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حيث قام البعض بالتحديث 
مع األخذ بعني االعتبار وجود 
مس���اهمني جدد، مشيرا إلى 
أننا قمن���ا وألول مرة بطرح 
تخفيض���ات غير مس���بوقة 
ستشكل عالمة فارقة في تاريخ 

اجلمعية.
وأض���اف د.العميري ان 
الفترة السابقة شهدت إطالق 
سلسلة من املهرجانات كان 
العائلة يوم  آخرها مهرجان 
االثنني املاضي الذي مت تنظيمه 
ألول مرة واشتمل على تشكيلة 
من السلع األساسية كاخلضار 
واألجبان والزيتون والقهوة 
وغير ذلك، وجرى خالله توزيع 
اجلوائز واألجهزة الكهربائية 
القيمة لفواتير املش���تريات 
األعلى ما جعل املهرجان يشهد 
منافسة كبيرة بني املتسوقني 
للحصول على السلع وتسجيل 

أرقام مشتريات كبيرة.
وفيم���ا يتعل���ق برحلة 
البش���رى  الش���اليهات زف 
بأن اإلجراءات ش���به منتهية 
لتنظيمها في اخليران ضمن 
برنام���ج مميز ومس���ابقات 
وتوزيع جوائز على اجلميع، 
واعدا املس���اهمني باملزيد من 

توزيع جوائز قيّمة مبهرجان العائلة اإلثنني املاضي

العميري: إطالق مهرجان القرطاسية في جمعية 
العارضية السبت بأسعار رمزية للمساهمني

املهرجانات واألنشطة املتنوعة 
واإلجنازات التي ستعمل على 
اس���تعادة الثقة بشكل كامل 
واالنطالق���ة نح���و التطوير 
املبيعات  املنشود، مؤكدا ان 
آخذة ف���ي االرتفاع واالزدياد 
التسويقية  بفضل السياسة 
الناجح���ة واالنفت���اح على 
الشركات والتعاون معها في 

صالح املستهلك.

املدي���ر املعني في  أعل���ن 
جمعية العارضية التعاونية 
د.عيسى العميري عن انطالق 
مهرجان القرطاسية والعودة 
املقبل  الس���بت  املدارس  إلى 
بأسعار رمزية وتخفيضات 
غير مس���بوقة ألول مرة منذ 
التأسيس، مبينا ان املهرجان 
س���يكون خاصا باملساهمني 

فقط.
وأوض���ح ان املهرج���ان 
س���ينطلق في صالة تنمية 
املجتمع، ويس���تفيد منه كل 
من يحمل بطاقة املس���اهم، 
حيث جرى التواصل مع كبرى 
الشركات ذات السمعة املميزة 
واملتخصصة باملس���تلزمات 
املدرسية والقرطاسية لتقدمي 
منتجاتها ذات اجلودة العالية 
والتشكيلة املتنوعة لتناسب 

مختلف األعمار والشرائح.
وتاب���ع: قمن���ا بإع���الم 
املس���اهمني مبوعد انطالقة 
املهرجان من خالل رس���ائل 
عب���ر الواتس���اب لتحقي���ق 
الفائدة املرجوة، باإلضافة إلى 
دعوتهم إلى ضرورة حتديث 
بطاقة العائلة لالستفادة من 
د. عيسى العميري املهرجانات والعروض اخلاصة 

  أحد الفائزين بجهاز كهربائي خالل مهرجان اإلثنني األسبوعي  جانب من الزحام على املهرجان

ومالحظات طالب وبراعم الدورة 
الصيفية، وتبادل معهم احلديث، 
وقام بشرح مبسط حول كيفية 
التعامل مع املنحل الذي يحتضن 
النحل الستخراج العسل والتقط 

الصور التذكارية معهم.
وحفز الطالب على ضرورة 
االجته����اد وب����ذل أقص����ى ما 
يس����تطيعون حت����ى يكونوا 
فاحت����ة انطالق نح����و فضاء 
علمي رحب، قائال: »هذا النادي 
تخرج منه طيارون ومهندسو 
طيران على أعلى مس����توى«، 
وقص عليهم في عجالة بعض 
السير الذاتية لعقول فذة كانت 
النادي  انطالقتها األول����ى من 
العلمي الكويتي كالطيار طالل 
باقر، الفتا إلى أن النادي لديه 
مسابقات ومشاركات خارجية 

دولية في مجال الطيران.

عالمية

وأعلن م.املنفوحي أنه خالل 
العام املقبل ستقام دورات ينال 
خاللها الطالب شهادات عاملية 

قام بجولة شملت جميع أقسام الدورة الصيفية األولى

املنفوحي تفقد أقسام النادي العلمي
 وأكد ضرورة االهتمام بالشباب

معترف بها على الصعيد الدولي، 
وأنه يجري اآلن التنسيق مع 
واحدة من أهم الهيئات العلمية 
الدولية إلحضار مناهج خاصة 
بالنادي العلمي الكويتي، وهناك 
فريق وطن����ي كويتي أكادميي 
يعم����ل عل����ى وضع األس����س 
واألطر العلمية استعدادا للعام 

املقبل.
وبني م.املنفوحي أن هناك 
اتفاقيات تعاون دائم ومشترك 
بني النادي العلمي ومركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع أهمها 
دعم عملية تقنية »الروبوت«، 
وأن األمل في خلق حراك علمي 
تقني شامل في الكويت أمر ال 
يبرح خي����ال كل القائمني على 
أمر النادي، ونحن منتلك العقل 
الكويتي اخلص����ب، واملوهبة 
واإلرادة احلرة الفتية لتحقيق 

ذلك.

إدارة  أكد رئيس مجل����س 
النادي العلمي الكويتي م.أحمد 
املنفوحي أن توجيهات صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ركزت عل����ى ضرورة 
االهتم����ام بالش����باب وتنمية 
قدراتهم وعمل دورات تدريبية 
لتوجيههم وشغل أوقات فراغهم 
مبا ينفعه����م ويفيدهم، وكلها 
إدارة  إرشادات تلقاها مجلس 
الن����ادي لدى مقابلة س����موه، 
وكانت الركي����زة والنواة التي 
انطلق منها للتركيز والنهوض 

بالقدرات العلمية ألبنائنا.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية 
شاملة قام بها م.املنفوحي على 
جميع أقسام النادي شملت أقسام 
الفيزياء والكيمياء والكمبيوتر 
والطيران واخلراطة واللحام 
وصناعة األلعاب والنحل، وذلك 
للوقوف على آخر ما استقرت 
عليه فعاليات الدورة الصيفية 
األول����ى التي تس����تمر حتى 2 

سبتمبر املقبل.
وأصدر م.املنفوحي خالل 
جولته توجيهاته إلى املدربني 
املن����وط بهم تدري����ب البراعم 
املمهدة  الدورة  والنشء خالل 
إلى مس����ابقة الكويت للعلوم 
والهندسة، إلى ضرورة إسناد 
تدريبات تنفيذي����ة يقوم بها 
الطالب في املنزل، كعمل دائرة 
السلكية كهربائية، أو شكل من 
التي يتدرب  أشكال اإلضاءات 
عليها الطالب، وتدريبات أخرى 
كيميائية وفيزيائية وميكانيكية، 

كل على قدر استطاعته.
م. املنفوحي مع طالب قسم اخر من اقسام الناديواستمع م.املنفوحي إلى آراء 

م.أحمد املنفوحي متحدثا إلى الطالب في أحد األقسام 

بعد جناح املنحة األولى في أبريل املاضي

جميرا شاطئ املسيلة يستقبل طالب »لوياك« 
في املنحة التدريبية الثانية

العامة باملدارس احلكومية، 
الطالب  ومحم���د األس���تاد 
الهندية،  مبدرسة اجلابرية 
في قسم االستقبال بالفندق، 
في حني اختار كل من محمد 
زاه���ر وط���ارق أب���و بكر، 
الطالبان بالكلية االسترالية 

في الكويت وجامعة الكويت 
عل���ى التوالي، التدريب في 

قسم الهندسة.
إلى جان���ب ذلك، مينح 
الط���الب خي���ار ومرون���ة 
اكتساب اخلبرة في التعرف 
على عمل أقسام أخرى مثل 
الن���زالء وخدمات  خدمات 
التنفيذي  املطار والن���ادي 

وغيرها.
وقال »ه���اكان بيتيك«، 
مدير عام فن���دق ومنتجع 
جميرا شاطئ املسيلة: »نهدف 
من هذه اخلطوة إلى تقدمي 
التدريب املهني املتخصص في 
قطاع الضيافة للطالب الذين 
من احملتمل أن يكونوا زمالء 
لنا في املس���تقبل، وإتاحة 
الفرص���ة له���ؤالء الطالب 
للتعرف على مختلف جوانب 
مهنتهم املستقبلية. وسعدنا 
بهذا القدر من احلماس لدى 
طالب لوي���اك، فقد تفاعلوا 
مع ضيوفن���ا وجنحوا في 
تطبي���ق معايي���ر اخلدمة 
االستثنائية التي متتاز بها 

عالمة جميرا«.

الطالبة في جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، في 
مهنة مس���ؤولة اس���تقبال 

باملنتجع الصحي.
من ناحية أخرى، تتدرب 
كل من حصة العمار ومنيرة 
احلداد، الطالبتان في الثانوية 

استقبل فندق ومنتجع 
جميرا ش���اطئ املس���يلة، 
الوجهة الفندقية األكثر فخامة 
في الكوي���ت، دفعة جديدة 
م���ن املتخصصني في قطاع 
التعاون  الضيافة، مبوجب 
الناجح بني املنتجع الشاطئي 
الفاخ���ر ومؤسس���ة لوياك 
الكويتية، وهي مؤسس���ة 
غير ربحية تعمل على تنمية 

مهارات الشباب.
وتأتي هذه اخلطوة في 
أعقاب التعاون الناجح الذي 
جمع بني جميرا في الكويت 
ولوياك من خ���الل برنامج 
التدري���ب األول في يناير، 
الثانية  الدفعة  حيث تضم 
مجموعة من س���بعة طالب 
تتراوح أعمارهم بني 18 و25 
عاما، ليتم تدريبهم العملي 
الذي ميتد لشهر كامل، على 
يد فري���ق من املتخصصني 
في مختلف إدارات الفندق. 
ويتدرب فهد دعسان، الطالب 
بجامعة الكويت، على مهنة 
تنفيذي عالقات الضيوف، 
بينما تت���درب لبنى رجب، 

مدير عام فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة هاكان بيتيك مع طلبة لوياك في لقطة جماعية 

مركز صباح األحمد يحقق إجنازًا عامليًا مشرفًا 
»FAB 11« وينتزع املراكز األولى مبؤمتر

ومحاضرة يوم 8 اجلاري ضمن 
فعاليات املؤمتر، الفتا الى ان 
ذلك يع����د إجنازا يضاف الى 
رصيد إجنازات مركز صباح 
الذي متيز بني »فاب  األحمد 

الب« العالم بهذا املنهج.
وقال ان مش����اركة املركز 
الفاعلة في املؤمتر تعد تتويجا 
جلهوده منذ إنش����ائه، حيث 
استطاع ان يوجد لنفسه مكانة 
متميزة على اخلارطة العلمية 

والتكنولوجية العاملية.
وأشار الى ان ورقة العمل 
الكويتية تتعل����ق ببرنامج 
»اي روب����وت« وهو برنامج 
مت تصميمه م����ن قبل ناصر 
اخلال����دي وأحم����د الصالح 
وآخرين وحصل على جائزة 
الكويت للمحتوى اإللكتروني 
وهو نفس البرنامج الذي قدمه 
مركز صباح األحمد لوزارة 

التربية لتقوم بتطبيقه.

وأش���ار البيان الى قيام 
الوف���د املش���ارك بتق���دمي 
ورش���ة عم���ل ومحاضرة 
لبرنامج E-Robot ووحدة 
Snowball وورشة عمل عن 
استخدامات تلك التكنولوجيا 
التي تعرض عامليا في مجال 
 MEDIA LAB �التعليم في ال
في كامبرج بوسطن، حيث 
مت إلق���اء محاض���رة عل���ى 
املشاركني في املؤمتر حول 
منهج الروبوت باإلضافة الى 
عقد ورشة عمل تعد األولى 
من نوعها حضرها ش���باب 
من الكوي���ت ومختلف دول 
العالم بعد ان وافقت عليها 
جامعة »MIT« التي تعد مهد 
»FAB LAB« في العالم وإحدى 
اعرق اجلامعات في املجاالت 
التكنولوجية والهندسية من 
بني مئات ورش العمل التي 

تقدم أصحابها للمشاركة.

في جامعه MIT ومت تنسيق 
ورشة عمل داخل حرم اجلامعة 
لوفد الكويت املشارك تقديرا 
منهم خلطوات كويتية جريئة 
في مجال البرمجيات التعليمية 

املستقبلية.
وأوضح البيان ان وجود 
برنام����ج كويت����ي لتعلي����م 
التحكم  البرمجيات وأنظمة 
والروبوتكس في واحدة من 
كبرى اجلامعات العاملية في 
مجال الهندس����ة لهو إضافة 
علمية لبلدنا وإبراز لدورها 
الق����ادم للمبادرات  الريادي 
التكنولوجية الشبابية وبصمة 

عاملية كويتية جديدة.
وأش����ار الى ان م����ا حاز 
إعجاب القائمني على املؤمتر 
في البرنامج هو آلية وطريقة 
معاجلته لتعليم البرمجيات 
للصغار وغي����ر احملترفني، 
لذا طلبوا إقامة ورش����ة عمل 

يصل الى البالد اليوم وفد 
الكويت املشارك في فعاليات 
مؤمتر »FAB 11« والذي حضره 
ممثلون ع����ن 400 من ورش 
العلوم التطبيقية »فاب الب« 
حول العالم وعقد بالواليات 
املتح����دة األميركي����ة بعد ان 
حقق إجنازا فريدا من نوعه 
على مستوى الكويت والدول 
العربية بحصوله على املركز 
األول بجائزة احملتوى العلمي 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
واملرك����ز األول في مس����ابقه 
CLAWAR 2015 واملركز األول 

.AMAC في جائزة
وأعرب مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع في بيان له 
عن فخره واعتزازه بتحقيق 
ه����ذا اإلجناز ال����ذي يضاف 
الكويت اضافة  الى إجنازات 
العلمي  الى اختيار احملتوى 
كبرنامج يستحق ان يعرض 

م.ناصر اخلالدي خالل املؤمترم.أحمد الصالح خالل شرح عن نشاطات املركز في املؤمتر

»األبحاث« شارك في الندوة اخلليجية املشتركة 
لدول التعاون في »إكسبو ميالنو 2015«

اتفاق تعاون بني »املهندسني« وكلية الهندسة بجامعة بنها
اتفقت جمعية املهندسني وكلية الهندسة 
بجامعة بنها املصرية على التعاون الفني واملهني 
مع وح��دة التدريب املتقدم في الكلية، وذلك 
بهدف تطوير القدرات واملهارات الهندس��ية 
لدى أعضاء اجلمعية والتعاون في املجاالت 

املهنية ذات االهتمام املشترك. 
وقد ابرمت اتفاقية خاصة بني اجلانبني خالل 
لقاء عقد باجلامعة مؤخرا بني أمني السر املساعد 
باجلمعية م.فيصل عويد العنزي، وم.جالل 
الفضلي عضو رابطة املهندس��ني البحريني 
مع عميد الكلية بش��برا د.يوسف القاضي، 

واألستاذ املتفرغ بقس��م الهندسة الكهربية 
د.أحمد رشاد، ومدير وحدة التدريب املتقدم 
بالكلية د.س��يد عبدالونيس، أستاذ الهندسة 

امليكانيكية، ومدير وحدة الوافدين.
وأفاد أمني السر املساعد وعضو مجلس 
ادارة اجلمعية م.فيصل العنزي، بأن الهدف 
من االتفاقية، هو تبادل املعلومات واخلبرات 
واملش��اركة الفعالة في املؤمترات الهندسية 
الدولية التي تنظم في كال البلدين وخارجهما، 
والعمل معا من أجل االرتقاء باملستوى العلمي 

واملهني للمهندسني.

من خالل تشكيل فريق عمل 
يشمل علماء ومتخصصني من 
دول مجلس التعاون وبعض 

املستشارين اخلارجيني.
وقال د.محمد الراشد ان 
وضع وتطبي���ق مثل هذه 
االتفاقيات يأتي اس���تكماال 
جلهود دول مجلس التعاون 
لتأمني االستدامة ملثل هذه 
املوارد في بيئة صحراوية 
ش���حيحة باملياه وظروف 
مناخية جافة وحارة كدول 
العرب���ي، حيث  اخللي���ج 
املائ���ي والغذائي  إن االمن 
لشعوب اخلليج يعتبر من 

األولويات لدولنا التي نركز 
عليه���ا كمنظومة خليجية 

مشتركة. 
وقد قام فريق العمل بجمع 
معلومات اس���تراتيجيات 
جميع هذه الدول على حدة 
ووضع خارط���ة للطريق 
للخروج باستراتيجية موحدة 
لهذه الدول وتكوين مكاتب 
إلدارة هذه اإلس���تراتيجية 
ف���ي كل دول���ة لتقوم على 
تنفيذها ومتابعة تطبيقها 
على ان تكون االستراتيجية 
املقترحة جاهزة قبل نهاية 

هذا العام.
واملكونات االساسية لهذه 
القمة  االستراتيجية خالل 

أقيمت الندوة اخلليجية 
ل���دول مجلس  املش���تركة 
التعاون، في مركز مؤمترات 
اكس���بو ميالنو 2015 على 
هام���ش مش���اركة الكويت 
في معرض اكسبو ميالنو. 
وقد حتدث د.محمد الراشد 
حول اإلستراتيجية املوحدة 
للمي���اه ف���ي دول مجلس 
التع���اون. ويأت���ي اإلعداد 
لهذه اإلستراتيجية استكماال 
للن���واة الت���ي انطلقت في 
القمه اخلليجية ال� 31 التي 
أقيمت في ابوظبي هذا العام، 
ومت وضع حجر االس���اس 

د.محمد الراشد متحدثا خالل الندوة

م.فيصل العنزي وم.جالل الفضلي يكرمان عمادة الكلية

وجود برنامج 
كويتي لتعليم 

البرمجيات 
وأنظمة التحكم 
والروبوتكس في 

جامعة عاملية 
إضافة علمية 

للكويت وإبراز 
لدورها الريادي


