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«وربة» يشارك عبر جناح متعدد الفعاليات في أسبوع 
التسجيل بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

شارك بنك وربة في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
بالتعاون مع نادي العالقات 
العامة في اجلامعة عبر جناح 
خاص امتد خالل الفترة من 
٢٤ إلى ٢٨ ســبتمبر املاضي، 
حيث أقام البنك عدة فعاليات 
مبناسبة بدء العام الدراسي 
اجلديــد، وذلــك بإقامة عدة 
حتديــات فــي لعبــة البالي 
ستيشــن ٥ باإلضافــة إلــى 
تقــدمي العديــد مــن الهدايــا 
اإللكترونيــة باإلضافــة إلى 
قســائم املشــتريات من عدة 

متاجر في الكويت.
وفي هذا الصدد، قال أمين 
ســالم املطيــري مدير قطاع 
التسويق واالتصال املؤسسي 
فــي بنك وربة: «نســعى مع 
بداية العام الدراسي اجلديد 
إلــى حتفيز الطلبة الســيما 
الطلبــة اجلدد في اجلامعات 
وذلــك بتقــدمي العديــد مــن 
تســهل  التــي  الفعاليــات 
عليهم بدء عامهم الدراســي 
فــي اجلامعــات»، وأضــاف 
املطيري: «ستكون لنا العديد 
من املشاركات في العديد من 
الفعاليات في اجلامعات على 

رقمية فريدة من نوعها ترتقي 
إلى طموحاتهم وتوجهاتهم 
التي تعتبر ركيــزة التطور 
من خــالل تطبيــق مصرفي 
خاص واألول من نوعه ليس 
في الكويت فحســب، بل في 
املنطقة بأســرها، مستوحى 
من تطبيقات وسائل التواصل 
االجتماعي، األكثر استخداما 
من حيث تصميم والواجهة 
وطــرق التصفــح واختيــار 

األلوان خصيصا للشباب.
ومــن املزايــا احلصريــة 
املكافــأة  عمــالء  حلســاب 

الطالبيــة: هديــة ترحيبية 
مميــزة عنــد فتح احلســاب 
الطالبية،  املكافــأة  وحتويل 
و٥ رابحني شهريا في سحب 
املكافــأة الطالبيــة مببلــغ 
٢٠٠ دينــار كويتي، ومكافأة 
All-Star Rewards للطــالب 
املتفوقني مبعدل فصلي ٣٫٥ أو 
أكثر من أصل ٤ نقاط مببلغ 
٥٠ دينارا كويتيا على هيئة 
نقاط فــي برنامج «املخبة»، 
وإصــدار وجتديــد مجانــي 
لبطاقة مسبقة الدفع بنسبة 

استرجاع شهري ٣٪.

جانب من جناح «وربة» املشارك

مدار العام الدراسي».
واختتم املطيري: «أطلق 
بنــك وربة حســابه اخلاص 
للشباب BLOOM والذي يقدم 
العديد مــن االمتيازات لهذه 
الفئــة»، وأضــاف: «بإمكان 
جميع الطلبة االستفسار عن 
أعمال بنك وربة واملزايا التي 
يقدمهــا للطلبة عبر أجنحة 
البنك املشاركة في اجلامعات 
طوال العام الدراسي احلالي».
أن بنــك  بالذكــر  جديــر 
وربــة ميــز شــريحة عمالء 
«Bloom» بتجربــة مصرفية 

«ديليفرو» تكافئ الناخبني بتقدمي مشروباتهم املفضلة
كجــزء مــن أحدث مبــادرة لهــا ملكافــأة الناخبني يوم 
االنتخابات، قدمت شــركة ديليفرو العصائر واملشروبات 
املفضلة ألكثر من ٣٠٠ شخص بالشراكة مع محل «أي زي 
جوس». وحول هذا، قالت مدير عام ديليفرو الكويت سهام 
احلســيني: «في ضوء موســم االنتخابات، نحن فخورون 
بالقيام بدورنا ومتحمسون كوننا قادرين على قيادة هذه 
املبادرة ومكافأة الناخبني مبشروباتهم املفضلة بالشراكة 
مع «أي زي جوس». فمع اجتماع عدد كبير من الكويتيني 
لإلدالء بأصواتهم، أردنا احلصول على فرصة حتى نتمكن 
من االحتفال بحضور الناخبني. ونحن ســعداء باالحتفال 
بيــوم االنتخابات مــع عمالئنا». وفي ســياق متصل، قال 
ماريون من محل أي زي جوس: «نحن فخورون بشراكتنا 
مع ديليفرو لتقدمي العصائر واملشروبات الطازجة املفضلة 
لــدى الناخبني في جميع أنحاء البالد. دائما ما يكون يوم 
االنتخابات حماسيا بشكل كبير، ويسعدنا أن نكون جزءا من 
هذا اليوم املميز». وجتدر اإلشارة إلى أن الناخبني استمتعوا 
مبجموعة مختارة من العصائر الطازجة، فضال عن الشاي 

املثلج واملزيد من املشروبات األخرى املفضلة لديهم.

أكثر من ٣٠٠ استمتعوا بالعصائر واملشروبات الطازجة في طريقهم لإلدالء بأصواتهم

فريق ديليفرو عند مدخل ٕاحدى املدارس في استقبال الناخبني

سرطان الثدي األول بعدد اإلصابات بالكويت والعالم
محافظ مبارك الكبير تفقد عددًا من املدارس

حنان عبداملعبود

حتــت شــعار «صحتــك 
تاج»، دشنت احلملة الوطنية 
للتوعيــة مبرض الســرطان 
(كان) أنشطة حملتها التوعية 
الدورية عن ســرطان الثدي 
والتــي تقــام حتــت رعايــة 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
وبالتعــاون مــع اجلمعيــة 
الكويتية التطوعية النسائية 
لتنميــة وخدمــة املجتمــع 
ومشاركة شركة «بوتيكات».
وأكد رئيس مجلس إدارة 
احلملة د.خالد الصالح أهمية 
الــدوري لكشــف  الفحــص 
اإلصابــة بالــورم في مرحلة 
مبكرة، مبينا أن التشخيص 
املبكــر ينقذ احليــاة، خاصة 
مــن  الثــدي  ســرطان  أن 
القابلة للشفاء  الســرطانات 
في حال اكتشافه في مراحله 
األولى، وذلك من خالل فحص 

املاموغرام.
املاموغــرام  وأضــاف أن 
ال يرســل اشــعة مؤينــة لذا 
فإنــه آمن على صحــة املرأة 
وال يتســبب تكرار الفحص 
فــي أي مضاعفــات، ناصحا 
النساء بإجراء فحص دوري 
بعد سن األربعني لالكتشاف 
املبكر للمرض، مؤكدا أن ثقافة 
الوعي لدى النســاء أدت إلى 
الســيدات املصابات  وصول 
باملراحل األولى والتي يحقق 
فيها العــالج نتائج إيجابية 

عبدالعزيز الفضلي

قام محافظ مبارك الكبير اللواء محمود بوشهري بزيارة الى 
عدد من مدارس املنطقة التعليمية يرافقه مدير املنطقة محمد 
عايض ومديرة الشــؤون التعليمية أنوار املوسى لالطمئنان 
على ســير العمل فيها. ومع استكمال انطالقة العام الدراسي 
اجلديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للمرحلة املتوســطة، قالت مديرة مدرسة 
فاطمــة بنت اليمان د.وفاء العرير، إنه مت اســتقبال الطالبات 
وبدأن عامهن اجلديد بنشــاط، مشــيرة إلى ان املدرســة على 
تواصــل دائم مع أولياء األمور، ومت توزيع الكتب املدرســية 
باإلضافة إلى اســتقبال املتعلمات من الصف الســادس لكسر 
حاجز اخلوف لديهن مع انتقالهن إلى مرحلة جديدة قبل البدء 

بالعام الدراسي.

الثدي بــني الكويتيات وغير 
الكويتيات ٦٤٠ حالة، بلغت 
نسبة اإلصابة بني الكويتيات 
٤١٫٢٪ (مبعدل معياري للعمر 
يبلــغ ٤٣٫٥ لــكل مائــة ألف 
نسمة)، ونسبة ٣٨٫٥٪ إصابة 
بــني غير الكويتيات (مبعدل 

٦٣٫٩ لكل مائة ألف نسمة).
كما أعلن أن دراسة حديثة 
قامت بها د.إميــان العوضي 
ود.أماني الباسمي كشفت عن 
ارتفاع نسبة الشفاء من ٦٨٫٣٪ 
إلى ٧٥٫٢٪ من عام ٢٠٠٠ الى 
٢٠١٥، ومن الالفــت لالنتباه 
زيادة عدد احلاالت لسرطان 
الثدي من ٤٥ حالة الى ٥٨ حالة 
لكل مائة الف نسمة في الفترة 
نفسها، مما يســتدعي مزيدا 
من اجلهد في برامج التوعية 

والكشف املبكر.
من جانبهــا، قالت عضو 
مجلــس اإلدارة ومســؤولة 
التوعية بســرطان  مبــادرة 
الثدي للعــام ٢٠٢٢ د.حصة 
الشاهني إن الشراكة املجتمعية 
مــن أهــم الوســائل لنشــر 
الوعــي الصحي على أوســع 
نطاق، وتأتي مشاركة شركة 
«بوتيــكات» كداعــم ماســي 
للحملة من أهم الشراكات، كما 
أن شراكة اجلمعية الكويتية 
التطوعية النســائية لتنمية 
وخدمــة املجتمــع على مدى 
أعوام إمنا تعكس أهمية الدور 
الكبير في دعم اجلانب الصحي 
الشــيخة  للمرأة برعاية من 
فادية سعد العبداهللا رئيسة 

مجلس إدارة اجلمعية.

احلملة الوطنية للتوعية باملرض «كان» دّشنت أنشطة الشهر الوردي
العرير أكدت أن املدرسة وأولياء األمور شركاء في تربية الطالب

د.خالد الصالح ود.حصة الشاهني وعلي الطيار واإلعالمية فيحاء السعيد خالل املؤمتر                  (ريليش كومار)
اللواء محمود بوشهري خالل جولة في إحدى املدارس

وترتفع فيها نسب الشفاء إلى 
أكثــر مــن ٩٠٪ دون احلاجة 
إلى إزالة العضو املصاب في 

أغلب احلاالت.
وتابع: سرطان الثدي هو 
األكثر انتشــارا بني السيدات 
محتــال املركــز األول بعــدد 
اإلصابات في الكويت وحول 
العالم، إذ بلغ عدد اإلصابات 
عــام ٢٠٢٠ بحســب منظمة 
الصحــة العامليــة نحــو ٢٫٣

مليون حالة بنسبة ٢٤٫٢٪ من 
مجموع األورام لدى النساء، 
الفتــا الى انتشــار ســرطان 
الثدي خالل السنوات السابقة. 
وقال: بحسب سجل السرطان 
في مركــز الكويــت ملكافحة 
الســرطان لعــام ٢٠١٨ فقــد 
بلغ عدد اإلصابات بســرطان 

«التربية» حتدد ٤٩ مناسبة لالحتفال بها 
في املدارس للعام الدراسي اجلديد

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  حــددت وزارة 
املناســبات واألعياد  مواعيد 
التي حتتفــل بها خالل العام 
الدراسي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢

والبالغ عددها ٤٩ مناسبة.
جاء ذلك في نشرة عممها 
الوكيــل املســاعد للتنميــة 
التربوية واألنشــطة فيصل 
املقصيد على مدارس املرحلة 
واملتوســطة  االبتدائيــة 
والثانويــة ورياض األطفال، 
وتلقــت «األنبــاء» نســخة 
منها، جــاء فيها: يســرنا ان 
نرفــق لكــم بيانــا باألعيــاد 
واملناسبات الدينية والوطنية 
والقوميــة والعامليــة للعــام 
الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ واملقرر 
أن حتتفل بها مدارس وزارة 
التربيــة بالكويــت هذا العام 
ومبــا يتناســب مــع الوضع 
الراهن بالبالد في ظل جائحة 
كورونا وما بعدها، لذا يرجى 
اتخاذ الالزم باإلعداد ملثل هذه 
االحتفــاالت إلبــراز أهميتها 
واإلعالن عنها بكل الوســائل 
املمكنة داخل املدرسة حتقيقا 
للفائدة املنشودة، وفيما يلي 
اســماء املناســبات مقرونــة 

بتواريخها:
٭ يوم محو األمية العربية ـ 

٨ سبتمبر.
٭ يوم األسرة اخلليجيةـ  ١٤

سبتمبر.

نوفمبر. ٦
لنظــم  العاملــي  اليــوم  ٭ 
ـ ١٧ املعلومــات اجلغرافيــة 

نوفمبر.
٭ يوم الفلســفة العاملي ـ ١٨

نوفمبر.
٭ اليــوم العاملي التطوعي ـ 

٥ ديسمبر.
٭ يــوم األســرة العربية ـ ٧

ديسمبر.
٭ اإلعــالن العاملــي حلقوق 

اإلنسان ـ ١٠ ديسمبر.
٭ يوم الشرطة العربية ـ ١٨

ديسمبر.
٭ اليوم العاملي للغة العربية 

ـ ١٨ ديسمبر.
الفطريــة  ٭ يــوم احليــاة 

اخلليجي ـ ٢٨ ديسمبر.
٭ يوم احلياة الفطرية لدول 
مجلس التعاونـ  ٣٠ ديسمبر.
٭ رأس الســنة امليالديــة ـ ١

يناير ٢٠٢٣.
٭ يــوم محو األمية العاملي ـ 

٨ يناير.
٭ رأس الســنة الهجريــة ـ ١

محرم ١٤٤٥.
٭ عيد العلم ـ فبراير.

٭ العيد الوطني لدولة الكويت 
ـ ٢٥ فبراير.

٭ عيد التحرير للكويتـ  ٢٦
فبراير.

٭ املولد النبوي الشريفـ  ١٢
ربيع األول ١٤٤٥.

٭ األســبوع البيئــي ـ ٦ إلى 
١٢ مارس.

٭ يــوم املــرور العاملــي ـ ١٦
مارس.

٭ اليــوم العربــي حلقــوق 
اإلنسان ـ ١٦ مارس.

٭ يوم األسرة ـ ٢١ مارس.
٭ اليوم العاملي ملتالزمة الداون 

ـ ٢١ مارس.
٭ ذكرى تأسيس جامعة الدول 

العربية ـ ٢٢ مارس.
٭ اليــوم العاملي للمياه ـ ٢٢

مارس.
٭ يوم الطقــس العاملي ـ ٢٣

مارس.
٭ أسبوع املرور لدول مجلس 

التعاون اخلليجي ـ مارس.
٭ ســاعة األرضـ  آخــر يوم 

سبت من شهر مارس.
٭ يــوم املخطوط العامليـ  ٤

أبريل.
٭ يــوم الصحــة العاملي ـ ٧

أبريل.
٭ يوم األرض ـ ٢٢ أبريل.

٭ يــوم البيئة اإلقليمي ـ ٢٤
أبريل.

٭ اليــوم العاملــي للطيــور 
املهاجرة ـ ١٠ مايو.

العاملــي للتنــوع  اليــوم  ٭ 
البيولوجي ـ ٢٢ مايو.

٭ اليوم العاملي ملنع التدخني 
ـ ٣١ مايو.

٭ اليــوم العاملــي للبيئةـ  ٥
يونيو.

٭ يوم البحار ـ ٨ يونيو.
٭ اليــوم العاملــي ملكافحــة 

التصحر ـ ١٧ يونيو.

فيصل املقصيد

٭ اليوم العاملي للمحافظة على 
طبقة األوزون ـ ١٦ سبتمبر.
٭ أســبوع احلياة البرية ـ ١

أكتوبر.
٭ اليوم العاملي لتكرمي املعلم 

ـ ٥ أكتوبر.
٭ يــوم الطفــل العربــي ـ ٧

أكتوبر.
٭ اليــوم الدولــي للحــد من 
الكوارث الطبيعيةـ  ١٣ أكتوبر.
٭ يــوم البيئــة العربية  ١٤

أكتوبر.
ـ ١٥ التخضيــر  ٭ أســبوع 

أكتوبر.
٭ االحتفال بيوم الغذاء العاملي 

ـ ١٦ أكتوبر.
٭ يــوم األمم املتحــدة ـ ٢٤

أكتوبر.
٭ اليوم العاملي ملنع استخدام 
البيئة في احلروب والصراعات 

العسكرية ـ ٦ نوفمبر.
٭ إطفــاء آخــر بئر نفط ـ 

«احملاسبة» يحقق وفورات بقيمة ٢٣ مليون دينار
أكــد عضــو فريــق إعداد 
التقرير السنوي لقطاع الرقابة 
املسبقة والدعم الفني ومدقق 
فــي إدارة الرقابــة املســبقة 
للشــؤون االجتماعيــة علي 
الكندري، أن الرقابة املسبقة 
مارســت اختصاصاتها وفقا 
لقانون إنشاء ديوان احملاسبة 
رقــم ٣٠ لســنة ١٩٦٤، حيث 
قام ديوان احملاســبة ببحث 
ودراسة وإبداء الرأي لـ ١٦٨٢

موضوعــا بقيمة مــا يقارب 
(٢٫١٤٢) مليــار دينــار خالل 
الفترة مــن ١ ابريل حتى ٣٠

سبتمبر املاضيني منها (٩٢) 
موضوعــا يخــص تعاقدات 
إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها 
ما يقــارب (٩٢٫٧٠٣) مليون 
دينار، ومثلــت املوضوعات 
الــوزارات  املعروضــة مــن 
واإلدارات احلكومية ما نسبته 

دينار بينما اجلهات املستقلة 
فكانت نسبتها تبلغ (٩٪) من 
املواضيع املعروضة وبقيمة 
ما يقارب (١٦٣٫٢٤٩) مليون 

دينار.
وأكد الكنــدري أن ديوان 
احملاســبة قــد قــام بتحقيق 
وفورات مالية مباشرة للخزانة 

العامة للدولة بقيمة ما يقارب 
(٢٣٫٤٣٢) مليون دينار ناجتة 
عن عدة أســباب مــن أبرزها 
تعديــل أخطاء حســابية أو 
تعديل الكميات املطلوبة بناء 
على االحتياج الفعلي بناء على 
دراسة الديوان املالية والفنية.
مــن جهتهــا، قالت عضو 
فريق إعداد التقرير السنوي 
لقطاع الرقابة املسبقة والدعم 
الفني ومدقق مشارك في إدارة 
الرقابــة املســبقة للشــؤون 
االجتماعية مروة الرشــيدي 
بأنه قد مت اصدار عدد (٨٩١) 
موضوعــا ما بــني موافقة أو 
موافقة مشــروطة أو جتديد 
موافقــة بقيمــة مــا يقــارب 
(١٫٣٩٤) مليار دينار ومت رد 
أوراق املوضــوع لعدد (٦١١) 
موضوعــا بقيمة مــا يقارب 

(٥٦٢٫٣٢٦) مليون دينار.

مروة الرشيديعلي الكندري

(٨٠٪) من اجمالي املوضوعات 
خالل الفترة وبقيمة ما يقارب 
(١٫٨٩٠) مليار دينار فيما مثلت 
نسبة املوضوعات املعروضة 
من قبل اجلهات ذات امليزانيات 
امللحقة (١١٪) من املوضوعات 
املعروضة خالل الفترة وبقيمة 
مــا يقــارب (٨٩٫١٢٢) مليون 

انطالق حملة اجلامعة األسترالية عن األمن 
السيبراني بسلسلة محاضرات توعوية

متاشيًا مع استراتيجية 
األســترالية  اجلامعــة 
للمســؤولية االجتماعيــة، 
أطلقــت اجلامعــة سلســلة 
محاضــرات توعويــة حول 
مواضيع تخص التكنولوجيا، 
وأمــن احلاســوب وغيرها 
بهدف نشــر الوعــي ضمن 
املجتمــع وبصــورة خاصة 

فئة الشباب.
حتتوي السلســلة على 
مجموعــة نــدوات مجانية 
للراغبــني فــي احلضــور 
لتثقيفهم حــول التطورات 
احلديثة في مجال تكنولوجيا 
املعلومات وحماية األنظمة، 
وقد أقيمت أول ندوة حتت 
السيبراني»  عنوان: «األمن 
وقدمهــا روالند أبي جنم - 
مدرب أول معتمد ومطور في 
اجلمعيــة الدولية للمدربني 
واملطورين- وتناولت الندوة 
أحدث االجتاهات والتطورات 
في مجال األمن الســيبراني 
حلماية املؤسسات واألفراد 
واألنظمة املهمة واملعلومات 
الهجمــات  احلساســة مــن 

من تقدمي روالند أبي جنم.
النــدوة  كمــا ســتكون 
عــن  التاليــة  التوعويــة 
عالــم األلعــاب مــن تقــدمي 
عبدالرحيم طه - مؤســس 
ومطور في شــركة فرتكس 
لأللعــاب - حتــت عنوان: 
«أساسيات صناعة األلعاب 
اإللكترونيــة وتصميمها»، 
وســتختم سلسلة الندوات 

التوعوية بندوة عن «الذكاء 
االصطناعي والتعلم اآللي» 
ونــدوة أخــرى عــن «قوة 

احلوسبة».
وللتعرف عن قرب على 
الندوات وتسجيل الراغبني 
في احلضور ميكن مراسلة 
اجلامعــة األســترالية على 
البريــد اإللكتروني  عنوان 

.corporate@au.edu.kw

روالند أبي جنم لدى تقدميه الندوة

الرقمية.
السلســلة  وتتضمــن 
مجموعــة نــدوات تســلط 
الضوء على مواضيع شتى 
فــي مجــاالت التكنولوجيا 
الواقــع  مثــل  احلديثــة، 
االفتراضــي والواقع املعزز 
VR – AR) وامليتافيــرس 
 –  Webو(٣  – Metaverse
 (Blockchain Decentralization

ملشاهدة الڤيديو

«تهجني الطاقة» مينح العنزي براءة اختراع من أميركا
آالء خليفة

سجلت جامعة الكويت 
من خــالل مكتب بــراءات 
االختراع وامللكية الفكرية 
التابــع ملكتــب نائب مدير 
اجلامعة لألبحاث، وبجهود 
د.بدر شــفاقة العنزي من 
قسم إدارة التقنية البيئية 
بكليــة العلــوم احلياتية، 
بــراءة اختــراع من املكتب 
األميركي لبراءات االختراع 
التجــارة  التابــع لــوزارة 

األميركية.
وصــرح مديــر جامعة 
الرومي  الكويت د.يوسف 

وتقوم فكــرة االختراع 
علــى ابتكار نظــام تهجني 
الطاقة وحتلية املياه منعدمة 
التلوث كنظام متكامل متاما 
لتحلية ميــاه البحر أو ما 
شابه ذلك، ومعاجلة احمللول 
امللحي املرفوض (Brine) من 
محطات حتلية املياه إلنتاج 
ماء مخفف قليــل امللوحة 
إلعادته مرة أخرى في البحر 
أو استعماله في تطبيقات 
أخرى وإنتاج طاقة خضراء 
صديقة للبيئة، ويتضمن 
النظام عدة أنظمة مرتبطة 
مع بعضها بطريقة علمية 

محكمة.

من جهته، صرح د.بدر 
العنــزي بأنه مــع الزيادة 
املســتمرة في عدد ســكان 
العالم، تلوثت مصادر املياه 
العذبــة وباتــت محدودة، 
وأصبحت ندرة املياه مصدر 
قلــق عاملي، فالوصول إلى 
العذبــة الصاحلــة  امليــاه 
لالســتهالك اآلدمي أصبح 
إشكالية، عالوة على ذلك، 
تتوافر كمية كبيرة من املاء 
على األرض ولكن لألسف، 
هــذه املياه املاحلة ليســت 
صاحلة لالستهالك البشري 
بسبب محتواها العالي من 

امللح بطبيعتها.

بأن جامعة الكويت فخورة 
بنخبة مميزة من املخترعني 
كأمثال د. بدر العنزي الذي 
حصل على اختراع يسهم 
في حتسني البيئة الكويتية. 
البــراءة  وتأتــي هــذه 
الكويــت  ملواكبــة رؤيــة 
لعــام ٢٠٣٥ وأهداف األمم 
املتحــدة املســتدامة، كمــا 
تســاهم في رفع مؤشرات 
الكويت  تصنيف جامعــة 
العامليــة،  QS للجامعــات 
حيث تولي جامعة الكويت 
اهتمامــا كبيــرا بجــودة 
العلمي  البحــث  مخرجات 
وبالتميز في االختراعات.


