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العتيبي: إتاحة املجال 
للمهندسني لرفع مستوى

أعضاء اجلمعية مهنيًا

«كالد» نظمت رحلة
«أمي رفيقتي في تايلند» 

مبشاركة ١٩ طالبة  وأمهاتهم

«التربية»: مدرسة سعاد الصباح 
حتتضن «تاريخ الثقافة الكويتية»

شاركت جمعية املهندسني في فعاليات مؤمتر«الصيانة 
وإدارة االعتماديةـ  الكويت ٢٠٢٠» والذي نظمته الشركة 
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة «كيبيك» مؤخرا، 
حيث تلقــت اجلمعية تكرميا خاصا مــن املنظمني على 
مشاركتها وفتحا الباب واســعا أمام املهندسني الشباب 
للمشــاركة في املؤمتر وإقامتها جناحا خاصا باملعرض 
املصاحــب للمؤمتر. وقــام الرئيس التنفيــذي باإلنابة 
لشــركة «كيبيك» م.حامت العوضي بتقدمي درع تذكارية 
إلى اجلمعية تسلمه أمني السر م.فهد العتيبي، وفي جناح 
اجلمعية اســتقبل عضو مجلس اإلدارة م.علي محسني 
وم.حســن جمعة مع م.أحمد يوسف املشاركني باملؤمتر 
وقاموا بتوزيع املطبوعات وقدموا شرحا لعمل اجلمعية 

التطوعي في مختلف املجاالت.
وبهذه املناسبة قال أمني السر م.فهد العتيبي: لقد سعد 
املهندسون بهذه املشاركة وإتاحة املجال لهم لالطالع على 
أحدث تقنيات الصيانة خاصة في مجال التكرير، وإننا 
نثمن عاليا دعوة اإلدارة العليا لـ «كيبيك» لنا للمشاركة 

في هذا املؤمتر.
وأضــاف العتيبي: أن الفرصة التي منحتها «كيبيك» 
للمهندسني املتطوعني باجلمعية ستسهم كثيرا في رفع 
املســتوى املهني، وهذه مبادرة رائعة من الشركة حيث 
باتت الصيانة واالعتمادية علما يتقدم مبفاهيم تتطور 
وتظهــر تباعا كل يــوم، مجددا احلرص على اســتمرار 

التعاون بني اجلمعية و«كيبيك».

عبدالعزيز الفضلي

 KALD نظمــت اجلمعية الكويتيــة الختالفات التعلم
بالتعــاون مع مركز ضوى اليــادة التطوعي «رحلة أمي 
رفيقتي في تايلند» برعاية من البنك الوطني الشــريك 
االستراتيجي ألنشطة اجلمعية الشبابية وشركة االتصاالت 
الكويتية STC الشريك االستراتيجي للعام ٢٠٢٠ ومبشاركة 

١٩ طالبة وأمهاتهن.
وقالت املديرة التنفيذية جلمعية «كالد» نورية العميري 
«إن هــذه الرحلــة هي رحلة تربويــة تعليمية ترفيهية 
لتعزيــز الثقة بني األبنــاء وأمهاتهــم، وتوطيد العالقة 
املتبادلــة بينهم من خالل مهــارات احلوارات اإليجابية، 
وتعزيز مفهوم املســؤولية املجتمعية من خالل التربية 

املتزنة خللق املواطنة الواعية في ظل العوملة».
وأوضحت أن الرحلة استغرقت سبعة أيام في جزيرة 
بوكيت، وهي جزيرة سياحية ساحرة ذات طبيعة خالبة 
وتعد أكبر اجلــزر في تايلند، وقمن برحلة على قوارب 
البامبــو ومتتعن بعرض فنتازيا بوكيت الشــهير، كما 
حضــرت الفتيات ورشــة تعليم الطبــخ التايلندي في 

املدرسة التايلندية الشهيرة بتعليم الطبخ.
وأشارت العميري إلى أن املشاركات قمن بزيارة عدد 
من القرى وقدمن للفقراء من ســكانها املساعدة والهدايا 
كالتمــور واملالبــس وغيرها مــن االحتياجات بصفتهن 
مواطنات مــن الكويت مركز العمل اإلنســاني. بدورها، 
عبرت نائب مدير مركز ضوى اليادة التطوعي وفاء البكر 
عن ســعادتها لآلثار اإليجابية التي تركتها هذه الرحلة 
على الفتيات املشــاركات، حيث أتاحت لهن هذه الرحلة 

الفرصة لقضاء وقت ممتع ومفيد خاصة مع أمهاتهن.

عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية مدرسة سعاد الصباح في منطقة 
املنصوريــة مقرا لتصويــر فيلم وثائقي عن الهندســة 
املعمارية للباحثة املعمارية عالية فريد عبدال التي بصدد 
عمل فيلم وثائقي عن الهندســة املعمارية وذلك لتفاعل 
الطلبة مع املساحات املصممة والتي متثل جزءا مهمًا في 
تاريــخ الثقافة الكويتية. وأوضحت الوزارة أن الباحثة 
ســتقوم بتقدمي ورش تفاعلية مــع الطلبة يقومون من 
خاللها بالتصوير والتوثيق للعمل مع مراعاة الضوابط 
التربوية واحملافظة على خصوصية الطالبات، مشيرة 
إلى أنه يسمح للباحثة بالعمل ملدة أسبوعني كحد أقصى، 

وذلك ابتداء من ٨ فبراير اجلاري.

م. فهد العتيبي يتلقى تكرمي املنظمني جلمعية املهندسني

نورية العميري مع الطالبات املشاركات وأمهاتهن خالل الرحلة

انطالق أعمال اللجنة االقتصادية 
الكويتية - الهنغارية غدًا

«كونــا»   - ڤيينــا 
تنطلق غدا االثنني أعمال 
اجتمــاع الــدورة الثالثة 
االقتصاديــة  للجنــة 
الكويتيــة- املشــتركة 

الهنغاريــة بهدف تعزيز 
العالقــات الثنائيــة فــي 
عدد من القطاعات ومنها 
االقتصادية واالستثمارية 

والصحية.
الكويت  وأكد ســفير 
ســعد  هنغاريــا  لــدى 
العسعوسي في تصريح 

لـ«كونا» أمس السبت أهمية اجتماع اللجنة، واصفا إياه 
بأنه «يشــكل فرصة حيوية مهمــة لتعزيز التعاون بني 
البلدين وخلق شراكات حقيقية في مختلف املجاالت في 

القطاعني اخلاص والعام».
وأوضح السفير العسعوسي أن االجتماع سيبحث على 
مدى يومني سبل تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري 
والصحي الى جانب غيرها من املوضوعات ذات االهتمام 
املشــترك فضال عن مناقشــة اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
من شــأنها تعزيز العالقات الثنائية. وأشــاد مبستوى 
العالقــات القائمة بني هنغاريــا والكويت، مؤكدا حرص 
حكومة هنغاريا على توسيع عالقاتها مع العالم العربي 
بشكل عام والكويت بشكل خاص. ومن املقرر ان يترأس 
اجتماعات اللجنة املشــتركة من اجلانب الكويتي وكيل 
وزارة املالية صالح الصرعاوي، فيما سيترأس من اجلانب 
الهنغاري وزير الدولة لالتصاالت املدنية ناماش فارجا.

السفير سعد العسعوسي

باقة ورد وشكر وتقدير
إلى د.ياســر احلصني، طبيب عيادة الســكر 
فــي مســتوصف ق ١٠ مبنطقة ســعد العبداهللا 
التابعة ملنطقة اجلهراء الصحية، على كرمي عنايته 
واهتمامه باملراجعني املرضى وكبار السن، والشكر 
موصول الى الهيئة التمريضية في عيادة السكر 
واألمراض املزمنة على تعاملهم اإلنساني والراقي، 

ما ساهم في التخفيف من معاناة الكثيرين.

املطيري: انطالق منتدى 
شباب بيت العرب الثاني قريبًا

القاهرة - هناء السيد

أكد الوزير املفوض مدير إدارة التدريب والتطوير في 
جامعة الدول العربية ماجد املطيري أن الكويت حريصة 
على تدريب موظفيها على أحدث الوسائل من خالل الدورات 

التدريبية التي تعقدها املنظمات والهيئات الدولية.
وأعلن املطيري في تصريحات لـ «األنباء» عن إقامة 
منتدى شــباب بيت العــرب الثاني حتــت رعاية األمني 
العام جلامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط خالل الفترة 
املقبلة، بحضور وزير الشباب والرياضة املصري وعدد 
من املسؤولني عن الشباب والرياضة في العالم العربي، 
ومشــاركة األمني العــام ورئيس منتديات قــادة العالم، 
كما سيتم إصدار كتيب للبرامج التدريبية لعام ٢٠٢٠.

ولفت الى تعاون إدارة التدريب والتطوير مع املنظمات 
الدولية ومنها االحتــاد األوروبي ومنظمة األمم املتحدة 

واملعهد العربي للتخطيط.
وحول التدريب الصيفي للشــباب، أشار إلى حرص 
جامعــة الدول العربية على تدريب طالب اجلامعات في 
دورات التدريب الصيفي واستقطاب الطالب والطالبات 
العرب ومنحهم دورة تدريبية مدتها شهر ونصف يتخللها 
تدريب عملــي يقدمه اخلبير د.علي صالح ونســتهدف 
خالل الدورة استقطاب الشباب من ١٦ جنسية، وستتم 
إقامة معسكرات في اإلسكندرية بالتعاون مع األكادميية 
العربيــة للعلــوم والتكنولوجيا والنقــل البحري، كما 
تتضمن البرامــج كيفية كتابة التقارير الديبلوماســية 
وأمن الوثائق واالتيكيت، وبذلك يكون الشباب مؤهلني 

للعمل في اإلدارات املختلفة باجلامعة العربية.

ماجد املطيري متحدثا إلى الزميلة هناء السيد

ختام «األيام الكويتية في مدريد»

مدريد - كونا: اختتمت أمس فعاليات االسبوع الثقافي 
«االيام الثقافية الكويتية في مدريد» الذي اقيم في العاصمة 
االســبانية برعاية سفارتنا لدى اسبانيا وبالتعاون مع 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
وضمت الفعاليات التي افتتحها سفيرنا لدى اسبانيا 
عياده الســعيدي واألمني العام املســاعد لقطاع الثقافة 
في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب د.عيســى 
االنصاري يوم الثالثاء املاضي معرضا إلصدارات املجلس 

الوطني الكويتي في املكتبة االسالمية في مدريد.
كذلك استضافت مؤسسة «البيت العربي» محاضرة 
قدمها د.حسن أشكناني حول تاريخ جزيرة فيلكا وآثارها 
واحلضارات التي اســتوطنتها اســتعرض فيها االهمية 
البيئية والثقافية واالثرية واحلضارية للجزيرة العريقة 
فــي فهم تاريــخ الكويت واملنطقة وحركة االنســان في 
التاريخ القدمي، ومت تنظيم معرضني فنيني احدهما للفنانة 
التشكيلية الكويتية عطارد الثاقب والثاني للفنان رضا 
سالم لقيا استحسانا واقباال من قبل رواد املؤسسة الثقافية.

وفي هذا السياق قال الفنان سالم لـ «كونا» ان اعماله 
املعروضة في مدريد هي ٤٠ صورة فوتوغرافية من ١٠٠ 
صــورة تخلد حلظات يومية في ســوق املباركية بقلب 
الكويت التي يعود تاريخها لـ ٢٠٠ عام وسميت على اسم 

الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت سابقا.
وأضاف ان ســوق املباركية من اهم املالمح الثقافية 
والشعبية والتراثية في الكويت اذ نشأت على يد التجار 
الكويتيني وحتتضن على مساحة كيلو متر مربع واحد 
مئات احملال التجارية التي تقدم اقساما عديدة منها سوق 

اللحم والسمك واخلضار والذهب وسوق الصفافير.

مدير البيت العربي مع د.عيسى االنصاري والوفد الكويتي خالل املعرض


