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برعاية محافظ األحمدي الشيخ فواز 
خالد احلمد الصباح، تقيم احملافظة 
مساء اليوم  وبالتعاون والتنسيق مع 
وزارة الكهرباء واملــاء واللجنة الفنية 
للترشيد في اجلهات احلكومية الندوة 
التوعوية الثانية لترشيد استهالك 
ــاه ، وذلــك  ــي الــطــاقــة الكهربائية وامل
بحضور وكيل وزارة الكهرباء واملــاء 

املهندس محمد بوشهري وحشد من 
ــوزارة  مسؤولي محافظة األحمدي وال
.    تقام الــنــدوة الساعة 8:30 مساءاً 
في ديــوان الكندري مبنطقة الصباحية 
– قطعة 1 – شــارع 14 – منزل 91 ، 
ويحاضر خاللها املهندس علي العيدي 
رئــيــس اللجنة الفنية للترشيد في 
اجلهات احلكومية، وقد وجهت محافظة 

األحمدي ووزارة الكهرباء واملاء الدعوة 
ألهالي وقاطني مناطق محافظة األحمدي 
حلضور الــنــدوة التي تعد الثانية من 
نوعها ، حيث كانت ندوات الدواوين قد 
انطلقت من محافظة األحمدي في مارس 
2016 بالندوة األولى في ديوان عويس 
السبيعي مبنطقة الفنطاس وحققت 

صدى طيباً .  

برعاية الشيخ فواز اخلالد

»األحمدي« تنظم الندوة الثانية لترشيد 
استهالك الكهرباء واملياه مساء اليوم

محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد

 أكد عميد كلية العلوم اإلدارية 
ورئيس مجلس أمناء مركز التميز 
ــي جــامــعــة الــكــويــت الــدكــتــور  ف
مشاري الهاجري سعي الكلية 
لرفع الوعي والثقافة املجتمعية 
للمهتمني بالتداول االلكتروني في 

أسواق املال.
وقــــال الـــهـــاجـــري فـــي بــيــان 
ــس االثــنــني ان كلية  صحافي أم
العلوم اإلداريـــة وقعت اتفاقية 
تعاون استراتيجية مع شركة 
ــور كابيتال ماركتس( وذلك  )ن
ضمن استراتيجياتها للتعاقد 
مع اجلهات املتخصصة لتطبيق 

برنامج املسؤولية املجتمعية.
وأضـــاف ان االتــفــاقــيــة تأتي 
لتتوج مساعي الطرفني لتقدمي 
اخلدمات التثقيفية وزيادة الوعي 
ــداول فــي أســـواق املــال  ــت ــول ال ح

للشرائح املستهدفة في املجتمع.
وذكـــر الــدكــتــور الــهــاجــري ان 
اتفاقية التعاون تتضمن تنظيم 
ــرات ودورات  ــاض ــح ــدمي م ــق وت
تثقيفية فــي مــركــز التميز في 
اإلدارة حول التداول اإللكتروني 
للمهتمني باالستثمار لتشكل قيمة 

مؤثرة للمنضمني لهذه البرامج.
من جانبه أعــرب نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة )نور كابيتال 
ماركتس( ناصر املري عن فخره 
بالتعاون مع جامعة الكويت التي 
تعد أكبر صــرح علمي وثقافي 

وتربوي في دولة الكويت.
ــرة  ــذك وأوضــــح املــــري ان امل
تتضمن تنظيم وتــقــدمي دورات 
تثقيفية في التداول االلكتروني 

والفوركس عبر منصتنا الرسمية 
ــداول للمهتمني بتوسيع  ــت ــل ل

مداركهم االستثمارية.
ـــر مــركــز  بــــــدوره قــــال مـــدي
املعامالت املالية في كلية العلوم 
ــي جــامــعــة الكويت  ـــــة ف اإلداري
الدكتور عبدالله السلمان انه مت 
تصميم مركز املعامالت املالية 
الحتضان الفعاليات التعليمية 
ذات اجلـــدوى العالية وتنضم 
ــوادر ذات الــكــفــاءات العليا  ــك ال
ضمن فريق التعليم والتدريب 

في املركز.
وأضـــاف السلمان أن إنشاء 
املركز يهدف إلــى صقل املهارات 
التطبيقية في مجال أسواق املال 
وتنفيذ املشاريع التثقيفية العملية 

الهادفة على محاور علمية وعملية 
هامة لتنفيذ استراتيجية اجلامعة 
في رفع الثقافات املتنوعة ضمن 

اختصاصاتنا ومبا يفيد املجتمع.
وأوضح ان الدورات التثقيفية 
ـــذه االتــفــاقــيــة  املــتــضــمــنــة فــي ه
مصممة بالترتيب للمبتدئني ومن 
ثــم احملترفني فــي عالم الــتــداول 
االلكتروني لنشر ثقافة التداول 
االلكتروني ورفع مستوياتها بني 

الشرائح املهتمة.
يذكر ان مركز املعامالت املالية 
في كلية العلوم اإلدارية احتضن 
سابقا برامج مماثلة جنحت في 
تنفيذ أهدافها بكل احترافية مع 
مؤسسات وجهات محلية وعاملية 

مرموقة.

ناصر املري: جامعة الكويت أكبر صرح علمي وثقافي وتربوي 

»العلوم اإلدارية« تسعى لرفع الوعي 
بالتداول اإللكتروني في أسواق املال 

كرم مركز صباح األحمد للموهبة واالبداع التابع ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي مساء االحد اختصاصية الصحة العامة 
بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة الثالب حلصولها على براءة 
اختراع جديدة من أمريكا عن ابتكارها الذي يساعد األطفال 

أصحاب الشفة األرنبية في الرضاعة.
وقالت الدكتورة الثالب التي ترأس اجلمعية الكويتية لدعم 
املخترعني في تصريح صحافي على هامش حفل التكرمي انها 
تسلمت شهادة براءة االختراع من مستشار برامج املخترعني 
ومشرف ورش العلوم التطبيقية والفنية في مركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع املهندس خالد احلسن باالضافة الى 

شهادة تقدير من املركز.
ــذه تعد الــســادســة لها  ــراع ه ــت واوضــحــت ان بـــراءة االخ
والرابعة التي تهدف إلى مساعدة األطفال من ذوي االحتياجات 
اخلاصة على الرضاعة مشيرة الى ان االختراع متت دراسته 
في جامعه برونيل في بريطانيا وعرض على منظمة الغذاء 

والدواء االمريكية )االف.دي.ايه(.
وأشادت بجهود اجلهات املعنية بدعم املخترعني في البالد 
ومنها مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع مؤكدة أن الكويت 
تزخر بالعديد من الكفاءات وأصحاب األفكار النيرة القادرين 

على إعالء اسم الكويت عاليا.
ودعت الى تقدمي املزيد من الدعم للمبتكرين الكويتيني إلبراز 
مواهبهم وابداعاتهم. يذكر ان الدكتورة فاطمة الثالب حاصلة 
على شهادة اختصاصية طب أطفال من )دبلن( في ايرلندا وهي 
وأول طبيب عربي يحصل على شهادة الهندسة الطبية من 

جامعة برونيل في بريطانيا.

حلصولها على براءة اختراع برضاعة األطفال 
مركز »صباح األحمد« للموهبة يكرم الدكتورة فاطمة الثالب

م.خالد احلسن خالل تكرمي د.فاطمة الثالب

د.مشاري الهاجري

أعلن نائب املــديــر الــعــام للعالقات العامة 
واملوارد بجمعية النجاة اخليرية الدكتور جمال 
الشطي إشــهــار إســـالم أســـرة كاملة مــن دولــة 
بوليفيا التي تقع بأمريكا اجلنوبية مكونة 
من خمسة أفــراد وكذلك إشهار إســالم شاب من 
كولومبيا يبلغ من العمر 19 عاماً وذلــك بعد 
أن شرح الله صدورهم لإلسالم وتعرفوا على 
مبادئه العظيمة من خالل الداعية املتخصص 
باللغة اإلسبانية عبر خدمة احلوار املباشر التي 

تقدمها جلنة الدعوة اإللكترونية. 
وحــول قصة دخولهم لإلسالم قال الشطي: 
بداية نحمد الله جل وعــال أن سخرنا خلدمة 
اإلســالم ونشر رسالته ونحن بدورنا نحرص 
في جلنة الدعوة اإللكترونية على التواجد في 
الفضاء اإللكتروني ونستثمره فــي تعريف 
الطرف اآلخر باإلسالم، ففي عطلة نهاية األسبوع 
شاهد رب األســرة البوليفية واسمه هيكتور 
إعالن في الفيسبوك باللغة اإلسبانية عن كيفية 
الدخول في اإلسالم، ومت إعداد اإلعالن بأسلوب 
سهل مميز يخاطب كافة الــشــرائــح ممــا جعل 
هيكتوريتواصل مع الداعية املتخصص بلغته 
والذي  يرحب به ويطلب منه أن يطرح أي أسئلة 
جتول في خاطره عن اإلسالم، فبدأ هيكتور الذي 
يدين باملسيحية بالسؤال عن الــقــرآن الكرمي 
ودوره في حياة املسلم، ثم عن الله عز وجل 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعندما 
وجد إجابات مقنعة ألسئلته الكثيرة، علق قائال 
ــوار حلظة بلحظة وأنهم  أن أسرته تتابع احل
مقتنعون باإلسالم ويريدون جميعا الدخول فيه 
، فلقنهم الداعية الشهادة ووعدوا بأن يشرحوا 
ــالم التي تعلموها للمجتمع الذي  مبادئ اإلس
يعيشون فيه. وكما شرح الله جل وعال صدر 
شاب كولومبي لإلسالم بعد أن ناقش الشبهات 

التي كانت حتوم في ذهنه عن اإلسالم.
ــرة تتكون من  ــح الشطي أن هــذه األس واوض
خمسة أشخاص هم هيكتور الذي يبلغ من العمر 
54 عاما ووالــده الذي يبلغ من العمر 86 عاما  
وزوجــة هيكتور التي تبلغ من العمر 44 عاما 
وابنه الذي يبلغ من العمر 18 عاما وابنته التي 
تبلغ من العمر 17 عاما، وهــذا بفضل الله جل 
وعال وتوفيقه ثم جهود فريق العمل باللجنة 

والداعمني وشركاء النجاح. 

مبينا أن خدمة احلــوار املباشر التي أطلقتها 
اللجنة منذ عامني ونصف العام تعمل حاليا 
ــي اإلجنــلــيــزيــة واإلســبــانــيــة  بــثــالث لــغــات ه
والتجالوج وأنه بلغ عدد املهتدين اجلدد حتى 
اآلن 550 مهتديا ومهتدية مــن 59 دولــة من 
خالل انتشار هذه اخلدمة عبر وسائل وشبكات 
التواصل االجتماعي وعبر حسابات اللجنة 
الرسمية املخصصة لهذه اخلدمة، وكذلك عبر 
خدمة الواتس آب الدعوي أو عبر موقع حوار 
اإلميان www.chatonfaith.com الذي يحفل 
بزيارات من كافة دول العالم وهو نفس احلساب 

على شبكتي تويتروفيسبوك. 
واختتم الشطي قائال :إن هذه اخلدمة وغيرها 
من املنتجات الدعوية والتوعوية التي تقدمها 
جلنة الدعوة اإللكترونية حتتاج من أصحاب 
ــادي البيضاء واحملسنني إلى مد يد العون  األي
حتى يكتب لهم بكل مهتد جديد خير مما طلعت 
عليه الشمس أو غربت وذلك من خالل االتصال 
على األرقــــام 97288044 أو 96066999 
أو22414703 أو التبرع من خالل هذا الرابط  

http://bit.ly/1sMGkSR

الشطي: نحرص على الوجود في الفضاء اإللكتروني للتعريف باإلسالم

»النجاة«: إشهار إسالم أسرة كاملة
 من بوليفيا بأميركا اجلنوبية

 د.جمال الشطي

أعــلــنــت إدارة الــعــالقــات 
العامة ببلدية الكويت عن 
قــيــام قسم إزالـــة املخالفات 
بفرع بلدية حــولــي  بحملة 
ــات البحرية  ــه ــواج عــلــي ال
إلزالة جميع التعديات املقامة 
على أمــالك الــدولــة مبنطقة 

الساملية 
 وفــي هــذا السياق أوضح 
رئيس قسم إزالــة املخالفات 
عايض القحطاني بــان هذه 
احلملة متــت بالتعاون مع 
إدارة الــنــظــافــة الــعــامــة و 
إشغاالت الطرق و مبساندة 
أمنية من وزارة الداخلية و قد 
أسفرت عن إزالة )7( تعديات 

.
ــــار الــقــحــطــانــي بــان  وأش
هــذه اإلزالــة متت بعد اتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية من 
قبل املفتشني وذلــك بتوجيه 
ـــاب تلك  ـــح ــــــــذارات ألص إن
التعديات ولم يقم أصحابها 
ــــد متثلت  بـــإزالـــتـــهـــا ، وق
التعديات في إقامة مالعب و 

تسويرها على أمالك الدولة. 
و دعــت إدارة العالقات 
ــي حــال  الــعــامــة اجلــمــهــور ف
وجــــود أي شــكــوى تتعلق 
ــة بـــعـــدم الـــتـــردد  ــدي ــل ــب ــال ب
باالتصال على اخلط الساخن 
1844448 أو الــتــواصــل 
عبر حساب البلدية مبواقع 
ــي  @ ــاع ــم ــت ــل االج ــوص ــت ال
kuwmun وسيتم اتخاذ 
اإلجــراءات القانونية حيالها 

على الفور

القحطاني: ال تهاون في التعديات على أمالك الدولة

»البلدية«: إزالة »7« تعديات على الواجهات البحرية

البلدية تزيل التعديات

إزالة التعديات على الواجهة البحرية

بدأت بشرح تفصيلي للمباني واملنشآت اجلامعية التي مت إجنازها 

»األمن والسالمة« تزور مدينة »صباح السالم« اجلامعية
زار وفــد مــن إدارة األمــن والسالمة 
بجامعة الكويت مشروع مدينة صباح 
الــســالــم اجلامعية وذلـــك صــبــاح أمس 
االثنني، حيث كان في استقبالهم مساعد 
مدير البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت 

د. أنوار اإلبراهيم. 
ــــزيــــارة مبــحــاضــرة  وقــــد بـــــدأت ال
متخصصة قدمت للزائرين نبذة تعريفية 
عــن محتويات مــشــروع مدينة صباح 
السالم اجلامعية، وكذلك شرح تفصيلي 
للمباني واملنشآت اجلامعية التي مت 
إجنازها وتنفيذها بهذا املشروع الوطني 
العمالق فضاًل عن مراحل اجنـــازه، ثم 
اصطحب مشرفو البرنامج اإلنشائي 
فريق إدارة األمــن والسالمة بجولة في 
املباني واملنشآت التي مت تنفيذها داخل 
مدينة صباح السالم اجلامعية، وكذلك 

املباني قيد اإلنشاء مثل الكليات اجلامعية 
وكــذلــك مــوقــع املـــــدارس النموذجية 
واالستاد الرياضي ومحطات اخلدمات 
املــركــزيــة، واختتمت اجلــولــة بــزيــارة 

ـــاث.  وقــد ذكــر فريق إدارة  معرض األث
األمــن والسالمة أن الهدف من الزيارة 
هــو التعريف مبــشــروع مدينة صباح 
السالم اجلامعية واالطــالع على املباني 

واملنشآت اجلامعية اجلــديــدة، وأفــاد 
الفريق بــأن الــزيــارة كانت مثمرة وأن 
االســتــفــادة كانت كبيرة مــن اخلبرات 
القائمة على املشروع، كما ثمن وفد إدارة 
األمن والسالمة اجلهود املبذولة من قبل 
القائمني على البرنامج االنشائي وخص 
بالذكر مدير البرنامج االنشائي بجامعة 
الكويت د. قتيبة رزوقي، ومساعد مدير 
البرنامج اإلنشائي د. أنوار اإلبراهيم، 
الذين أحاطوا الوفد الزائر باحلفاوة 
مؤكدين تشجيعهم للتعاون املشترك 
فيما بني اإلدارات اجلامعية،  والشكر 
موصول جلميع العاملني بالبرنامج 
ــة ولــفــريــق  ــام ــي بـــصـــورة ع ــائ ــش االن
العالقات العامة بالبرنامج االنشائي 
بصورة خاصة والذي كان في استقبال 

وفد إدارة األمن والسالمة.  

وفد األمن والسالمة بجامعة الكويت

تتماتتتمات

الرئيس التركي
ـــدت املمثلة العليا لــشــؤون  الـــى ذلـــك أك
ــاد  اخلــارجــيــة والسياسة األمنية فــي االحت
األوروبي فديريكا موغيريني  أمس ان الكويت 
تتمتع باملكانة والثقة من كل االطراف االقليمية 
والــدولــيــة اليــجــاد حــل سياسي دبلوماسي 
لالزمة اخلليجية.  وقالت موغيريني ل )كونا( 
على هامش زيارتها الرسمية إلــى البالد ان 
االحتاد األوروبــي يدعم جهود الوساطة التي 
يقوم بها سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح لدعم املفاوضات بني أطراف 

األزمة اخلليجية.
ـــان وصــل الــى الــدوحــة قادما  ــان اردوغ وك
من الكويت في نطاق جولة خليجية استهلها 
بالسعودية واجرى خاللها محادثات رسمية 
مع خادم احلرميني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز كما عقد مباحثات مع سمو امير 
دولــة الكويت الشيخ صباح االحمد اجلابر 
الصباح تركزت على بحث جهود الوساطة 
الكويتية فــي االزمـــة اخلليجية واملساعي 

املبذولة حلل اخلالف.


