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«النجاة اخليرية»: سداد إيجار 
٢٢٣ أسرة بالكويت في ٢٠٢٢

أعلن مدير إدارة املساعدات 
في جمعية النجــاة اخليرية 
محمد اخلالدي، أن عدد األسر 
التي اســتفادت من مشــروع 
«أبشــروا باخلير» في ســداد 
ايجــار الســكن خــالل ٢٠٢٢
بلغ ٢٢٣ أسرة بالكويت، وأن 
إجمالي األشهر التي مت دفعها 
لهذه األسر ٩٦٦ شهرا. وتقدم 
اخلالــدي بالشــكر ألصحاب 
األيادي البيضاء الذي ساهموا 
بالتبرع في املشروع الذي يعد 
منوذجا للتكافل االجتماعي، 

وبشــرهم باألجر من عند اهللا تعالى، كما نقل لهم دعاء األســر 
التي متت مساعدتها، مضيفا: نرى بأعيننا سعادة عائل األسرة 
عندمــا يتم رفع عبء اإليجار من علــى كاهله، خاصة أن بعض 
األسر التي نقدم لها املساعدة تعولها امرأة، وأخرى عائلها مريض.

محمد اخلالدي

الدهيم: ختام معرض «العطور وأدوات التجميل» 
اختتمت األحــد فعاليات 
العطــور وأدوات  معــرض 
التجميل في قاعات ومرافق 
أرض املعارض مبشرف والتي 
استمرت ملدة أسبوعني والقت 
إقباال واسعا وكبيرا من قبل 
املستهلكني ومحبي العطور 

والطيب والبخور.
التنفيذي  املديــر  وأكدت 
لقطاع التســويق واملبيعات 
في شــركة معرض الكويت 
الدولي باسمة الدهيم أن جناح 
معــرض العطــور الذي يعد 
أهــم الفعاليات والتظاهرات 
االقتصادية املهمة في الكويت 
جــاء نتيجة تضافــر جهود 
اجلميع مــن تعاون اجلهات 
والشــركات  واملؤسســات 
املعــرض،  فــي  املشــاركة 
مشــيرة إلى حرص شــركة 

في أرض املعارض مبشرف 
علــى توفير جميع اخلدمات 
التي حتقق للعارضني منصة 
وبيئة فاعلة إلبراز املنتجات 

للزوار.
ان  الدهيــم  وذكــرت 
معرض العطــور أضحى ذا 
سمعة كبيرة دوليا، ما يؤكد 
املكانة العالية التي يحظى بها 
املعرض بني الشركات العاملة 
في القطاع ما ينعكس إيجابا 
على صورة الكويت ووضعها 
علــى خارطــة أكبــر الدول 
املنظمة للمعــارض الدولية 
أن  املتخصصــة، مضيفــة 
معرض الكويت الدولي على 
استعداد تام إلقامة واحتضان 
املعارض واملؤمترات مبختلف 
الفتــرات  أنشــطتها خــالل 

املقبلة.

ويحظى معرض العطور 
وأدوات التجميل مبشــاركة 
كبيرة من الشركات احمللية 
واخلليجية ووكاالت عاملية 
وضمت أيضا رعاية شركات 
رئيسية متخصصة في مجال 
العطور والبخور تنافســت 
فيمــا بينها مــن خالل طرح 
آخر املنتجــات اخلاصة بها 
فضال عن األسعار التنافسية 

واخلصومات املميزة.
يذكر أن فعاليات معرض 
التجميل»  «العطور وأدوات 
انطلقــت فــي ٢٥ أكتوبــر 
املاضــي واســتمرت حتى ٦

اجلاري وسط إقبال الفت من 
اجلماهير استمتعوا باقتناء 
أجمل العطورات واملنتجات 
وبأجواء تسوق ممتعة حظيت 
بخصومات وعروض الفتة.

باسمة الدهيم

معرض الكويت الدولي على 
حصر الشركات املشاركة في 
ملتقى واحد يجمعها لتسهل 
الــزوار احلصول على  على 
احتياجاتهــم مــن املنتجات 
حتت ســقف واحــد، مؤكدة 
على قدرة الشــركة مبوقعها 

«إكسبو - تاج» أطلقت مهرجان الصحة واجلمال  السابع
أعلنت شــركة «إكسبو- 
تــاج» للمعارض واملؤمترات 
عن إطالقها «مهرجان الصحة 
الســابع  واجلمــال والطفل» 
تزامنا مع اليوم العاملي للطفل 
التي أقرته منظمة األمم املتحدة 
٢٠ نوفمبــر مــن كل عام في 
«األڤنيــوز» خالل الفترة من 
٣ إلــى ٥ نوفمبــر اجلــاري 
برعايــة وحضــور رئيســة 
برنامــج األحمدي ومنســق 
منع العدوى للبرامج املدرسية 
لصحة الفم واألسنان د.حبابة 
املزيدي وحضــور أطباء من 
البورد الكويتي لطب األطفال 
«معهد الكويت لالختصاصات 

الطبية».
وقالــت املديرة التنفيذية 
للشــركة داليــا وفائــي فــي 
تصريح صحافي، إن املهرجان 
يهدف لرفع مستوى التثقيف 
الصحي والوعي لدى الزوار 
وإبداء احللول لراغبي املعرفة 

كبيــرا فــي دوراتــه الســت 
الســابقة، ويحظى مبشاركة 
واســعة مــن اجلهــات ذات 
التــي  العالقــة، والشــركات 
متثل كبرى العالمات التجارية 
والوكاالت العاملية التي تعنى 
واألم  األطفــال  مبنتجــات 

ومستلزماتهم.

ولفتت إلــى أن املهرجان 
يأتــي تزامنــا مــع االحتفال 
باليوم العاملي للطفل والتذكير 
بأهميــة األطفال ودورهم في 
احلياة باعتبارهم أمل املستقبل 
املشــرق والركيزة األساسية 
لبناء املجتمعات وعزمية األم 

في الرعاية والعطاء.

مشاركة كبيرة في املهرجان

في مجــال كيفية التعامل مع 
األطفــال واألمهــات صحيــا 
ونفســيا وترفيهيا وغذائيا، 
ويقــدم كل ما هــو جديد من 
خدمات ومؤسسات ومنتجات 
للطفل واألم والعائلة بأكملها 
في املجتمع الكويتي، مشيرة 
إلى أن املهرجان حقق جناحا 

«بوكسهل» نّظمت عدة أنشطة في يوم الصحة العاملي
نظم قسم شؤون الطلبة في 
كلية بوكسهل الكويت للبنات 
العاملي حتت  يــوم الصحــة 
رعاية مدير منطقة األحمدي 
الصحيــة د.أحمــد الشــطي، 
العيادات احمللية  ومبشاركة 
مثــل عيــادة الفــارس لطب 
األســنان مستشــفى الكويت 
وغيرها من العيادات الطبية.
املراكــز الصحية  وقدمت 
النصائــح للطالبات والهيئة 
اإلدارية. وتضمن اليوم عدة 
نشــاطات تعليمية وإثرائية 
وتربوية تخللتها محاضرات 
ونصائــح طبيــة مــن قبــل 
مختصــني في مجــال الطب. 
الشــطي كلمة وجهها  وألقى 

اخلاطئة منها. وشكر الشطي 
إدارة الكليــة علــى تنظيمها 
لهــذا اليوم قائــال: على درب 
املدن الصحية الكويتية، كلية 
الكويت مشــروع  بوكســهل 
أول كليــة صحية خاصة بني 

مثيالتها في صناعة التعليم 
الكويتية، عن أسلوب احلياة 
العصرية واملخاطر الصحية 
وجــودة احليــاة، واآلفــات 
الضــارة بالصحــة، كانــت 

خاطرتي لطالبات الكلية.
وقــال رئيــس مجلــس 
األمنــاء فــي كلية بوكســهل 
د.عبدالرحمــن الشــايجي إن 
الهدف مــن تنظيم هذا اليوم 
هو املساهمة في غرس القيم 
الصحية في املجتمع واحلرص 
على توعية الطالبات بأهمية 
ممارســة الرياضــة ومعرفة 
فوائدهــا للصحــة، والتنبه 
لنوعية الطعــام ملا له تأثير 

على قدراتهن اجلسدية.

صورة جماعية للمشاركني في فعاليات «بوكسهل»

الى طالبات الكلية عن أهمية 
سلوك منط حياة صحية وعن 
أهميــة الرياضــة فــي العمر 
الشبابي وغرس قيم السلوك 
الصحي السوي وترسيخها، 
باإلضافة إلى تغير السلوكيات 

«ILA» ع اتفاقية مع «Ooredoo business» توقِّ
Ooredoo أعلنت شــركة
الشــريك   business
التكنولوجي املوثوق حللول 
التكنولوجيا واألعمال، عن 
توقيعها مذكــرة تفاهم مع 
مجموعة ILA وهي شــركة 
التقنيات  متخصصــة فــي 
املتطورة للشــركات، حيث 
تهــدف هــذه الشــراكة إلى 
متكــني قطــاع األعمــال من 
تســريع التحــول الرقمــي 
من خالل توفيــر مجموعة 
التطبيقــات  مناســبة مــن 
واملنصــات تشــمل خدمات 
األمــن الســيبراني والذكاء 
Blockchainاالصطناعــي و
كخدمــة لضمــان حتــول 
رقمــي ســلس للحكومــات 
واملؤسســات ومتكينها من 
تشغيل عملياتها وخدماتها 

رقميا دون انقطاع. 
وتستخدم هذه اخلدمات 
تقنيــات متقدمــة تســاعد 
في زيــادة مســتوى األمان 
للشركات، ويأتي ذلك كجزء 
من رؤيــة Ooredoo لتوفير 
للشــبكة  شــاملة  حلــول 
واملعلومات واالتصاالت من 
خالل توفير أحدث التقنيات 
من تكامل البيانات وتخزينها 
التهديدات  وحمايتهــا مــن 
الســيبرانية، ومتاشــيا مع 
رؤية الكويــت ٢٠٣٥، التي 
تركز على تبنــي التقنيات 
الذكيــة والرقميــة البتكار 
خدماتهــا ودفــع االقتصاد، 

وحتسني نوعية احلياة.
التوقيــع  وأقيــم حفــل 
بحضور الرئيس التنفيذي في 
Ooredoo الكويت، عبدالعزيز 
البابطني والــذي علق بهذه 
املناســبة قائــال: نقــوم في 
Ooredoo بتسريع االبتكار في 

التكاليــف علــى الشــركات 
وزيادة فعالية إنتاجها. 

وتعليقا على الشــراكة، 
قال د.ســعد البــراك رئيس 
التنفيــذي  اإلدارة  مجلــس 
ملجموعة ILA: تعتبر شراكتنا 
Ooredoo االستراتيجية مع

وســيلة للوصــول إلى فهم 
عميــق لفــرص االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 

الناشــئة التي تخلق أدوات 
اســتثمارية مبتكرة ميكنها 
اغتنام هذه الفرص وتوفير 
مشورة اخلبراء وتوجيهات 
اإلدارة املتميزة لضمان عوائد 
هادفة ألصحاب املصلحة في 
أدوات االســتثمار من خالل 

االستراتيجيات الرائدة.
اليوم  الشــركات  وتقف 
على أمت االستعداد للتكيف مع 
التكنولوجيا اجلديدة، ومع 
ذلك، فإن التعقيدات الفنية 
والنفقات التشــغيلية التي 
ينطوي عليها إنشاء البنية 
التحتية وتكوينها وتشغيلها 
وصيانتهــا غالبــا ما تكون 
مبنزلة حاجز، ولهذا السبب 
قامت Ooredoo بتوفير قطاع 
األعمال كمزود خدمة إلعداد 
جميع أســس التكنولوجيا 
التحتية للشركات  والبنية 
واحلكومــة  واملؤسســات 
لتمكينها مــن التركيز على 
أعمالها األساسية وحتقيق 

أهداف العمل.

لتقدمي خدمات األمن السيبراني والذكاء االصطناعي لعمالء الشركات

عبدالعزيز البابطني ود.سعد البراك خالل توقيع االتفاقية

األعمال التجارية، وسنضمن 
الكفــاءة واإلنتاجية  زيادة 
والتقنيــات اجلديــدة مثل 
الــذكاء االصطناعي واألمن 
 ،Blockchain السيبراني والـ
التي تهدف الى زيادة الثقة 
واألمان والشفافية وإمكانية 
تتبع البيانات املشتركة عبر 
شبكة األعمال، وهذا من شأنه 
أن يســاعد علــى تخفيض 

عبدالعزيز البابطني ود.سعد البراك عقب توقيع االتفاقية

البغلي تقبل استقالة ٦ أعضاء 
في «تعاونية فهد األحمد».. 

وتعيني العجمي مديرًا مؤقتًا
محمد راتب

أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
م.مي البغلي قرارا يقضي بقبول اســتقالة ٦

أعضاء في مجلس اإلدارة في جمعية فهد األحمد 
التعاونية مت تقدميها بني ٢٠ و٢٤ أكتوبر املاضي، 

معتبرة املجلس منحال بقوة القانون.
وتضمن القرار تعيني عبدالعزيز العجمي مديرا 
مؤقتا، وذلك ملدة ٦٠ يوما يتولى خاللها الدعوة 
لعقد اجلمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد.

«العلوم احلياتية» أطلقت مؤمتر التغيرات املناخية 
وتأثيرها على األمن اإلنساني واالجتماعي

أكد القائم بأعمال كلية العلوم احلياتية 
بجامعة الكويت د.عايد سلمان أن البيئة 
تعتبر من املوضوعات التي تلقى اهتماما 
دوليــا ومحليــا، لذلك أســهمت الكويت 
بطريقة حيوية في دعم املشاريع وإقرار 
القوانــني املتعلقة بها حتقيقــا للتنمية 

املستدامة في املجتمع.
جــاء ذلــك خــالل افتتــاح مؤمتــر 
«التغيرات املناخية والبيئية وتأثيرها 
على األمن اإلنساني واالجتماعي» الذي 
انطلقت فعالياته أمس ويســتمر ثالثة 
أيام، بتنظيم قسم إدارة التقنية البيئية 
في كلية العلوم احلياتية بجامعة الكويت 
بالتعاون مع املنظمة الدولية لتمكني املرأة 

وبناء القدرات.
وأوضح د.سلمان أن العالقة بني البيئة 
واملجتمع عضوية تبادلية وفي األزمنة 
القدمية كانت البيئة تؤثر على املجتمع 
وتوفر له موارد طبيعية للحياة لكن بعد 
الثورة الصناعية أثر اإلنسان على البيئة 
وأنظمتها باســتهالك املوارد إلى جانب 
التلوث البيئي وآثاره على تغير املناخ.

وأوضح أنه مع نشأة حتديات العصر 
احلديث ومن ضمنها األمن البيئي يأتي 
هذا املؤمتر كمحاولة أكادميية للوقوف 
على العالقة بني البيئة واملجتمع، داعيا 
األكادمييني املشاركني إلى تقدمي توصيات 

تسهم في حتقيق االستدامة البيئية.

من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس 
قسم ادارة التقنية البيئية بالكلية د.محمد 
الشــواف في كلمته السعي إلى تأسيس 
جيل بيئي قادر على تصحيح املسار عبر 
مشاركة حقيقية في تزويد سوق العمل 
بخبراء قادرين على صنع القرار البيئي 
واملساهمة في تطبيق السياسات البيئية 

ما يعود بالنفع على الدولة واملجتمع.
وقال الشواف إن هذا املؤمتر وسيلة 
نوعية لنشر رسائل علمية متخصصة من 
نخب علمية مختارة إميانا بأهمية املشاركة 
في خدمة املجتمع وبحث التحديات البيئية 
واإلنسانية بعد االستنزاف املهلك للبيئة 

ومصادرها.

مشاركة طالبية

حماية البيئة واجب وحق
يعتبر الكون مبكوناته املختلفة 
من يابســة وماء وهواء كال متكامال 
ال ميكن فصــل جزء منه عن اآلخر، 
وقد سخر اهللا تعالى كل ما فيه من 
كائنات خلدمة اإلنســان وحتســني 

طبيعة وجودة حياته.
لكن لألسف هناك أضرار كبيرة 
بدأت تصيب البنية األساسية ملكونات 
«البيئة»، حيــث نالحظ أن التلوث 
وصل إلى نسب عالية جدا في البحار 
واحمليطات، وقد سبب ذلك أضرارا 
كبيرة للكائنات البحرية التي تعتبر 
مــن أهم مصــادر الغــذاء والتوازن 
البيئي، كمــا أن امللوثات الصناعية 
والغازية أثرت بشكل كبير على جودة 
الهواء وانتشرت الغازات السامة التي 
تسبب األمراض بأنواعها خصوصا 

السرطانية منها، وأيضا أثرت على 
الغطاء النباتي الذي لم يسلم أيضا 
من عبث اإلنسان نتيجة القطع اجلائر 
لألشــجار والقضاء علــى الغابات، 
وهذا نتج عنه ارتفاع منسوب مياه 
البحار واحمليطات وذوبان اجلليد في 
القارة القطبية وما رافقها من تغيرات 
مناخية في مقدمتها ارتفاع درجات 
احلرارة غير املسبوق مبعظم الدول 
وهطول األمطار في غير مواســمها 

بعدة بلدان.
التــي أصبحنــا  ومــن األمــور 
نالحظهــا كثرة اســتهالك املنتجات 
الطبيعية وانتشار املواد املصنعة من 
البتروكيماويات غير القابلة للتحلل 
واملضرة بصحة اإلنسان والكائنات 

احلية األخرى.

وألن حمايــة البيئة مســؤولية 
جماعية وحق وواجــب علينا على 
جميــع دول العالم التعاون وفرض 
القوانني الصارمة حلماية البيئة من 
الدمار، وتشــجيع خطط التشجير 
والزراعة، إضافة إلى استخدام املواد 
واســتهالكها بالطــرق الصحيحــة، 
وتطويــر أســاليب إعــادة التدوير 
والتوعية بأهميــة ذلك في احلفاظ 
على السالمة العامة وصحة األفراد 

على اختالف أعمارهم.

جميله عبداهللا املويزري
جامعة الكويت ـ كلية التربية
تخصص: رياض أطفال
إشراف: د.عبداهللا عقلة الهاشم
مقرر: التربية البيئية

مثقفون في معرض الشارقة للكتاب: احملرر يلعب 
دورًا مهمًا في تطوير املجال األدبي وسوق النشر

الشارقة - يوسف غامن

أكد املتحدثون في جلسة 
حوارية بعنوان «بني احملرر 
واملؤلف» على األهمية البالغة 
التي يلعبها احملرر في تطوير 
املجال األدبي وسوق النشر، 
بصورة ال تتعارض مع عمل 
الكتاب واملؤلفني، مستعرضني 
الفروق فــي مهام احملررين، 
باملقارنــة مع عمــل الكاتب، 
والعالقــة بينهمــا فــي دور 
النشــر العربيــة، وقرينتها 
من املؤسســات في الواليات 

املتحدة األميركية.
جاء ذلك، ضمن فعاليات 
اليــوم الثالــث مــن معرض 
الشــارقة الدولــي للكتــاب، 
الــذي افتتــح دورتــه الـ ٤١
حتت شعار «كلمة للعالم»، 
مستضيفا العديد من الكتاب 
والعاملني في صناعة النشر 
حــول العالم، الذين شــارك 
منهم في هذه الندوة كل من 
القاص والروائي التونســي 
محمد عيسى املؤدب، والكاتب 
األميركــي نيــل ســتراوس، 
واحملــررة األدبية األميركية 

كاري ثرونتون.
وبــدء اجللســة الكاتــب 
التونســي احلائــز جائــزة 
الذهبــي للروايــة  الكومــار 
العربيــة ٢٠١٧ عــن روايته 
األولى «جهاد ناعم»، مشيرا 
إلى غياب العالقة الوثيقة بني 
الكاتب العربي واحملرر، في 
مقابل عالقــة تقليدية قائمة 
بصــورة أكبــر بينــه وبــني 
الناشر، رغم األهمية البالغة 
التي تتطلــب وجود احملرر 
لالرتقــاء بصناعــة الكتــاب 

وإخراجه بأحسن صورة.
ووضح الكاتب األميركي 
نيل ستراوس، أهمية العالقة 
بني الكتاب واحملررين األدبيني 

إلى األهمية التي يكتســبها 
علــى  احملــرر  اضطــالع 
املسودات األولى للنصوص 
بوصفــه القــارئ األول ألي 
كتــاب، ما يجعلــه عني دار 
النشر التي تنظر للكتاب من 
منظور القارئ، واصفة مدى 
احلميميــة التي يوفرها لها 
عملها مع الكتاب، والتحدث 

باسمهم إلجناح الكتاب.
ووصفت ثورنتون عالقتها 
بالكتــاب بكونهــا متعــددة 
اجلوانب، فهي صديقة لكتابها، 
ومرشدة ومستشارة لهم، بل 
تلعب دور املعاجلة النفسية 
معهــم فــي بعــض األحيان، 
واألمر الذي يكتسب ضرورة 
أكبر عند عملها على الســير 
التــي جتبرها على  الذاتية، 
االقتراب أكثر من حياة كتابها، 
في وظيفة أساسية لنجاح أي 
كتاب، جتمع بني التســويق 

والفن.
واتفــق املتحدثــون على 
ضرورة االستفادة من وسائل 
التواصــل االجتماعــي لفهم 
ذائقة القراء وتعليقاتهم عن 
الكتب، مشــيرين إلى الدور 
الذي تلعبه منصات كتطبيق 

«تيك توك»، الذي بات منصة 
لليافعني والشباب للترويج 
لكتبهــم املفضلة، كما علقت 
ثورنتون قائلة: «إن أي شيء 
اليافعــني راغبني في  يجعل 
القــراءة هو أمر جيد، ونحن 
كناشــرين نرى ما يعجبهم 
ونتســاءل عما ميكننا فعله 
هــذا اجلمهــور،  ملخاطبــة 
خللق قاعدة معجبني للكتاب 
وكأنهم مؤثرون على مواقع 

التواصل».
الكاتــب محمــد  وختــم 
املؤدب مشــاركات املتحدثني 
في اجللســة بقوله: «هنالك 
خلط بني دور احملرر األدبي 
واملدقق اللغوي، وهذا خطأ» 
موضحا الفرق بني مسؤولية 
احملــرر فــي إبــراز القصور 
على املســتوى البناء األدبي 
للنص، وبني الوظيفة النهائية 
للمدقق املقتصرة على القواعد 
اإلمالئية والنحوية، فيما شدد 
على أن تطور الكتاب العربي 
مرهون بالتعامل مع القارئ 
بوصفه ذكي وصعب اإلقناع، 
األمر الذي ال ميكن أن يستقيم 
دون وجــود عالقة راســخة 
ومنظمة بني الكاتب واحملرر.

عدد من الكتّاب واحملررين شاركوا جتربتهم خالل جلسة حوارية بعنوان «بني احملرر واملؤلف»

جانب من اجللسة احلوارية

في بالده، من منطلق كونه من 
أكثر الكتاب مبيعا في الواليات 
املتحدة، بجانب عمله كمحرر 
في صحيفة النيويورك تاميز، 
ومجلة رولينج ستونز، وأن 
تعامله مع محرريه كمعلمني 
كان النقد الذي اكتسبه منهم 
هو ما أكسبه خبرة أكبر في أن 
يصبح كاتبا أفضل، بصورة 
تفوق املعرفة التي اكتسبها 

من مقاعد الدراسة.
واسترسل ســتراوس: 
«إن السبب الوحيد لكوني 
كاتبا الئقا هو أنه كان لدي 
محــررون جيدون وأعتقد 
أن هــذا ينطبــق علــى أي 
شيء تفعله في احلياة، إذا 
أنتجت شــيئا ما في فراغ 
دون أن يخبرك أحد بكيفية 
حتســينه، فلن نتمكن من 

التحسن».
من جانبها، شاركت كاري 
ثورنتــون، نائبــة الرئيس 
في دار دي ستريت بوكس، 
جتربتهــا الطويلة كمحررة 
أدبية، ســاهمت في وصول 
أكثــر مــن خمســني عنوانا 
النيويــورك تاميز  لقائمــة 
للكتب األكثر مبيعا، مشيرة 


