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«برقان» يرعى حفل مجموعة األحمدي للموسيقى
يواصــل بنك برقان دعم 
األنشــطة الثقافية والفنية 
في الكويت من خالل رعايته 
للحفــل املوســيقي األخير 
ملجموعة األحمدي املوسيقية 
الــذي أقيــم علــى مســرح 
مركز الشــيخ جابر األحمد 
الثقافي. وتؤكد هذه الرعاية 
تركيز برنامج املســؤولية 
االجتماعية للبنك على إثراء 
املشــهد الثقافي والفني في 
الكويــت مــن خــالل إتاحة 
الفرصــة حملبي املوســيقى 
الكالسيكية لالستمتاع بأرقى 

املقطوعات العاملية.
وقد اســتمتع احلضور 
خالل احلفلتني اللتني أقامتهما 
الفرقة مبجموعة من أفضل 
مقطوعات بيتهوڤن، ومنها 
املقطوعة اخلامسة الشهيرة، 
التي عزفتها فرقة األحمدي 
املايسترو ريتشارد  بقيادة 
بوشـمــــان، وبـمـشـــاركة 
موسيقيني عامليني من اململكة 
املتحدة وروسيا وبلغاريا.

وقد أدت املجموعة التي 
تتكــون مــن ١٣٠ فنانــا من 
الكويت ومــن جميع أنحاء 
العالم، عروضا على مدى ٦٥ 
عاما على منصات ومسارح 

عاملية مرموقة. 
وتـواصـــــل الـفـرقـــــة 
املوسيقية الشهيرة بأسلوبها 
املميز الذي يجمع موسيقى 
اجلاز واملوسيقى الكالسيكية 
وموسيقى برودواي واألوبرا، 
اكتشاف مواهب املوسيقيني 

وبدعمنا املتواصل على مدار 
األعوام املاضية للفرقة وكافة 
فعالياتها انطالقا من إمياننا 
بأهميــة االرتقــاء بالســاحة 
الثقافية في الكويت من خالل 
دعم مختلف الفعاليات الفنية 
والثقافية». وأضافت النجادة: 
«ســنواصل دعمنــا لفرقــة 
مجموعة األحمدي املوسيقية 

ألننا على ثقة في قدرة الفرقة 
علــى التأثيــر إيجابيــا على 
الكويتيــة  الفنيــة  الســاحة 
فضال عن أهمية عملها في دعم 
مسيرة العديد من املوسيقيني 
الكويتيــني املوهوبني، الذين 
هم بأمّس احلاجة للمبادرات 
وبرامــج الدعــم التــي تفتح 
أمامهم املجال لتطوير مواهبهم 

واستعراضها».
جدير بالذكر أن بنك برقان 
لديه برنامج ديناميكي متكامل 
للمسؤولية االجتماعية يغطي 
مجاالت االهتمامات العصرية 
الرئيسية للمجتمع الكويتي.

وتسعى محاور البرنامج 
إلى دعم مشــاركة بنك برقان 
الفاعلة في حتســني رفاه كل 
شــرائح املجتمــع مــن خالل 
العديد من املبادرات التعليمية، 

والثقافية، والصحية.

لينا البسام في صورة جماعية مع مجموعة األحمدي للموسيقى

مجموعة األحمدي للموسيقى خالل حفل بيتهوڤن

الكويتيني وتنمية قدراتهم 
الفنية.

وحول رعاية هذا احلدث، 
قالت مديــر العالقات العامة 
في بنك برقان، حصة النجادة: 
«نحن فخورون في بنك برقان 
التعاون والشــراكة  بعالقــة 
املســتدامة املتميزة مع فرقة 
مجموعة األحمدي املوسيقية، 

الصندوق الكويتي يقدم قرضًا بـ ١٥٫٢ مليون دينار 
لتمويل مشروع توفير املياه في واليتني باألرجنتني

مت فــي الكويت امــس التوقيع على 
اتفاقيــة قــرض ثالثية بــني الصندوق 
العربية  الكويتي للتنميــة االقتصادية 
وحكومتي والية سانتافي ووالية قرطبة 
بضمــان جمهوريــة األرجنتــني، يقــدم 
الصندوق مبقتضاها قرضا مقداره ١٥٫٢ 
مليــون دينار، أي ما يعــادل حوالي ٥٠ 
مليون دوالر أمريكي، وذلك لإلسهام في 
متويل مشــروع منظومــة توفير املياه 
لواليتي سانتافي وقرطبة املرحلة األولى 

ـ اجلزء (أ).
ووقع اتفاقية القرض نيابة عن والية 
سانتافي عمر أنخيل بيروتيـ  حاكم والية 
سانتافي، ووقع نيابة عن والية قرطبة 
خوان سكاريتيـ  حاكم والية قرطبة، بينما 
وقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق 
العربية  الكويتي للتنميــة االقتصادية 

مروان الغامن ـ املدير العام.
ويهدف املشــروع إلى دعــم التنمية 

االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي واليتي 
سانتافي وقرطبة، ويغطي منطقة كوروندا 
الواقعة في اجلزء (أ) من املرحلة األولى 
مــن املشــروع، وذلك عن طريق إنشــاء 
منظومة مياه جديدة لتوفير كميات كافية 
ومســتدامة وذات نوعية عالية من مياه 
الشرب من نهر كوروندا، ملقابلة الطلب 
املتزايد على املياه، مما يؤدي إلى حتسني 
الصحة العامة ورفع املستوى املعيشي 

واالجتماعي لسكان املنطقة.
ويتكون املشــروع بشــكل أساســي 
من األعمــال املدنية والكهروميكانيكية، 
ويشمل إنشــاء مأخذ، ومحطة معاجلة 
مياه، واخلط الناقل الرئيسي وتفرعاته 
وخزانات املياه، وتوسعة شبكات املياه في 
منطقة كوروندا، باإلضافة إلى الوصالت 
املنزلية اجلديدة. كما يشــمل املشــروع 
اخلدمــات االستشــارية واســتمالكات 
األراضي والتعويضــات الالزمة لتنفيذ 

املشــروع. ومن املتوقع إجناز املشروع 
مبنتصف ٢٠٢٥. يقــدر إجمالي تكاليف 
املشــروع بحوالي ٧٫٧٩ مليــارات بيزو 
أرجنتينــي أي ما يعــادل حوالي ٢٣٫٥٩ 
مليون دينار، ويغطي قرض الصندوق 
املقترح وقيمته ١٥٫٢ مليون دينار حوالي 
٦٤٫٤٣٪ مــن تكاليــف املشــروع. بينما 
ســتتولى حكومتي ســانتافي وقرطبة 

تغطية باقي التكاليف.
وميثــل قــرض الصنــدوق الكويتي 
املشار إليه القرض السادس الذي يقدمه 
الصنــدوق جلمهورية األرجنتني، حيث 
ســبق للصندوق تقدمي خمسة قروض 
بلغــت قيمتها حوالــي ٧٠ مليون دينار 
كويتي، لتمويل عدة مشاريع في قطاع 
املياه والنقل، سحب منها حوالي ٣٢ مليون 
دينار، وسدد منها حوالي ١٣ مليون دينار 
حتى تاريخه ما يشــكل ٣٩٪ من نسبة 

السداد.

جانب من توقيع االتفاقية تبادل االتفاقية

كارفور تطلق حملة «اربح عربة مشترياتك»
كشــفت كارفــور، التــي 
متلكها وتديرها شركة «ماجد 
الفطيــم» فــي الكويت، عن 
حملة «اربح عربة مشترياتك» 
التي أطلقتها احتفاال مبرور 
١٥ عامــا علــى تواجدها في 
الكويت، إضافة الى العروض 
والعالمــات التجارية، فيما 
يتعلــق باملنتجــات األكثر 

رواجا في فروعها.

كاملــة، أثناء تســوقهم في 
كافة فروع كارفور، باستثناء 
املتجر اإللكتروني طيلة فترة 
االحتفاالت التي تبدأ من ١١ 

حتى ٣١ مايو.
وأتاحت كارفور الفرصة 
أمام العمالء الذين يحرصون 
علــى حتقيــق التوفير مبا 
يتناســب مــع ميزانيتهــم 
اخلاصــة، االســتفادة مــن 
أفضل العروض عبر مجموعة 
واسعة من املنتجات تشمل 
اإللكترونيــات واألجهــزة 
املنزلية واملنتجات الطازجة.

مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة عشرة لتواجدها في الكويت

وتتيــح احلملــة لعمالء 
كارفور فرصة االســتمتاع 
بعدة سحوبات يومية لربح 
عربة التسوق اخلاصة بهم 

فريق تطوعي بيئي يرصد احلياة الفطرية في الكويت
دارين العلي

في اطار االحتفال باليوم 
العاملي للحياة الفطرية اعلن 
البيئــي   AM Team فريــق
التطوعي عن مبادرة بيئية 
يتــم العمــل عليهــا حاليا 
حتت عنوان «روح الكويت 
الطبيعية» لسلسلة وثائقي 
يتحدث عن حياة الكائنات 
بني املد اجلزر كمرحلة أولى.
 AM وقــال رئيس فريق
Team التطوعــي ومخــرج 

عيــش هــذه الكائنــات في 
منطقة املــد واجلزر. وقال 
ان اطــالق البرومو يعتبر 
دليال على ان العمل شارف 
علــى االنتهاء بعد عمل دام 
مدة عــام كامل من تصوير 
مشــاهد واعداد ســيناريو 
ومونتاج. وتوقع شــاه ان 
يتم العرض االول للوثائقي 
في احتفالية رسمية تضم 
الرعاة واملهتمني في مجال 
البيئة وذلك بعــد االجازة 

الصيفية مباشرة.

شــاه  عبــداهللا  العمــل 
لـ«األنباء» ان «روح الكويت 
الطبيعيــة» هــي سلســلة 
وثائقيــة تعنــى باحليــاة 
الفطرية في الكويت، حيث 
اطلــق يوم امــس البرومو 
االعالني للجــزء األول من 
السلسلة بعنوان احلياة بني 
املد واجلزر. واضاف شــاه 
ان هذا العمــل يضم نخبة 
من االكادمييني املتخصصني 
في مجال البيئة والكائنات 
البحريــة يبينــون طريقة 

عبداهللا شاه

«الدعوة اإللكترونية»: مشروع 
القرآن حقق ٣ مليارات 

دقيقة استماع بشتى اللغات
أعلــن مديــر جلنــة 
االلكترونيــة  الدعــوة 
عبــداهللا الدوســري عن 
وصول دقائق االستماع 
لكلمات اهللا تعالى البينات 
ألكثر من ٣ مليارات دقيقة 
اســتماع عبر ٨٨ مليون 
مســتمع مــن قرابة ٢٠٠ 
دولة وإقليم حول العالم، 
وذلك من خالل مشــروع 
نشــر علــوم وترجمات 

القرآن الكرمي.
أن  الدوســري  وبــني 

مشــروع نشــر علوم وترجمات القرآن الكرمي يستخدم 
أكثر من أداة تقنية للوصول إلى كافة الشرائح املستهدفة 
حــول العالم بأكثر مــن ٥١ ترجمة عاملية معتمدة، وأهم 
هذه األدوات التقنية هي املواقع اإللكترونية حيث ميتلك 
املشروع ثالثة مواقع الكترونية متخصصة للقرآن الكرمي 
وعلومه، الى جانب التطبيقات الرقمية، حيث تدير اللجنة 
٣ تطبيقات رقمية تعمل على كل نظم التشــغيل ســواء 
نظــام IOS أو نظام اندرويد، بجانب الكتب اإللكترونية 
حيــث تقوم الدعوة اإللكترونية بنشــر جميع ترجمات 
معانــي القرآن الكــرمي املتاحة بصيغــة PDF واملعتمدة 
من مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشــريف باملدينة 
املنورة وبلغت ٥١ ترجمة بـ ٥١ لغة عاملية بكتيب يعمل 

.QR بخاصية قارئ الكود الرقمي

عبداهللا الدوسري

«مناء اخليرية»: عشرة آالف 
مستفيد من «مصرف العشيات»

أعلنت «مناء اخليرية» 
بجمـعـيـــــة اإلصــــالح 
االجتماعــي عن تنفيذها 
ملصــرف العشــيات لهذا 
العام على األسر املتعففة، 
بالشراكة مع األمانة العامة 
لألوقاف، تنفيذا لشروط 
الواقفني التي نصت عليها 
الوقفية لتفعيل  احلجج 
دور الوقــف فــي تنمية 
املجتمــع وســد حاجات 
احملتاجــني، عــن طريق 
التي  البطاقات املمغنطة 

يتم توزيعها على األسر املتعففة.
هذا وقد قال مدير إدارة العمليات والتمكني وليد البسام 
إن عدد األسر التي استفادت من املشروع أكثر من ٩٨٠٠ 
أسرة داخل الكويت، وهي احلاالت املستمرة من ضعاف 
الدخل واأليتــام واألرامل واملطلقات وذوي االحتياجات 

اخلاصة والعمال املسجلة لدى مناء اخليرية
وبني البسام أن املشروع عبارة عن صرف مواد غذائية 
يتم شراؤها بواسطة البطاقة املمغنطة من خالل إحدى 
األســواق املركزية التي لها أفرع منتشــرة في الكويت، 
مشيرا إلى أن األسر املستفيدة من مصرف العشيات هي 

األسر التي لها ملف لدى مناء اخليرية.

وليد البسام

مت الفائزين  املدرسة الوطنية كرَّ
مبسابقة «بالتدوير نستطيع»

آالء خليفة

الوطنية  املدرســة  قامت 
األهلية ممثلة باملدير املساعد 
للمدرسة الوطنية محمد عودة، 
واملديــر املســاعد للمرحلــة 
الثانويــة أحمــد الكنــدري، 
ومديــر املرحلــة االبتدائية 
فهــد العنــزي وقائــد فريق 
«بالتدوير نستطيع» محمد 
حلمي، وقائد فريق «بالتدوير 
نستطيع» وائل املندوه بتكرمي 
الطلبة الفائزين في املسابقة 
التطوعية التي أقيمت حتت 
شعار «بالتدوير نستطيع»، 
حيث قام الطالب بالعمل على 
حتقيق الهدف الثالث عشــر 
من أهداف التنمية املستدامة 

وهو العمل املناخي.
وأعلنــت الهيئــة العامة 
الفائزيــن  للبيئــة أســماء 
مبسابقة «دورها صح» والتي 
تعنى بجمع أكبر قدر ممكن 
من البالستيك إلعادة تدويره 
والتخلص من مخاطره وفاز 
باملركز األول املدرسة الوطنية 
األهلية عــن وزن قدره ٣٥٨ 

كيلو غراما من البالستيك.
وقام الطلبة خالل احلملة 
بعمــل عــدد مــن اللقــاءات 
واألعمــال املتنوعــة أهمهــا 
لقاء مع رئيس مجلس إدارة 
مجموعــة شــركات معرفي 

علــى إعادة التدوير كمصدر 
اقتصادي فعال، وكذلك حديثه 
عن دور الســويد الفعال في 
إعادة التدوير، كما مت اللقاء 
مع صاحب شركة الصناعات 

املتطــورة وعضــو هيئــة 
التدريس بالكلية األسترالية 
د.ماجد السرهيد وعمل جولة 
داخــل املصنع للتعرف على 
مراحــل إعــادة التدوير بدءا 
من جمــع النفايات ووصوال 
إلــى احلصــول علــى منتج 
يفيــد املجتمع ســواء أبواب 
أو شبابيك أو أي منتج آخر 
كذلك قام فريق العمل بعمل 
فعاليات بيئية داخل املدرسة 
وخارجهــا وكانــت آخرهــا 
مشــاركة الفريق في فعالية 
#دورها_صح التابعة للهيئة 
العامــة للبيئة والتي تعتمد 
على جمع البالستيك، حيث 
حصــل الفريق علــى املركز 

األول في املسابقة.

تهدف إلى حتقيق الهدف الـ ١٣ من أهداف التنمية املستدامة وهو العمل املناخي

جانب من املكرمني

تكرمي الطالب عبداهللا محمود

عبداإلله معرفي واالستفادة 
من خبراتــه والتعرف على 
مزايا وعيوب إعادة التدوير 
وأهم املعوقات التي قد تواجه 
فكــرة التوســع واالعتمــاد 

طرق الطعن في أوامر األداء
أجاز القانون الطعن على األداء بطريقتني: األولى 
بالتظلــم منه، وينظر في دعــوى التظلم إما أمام 
احملكمــة اجلزئية أو احملكمــة الكلية، ويلزم على 
املديــن التظلم خالل عشــرة أيام تبــدأ من تاريخ 
إعــالن أمر األداء الصــادر ضده، ويكــون التظلم 

مسببا وإال اعتبر ملغى.
أما الطريقة الثانية فتكون باســتئناف احلكم، 
ويكون بداية االستئناف بعد فوات ميعاد التظلم 
أي بعد عشــرة أيام مــن تاريخ إعالن األمر، ويتم 
االســتئناف خالل أربعني يوما مــن تاريخ إعالن 
األمر من ضمنها العشــرة أيام مدة ميعاد التظلم 
وثالثــون يوما مدة ميعاد االســتئناف، كما ميكن 

االستئناف فور إعالن أمر األداء.
الطالب: أحمد بدر املانع ـ كلية التطبيقي جتاري بنني

مشاركة طالبية

انطالق فعاليات امللتقى العلمي 
الرابع لطلبة الدراسات العليا 

في اإلدارة والتخطيط التربوي
حتــت رعايــة مدير 
جامعة الكويت د. يوسف 
الرومي انطلقت فعاليات 
الرابع  العلمــي  امللتقى 
لطلبة الدراسات العليا 
فــي اإلدارة والتخطيط 
التربوي وذلك مبشاركة 
أكثر من ثالثني باحثا من 
الكويــت ودول اخلليج 

والوطن العربي.
وأكــد مديــر جامعة 
يوســف  د.  الكويــت 
الرومــي أن الدراســات 

العليا تعد أحد الروافد األساسية للبحث العلمي، وذلك 
لدورها الفعال في تأهيل الكوادر البشــرية املتسلحة 
بدرجــة عالية من الكفاءة العلمية واملهارية، حيث إن 
البحث العلمي هو بوابة املعرفة والركيزة األساسية  
في بناء الدول وتقدمها، واألداة الفاعلة في التغلب على 
التحديات التي قد تواجهها، وفي مساعدة املجتمع على 

حل جميع مشكالته.
وبني أن البحث العلمي أصبح مطلبا رئيســيا لكل 
دولة تريد اللحاق بركب التقدم، ومن هذا املنظور تبرز 
أهمية البحث العلمي، خاصة في مجال التربية، الذي 
يهتم برأس املال البشري، والذي يعد أهم عامل في تقدم 
وجناح الدول، لذلك أصبح إتقان مهارة البحث العلمي 

مطلبا جوهريا يقع على عاتق اجلامعات حتقيقه.
من جهته، رحب العميد املساعد للشؤون األكادميية 
بكلية الدراســات العليا د. مشاري العيفان في كلمته 
التــي ألقاها نيابة عــن عميد كلية الدراســات العليا 
باحلضور واملشــاركني، مؤكدا أهمية البحث العلمي، 
وضرورة إشراك طلبة الدراسات العليا فيه، واستعداد 
كلية الدراســات العليا لتقدمي الدعم للمنتســبني لها، 
متمنيــا أن يحقق امللتقى الغــرض والغاية من وراء 

انعقاده.

د. يوسف الرومي

«التطبيقي» شاركت في مؤمتر اجلمعية األمريكية 
ATDلتطوير املواهب ٢٠٢٢

شــاركت الهيئــة العامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
في املؤمتر واملعرض العاملي 
الـــATD٢٠٢٢ الــذي نظمتــه 
اجلمعيــة األمريكية لتطوير 
املواهــب مبدينــة أورالنــدو 
بوالية فلوريدا خالل الفترة 
من ١٥ إلى ١٨ مايو ٢٠٢٢، ويعد 
هذا املؤمتر من أكبر الفعاليات 
العاملية التي تتناول تطوير 
املواهــب واملهــارات املهنيــة 
والتنمية البشرية وعرض آخر 
ما توصلت إليه تقنيات املعرفة 
واإلجراءات واالستراتيجيات 
التــي حتتاجهــا  واحللــول 

لتقدم األفضل لتدريب وتأهيل 
منتسبيها بشكل فعال.

والتقــى الوفــد املشــارك 
ممثال بعميد كلية الدراسات 
التجاريــة ومديــر مركز ابن 
الهيثم للتدريب د. وليد اظبيه 
ومدير إدارة تنسيق التدريب 
م. مازن الفريح وعضو هيئة 
التدريــس بكلية الدراســات 
التجاريــة د. جاســم العمــر 
 ATDالتنفيــذي للـ بالرئيس 
الــذي عبرعن  توني بنغهام 
سعادته مبشاركة الكويت في 
مؤمتر هذا العام وبالشــراكة 
االســتراتيجية بــني الهيئــة 
التطبيقي  العامــة للتعليــم 

.ATDوالتدريب والـ

وفد «التطبيقي» خالل املشاركة

اجلهات واملؤسسات التدريبية 
ومؤسســات العمل املختلفة 


