
محليات
االثنني 5 نوفمبر 2012

15
متكن من انتزاع املراكز األولى في كل املراحل السابقة لبرنامج جنوم العلوم

اخلرافي يدعو أهل الكويت ملساندة املخترع خالد عيد

العام يوسف احلمد وجميع أعضاء 
النادي على مساندتهم ووقفتهم 
املشرفة معه وحرص إدارة النادي 
على دعم الشباب الكويتي عامة 
واملخترعني خاصة، وتس����هيل 
دورهم في حتقيق التميز واإلبداع. 
وأعلن عيد ان التصويت قد بدأ 
بالفع����ل منذ اخلمي����س املاضي 
ويستمر حتى اخلميس املقبل من 
خالل شركات االتصاالت الثالث، 
وهي ارسال رسالة حتمل الرقم 
»1« إلى زين »95527« والوطنية 
»1743« وڤيڤا »50943« ومبجرد 
ارسال الرس����الة يأتي الرد فورا 
»شكرا لتصويتكم للمخترع خالد 
عيد«، وحول ماهية اختراعه قال 
عيد: يتمثل اختراعي الذي يحمل 
افتراضية  اسم شاشة حاسوب 
ثالثية األبعاد، في جهاز متنقل 
إمكانية  يتي����ح للمس����تخدمني 
استخدام تقنية العرض املجسم 
ثالثي األبعاد في منازلهم أو في 

بيئات العمل.
وأض����اف: ميكن اس����تخدام 
االختراع لألغراض الش����خصية 
واملهني����ة والتعليمية على حد 
سواء، والذي سيكون أول منتج 
من نوعه يتم إنتاجه جتاريا في 

الوطن العربي.
وقال، يتميز االختراع ببساطة 
استخدامه حيث يعمل مبساعدة 
وصل����ة USB وبرنامج بس����يط 
يت����م تثبيته عل����ى أي نوع من 
أجهزة الكمبيوتر ويصبح جاهزا 

لالستخدام.
وقال خالد: أمتنى من اجلمهور 
الكويت����ي أن ينس����ى اخلالفات 
السياسية والتركيز علي كيفية 
تنمية هذا البلد املعطاء وكيفية 
العمل على تقدمه ورفعة شأنه 
ليس فقط ليعود درة اخلليج بل 
درة العالم العربي، الفتا إلى ان 
ذلك لن يأتي إال من خالل االبتعاد 
عن اخلالفات السياسية والتركيز 
عل����ى التطوير واالبتكارات وان 
يكون اجلميع يدا واحدة للنهوض 
بالكويت من أجل مستقبل أفضل 

لألجيال القادمة.
دانيا شومان  ٭

العلمية املفيدة، ونحمد اهلل اننا 
نأتي بثمار في ظل ظروف صعبة 
وأجواء سياسية متوترة، ومع 
ذلك جند ان هناك اجنازات يتم 
حتقيقها باس����م الكويت، معربا 
عن األمل في أن يهتم الش����باب 
برعاية مواهبهم والتركيز على 
األنشطة العلمية منها والثقافية 
والفكرية وإبرازها واإلبداع فيها 
لرفع اسم الكويت، مؤكدا ان رفع 
اسم الكويت لن يكون باخلالف 
وإمنا من خالل العمل على رفعه 
في احملافل العاملية التي تصب في 

صالح الكويت وليس ضدها.
بدوره قال املخترع خالد عيد: 
جاءت مشاركتي في برنامج جنوم 
العلوم لعدة أسباب أهمها حبي 
لوطني الكويت، الفتا إلى أنه لكي 
يستطيع اإلنسان أن يبدع فالبد أن 
يكون لديه هدف، وهدفي األساسي 
هو رفع اس����م الكويت وإخراج 
شيء تكنولوجي يحمل »صنع 

في الكويت«.
ولفت إلى انه استطاع حتى اآلن 
أن يحقق نسبة 10% من هذا احللم 
بعد ان أخرج هذا املنتج بنتائج 
مرضية، مش����يرا إلى انه حصل 
التصميم،  املركز األول في  على 
واألول في الهندسة حتى وصل إلى 
التصفية النهائية »لذا أعتقد اني 
قمت بالدور املطلوب مني واآلن 
جاء دور أهل الكويت« لرفع علم 
الكويت كمركز أول للمرة الثانية 
في البرنامج. ودعا عيد وسائل 
اإلعالم إلى دعمه ومساندته حبا 
في الكويت وأهلها وإيصال رسالة 
إلى املواطن الكويتي عبر أجهزتهم 
املختلفة مفادها احلاجة الدائمة 
الكويت����ي لدعم أهله  للمخترع 

وناسه وفزعة أبناء الكويت.
وأشار إلى أنه تقدم من خالل 
أحد مكاتب احملام����اة املختصة 
للحصول على براءة االختراع، 
منوها ب����دور النادي العلمي في 
استكمال مسيرة احلصول على 

براءة االختراع.
وتقدم خالد عيد بجزيل الشكر 
إدارة  واالمتنان لرئيس مجلس 
النادي العلمي إياد اخلرافي واألمني 

دعا رئيس مجلس إدارة النادي 
العلمي الكويتي إياد اخلرافي أهل 
الكويت إلى فزعة ملساندة ابنهم 
املخترع خالد عيد الذي استطاع 
أن ينت����زع املراكز األولى في كل 
مراحل مس����ابقة برنامج جنوم 
العلوم الذي يجمع بني النمطني 
الوثائقي وتلفزيون الواقع، الفتا 
إلى ان املرحلة التالية تعتمد على 
التصويت ليحل في املركز األول 

ويرفع اسم الكويت.
وق����ال اخلرافي ف����ي املؤمتر 
الصحافي الذي عقده النادي مساء 
أمس األول دعما للمخترع الكويتي، 
تعتبر مشاركة املخترع خالد عيد 
هي ثالث مش����اركة للكويت في 
برنامج جنوم العلوم، والذي قطع 
خالل األشهر املاضية شوطا كبيرا 
واستطاع أن يحقق املراكز األولى، 
الفتا إلى أن دور النادي العلمي 
هو دعم مثل هذه النماذج املضيئة 
من أبناء الكويت من املخترعني. 
ان املخترع استطاع  إلى  وأشار 
الوص����ول إلى الدور النهائي في 
هذه املسابقة والذي نبارك له ما 
حققه حتى اآلن من جناح ومتيز 
إال أننا نطلب اليوم مساندة أهله 
في الكويت من خالل التصويت 
لرفع اسم الكويت في هذه املسابقة 

العربية.
وأشار إلى انه في العام 2010 
حاز املخترع صادق قاسم املركز 
األول، وكانت أول جتربة للكويت 
في هذه املسابقة، وفي العام 2011 
حصل املخترع محمد الرفاعي على 
املرك����ز الثالث، وهذا العام نأمل 
فزعة أهل الكويت ليتربع خالد 
عيد على عرش املسابقة ويحصل 

على املركز األول.
وأوضح ان املرحلة املقبلة من 
البرنامج تعتمد بالدرجة األولى 
على التصويت ووقفة أهل الكويت 
الفزاعة حيث نأمل أن نرى تلك 
الفزعة لرفع اسم الكويت. وقال 
اخلرافي: غالبا الفراغ يولد أمورا 
سلبية في ردود الفعل والتطرف 
في الفكر سواء السياسي أو الديني 
أو غيره، ونحن نش����جع دائما 
على شغل أوقات الفراغ باألمور 

أعلن املدير املعني علي حسن 
عبداحلسني محمد ان اجلمعية 
بصدد تنفيذ الكثير من املشاريع 
التي تعود بالنفع على املساهمني، 
وكشف عن عدة مؤشرات تشير 
الى زيادة مبيعات اجلمعية خالل 
السنة املالية احلالية، مشيرا الى 
مبيعات شهر يوليو املاضي والتي 
حققت زيادة بنس����بة مضاعفة 
مقارنة بنفس الفترة من العام 

املاضي.
وأكد ان زيادة املبيعات تعود 
في النهاية على املس����اهمني من 
خالل زيادة األرباح وزيادة في 
اخلدمات واألنشطة التي تقدمها 
اجلمعية للمساهمني، وذكر ان 
البرنامج خالل الفترة الصيفية 
كان حافال باألنشطة واخلدمات 
املختلفة التي تعود بالنفع على 
املساهمني، وأش����ار الى اهتمام 
اجلمعية باملهرجانات التسويقية 
ملا له����ا من اهمية كبيرة، معددا 
التي تقف وراء هذا  األس����باب 
االهتم����ام واملتمثل����ة في تقدمي 
عروض خاصة وأسعار مخفضة 
جلميع الس����لع األساسية التي 
تدعم املس����تهلك فضال عن ان 
التسويقية تساهم  املهرجانات 
في زي����ادة املبيع����ات ومن ثم 
االرباح مما يع����ود بالنفع على 
املساهمني. ومن امثلة املهرجانات 
التي تقيمها اجلمعية املهرجان 
التسويقي الصيفي، ومهرجان 
العودة للم����دارس، ومهرجان 
لوازم البر، فضال عن املهرجانات 
التس����ويقية بني احلني واآلخر 
التسويقية  لتنش����يط احلركة 
للجمعي����ة، وم����ن خ����الل هذه 
املهرجانات تعمل اجلمعية على 
مواجهة ارتفاع االسعار لتخفيف 

االعباء عن املستهلكني.
وأكد حس����ن ان هناك دورا 
انسانيا كبيرا تقوم به اجلمعيات 
التعاونية فهن����اك صلة وثيقة 
جتمع بني املساهم واجلمعية، 

الدور في تنظيم  ويتجلى ذلك 
املهرجانات التسويقية خصوصا 
في املواس����م الدراس����ية وشهر 
رمض����ان وم����ع حل����ول فترة 
الرح����الت والب����ر ومهرجانات 
الفاكهة واخلضار االسبوعية، مما 
يساهم في توفير أفضل السلع 
بأسعار مخفضة ومنافسة حتمي 
جيوب املس����تهلكني وتقدم لهم 
ما يرغبون في احلصول عليه 
بأسعار زهيدة. ولدينا قراءات 
تتناول آراء املساهمني في املنطقة 
ساهمت في حتسني املركز املالي 
للجمعية وتوفير جميع االصناف 
املطلوبة في الس����وق واالفرع، 
ونحن بدورنا نشكر اهتمامهم 
وتعاونهم معنا، ونأمل من اهلل 
التوفيق والعناية من اجل حتقيق 

االهداف التي ينشدونها.
كما قام����ت اجلمعية بتنفيذ 
العديد من املشاريع االنشائية 
بعد ان مت االنتهاء من التراخيص 
الالزمة لها، وقد متت توس����عة 
عدة فروع من اجل تطوير العمل 
وتقدمي خدمات افضل للمساهم، 
ومن امثلة ذلك توسعة وتأهيل 
فرع متوين الضاحية وكذلك فرع 
متوين قطعة 5، اضافة الى توسعة 
وترميم فرع البنش����ر. وتطرق 
حسن الى االنشطة االجتماعية 
التي تقوم به����ا اجلمعية فإنها 
ال تألو جهدا في خدمة املنطقة 
ومرافقها مثل املدارس احلكومية 
واملس����اجد واملراكز احلكومية 
األخرى، وكذلك تولي اجلمعية 
اهتماما كبيرا بذوي االحتياجات 

اخلاصة من ابناء املنطقة.
وأش����ار الى ان هناك خططا 
مستقبلية تشتمل على تنمية 
االيرادات وتخفيض املصروفات 
اخلدم����ات  افض����ل  وتق����دمي 
االجتماعية، والعمل على تشغيل 
الباركود بش����كل شامل منتظم 
وفق آلية تنظيم دخول وخروج 

السلع.

تعاونية الصليبية حتقق 
نقلة كبيرة في األنشطة التسويقية 

واالجتماعية واإلنشائية

جانب من املؤمتر الصحافي إلياد اخلرافي  )أنور الكندري(

عادل الشمالي يعلن انطالق البطولة

انطالقا من التزامها واميانها بأهمية رعاية 
املواهب احمللية وتعزيز التواصل في املجتمع 

أعلنت ايكيا الكويت عن اطالق بطولة ايكيا 
الدولية لالسكواش 2012 وذلك بالتعاون 

مع االحتاد الكويتي لالسكواش واالحتاد 
الدولي للمحترفني. هذا ومن املقرر ان تبدأ 

أنشطة البطولة الدولية في 6 نوفمبر ومتتد 
حتى 10 نوفمبر، وذلك في املقر الرئيسي 

لالحتاد الكويتي لالسكواش بجنوب السرة، 
وستجمع هذه البطولة الفريدة واملتميزة 

عددا كبيرا من العبي االسكواش الدوليني 
احملترفني من 15 بلدا مختلفا، وسيمثل 

الكويت ايضا عدد من الالعبني املميزين. 
وفي هذا الصدد قال العب االسكواش 

الكويتي عبداهلل املزين والذي يحتل املركز 

51 عامليا ضمن أبطال هذه الرياضة: »ان 
عشقي لهذه الرياضة هو الدافع الرئيسي 

لتحدي قدراتي ومنافسة جميع أبطال 
رياضة االسكواش حول العالم، ستعمل هذه 
البطولة املتميزة على اظهار اصرار الكويت 

على التواصل مع الشباب الذين بدورهم 
يبدعون في جميع املجاالت«.

وبهذه املناسبة، قال املدير العام اليكيا 
الكويت عادل الشمالي: »هدفنا الرئيسي 

من اطالق هذه املبادرة هو تطوير الثقافة 
الرياضية على املستوى الوطني ومنح 

العبي االسكواش احملليني فرصة للتنافس 
مع نظرائهم الدوليني احملترفني، فالتزام 
ايكيا الكويت واميانها بتعزيز االستدامة 

العقلية والبدنية من خالل مثل هذه املبادرات 

املبتكرة التي تهدف الى التميز باالضافة الى 
التواصل املستمر مع املجتمع«.

وفي السياق نفسه، قال رئيس االحتاد 
الكويتي لالسكواش حسني املقصيد: »نحن 

فخورون بشراكتنا مع ايكيا الكويت في 
استضافة هذا احلدث الذي يعكس التزام 

ايكيا في مواصلة التنمية الشاملة للمجتمع 
احمللي، فبطولة ايكيا الدولية لالسكواش 

هي من ضمن األنشطة الرياضية التي تضع 
الكويت على اخلارطة العاملية لعشاق هذه 

الرياضة«.
ملزيد من املعلومات عن البطولة واملباريات 
http:// والنتائج اليومية يرجى زيارة موقع
www.psaworldtour.com أو زيارة موقع 

www.IKEA.com.kw

إيكيا الكويت تطلق 
بطولة االسكواش الدولية 2012

عيد: هدفي 
األساسي هو رفع 

اسم الكويت وإخراج 
شيء تكنولوجي 
يحمل »صنع في 

الكويت«

اختراعي الذي 
يحمل اسم شاشة 
حاسوب افتراضية 
ثالثية األبعاد، في 
جهاز متنقل يتيح 

للمستخدمني 
إمكانية استخدام 

تقنية العرض 
املجسم ثالثي 

األبعاد في منازلهم 
أو في بيئات العمل


