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«التقدم العلمي» نظمت يوم امللصق اإللكتروني للباحثني
نظمت مؤسســة الكويت 
 (KFAS) العلمــي  للتقــدم 
مســاء أمــس األول الثالثــاء 
فعالية «يوم امللصق العلمي 
اإللكتروني للباحثني) في مقر 
املؤسســة، بهدف استعراض 
نتائج املشاريع البحثية التي 
نفذهــا باحثــون كويتيون، 

ومولتها املؤسسة.
شــارك في هــذه الفعالية 
عدد من الباحثــني واملهتمني 
األكادمييــة  اجلهــات  مــن 
إلــى  والبحثيــة، باإلضافــة 
عــدد مــن مؤسســات الدولة 
املختلفــة والقطــاع اخلاص، 
حيــث اســتعرض الباحثون 
نتائــج أبحاثهــم فــي شــكل 
إلكترونية عرضت  ملصقات 
على شاشات إلكترونية، ليطلع 
عليها املهتمــون من املجتمع 
البحثــي احمللــي واجلمهور 

بشكل عام.
وفي كلمته، بهذه املناسبة، 
أشار مدير عام مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي د.خالد الفاضل 
إلــى أن هــذه الفعاليــة التي 
تنظمها املؤسسة للمرة األولى 
- تهدف إلى إبراز األبحاث ذات 

الوطنية،  تتصل باألولويات 
مثل الطاقة والصحة والبيئة 
الغذائــي والعلــوم  واألمــن 
والهندسة، كما ضمت أبحاثا 
أسهمت في التصدي جلائحة 

كوفيد ١٩. وأشارت نائب املدير 
العام للبرامج اإلستراتيجية 
في املؤسسة د.خولة الشايجي 
في كلمتها إلى أن هذه الفعالية 
العلمية التي تنظمها املؤسسة 
تســعى إلــى التركيــز علــى 
األبحــاث العلميــة التــي لها 
أهمية إســتراتيجية وتأثير 
على املستوى الوطني، بهدف 
بناء القدرات ونشــر العلوم، 
موضحــة أن هــذه الفعاليــة 
«فرصة ملشاركة هذه األبحاث 
املهمة واملنشورة في مجالت 
علميــة ذات تصنيــف عاملي 
مرمــوق مع مجتمــع البحث 

العلمي احمللي».

املســتوى الرفيع التي نفذها 
باحثــون كويتيون بدعم من 
التي  املؤسســة، خاصة تلك 
تتنــاول مواضيع تقع ضمن 
إســتراتيجية املؤسسة التي 

مبنى البورصة «برتقالي» دعمًا ملبادرة األمم املتحدة

افتتاح أول متجر مستقل لـ«ديزني» باملنطقة في األڤنيوز

أضاءت بورصة الكويت 
مبناها للســنة الثالثة على 
التوالي باللــون البرتقالي، 
والــذي يعبر عــن األمل في 
الوصول إلى مستقبل مشرق 
خــال مــن العنــف احتفــاء 
باليوم العاملي للقضاء على 
العنف ضد املرأة، والذي يعد 
نقطــة البدايــة حلملة الـ١٦
يومــا تنظمها األمم املتحدة 
ملناهضة العنف ضد املرأة، 
والتي تختتم في ١٠ ديسمبر 
والذي يصادف اليوم العاملي 
حلقوق اإلنسان.  ويأتي ذلك 
لدعم هــذه احلملة من قبل 
األمم املتحــدة وهيئة األمم 
املتحــدة للمرأة مــن خالل 
مبــادرة األمــني العام لألمم 
املتحدة إلنهــاء العنف ضد 

املرأة بحلول عام ٢٠٣٠.
وتهــدف هــذه احلملــة 
إلى احلــد مــن العنف ضد 
النســاء والفتيــات وزيادة 
الوعي وخلق فرص ملناقشة 

افتتحت شركة والت ديزني 
الشــرق األوســط ومجموعة 
الشــايع فــي ١٨ نوفمبر أول 
متجر مستقل لعالمة ديزني في 
املنطقة في غراند أڤنيوـ  مول 
األڤنيــوز في الكويت. حضر 
االفتتاح مجموعة من الضيوف 
املميزين وممثلني عن مجموعة 
الشــايع باإلضافة إلى حشد 
كبير يزيد عن ١٠٠٠ شخص 

من محبي عالمة ديزني.
شهد حفل االفتتاح العديد 
من املفاجــآت املرحة وتقدمي 
الهدايــا للصغار، ليســتمتع 
بأجــواء خياليــة  اجلميــع 
مســتوحاة من عالــم ديزني 

الرائع.
بهذه املناســبة، قال جون 
هــادن، الرئيــس التنفيــذي 
الشــايع: «نحــن  ملجموعــة 
ســعداء للغاية بافتتاح أول 
متجر مستقل لعالمة ديزني 
في املنطقــة. إن هذه الوجهة 
اجلديــدة املذهلــة هــي أكثر 
مــن مجرد متجر ـ إنها املكان 

إلــى حشــد املجتمــع لدعم 
وبرامــج  اســتراتيجيات 
ومــوارد شــاملة وطويلــة 
األجل للحد من العنف ضد 
النساء والفتيات، وتسليط 

باتيل، مديرة قســم التجزئة 
واملتاجر في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا: «مت 
افتتاح متجر ديزني األول من 
نوعه في املنطقة رسميا، وال 
ميكننا أن نكون أكثر حماسة. 
إنه ألمر رائع أن نرحب بأول 
ضيوفنا، ونراهم يستمتعون 

الضوء على االستراتيجيات 
والتدخالت الفعالة، وتعزيز 
املراكــز  النســاء فــي  دور 
القيادية ومشاركتهن الهادفة 
في السياسات واتخاذ القرار.

باكتشاف كل ما يقدمه املتجر. 
نتطلع بالشراكة مع مجموعة 
صنــع  ملواصلــة  الشــايع 
الرائعة والتواصل  الذكريات 
أكثــر مــع محبــي ديزني في 
الكويت وجميع الزائرين من 
دول الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا».

شاركت باليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة للعام الثالث على التوالي

مبنى البورصة مضاء باللون البرتقالي

ماهيش سامات وجون هادن والقائم بأعمال السفارة األميركية جيمس هولتسنايدر ومعن رجب بني ميكي ماوس وميني ماوس

التحديات واحللول للتخلص 
من هذه الظاهــرة. وحتمل 
حملــة هــذا العــام عنــوان 
«احتــدوا! النضــال إلنهــاء 
العنف ضد املرأة»، وتهدف 

الــذي يســتحضر  املفضــل 
ذكرياتنا الرائعة مجددا، ويقدم 
لزبائننا سواء من األطفال أو 
أفراد العائلة جتربة ال مثيل لها 
من املرح والسعادة، ال ميكن 
ألحد أن يقدمها لهم باستثناء 

ديزني».
من جهتها، قالت ســونال 

«ماراثون التسوق ٤» ينطلق اليوم في األڤنيوز
أعلنت إدارة األڤنيوز عن 
انطــالق «ماراثون األڤنيوز 
للتسوق» في نسخته الرابعة، 
والذي يتضمن مشاركة أكثر 
من ١٥٠ عالمة جتارية داخل 
األڤنيــوز من خــالل تقدمي 
عروض حصرية وتخفيضات 
متنوعــة، ليتســنى للزوار 
االســتمتاع بتجربة تسوق 
إضافية جديدة من مختلف 
التجزئــة ألشــهر  متاجــر 
العالمــات التجارية احمللية 
والعامليــة املتخصصــة في 
مجاالت مختلفــة كاملالبس 
العطور، األثاث،  واألحذية، 
الســاعات  اإللكترونيــات، 
واإلكسســوارات، باإلضافة 
إلى املطاعم والكافيهات وذلك 
خــالل الفترة من ٢٤ وحتى 

حقائب صديقة للبيئة مجانية 
للزوار، ميكنهم احلصول عليها 
من خالل مكاتب االستعالمات 
في األڤنيوز، حيث تأتي هذه 
املبــادرة انطالقا مــن إميان 
إدارة األڤنيوز بأهمية حماية 

البيئة والتقليل من استخدام 
البالستيك، وبهدف تشجيع 
الزوار على استخدام األكياس 
القابلة للتدوير مبا يتماشى 
مــع معايير البيئة واملجتمع 

واحلوكمة.

مبشاركة أكثر من ١٥٠ محالً ملدة ٣ أيام

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢.
مــن  املزيــد  وإلضفــاء 
القيمة واملتعــة على جتربة 
تســوق الزوار في «ماراثون 
التسوق»، تعاون األڤنيوز مع 
بنك الكويت الوطني لتوفير 

«ألكسو»: الكويت شاركت بفاعلية في اخلطة العربية للثقافة

الربــاطـ  كونــا: قــال املديــر العام 
للمنظمــة العربية للتربيــة والثقافة 
والعلــوم (ألكســو) د.محمد ولد أعمر 
أمس إن الكويت شــاركت بفاعلية في 
إعداد اخلطة العربية للثقافة املجازة.

وأضاف د.ولد أعمر، في تصريح لـ 
«كونا» في ختام اللقاء رفيع املستوى 
للتعريــف باخلطــة الشــاملة للثقافة 
العربية، ان اخلطة تشكل وثيقة مرجعية 
من شأنها ان تسهم في تنفيذ التزامات 
التنمية الثقافية بالدول العربية وتدعيم 
عمليات متكاملة لرسم سياسات االندماج 
االجتماعــي والتنموي باالســتناد إلى 
الثقافة بوصفها بعدا أساسيا من أبعاد 

التنمية.
وأشــار الى أهمية اخلطة في إبراز 
دور ومكانة الثقافة في النهوض بالواقع 

الثقافي العربي وصياغة قطاع ثقافي 
عربــي قوي وفاعــل ملواجهة حتديات 
العصــر الســيما في مجــاالت التطور 

التكنولوجي والتقني.
وأشــاد بانخــراط الــدول العربية 
فــي تنفيــذ مقتضيــات اخلطــة تبعا 
خلصوصيات كل بلد على حدة السيما 
الكويت التي تولي الثقافة أهمية كبيرة 
في حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة، 
الفتا إلى تبني الكويت مشروع تطوير 
وحتديــث اخلطــة الشــاملة للثقافــة 

العربية.
وذكر في هذا السياق ان الكويت دائما 
حاضرة في أنشطة املنظمة، مشيرا إلى 
اضطالعها بدور كبير وفاعل في مختلف 
الفعاليات سواء في مجال الثقافة او في 
مجــال التربية والتعليــم او في مجال 

التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف ان الكويت يعول عليها في 
حتقيق أهداف املنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الكسو) على مستوى 
الكويت كما على مستوى الدول العربية 
ملا لهذا البلد الشقيق والعزيز من دور 
فاعل في منظومة العمل العربي املشترك.

واختتمت امس األول بالرباط أعمال 
اللقاء رفيع املستوى للتعريف باخلطة 
الشاملة للثقافة العربية مبشاركة كبار 
مسؤولي الثقافة بالدول العربية والذي 
تناول عرض اخلطة الشــاملة للثقافة 
العربية املجازة والتحديات التي تواجه 
تنزيلها في الدول العربية، باإلضافة إلى 
مواضيع ذات صلة بتعزيز التنســيق 
والتكامل بني جهود الدول العربية في 

املجال الثقافي.

مدير املنظمة أشاد باحلضور الكويتي الدائم في أنشطتها

املشاركون في اللقاء رفيع املستوى للتعريف باخلطة الشاملة للثقافة

«الُقّصر» تتعاقد مع «ضمان» الستثمار «الرقعي كلينك»

ليلى الشافعي

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر 
عن توقيع عقد استثمار مبنى الرقعي 
كلينــك التابع للهيئة لصالح شــركة 
مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) 
من خالل تأجير وتسليم العقار للشركة، 
وذلك بحضور مدير عام الهيئة باإلنابة 
م. حمد البرجس وثامر إبراهيم عرب 
الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ومحمد 
االيوب مدير اإلدارة العقارية وم. مرزوق 
الرشدان مدير إدارة املشاريع وشعاع 
القاطي مدير إدارة االتصال املؤسسي 
والتسويق في الشــركة، ومن الهيئة 
مديرة إدارة االستثمار هناء احلميدي 
ومديرة اإلدارة الهندسية م. رشا أمني 

وعدد من قياديي الهيئة.
من جهته، أوضح البرجس أن الهيئة 
تنفذ خطة طموحة لتعزيز مواردها من 
اســتثماراتها في القطاع العقاري من 

خالل تطوير املزيد من العقارات املدرة 
للدخل والتي تلبي حاجة السوق، إضافة 
الى تطوير ورفع معدالت االشغال في 
جميــع العقارات التابعة لها من خالل 
تعاقدات طويلة األمد مع جهات حكومية 
وأهلية وخاصة في مختلف القطاعات.

وشدد البرجس على حرص الهيئة 
علــى تعزيــز التعاون مع الشــركات 
الوطنية في مجال استغالل عقاراتها، 
وذلك بالتعاون مع الشــركات املوكل 
اليها مهمــة إدارة عقاراتها مع تطوير 
أســاليب اإلدارة مبا ينعكــس إيجابا 
على حالة العقارات واخلدمات املقدمة 
للمســتأجرين والعوائــد احملققة في 

مختلف اآلجال.
وأوضح البرجــس ان املبنى منفذ 
مبساحة إنشــائية تبلغ نحو ٤ آالف 
متــر مربــع ومكــون مــن ٩ طوابــق 
وسرداب وأرضي مجهز بشكل عصري 
ومتكامل باســتخدام واسع للتقنيات 

والتكنولوجيــا، وإضــاءات عصريــة 
موفرة للطاقة وأنظمة صوتية لإلنذار 
ومكافحة احلريق، ونظام متطور جلمع 
القمامة والتخلص منها، ومصاعد ذكية 
ســريعة، إضافة الى كاميرات مراقبة 
بتقنية عاليــة، هذا الى جانب مواقف 

متعددة للسيارات.
مــن جانبه، رحب عــرب بالتعاقد 
مع هيئة شــؤون القصــر، معتبرا أن 
املبنى اجلديد سيمثل إضافة مهمة لعمل 

الشركة وخدماتها الصحية.
وأكد أهمية التكاتــف والتعاون بني 
مختلف اجلهات في الكويت لدعم جهود 
تطوير القطاع الصحي، خصوصا مع كون 
شركة ضمان أول جهة في الشرق األوسط 
تقدم خدماتها بالنظام املتكامل للمحافظة 
علــى الصحة (HMO) مــن خالل توفير 
الضمان الصحي مــع منظومة متكاملة 
من مراكز الرعاية الصحية واملستشفيات 

ومختلف اخلدمات ذات العالقة.

املبنى الطبي من ٩ طوابق على مساحة إنشائية ٤ آالف متر مربع

حمد البرجس وثامر عرب لدى توقيع االتفاقيةحمد البرجس وثامر عرب وعدد من احلضور

الربّيع: «الكويت التقني» منظومة رقمية متكاملة للشباب
أكد مدير عام الهيئة العامة 
الربّيع  للشــباب د.مشــعل 
أن مشــروع مجمع الكويت 
التقني لريادة األعمال سيكون 
منظومــة رقميــة متكاملــة 
ومســتدامة للشــباب قائمة 
على ريادة األعمال واالبتكار 
ملســاعدة  والتكنولوجيــا 
املبادريــن الواعديــن علــى 
حتويل أفكارهم التكنولوجية 

إلى شركات ناشئة.
جــاء ذلــك بعــد اجتماع 
للهيئة العامة للشــباب مع 
جلنة محافظة حولي التابعة 
للمجلــس البلدي ملناقشــة 
املكونات اإلنشائية ملشروع 
مجمع الكويت التقني لريادة 

األعمال.
وقال الربّيع في تصريح 
صحافــي ان مجمع الكويت 
التقني أحد مشاريع األوفست 
التــي تشــرف عليهــا هيئة 
تشــجيع االستثمار املباشر 
ووافق عليها مجلس الوزراء 

أن  موضحــا  واالبتــكار، 
املجمــع ســيتضمن كذلــك 
مختبرات رقمية ومساحات 
عمــل مشــتركة ومكاتــب 
مغلقــة للشــباب املبادرين 
واملطوريــن  واملبرمجــني 
واملهتمني بالصناعات الرقمية 
وقاعــات تدريبيــة وغــرف 
اجتماعــات مــزودة بأحدث 
التقنيات ومساحات ترويحية 

وتسويقية.
وأضاف ان الهيئة تسعى 
من خالل هذا املشــروع إلى 
نقــل املعرفة والتكنولوجيا 
مــن شــركة بوينــغ عبــر 
تطوير منوذج عمل مستدام 
الدولــة  أمــالك  الســتغالل 
مبــا يعــود باملنفعــة علــى 
الشــباب الكويتــي وأن هذا 
املشروع هو املرحلة األولى 
من مراحل إنشــاء منظومة 
شبابية مســتدامة القتصاد 
معرفـــي قائم على االبتكار 

والتكنولوجيا.

الهيئــة  أن  إلــى  ولفــت 
أعادت تقــدمي مقترحها إلى 
املجلس البلدي إلجراء بعض 
التعديالت على الئحة مزاولة 
املهنــة للمكاتب الهندســية 
والدور االستشارية لتمكني 
واملهندســني  املعماريــني 
الكويتيــني حديثي التخرج 
من العمل في مشاريع الدولة 
العمرانية، مشيرا إلى موافقة 

البلدية على املقترح.
وذكــر أن التخصصــات 
املعماريــة أحــد املســارات 
املهنيــة التي تســعى هيئة 
الشــباب من خالل مشروع 
العمــل» لتأهيــل  «صنــاع 
حديثــي التخــرج وإيجــاد 
فرص وظيفية لهم في املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
التــي  املهنيــة  والشــركات 
تشرف على مشاريع الدولة 
العمرانية واملدن الســكنية 
ومنهــا مشــروع املطــالع 

السكني.

د.مشعل الربيّع

وســتقوم شــركة بوينــغ 
بإنشائه وتنفيذه وتشغيله 
بالشراكة مع هيئة الشباب، 
وسيتم تنفيذه على األرض 
املخصصــة لهيئة الشــباب 
العبداهللا  مبنطقــة مبــارك 
(غرب مشرف) وجار إعداد 
تصاميــم املبنــى مبكوناته 
اإلنشــائية خلدمة الشــباب 
الكويتــي في مجــال ريادة 
األعمال وقطاع التكنولوجيا 

جانب من احلملة

«األمن والسالمة» باجلامعة اختتمت حملة التبرع بالدم
األمــن  إدارة  اختتمــت 
والســالمة بجامعة الكويت 
حملتهــا الســنوية للتبرع 
بالدم ملنتسبيها بالتنسيق 
مع وزارة الصحة وبنك الدم 
املركزي أمــس األربعاء في 
موقع اخلالدية، والتي كانت 
قــد انطلقت فــي ٨ نوفمبر 
العلــوم احلياتيــة  بكليــة 
في مدينــة صباح الســالم 

اجلامعية.
القائــم  بــني  بــدوره، 
بأعمــال مديــر إدارة األمن 
والسالمة يوسف اخلميس، 
أن هــذه العادة الســنوية 

وزارة الصحــة وبنك الدم 
املركزي للتبــرع بالدم من 

منطلق اخلدمة املجتمعية 
جلامعة الكويت بني شهري 
نوفمبر وديســمبر، والتي 
بدأت انطالقتها بكلية العلوم 
احلياتية في مدينة صباح 
السالم اجلامعية واختتمت 

في موقع اخلالدية.
إلــى  وأشــار اخلميــس 
أن الهــدف مــن احلملة هو 
الوصــول إلى ما ال يقل عن 
١٥٠ متبرعا، حتقيقا ألهداف 
بنــك الدم املركــزي وخدمة 
املجتمــع، متقدما بالشــكر 
حلسن تعاونهم وتواجدهم 

الدائم مع احلملة.
إدارة األمن  التــي تقيمهــا 
والســالمة بالتنســيق مع 


