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إيكيا تطلق حملة «منزل يرحب باجلميع»
أطلقت إيكيا، الشــركة الرائدة في 
احليــاة داخــل املنزل، حملــة «منزل 
يرحب باجلميع». ومع «منزل يرحب 
باجلميع»، تواصل إيكيا االحتفال مبا 
هو أهم وأفضل ما في احلياة: إنه كل 
ما نعيشه داخل املنزل كل يوم، وكل 
تلك اللحظــات العادية التي نقضيها 
مــع عائلتنا وأصدقائنــا وتصنع لنا 

أروع الذكريات.
قــال مرصــاد  املناســبة،  وبهــذه 
العاجي مدير «ايكيا الكويت»: «نحن 
فــي ايكيا نعتقــد أن املنــزل األفضل 
يجب أن يكــون دائما جميــال، دافئا، 
يرحب باجلميــع، ومينح من يعيش 
فيه الشعور بالراحة والفخر أيضا. إنه 
منزل يعكس شخصيتك، يطغى عليه 
النور الطبيعي، وفيه درجة احلرارة 
مريحة، والروائح الطيبة متأل املكان. 
إنه منزل يشجعنا على القيام بكثير 
من األنشطة مع أحبائنا، داخل غرفه 

وفي الهواء الطلق».
وأضاف العاجي: «مهما كان حجم 
مســاحة منزلك، ومهمــا اختلف منط 
حياتك، فإن إيكيا بجانبك ملساعدتك، 
ومدك باألفكار امللهمة واحللول القيمة 
التــي حتتاجها جلعل منزلك اخلاص 
مكانا يرحب بك، وبعائلتك وأصدقائك، 

وبكل ضيوفك».
وكجــزء من حملــة «منزل يرحب 
باجلميــع»، ولالحتفال ببدء موســم 
الشــتاء في الكويت والنشاطات التي 
حتصل في الهواء الطلق، أطلقت ايكيا 
فعاليات Extraordinary Pop-Upفي ٣٦٠
الكويت، والتي تستمر من ١٠ نوفمبر 
Extraordinary حتى ٩ ديسمبر. ويرحب
Pop-Up فــي ٣٦٠ الكويت باجلميع، 
ويدعوكــم لزيارته مع أفــراد العائلة 
واألصدقاء لالستمتاع بطقس الكويت 

الشتوي الرائع.
في هذا اخلصوص أوضح العاجي: 
«مع حتسن حالة الطقس وبدء موسم 
البرودة، فقد حان الوقت لالستمتاع 
بالهواء الطلق وممارسة بعض األنشطة 
املمتعــة مع العائلــة واألحباء. فريق 
خبرائنــا بانتظــار أهــل الكويت في 
Extraordinary Pop-Up في ٣٦٠ الكويت، 
حيث ســيقدمون الكثيــر من احللول 
واألفــكار التي جتعل من املســاحات 
اخلارجية أكثر عملية وجماال، وفيها 
كل املزايا التي جتعلها ترحب باجلميع. 
ســتكون لدينا أيضا أنشطة وورش 
عمل حيث نشارك كل خبراتنا لتعلم 
كيفية إنشاء حياة أفضل وقضاء أوقات 

ممتعة معا».
اجلديــر بالذكر، أن مجلة «العادي 
صــار روعة»، في عددها الرابع، الذي 
صــدر في ١١ نوفمبر، تســلط الضوء 
على العديد من احللول ذات األسعار 
املعقولة، والتي ستساعدك في ابتكار 
منزل خاص بــك، فيه كل املزايا التي 
جتعله مكانا يرحب باجلميع، ســواء 
في مساحاته الداخلية أو اخلارجية. 
ملعرفــة املزيد عن مجلة ايكيا، يرجى 
HYPERLINK «https://www. القراءة

ikea.com/kw/ar/» هنا.

كلية بوكسهل للبنات تنّظم حملتها للتبرع بالدم
أقامــت كلية بوكســهل 
الكويت للبنات اليوم املفتوح 
للتبرع بالدم في حرم الكلية 
حيث كانت الدعوة للتبرع 
عامة جلميع طالبات وأساتذة 
الكلية.  وإداريني وإداريات 
كما وفرت الكلية مكانا مجهزا 
بالكامل الستقبال املتبرعني 
من الساعة ٩:٠٠ صباحا إلى 

٢:٠٠ ظهرا.
وفي هــذا الســياق قال 
رئيــس مجلــس األمنــاء 
خليفــة  د.عبدالرحمــن 
الشايجي: «إن الكلية نظمت 
هــذه احلملــة إميانــا منها 
مبسؤوليتها جتاه املجتمع، 
وهي دعوة للجميع للتبرع 
بالــدم، فقد تنقــذ قطرة دم 
حياة إنسان، مشيرا إلى أن 
درع تقديرية إلى د.أحمد الشطيالدم هو وقود تأمني احلياة 

في جسم اإلنسان».
وتأتي هــذه احلملة في 
إطــار عدد مــن املبــادرات 
التــي تبنتهــا الكليــة فــي 
مجال التبرع بالدم والعمل 
علــى زيــادة مخــزون بنك 
الــدم الــذي عانــى مؤخرا 
من نقــص فــي فصائل دم 
معينة من شــأنها أن تهدد 
حياة العديــد من املرضى. 
واملبادرات التي تبنتها الكلية 
هي لالحتفال باليوم العاملي 
لسرطان الثدي والتي هدفت 
إلى رفــع مســتوى الوعي 
املبكــر  الفحــص  بأهميــة 
وأهمية الشعور باملسؤولية، 
كذلك إيجاد جيل جديد من 
املتبرعني الدائمني امللتزمني 
بالتبرع بالدم ٢٥ مرة على 

األقل طوال حياتهن.

صدور العدد ١٨ من مجلة «فنار»
أصدر مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني «فنار» 
العدد الـ١٨ من مجلته «فنار» الربع سنوية املتخصصة في 
مجال العمل اإلنساني واخليري، عن دور مراكز البحوث 
والدراسات في توثيق تاريخ الكويت ومسيرتها اإلنسانية، 
ونقل جتربة العمل اإلنساني، باعتباره جزءا من تاريخ 
الكويت التي آمنت بالعمل اإلنساني منذ القدم، وجعلته 
ضمن خططها التنموية ورؤيتها «كويت جديدة ٢٠٣٥».

وقد خصصت املجلة في هذا العدد ملفا رئيسيا يرصد 
أهم املراكز البحثية الكويتية، والتي لها دور في تدوين 
تاريخ وتراث الكويت منذ القدم، وتوثيق العمل اإلنساني 
الكويتــي محليا وخارجيا باعتباره أحد قطاعات الدولة 
التي برعت فيها، سواء على الصعيد الرسمي أو األهلي 
أو منظمات املجتمــع املدني، حتى تتضح جتربة العمل 
اإلنساني أمام األجيال املتعاقبة وأمام دول العالم املختلفة.

ويستعرض العدد بعض اإلصدارات التي أنتجها مركز 
فنار خالل الفترة املاضية، ومنها: كتاب «الفرق التطوعية 
في الكويت.. مناذج شــبابية ملهمة»، وكتاب «إصدارات 
كويتية عن الغزو والتحرير في مكتبة صالح املسباح»، 
ويختتم العدد مبقال مسك اخلتام لرئيس مركز البحوث 
والدراسات الكويتية أ.د.عبداهللا يوسف الغنيم بعنوان 
«مركز البحوث والدراســات الكويتية.. ثالثون عاما من 

التوثيق لتاريخ الكويت».

املؤمتر العاملي 
لعمارة املساجد 

ينطلق اليوم
العمارة  أعلنــت كليــة 
بجامعة الكويت أنها بالتعاون 
مــع جائــزة «عبداللطيف 
لعمارة املســاجد»  الفوزان 
ستنظم املؤمتر العاملي الثالث 
لعمارة املساجد حتت شعار 
للثقافات»،  «املســجد عابر 
وذلك علــى مدى ٣ أيام من 
١٤ إلــى ١٦ اجلاري. وذكرت 
كلية العمارة أن افتتاح املؤمتر 
سيكون في الساعة ٦:١٥ من 
مســاء اليوم االثنني مبركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي، 
داعية الصحافيني واإلعالميني 
واملهتمني إلى التفاعل مع هذا 
احلدث ألهميته في حتقيق 
الرســالة اإلعالمية املطلوبة 

جلامعة الكويت.

جمعيتا «الصحافيني» و«العالقات العامة» تعززان 
تعاونهما في تبادل اخلبرات والدورات التدريبية

وّقعت جمعيــة الصحافيني الكويتية 
مذكرة تفاهم مع جمعية العالقات العامة 
الكويتية مبقر جمعية الصحافيني، واتفق 
الطرفان على التعاون فيما بينهما للوصول 
إلى أحدث الوسائل املستخدمة في مجال 
العالقات العامة والعمل على املساهمة في 
دفع عجلة التنمية وحتقيق أهداف مشتركة. 
وقال أمني سر جمعية الصحافيني الزميل 
جاسم كمال إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي 
في إطار حرص جمعية الصحافيني على 
تطوير وتنمية القــدرات الفنية واملهنية 
للزمــالء الصحافيني في مجــال العالقات 
العامــة، مشــيرا إلى أن اجلانبــني اعتمدا 
تبادل اخلبرات وإقامة الدورات التدريبية 

فيما بينهما.
بدوره، أشاد رئيس جمعية العالقات 
العامة الزميل جمــال النصراهللا بتعزيز 
التعــاون املشــترك بني الطرفــني وتقدمي 
الدعم اللوجســتي جلمعيــة الصحافيني 
والزمــالء الصحافيني في مجال العالقات 
العامة وفن التواصل مع اجلماهير واإلعالم 

والتخصصــات التابعة لهــم. ومت توقيع 
مذكرة التفاهم من الزميلني جاســم كمال 
وجمال النصراهللا، بحضور نائب رئيس 

مجلــس إدارة جمعيــة العالقــات العامة 
محمد جعفر املوسوي - وأمني سر جمعية 

العالقات العامة محمد خالد الياسني.

وّقعتا مذكرة تفاهم للوصول إلى أحدث الوسائل املستخدمة في مجال العالقات العامة

الزميالن جاسم كمال وجمال النصراهللا يوقعان مذكرة التفاهم بحضور محمد املوسوي ومحمد الياسني

اخلالدي: فروع جديدة في بيوت 
شمال وشرق «األحمدي» أولوية

«تعاونية اجلليب» حتّضر الفتتاح 
سوق مركزي ملستلزمات البر

محمد راتب

أكــدت جمعيــة األحمــدي 
التعاونية، أنها ستنظم انتخابات 
مجلس اإلدارة في الوقت احملدد له 
في ١٧ اجلاري، داعية املساهمني 
إلــى احلضــور واملشــاركة في 
اختيــار من ميثلهــم. وفي هذا 
الصدد، قال املرشح النتخابات 
جمعيــة األحمــدي التعاونيــة 
زيــد محمــد عبــداهللا اخلالدي 
لـ«األنباء»، ان اجلمعية بحاجة 
إلى التغيير من ناحية التوسع في 

إنشاء فروع جديدة للجمعية، خصوصا بيوت شمال األحمدي 
التي تخص شــركة نفط الكويت خللوهــا من أي فروع تذكر 
ومثلها بيوت شــرق األحمدي. وأشار إلى ضرورة العمل على 
حتسني الواقع اخلدمي والنشاط االجتماعي واالستهالكي بزيادة 
عدد األصناف داخل السوق املركزي واملشاركة املجتمعية ألبناء 
منطقــة األحمدي عبر تنويع البرامــج االجتماعية والثقافية. 
وأوضح أن اإلصالح والتطوير هدفان أساسيان في برنامج العمل 
الذي سيقدمه حال فوزه في االنتخابات، وهما املكون الرئيس 
في شعاره االنتخابي، وذلك لرفع مستوى اجلمعية لتكون في 
مصاف اجلمعيات الرائدة والسباقة في خدمة أبناء منطقتها.

محمد راتب

أعلن نائب رئيس جمعية 
جليب الشيوخ التعاونية ثامر 
ردن املطيري، أنه متاشيا مع 
استراتيجية مجلس اإلدارة في 
تنظيم املهرجانات املوســمية 
والتنويع باخلدمات، فإنه يتم 
جتهيز ســوق مركزي مؤقت 
ملســتلزمات البر والكشــتات 
عند مدخل فروسية الفروانية 
بالتعاون مع كبرى الشركات 
واملؤسســات املتخصصة في 

مجال لوازم البر والكشــتات. وأشاد املطيري بدور رئيس 
مجلس اإلدارة هزاع شطي املطيري وأعضاء جلنة املشتريات 
ملا يقومون بــه من دور في تنظيم املهرجانات والعروض 
املوسمية بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن جميع الشركات 
املشــاركة في مهرجان البر ذات جودة وأســعار تنافسية 

وصاحبة اختصاص في هذا املجال.
وذكر أن اجلمعية ستقيم مخيما ربيعيا لعوائل مساهميها 
إلى جانب السوق املركزي املؤقت ملستلزمات البر، وسيكون 
هناك يوم مفتوح من كل أســبوع للمســاهمني في املخيم، 

تتخلله ألعاب ترفيه، وسيتم اإلعالن عن موعده الحقا.

زيد اخلالدي ثامر املطيري


