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X - سايت تفتتح معرضها اجلديد
في مجمع أرجانيا لتصل إلى ٥٤ فرعًا

ندى أبونصر

سعيا منها ألن تكون أقرب 
لعمالئهــا، أعلنت X-ســايت 
من إلكترونيات الغامن، أكبر 
سلســلة متاجر إلكترونيات 
في الكويت وإحدى شــركات 
صناعــات الغــامن (مجموعة 
قتيبــة الغامن)، عــن افتتاح 
معرضها اجلديــد في منطقة 
الشــويخ - مجمــع ارجانيا، 
الرابــع  املعــرض  ليكــون 
واخلمسني لسلسلة معارض 

X-سايت في الكويت.
ويقــدم املتجــر مجموعة 
واسعة من األجهزة احلديثة 
الهواتف  واملتطورة، تشــمل 
والســاعات الذكية واألجهزة 
والالبتوبــات  اللوحيــة 
وملحقاتهــا، باإلضافــة إلــى 
أجهــزة ألعــاب الفيديو، كما 
يشــمل املعــرض تشــكيلة 
مــن أجهزة العناية بالشــعر 
وأدوات املطبــخ، ومجموعة 
من املنتجات املوسمية، والتي 
تهدف X-ســايت من خاللها 

إلثراء جتربة عمالئها.
ويأتي هذا االفتتاح ضمن 
خطة الشــركة في االستمرار 
بتوســيع رقعــة عملياتهــا 
وشبكة متاجرها حول الكويت، 
لتكون أقرب لعمالئها في جميع 

يبحث عــن األجهزة املنزلية 
الكهربائيــة واإللكترونيــة، 
إضافــة إلى باقة واســعة من 
املنتجــات التي تتــراوح بني 
منتجات العناية الشــخصية 
واإللكترونيــات  واللياقــة 
املكتبيــة وغيرهــا. ومن أهم 
مزايا معظم معارض X-سايت 
هي القدرة على التفاعل احلي 
للعمالء مع املنتجات املعروضة 
مما يتيــح لهم اختبار املنتج 
وجتربته والتعرف إلى مزاياه 

بطريقة عملية.
وجدير بالذكر ان X-سايت 
لم تتوقف عن عملية التوسع 
التــي تعتبرهــا أهــم خدمة 
تقدمها لعمالئها لتوفر عليهم 

فــي الوقــت واجلهــد وتلبي 
احتياجاتهم بطريقة ميسرة 
بوجــود فريــق عمــل مؤهل 
وخدمات مساندة عديدة تشمل 
األقســاط امليســرة والكفالة 
اإلضافيــة X-Care وخدمات 
التوصيل والتركيب والتسوق 
براحة من خالل تطبيق على 
الهواتف الذكية أو عبر املوقع 
 ،ite.comwww.xc اإللكتروني
إضافــة لوجــود أكبــر مركز 
صيانة مؤهــل يضمن راحة 
البال للعمالء، كما تتيح لهم 
الشركة االستفادة من خدمة 
الشــراء أونالين، إضافة إلى 
إمكانية الدفع أونالين والتسلم 

من املعرض.

فريق عمل X - سايت الغامن

املناطــق. ويحمــل املعــرض 
اجلديد هوية التصميم املطورة 
لعالمة X-ســايت التجارية، 
لتؤكد ريادة الشركة في السوق 
احمللية ومتيزها على املستوى 
اإلقليمي. وتعمل X-ســايت 
علــى اســتراتيجية واضحة 
املرتكزات، حيث تعتبر جتربة 
التسوق املميزة التي تتمحور 
حول العميل واحتياجاته هي 
الغاية القصــوى التي تعمل 
إلكترونيات  ألجلهــا شــركة 
الغامن. وهو ما وتوفر زيارة 
أي مــن معــارض X-ســايت 
جتربة ممتعة سواء ملتابعي 
اإللكترونية  أحدث األجهــزة 
الشخصية والترفيهية، أو من 

مجموعة واسعة من األجهزة احلديثة واملتطورة توفرها X-سايت الغامن (قاسم باشا) افتتاح الفرع اجلديد لـ X - سايت الغامن في مجمع أرجانيا  

اجلامعة األسترالية تتفوق مبؤمتر االبتكار والتكنولوجيا
تفوقت اجلامعة األسترالية 
بحصولها على خمس جوائز 
ذهبيــة خالل مشــاركتها في 
معــرض ومؤمتــر االبتــكار 
والتكنولوجيا الثالث عشــر 
«TICE» وحفل توزيع اجلوائز 
الهندسي السادس EEA، حيث 
تطور املعرض ليصبح حدثا 
دوليا مهمًا يحضره ضيوف 
مميــزون وممثلو الــوزارات 
والقطــاع النفطي، باإلضافة 
إلى معاهــد البحوث وعلماء 

وقادة القطاع الصناعي.
كليــة  مشــاركة  وأتــت 
اجلامعــة  فــي  الهندســة 
األسترالية بهذا احلدث املرموق 
من خــالل تقدمي مشــروعني 
التميــز  جلائــزة  بحثيــني 
الهندسي وعرضني تقدمييني 
وترشــيح خريجني من كلية 
الهندســة على جائزة أفضل 
مهندس ناشئ، باإلضافة إلى 
عرض مشروع تخرج من قبل 

القضافي ود.مرتضى السبع، 
واجلائــزة الذهبيــة عن فئة 
ترشــيد الطاقــة املقدمة من 
قبل د.جــان األشــقر، وفوز 
خريجي قسم هندسة البترول 
م.أبرار بن حســني وم.طيبة 
األمغير بجائزة مهندس العام 
الناشــئ، وأخيرا قدم كل من 
د.رنا ملحس ود.عادل يونس 
ورقتني فنيتني خالل املؤمتر.

وبهذه املناسبة، وتعليقا 
على هذا النجاح، قال األستاذ 
املساعد ورئيس قسم هندسة 
البترول د.مرتضى السبع إن 
هذا التفوق دليل على مستوى 
طالبنا وتفانيهم باإلضافة إلى 
اجلهود املســتمرة وااللتزام 
التام لهيئة التدريس، ونشعر 
بالفخر ونتطلع إلى حتقيق 
املزيد من اإلجنازات املماثلة.

القعود: مؤمتر 
التغيرات املناخية 

والبيئية يشهد
١٠ جلسات عمل

آالء خليفة

 أعلنت رئيسة املنظمة الدولية لتمكني املرأة 
وبناء القدرات ابتسام القعود عن تنظيم املؤمتر 
الدولــي الـ ٣٨ حتت عنوان «التغيرات املناخية 
والبيئة واألمن اإلنساني واالجتماعي التداعيات 
واملواجهة» والذي يقام حتت رعاية كلية العلوم 
احلياتية في جامعة الكويت، بالتعاون مع الشبكة 

اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية حتت مظلة دول 
مجلس التعاون اخلليجي وذلك من الفترة ٦ إلى 
٨ اجلاري،   مبشاركة عدد من اجلهات واملؤسسات 
في الكويت وخارجها. وذكرت القعود أن املؤمتر 
يتضمــن عددا من الفعاليــات على مدى ٣ أيام، 
وسيشهد اليوم األول ٥ جلسات عمل، وهناك ٥

أخرى في اليوم الثاني تعالج موضوع التغيرات 
املناخية واآلثار السلبية لتغير املناخ.

صورة جماعية لفريق اجلامعة األسترالية

مجموعة من الطالب.
جديــر بالذكــر مشــاركة 
عضــو هيئــة التدريس لدى 
اجلامعة األسترالية د.سعاد 
اللجنة  الرضــوان، رئيســة 
املنظمة للمؤمتر، حيث جنحت 
اجلامعة فــي احلصول على 
اجلائــزة الذهبية ضمن فئة 
تقدمي البحوث من قبل أعضاء 
هيئة التدريس كل من د.رضا 

«stc» تشارك في املعرض التوعوي لذوي االحتياجات

أعلنت شــركة االتصاالت الكويتية 
«stc» الرائدة في متكني التحول الرقمي 
وتقــدمي اخلدمات املبتكــرة واملنصات 
املتكاملــة للعمــالء فــي الكويــت، عن 
مشاركتها في املعرض التوعوي «أيادي 
صغيرة.. ألفعــال كبيرة» الذي انطلق 
ملدة يومــني بهدف توجيه األفراد ذوي 
االحتياجــات اخلاصة من الطفولة إلى 

الدخول إلى سوق العمل.
 وجاءت مشاركة «stc» متاشيا مع 
توجههــا لدعم أفــراد املجتمع في إطار 
املسؤولية املجتمعية الشاملة للشركات، 
حيث أقيم اليوم األول للمعرض بقسم 
العــالج املهنــي بكلية العلــوم الطبية 
املساعدة في جامعة الكويت وافتتحته 
عميد كلية العلوم الصحية املســاعدة 

أ.د.ســعاد الفضلي، بينمــا أقيم اليوم 
الثانــي للمعرض في مجمــع األڤنيوز 
وســاهمت املبــادرة في إلقــاء الضوء 
على أهمية العالج املهني لألطفال ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وأوضحــت stc فــي بيــان لهــا أن 
رعايتهــا لهذه املبــادرة العظيمة تأتي 
ضمن البرامج املختلفة التي شاركت فيها 
الشــركة على مدار العام لدعم مجتمع 
ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث ترى 
الشركة أنه من الضروري نشر الوعي 
حول املوضوعات الرئيســية املتعلقة 
مبجتمع ذوي االحتياجات اخلاصة من 
خالل تثقيف اجلمهــور وتوفير منافذ 

الدعم.
وقالت مدير عام اتصاالت الشركات 

في stc دانة اجلاسم: سعداء مبشاركتنا 
ولعــب دور حيــوي في هــذا املعرض 
التثقيفــي الــذي اســتمر ملــدة يومني 
والــذي هــدف إلــى تســليط الضــوء 
علــى أهمية اســتخدام العــالج املهني 
إلرشــاد ذوي االحتياجات اخلاصة في 
مختلف مراحــل حياتهم، كما إن تبني 
هذه املبادئ األساســية في سن مبكرة 
سيمكن األفراد من االزدهار في وظائفهم 
ومهنهم املستقبلية، وتعكس النتيجة 
اإليجابية التي نتجت عن املشاركة في هذا 
احلدث األهداف األساسية وراء إطار عمل 
املسؤولية املجتمعية الشامل اخلاص بنا.

وأضافت اجلاسم: تشارك stc بفاعلية 
مع خبــراء ومهنيني محليــني لتثقيف 
أفراد املجتمع حول مواضيع مختلفة.

د. سعاد الفضلي خالل افتتاح معرض «أيادي صغيرة .. ألفعال كبيرة»تكرمي «stc» بحضور د.سعاد الفضلي ودانة اجلاسم وفريق عمل العالقات العامة


