تنفذ العديد 
من املشروعات واملبادرات 
والبرامج املختلفة وأهمها 
مشروع احلقيبة املدرسية 
الــذي يوفــر العديــد مــن 
املســتلزمات، كمــا وفــرت 
أجهزة حاســب آلــي لعدد 
مــن الطلبــة، فضــال عــن 

دونيتلي وريو وتوم سميث 
وغيرها.

إلــى املالبس  وباإلضافة 
املميــزة، تتوافر  الصيفيــة 
أيضــا مجموعــة كبيرة من 
املنتجــات بأســعار مذهلة، 
مبا في ذلك األحذية وحقائب 
اليد النســائية التي تساعد 
في إضفاء ملسة عصرية على 

املوضة هذا الصيف.

تقدمي مساعدات ومبادرات 
اجتماعيــة أخــرى تصــب 
في تعزيز الرغبة والقدرة 
على التعلم. هذا إلى جانب 
الدخول في شراكات مع مركز 
تقومي وتعليم الطفل لدعم 
الطلبة الذيــن يعانون من 

صعوبات في التعلم.

الهيئة كرَّمت ١٢٧ متفوقاً برعاية وزير األوقاف

جانب من املكرمني

بحضور جتمع بحضور جتمع 
مختار من مدوني املوضة عبر 
اإلنترنــت واملؤثريــن على 
وسائل التواصل االجتماعي.
بــدأ العــرض الترويجي 
الذي سيستمر حتى ٢٤ مايو 
مع إطالق الكتيب الترويجي 
«عروض الصيــف اخلاصة 
يســتعرض  الــذي   «٢٠٢٢
بالتفصيل العروض املتوافرة 

العنصر البشري في حتقيق 
أي تقــدم، وكذلك في إطار 
حتقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ 
والتي تتضمن ضمن ركائزها 
الـ ٧ الرئيسية الوصول الى 

رأسمال بشري إبداعي.
وأكد البرجس أن الهيئة 
تولي أهميــة بالغة لقطاع 

معرض «العطور والساعات وأدوات التجميل» 
يستقطب كبرى الشركات العاملية املتخصصة

انطلقــت فعاليات معرض 
«العطور والســاعات وأدوات 
التجميــل» ٢٠٢٢ الــذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولــي علــى أرض املعارض 
الدوليــة فــي منطقة مشــرف 
مبشــاركة أكثر من ٢٤٠ شركة 
محلية وإقليمية ووكالء ألكبر 
املاركات العاملية ويستمر حتى 
٤ يونيــو القــادم فــي صاالت 
املدير  E/d/C/B/A. وصرحــت 
التنفيــذي لقطــاع التســويق 
واملبيعات في شــركة معرض 
الكويت الدولي باسمة الدهيم 
ان املعــرض يعد من املعارض 
السنوية التي حترص الشركة 
على احتضانه، حيث يقدم كل 
ماهو جديد فــي عالم العطور 
ومســتحضرات  والســاعات 
التجميــل ويســتقطب كبرى 
الشركات العاملية املتخصصة في 
هذا املجال ومن خالله يتم أيضا 
إطالق أحدث املوديالت. وقالت 
إن املعــرض املتخصــص ضم 
العديد من العالمات التجارية 
الفاخــرة فــي مجــال العطور 
واملنتجــات العطرية والطيب 

وأشارت الدهيم إلى حرص 
شركة معرض الكويت الدولي 
على حصر الشركات املشاركة 
فــي ملتقــى واحــد يجمعهــم 
لتسهيل الزوار احلصول وشراء 
احتياجاتهم من املنتجات حتت 
سقف واحد، مؤكدة على قدرة 
الشــركة مبوقعهــا فــي أرض 
املعــارض مبشــرف توفيــر 
للعارضني جميع اخلدمات التي 
حتقق لهم منصة وبيئة فاعلة 

إلبراز املنتجات للزوار.
جنــاح  أن  إلــى  ولفتــت 
املعارض السابقة أعطتنا دفعة 
لتنظيــم نســخ مــن املعارض 
بطريقة حصرية تالئم جميع 
املشــاركني والــزوار من خالل 
التنظيم وتسهيل عملية الدخول 
واخلــروج، فضال عــن النقاط 
األمنية املتواجدة حلفظ األمن 
والســالمة، مبينــة أيضــا ان 
املعرض يركز بصورة خاصة 
على العطور الفرنسية والعربية 
العــود  والشــرقية ودهــون 
والبخور والســاعات بأنواعها 
ومنتجــات  ومســتحضرات 
التجميــل ترضى كافة األذواق 

ومبختلف املراحل العمرية.
وثمنت الدهيم جهود جميع 
الشــركات الراعية واملشــاركة 
في هذا املعــرض حيث ضمت 
رعايــة العديد منهــا: اجلزيرة 
للعطور وسراي وقصة واطياب 
الشيخ وأطياب اخلزامى وعتيج 
والصابري عود وعنفر وأساطير 
وعبدالصمد القرشي وكريوالن 
وسرايا الصابون والرصاصي 
واطياب املرشود وريحة هلي 
ومعالم وجنيد للعطور ووتواق 
وكنوز الطيب وميســتوريوز 
ويافا ونقوة للبخور والطارش 
للعطور ومولير وايفيلني وايام 
واطياب هند وازهار للعطور.

وتوقعت أن يشهد املعرض 
اقباال ملحوظا بتوافد الزوار عليه 
القتناء احتياجاتهم من العطور 
والبخور والطيب والساعات، 
فضال عن اغتنام الفرصة بزيارة 
املعرض لالستفادة مما يوفره 
من أجــواء تســوق وعروض 
جاذبــة مميزة تلبــي مختلف 
احتياجاتهم االســتهالكية من 
العطور والطيب ومستحضرات 

التجميل والساعات.

تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي ويقدم كل ما هو جديد

باسمة الدهيم

والســاعات، فضال عن تواجد 
العديــد مــن اخلبــراء من قبل 
الشركات املشاركة العطاء جميع 
املعلومات ملنتجاتهم والتعرف 
عليها بطريقة عصرية وحديثة.
وذكرت الدهيم أن املعرض 
سيشهد إطالق منتجات حصرية 
لبعض الشركات املشاركة في 
هذا امللتقى، وستتم إتاحة فرصة 
التجربــة للجمهــور والــزوار 
للتعرف على تركيب املنتجات 
العطرية اخلاصة، باالضافة إلى 
العروض واخلصومات  تقدمي 

احلصرية اخلاصة بهم.

اجلامعة األسترالية نّظمت يوم الصحة
اختتمت اجلامعة األسترالية 
فعالية يوم الصحة كجزء من 
اســتراتيجيتها للمســؤولية 
االجتماعية املتبعة، حرصا منها 
على تعزيز خيارات منط احلياة 
الصحية لطالبهــا وموظفيها 
وعوائلهم واملجتمع ككل، وقد 
ســلطت الفعالية الضوء على 
مواضيع تخــص اتباع «منط 
احليــاة الصحــي» مــن خالل 
تنظيم نشاطات وندوات تهتم 
باملوضوع. وتعد هذه الفعالية 
الهادفة من تنظيم قسم الصحة 
والســالمة في اجلامعة موعد 
ســنوي لتوعية اجلميع على 
أهمية الصحة النفسية والبدنية 
للفرد. ولهذه الســنة شــملت 
الفعاليــة عروض مســرحية 
ومســابقات للمواهب وألعاب 
ترفيهية وتوعوية، إلى جانب 

للجائحــة علــى املجتمــع في 
العامني الســابقني قد استدعى 
من أســرة اجلامعــة أن تقوم 
بدورها بتسليط الضوء على 
كيفية املضي قدما والنمو من 
اجلائحة ملستقبل صحي أفضل.

وفي ســياق كلمتها، قالت 
املراغــي ان منظمــة الصحــة 

العامليــة عرفت الصحــة أنها 
حالة من الســالمة اجلســدية 
والنفسية واالجتماعية الكاملة 
وليست فقط غياب املرض أو 
العجز، فنحن كجامعة نحمل 
هذا التعريف كمعيار لتعزيز 
الثقافــة الصحيــة  وتنميــة 

ملجتمعنا.

لقطة من ختام احلفل

العديد من األجنحة واألنشطة 
املتنوعة املقامة من قبل طالب 
كليــة إدارة األعمال باجلامعة 
وذلــك إلعطائهم خبرة عملية 
في تنظيــم الفعاليات. وقالت 
مدير قســم الصحة والسالمة 
في اجلامعة األسترالية، مرمي 
املراغــي أن التأثيــر الصحــي 

«النجاة اخليرية» تنفذ مشروع 
«بناء املساجد» في ٩ دول

أعلنــت جمعيــة النجاة 
اخليرية عن تنفيذ مشروع 
بنــاء املســاجد فــي ٩ دول 
إسالمية، مؤكدة أن املشروع 
يهــدف إلــى توفيــر أماكن 
للصالة في املناطقة الفقيرة 
واحملرومة، واملســاهمة في 
إلــى اهللا، وفتــح  الدعــوة 
أبواب الصدقة اجلارية أمام 

املتبرعني.
وقال مدير إدارة املوارد 
واحلمــالت بجمعية النجاة 
اخليرية عمر الشــقراء إنه 

ميكــن للمتبرع اختيار الدولة، ومســاحة املســجد، وعدد 
املصلــني، والتكلفة من بني عدد مــن النماذج التي وفرتها 

اجلمعية.
وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها املشروع، قال: يتم 
بناء املساجد في كل من النيجر، وتشاد، وموريتانيا، وبنني، 

وبنغالديش، والهند، وسريالنكا، وإندونيسيا، وألبانيا.

عمر الشقراء

(متني غوزال) م.حمد البرجس مع عدد من احلضور  

سعاد الصباح وفادية السعد قدمتا التعازي 
في اإلعالمية شيرين أبوعاقلة

قالت الشــيخة الشاعرة 
د.ســعاد الصباح ان قضية 
فلســطني ســتبقى حية في 
القلــوب احلــرة التي تؤمن 
بأن احلــق لن يضعف، وأن 
وجود احملتل سيظل طارئا 

ووقتيا مهما طال زمنه.
وكانت الشيخة د.سعاد 
الصباح قد قدمــت تعازيها 
في شيرين أبوعاقلة للسفارة 
الفلســطينية فــي الكويت، 
وذلــك بحضــور مديــر دار 
الثقافيــة  ســعاد الصبــاح 
علي املسعودي بالنيابة عن 
د.سعاد الصباح، حيث كان في 
استقباله السفير الفلسطيني 
لدى الكويــت رامي طهبوب 
الــذي أكــد مكانة د.ســعاد 
الصباح في الثقافة العربية 
والعمــل اإلنســاني ووجوه 
اإلحسان التي تقدمها، مثمنا 
جهودها الطويلة في مناصرة 
القضية الفلسطينية، وعبر 
عــن تقديره للمبــادرة التي 
أطلقتهــا الشــاعرة العربية 
بتخصيــص جائزة إعالمية 
حتمل اسم الفقيدة الكبيرة 

شيرين أبو عاقلة.
د.ســعاد  كتبــت  وقــد 
الصباح في مدونة التعازي 
الســفارة ان شــيرين  فــي 
أبوعاقلــة ســتظل حية في 
القلوب والشوارع والشجر.. 
مثــل قضية فلســطني التي 

نحياها ونحيا بها جميعا.
من جهته، عبر مدير دار 
سعاد الصباح علي املسعودي 
عن سعادته بتمثيل د.سعاد 
الصبــاح لتقــدمي العزاء في 
أبوعاقلة،  الفقيدة شــيرين 
مؤكدا ان الشــيخة د.سعاد 
الصبــاح ســتظل ملتزمــة 
الثابتــة، فمنــذ  بقضاياهــا 
العربية  تأسيسها للمنظمة 
فــي  اإلنســان  حلقــوق 
الثمانينيات مع عدد من أهم 
شخصيات الفكر في الوطن 
العربي وهي تواصل عملها 
الدؤوب في نصرة اإلنسان 
وحقــه فــي حيــاة كرميــة 
ورفضها كل أشــكال اجلور 
والظلــم واالحتــالل، وقدم 
املســعودي شــكره للسفير 
وأركان السفارة على حسن 
االســتقبال وكــرم الضيافة 
وتقديرهم الكبير للشــيخة 

سفير فلسطني رامي طهبوب 
في مقر الســفارة الشــيخة 
فادية السعد رئيسة االحتاد 
الكويتي للجمعيات النسائية، 
التعــازي  لتقــدمي  وذلــك 
باستشهاد االعالمية شيرين 

أبوعاقلة.
الشــيخة  وقــد اعربــت 
فادية ســعد العبــداهللا عن 
خالــص تعازيهــا للرئيس 

محمود عباس رئيس دولة 
فلسطني والشعب الفلسطيني 
وأســرة الشــهيدة الغالية، 
وقالــت «فلســطني املباركة 
عليك الســالم، انت للعرب 
وســتبقي للعــرب، هنيئــا 
للشهداء األحياء على الدوام، 
شيرين اغتالوكي لقول احلق 
وعلى طريق احلق واحلق ال 

ميوت».

الشيخة فادية السعد خالل تقدمي التعازي للسفير الفلسطيني

د. سعاد الصباح، وبادرتهم 
في فتح باب العزاء في الفقيدة 
التــي تفاعل معها الشــعب 
الكويتــي الذي أثبــت دائما 
انه شــعب مناصــر لقضايا 
أمته ويأتي دائما في طليعة 
امللتزمة  العربية  الشــعوب 
بالقضايا اإلسالمية الوطنية 

الكبرى.
في السياق ذاته، استقبل 

علي املسعودي ممثال عن د.سعاد الصباح مع السفير الفلسطيني رامي طهبوب
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