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مجلس الجالية المصرية يفتح 

باب الترشح لمسابقة األم المثالية

»المعلمين« تبدأ اليوم توزيع 
بطاقات الخصومات على أعضائها 

شرح تفصيلي بالنادي العلمي
عن فصل الهيدروجين عن الماء

أفادت مقررة جلنة املرأة باجلالية املصرية لدى الكويت عزة 
فؤاد بأن باب الترشح ملسابقة األم املثالية مفتوح حتى 6 مارس 
املقب���ل، حتت رعاية القنصل الع���ام جلمهورية مصر العربية 
السفير صالح الوسيمي، وقد وضعت اللجنة معايير يتم على 
أساس���ها اختيار األم املثالية وهي: الظروف واملواقف الصعبة 
التي واجهت األم في مسيرة حياتها، كفاحها لتكون قدوة ألبنائها 
وبناتها، تطوير نفس���ها ثقافيا وعلميا ودينيا، الشهادات التي 
حصل عليها األبناء وفاعليتها في املجتمع، اجلو األسري الذي 
يتس���م باالنسجام واملودة، احلالة الصحية لألم نفسها وكذلك 

الزوج ان كان على قيد احلياة.
علما ان األمهات الفائزات سيحصلن على جوائز قيمة باالضافة 
للدروع والشهادات، وعلى من ترغب في الترشح التوجه لسكرتير 
اجلالية ياسر أحمد بالقنصلية مبنطقة الروضة وتسلم استمارة 
وعليها ملء البيانات وإرفاق املس���تندات املطلوبة مع صورة 

شخصية.

تب���دأ جمعي���ة املعلمني 
اعتب���ارا من الي���وم توزيع 
بطاقات اخلصومات اجلديدة 
2010 وسيتم توزيع البطاقة 
عبر املقر الرئيسي للجمعية 
في الدسمة خالل اوقات العمل 
الرسمي في الفترتني الصباحية 
واملسائية وعن طريق فرعي 
اجلمعية في االحمدي واجلهراء 
العض���اء اجلمعية القاطنني 
الفترة  في احملافظتني خالل 
الساعة  املس���ائية فقط من 

اخلامسة حتى الثامنة.
ام���ني صن���دوق  وذك���ر 

اجلمعية جمال السويفان ان البطاقة اجلديدة متنح اصحابها 
من اعضاء اجلمعية املسددين الشتراكاتهم خصومات خاصة 
واستثنائية تصل الى 50% من قبل ما ال يقل عن 500 مؤسسة 
وشركة وجهة جتارية وخدماتية، وهي تأتي بشكل مغاير متاما 
للبطاقة الس���ابقة من خالل التوسع في مجال تقدمي اخلدمات 
واخلصومات باالضافة الى وضع آلية مستمرة للمتابعة والتنسيق 
مع اجلهات والشركات واملؤسسات املانحة للخصومات لضمان 
االلتزام الكامل مبنح اخلصومات وفقا ملا هو متفق عليه وحسب 

ما هو منشور في كتيب البطاقة.
من جانب آخر وفي ظل االحتفال بذكرى االستقالل وذكرى 
ي���وم التحرير يقيم نادي املتقاعدات التابع الدارة املعلمات في 
اجلمعية اليوم االحد جلسة شعبية حتت عنوان »دعوة حلياة 
بسيطة« ستشتمل على انشطة متنوعة ومسابقات شعبية وثقافية 
الى جانب محاضرة ستقدمها عضوة النادي اقبال النهام، وقد 
وجه النادي الدعوة جلميع املتقاعدات وربات البيوت حلضور 
اجللسة التي ستقام بدءا من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة 

صباحا في مقر النادي الكائن مببنى اجلمعية بالدسمة.

دانيا شومان
أقام املكتب الكويت���ي لرعاية املخترعني التابع للنادي العلمي 
محاضرة علمية حتت عنوان »الطاقة الهيدروجينية واستخداماتها 
في احلياة اليومية« واشتملت احملاضرة على ورشة عمل ومناقشة 
 »Heliocentris« علمية، وقدم احملاضرة د.كالوس فسشر من شركة

القائمة على تنفيذ وتطبيق مشروع الطاقة الهيدروجينية.
وقدم د.فسشر خالل الندوة شرحا مفصال عن الطريقة العلمية 
لفصل غاز الهيدروجني عن املاء، وكيفية اس���تخدامه كوقود بديل 
لتولي���د الطاقة الكهربائية، كما قدم تفصيال علميا على ما يترتب 
عليه استخدام مثل هذه الطاقة الهيدروجينية من توفير في التكلفة 

وكيف ان استخداماتها مفيدة للصحة والسالمة والبيئة.
وعرض خالل الندوة، التي حضرها عدد كبير من النادي العلمي 
وعدد من موجهي العلوم من وزارة التربية، بعض النماذج التدريبية 
اخلاصة باستخدامات الطاقة الهيدروجينية والتي تفيد في تصميم 
املشاريع اخلاصة بالطلبة في املراحل الدراسية املختلفة، واختتمت 
هذه الندوة بعرض فيلم وثائقي عن كيفية تشغيل منطقة كاملة 

باستخدام الطاقة الهيدروجينية.

السفير صالح الوسيمي وعزة فؤاد

جمال السويفان

د. كالوس فسشر محاضرا


