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اجلمعة  ١٣يناير ٢٠١٧

في «سوق مروج» حتى مارس دعماً لمشاريع الشباب

 Ooredooتستمر باحتضان
املشاريع الشبابية في «مروج» اليوم

تســتمر  ،Ooredooأسرع
شــبكة في الكويــت ،بدعمها
ملشروع «سوق مروج» اخلاص
باملشاريع الشبابية والذي يقام
في مجمع مروج ،أحد مشاريع
منتجــع صحــارى للغولف.
ويضــم الســوق منتجــات
زراعية وغذائية وحرفا يدوية،
باإلضافة إلى قسم مخصص
لألطعمة يسلط الضوء على
تنوع األطعمــة احمللية ،إلى
جانب قســم خاص ألنشطة
األطفال ،وذلك على مدار عطلة
نهاية األسبوع مرة واحدة في
الشهر من حتى نهاية مارس
 ،2017ويســتقبل الســوق
اجلماهير اليوم اجلمعة.
في تصريح له حول ذلك،
أكد مدير أول إدارة االتصال
املؤسسي لـ  Ooredooالكويت
مجبل األيوب «نحن سعداء
باســتمرارنا فــي دعم هذا
املشــروع الشــبابي املميز
الذي يبرز إبداعات املشاريع
الصغيرة واملتوسطة احلجم
للشباب في مختلف املجاالت.
دعمنا للشــباب ممتد عبر
سياســتنا للمســؤولية
االجتماعيــة املبنيــة على
قيــم التواصــل واالهتمام
والتحــدي ،ونحن نســعى
للمساهمة في دعم الشباب
من خــال اســتراتيجيتنا
للمســؤولية االجتماعيــة
املمتدة طوال العام .نتطلع
إلى لقاء الشباب أصحاب تلك
املشاريع الصغيرة وكذلك
الــى عمالئنا الكــرام خالل

أعلنت شــركة االتصاالت
الكويتيــة  ،VIVAمشــغل
االتصــاالت األســرع منوا في
الكويت ،عن اختتام مشاركتها
فــي معــرض اإللكترونيــات
االســتهالكية الدولــي CES
 ،2017والــذي أقيم في مدينة
الفيغــاس فــي واليــة نيفادا
بالواليــات املتحدة األميركية
من  5وحتى  8يناير.
وجالــت  VIVAعلى معظم
أجنحة الشــركات املشــاركة
فــي املعــرض ،من ســيارات،
شاشــات رقمية ،أجهزة نقال
ذكية ،كاميــرات ،التي ترتكز
على الواقع املعزز واالفتراضي
وعلى تقنية الذكاء االصطناعي
وعلــم الروبوتــات ،وقامــت
بتغطيــة آخــر ابتكاراتهــا
ومنتجاتهــا عبــر تطبيقــي
سناب شــات وانستغرام ،مع
شرح متقن وتفصيلي لكيفية
عملها ومواصفاتها .وشــارك
فــي معــرض اإللكترونيــات
االســتهالكية الدولــي أكثــر
من  3800شــركة مــن أضخم
الشركات على مستوى العالم،
مبا في ذلك مصنعو ومطورو
ومــوردو األجهــزة التقنيــة

عبداهلل العماني خالل مشاركته باملعرض

تغطية املعرض
عبر وسائل التواصل
االجتماعي

االســتهالكية ،واحملتــوى،
ونظم تســليم التكنولوجيا،
وســيتضمن برنامج املؤمتر
أكثر من  300جلسة بحضور
 165ألف شخص من  150بلدا.
يذكــر أنــه ملــدة  50عاما،
كان معــرض اإللكترونيــات
االســتهالكية الدولــي CES
 2017منصة اإلطالق لالبتكار

والتكنولوجيا التي غيرت وجه
العالم اجلديد.
واملعــرض يقــام كل عام
فــي مدينــة الس فيغــاس،
التي تعد مكانا مميزا جلميع
الذيــن يطمحون إلــى ازدهار
وتطوير أعمالهم من التقنيات
االستهالكية وإدخال ابتكارات
اجليل القادم إلى السوق.

يختتم فعالياته اليوم الجمعة وسط إقبال جماهيري بمشرف

السوق املقام اليوم».
يذكر أن  Ooredooالكويت
تشارك في سوق مروج كشريك
اســتراتيجي .ملتابعة أخبار

ســوق مروج ،يرجى متابعة
حساب السوق الرسمي على
موقــع التواصــل االجتماعي
إنستغرام .@muroujkw

توقيع اتفاقية تعاون بني االحتاد الوطني
لطلبة الكويت -فرع بريطانيا ومنظمة «البروتيجيز»
فــــي إطـــــار توسيــــع
أطــر التعــاون بــن منظمــة
البروتيجيــز وطلبة الكويت
في جميع أنحاء العالم والسعي
نحو بناء شباب كويتي واع،
وقّعت «البروتيجيز» اتفاقية
تعــاون مع االحتــاد الوطني
لطلبة بريطانيا تتيح للطرفني
االســتفادة مــن اخلبــرات
واألنشــطة التــي يقومــون
بهــا خالل الســنة .وفــي هذا
الصدد ،استقبل ممثل منظمة
البروتيجيــز في مقر املنظمة
م.أحمــد القالف وأحمد العلي
ممثل لالحتاد الوطني لطلبة
الكويت فــرع اململكة املتحدة
رئيــس اللجنــة األكادمييــة
واملستجدين.
وأكد أحمــد العلي اعتزاز
االحتاد بالتعــاون مع أي من
املنظمــات التــي مــن شــأنها
رفعة شباب الكويت كمنظمة
البروتيجيــز .وأضــاف أن
االحتــاد الوطنــي يســره مد
يــد الدعم دائما إلى الشــباب
الكويتي في كل األماكن.
وقال م.أحمد القالف ممثل
منظمــة البروتيجيــز« :نحن

« »VIVAتختتم مشاركتها
في معرض  CESفي الواليات املتحدة

جانب من توقيع االتفاقية

خلق جيل
يتح ّلى بالقيادة
واملعرفة

فرحــون بهــذا التعــاون مع
االحتاد الوطني لطلبة الكويت
فرع بريطانيا وللمرة األولى
حيث يحقق مثل هذا التعاون
األهداف التي تسعى املنظمة
لتحقيقها مع الشباب الكويتي
بشكل خاص والشباب العربي
بشكل عام» .وأشاد بالتعاون
القادم مع االحتاد ،مشيرا الى أن
هذا التعاون من شأنه أن مينح
القائمني على املنظمة حافزا أكبر
لالرتقاء باألهداف التي تسعى

املنظمة لتحقيقها ،مشــيرين
إلى أن البرنامج يســعى إلى
خلــق جيل يتحلــى بالقيادة
واملعرفــة بجميــع مجــاالت
املجتمــع .وأشــار القائمــون
على منظمة البروتيجيز الى
أن احلملة الترويجية للموسم
الســابع قد بدأت بالفعل منذ
بداية العــام احلالي  ٢٠١٧من
خالل عمل زيارات للجامعات
واملدارس إلى جانب املشاركة
في الفعاليات األخرى للتعريف
بالبرنامج ،وذلك ملنح الشباب
فرصة التسجيل هذا العام ،كما
أننا حاليا قد بدأنا في مرحلة
املقابالت للطلبة املقدمني على
البرنامج الختيار عدد  ٢٥طالبا
وطالبة لهذا العــام .يذكر أن
برنامج البروتيجيز ســوف
يبدأ نشاطه في فصل الصيف
وستكون مدته ستة أسابيع
مقســمة إلى أسبوعني خارج
الكويــت و 4أســابيع داخــل
الكويــت ،وميكــن للراغبني
االلتحاق بالبرنامج عن طريق
تقديــــم طلبات التسجيـــل
عبــــر املوقــــع اإللكتروني:
.www.theproteges.org

تضمنت مواد غذائية وتدفئة وكسوة الشتاء

مساعدات «النجاة» لالجئني السوريني في لبنان
قــام وفد من جمعية النجاة اخليرية بزيارة عاجلة لالجئني
الســوريني بجمهورية لبنان ،وذلك لتقــدمي العون والدعم لهم
ومســاندتهم في هذه األوقات املناخية شــديدة البرودة ،حيث
يعيش في لبنان مئات األالف من العوائل السورية التي هربت
من نيران احلرب إلى برد الشتاء واملجهول.
وفي هذا الســياق صرح مدير جلنــة «زكاة العثمان» أحمد
باقر الكندري بأن اجلمعية تســير وفودها اخليرية باســتمرار
لدعم ومساندة الالجئني والنازحني السوريني في دول اللجوء،
وها هي اليوم حتط رحالها في جمهورية لبنان لدعم ومساندة
األشــقاء الســوريني في هذا املصاب اجللل ،ويتم خالل الزيارة
توزيع سالل غذائية استفاد منها عدد  443أسرة متوسط األسرة
عدد  5أفراد تكفي هذه املواد العائلة ملدة شــهر تقريبا تضم 17
نوعا من املواد الغذائية الضرورية «زيت ومعكرونة وسكر وأرز
وفاصوليا ومعجون الطماطم ومربى وشاي» وغيرها من املواد
األخرى .وتابع الكندري :وشمل برنامج الزيارة تفقد عدة مناطق
منها صيدا وطرابلس البقاع وعرســال ومت توزيع مواد تدفئة
استفاد منها أكثر من  5000شخص ،حيث يعاني أهلنا النازحون
من قلة وندرة مواد التدفئة وعدم توافر فرص العمل املناســبة
التي تساعدهم على حتسني أوضاعهم االقتصادية واملعيشية،
مت توفير العالج لـ 100شــخص وجتهيز اإليواء لعدد  17أســرة
ملدة شهر ،وجتديد اقامة  15شخصا.
وأوضــح الكندري أن الوفد خالل هــذه الرحلة قام بتوزيع
بطانيات الشتاء لعدد  150أسرة وكذلك مشروع الكسوة استفاد
منه عدد  300شخص وفرنا لهم مالبس الشتاء الالزمة للعوائل
التي لديها أطفال صغار ونساء ومت التوزيع بالتعاون والتنسيق
مع اجلهات الرســمية واملعتمدة في لبنان ،وكذلك حرصنا على
توثيق هذه املساعدات ونشرها على منصات التواصل االجتماعي.
وحفــل البرنامج بزيــارة العديد من املؤسســات التعليمية
اخليرية كمدرسة ومعهد االستجابة وكذلك زيارة مساكن اإليواء
اخلاصة بالالجئــن وتفقد دور حتفيظ القرآن الكرمي وعلومه،
وزيارة مشغل اخلياطة اخلاص بالعائالت السورية وكذلك زيارة
مركز االســتجابة الطبي ومركز فرق االسعاف والطوارئ ومقر
جمعية االستجابة وغيرها من الفعاليات واألنشطة اإلنسانية.

مدرسة الكويت اإلجنليزية
و«آفاق للخدمات التعليمية» راعيان رسميان
تختتم مساء اليوم اجلمعة
فعاليات معرض «مشــروع
االلتحــاق باملــدارس» ،الذي
تقيمه وتنظمه شركة معرض
الكويــت الدولــي على أرض
املعــارض الدوليــة مبنطقة
مشرف ،حيث تشهد الصالة
 7إقباال واســعا منذ انطالقة
هــذا املعــرض في العاشــر
مــن يناير اجلــاري من قبل
الطلبة واولياء امورهم وسط
مشاركة فاعلة من قبل  75جهة
تعليمية ضمت جمعا كبيرا من
املؤسسات والهيئات التعليمية
املتخصصة ومعاهد التعليم
العالــي احملليــة واألجنبية
والتي تشــمل جميع املراحل
ابتــداء مــن ريــاض االطفال
وصوال للمرحلــة اجلامعية
مبا فيها معاهد ومدارس ذوي
االحتياجــات اخلاصة .وفي
حني تقدمت  10جهات تعليمية
واكادميية من كبار املؤسسات
واملعاهــد التعليمية احمللية
واالقليميــة ممثلــن لوكالء
مؤسسات تعليمية خارجية
عامليــة أعلنــت «مدرســة
الكويت االجنليزية» وشركة
«آفــاق للخدمــات التربوية»
مشاركتهما كراع فضي ملعرض
مشروع االلتحاق باملدارس.
واجلدير بالذكر ان مدرسة
الكويــت االجنليزيــة وهــي
مدرسة ذات منهج بريطاني
تأسســت عام  1979تســعى
لتقدمي اخلدمــات التعليمية
املتميزة للطــاب من جميع
اجلنســيات ،حيث حرصت
ومنذ ذلك التاريخ على مواكبة
أحدث التطورات واستخدام
أحــدث التقنيــات العلميــة
والعملية.
وتعمل املدرســة جاهدة
لتطويــر برامجها التعليمية
والعلمية والفنية والرياضية
لتكــون دومــا فــي مصــاف
املدارس املتميزة ،األمر الذي
ترك لها بصمة مميزة جعلتها
رائدة كصرح علمي متميز بني
املدارس االجنبية بالكويت،
لدرجة تسابق أولياء األمور
وتهافتهم على إحلاق أبنائهم

جناح باهر
ملعرض«مشروع
االلتحاق
باملدارس» وسط
أجواء مميزة
نيللي عبدالستار:
ورش عمل تفاعلية
يشارك فيها أولياء
األمور أبناءهم

بهــا نظرا لســمعتها الطيبة
واهتمامها الفائق بالطلبة وهذا
ما يفســر الزيادة الواضحة
في أعــداد الطلبة باملدرســة
حيــث قفز العــدد من مجرد
( )200طالب وطالبة ليصل
الــى  2500طالب وطالبة في
الوقت احلالي.
الكويــت
ومدرســة
االجنليزيــة اذ حترص دوما
على تسخير جميع امكاناتها
خلدمة الطالب للوصول بهم
لتحقيق الهدف الذي تنتهجه
املدرسة عبر بث روح التحدي
لتحقيق االجناز ،وتشــجيع
ودعم الطلبة بتطوير مهاراتهم
االســتقاللية وزيــادة الثقة
بالنفــس وتعزيــز الدافعية
للنجاح والتفوق عبر شعارها
ايضــا «نحن نخلــق االلهام
لتحقيق األحالم»!..
وعلى صعيد أخر اضحت
مدرســة الكويت االجنليزية
مفخــرة ألوليــاء االمور مبا
حققــه ابناؤهــم الطلبة من
نتائــج ليرفعوا رايتها عاليا
بتبوئهــم أعلــى املراكز على
املستوى العاملي في مختلف
املواد الدراســية ،وليتوجوا
ذلك مبا حصلوا عليه من منح
دراسية في اعرق اجلامعات،
اضافــة الــى حصولهم على
نســبة  %100فــي امتحانات
مستوى  IGCSEعلى املستوى
العاملــي ،ونيــل املركز األول
في اوملبياد الرياضيات على
مستوى املدارس ذات النظام
األجنبي في الكويت ،بل زادها
تشريفا ايضا حصول طلبتها
على املركز الثالث في االوملبياد
العاملي الذي عقد في كولومبيا،
وعلــى املركــز األول مبــادة
الرياضيات مبستوى شهادة
كامبردج  IGCSEعلى مستوى
العالم ،في اللغة العربية لغير
الناطقــن بها على مســتوى
العالم ،كما ضم فريق مدرسة
الكويــت االجنليزيــة جتمع
األمم املتحــدة املصغر العدد
األكبر من احملاورين والذين
بلغ عددهم  28طالبا وطالبة
وقــد حصلــوا علــى ثماني

جوائــز من أصــل  10تعطى
للفئــات املتنوعة .من جانب
آخر ،قالت املديــر التعليمي
بشــركة آفــاق للخدمــات
التربوية نيللي عبدالســتار
علم الدين «ان املعرض يعد
فرصــة ايجابيــة للتعريف
بأنشطة واهداف مؤسستنا
التعليميــة واخلدمــات التي
نقدمهــا للطلبــة وألوليــاء
أمــور الطلبة ،كمــا تعد هذه
فرصة للجميع لالطالع على
انشطة املؤسسات واملدارس
األخرى التــي ترعى الطلبة
ذوي االحتياجــات اخلاصة،
واالستفادة من تبادل اخلبرات
واملعلومات ملا فيه فائدة لذوي
االحتياجات اخلاصة».
وأوضحــــــت نيللـــــي
عبدالســتار أن الهــدف مــن
مشــاركتنا باملعــرض هــو
تعريــف الزائرين بأنشــطة
مدارس ومؤسسات الشركة
التي ترعى ذوي االحتياجات
اخلاصة ،واستعراض خدماتها
وبيان طبيعة البرامج العاملية
واحملليــة التــي تنفذها تلك
املــدارس ،وابــراز االمكانات
البشــرية ،واالنتاج الطالبي
الــذي يتميــز بــه طلبــة
االحتياجات اخلاصة وحتديدا
في املجاالت االبداعية واملهنية
واحلرفية.
كما اكدت ان هناك ورش
عمــل تعليمية حية تفاعلية
ستقيمها مؤسستنا امام اولياء
امور الطلبة ذوي االحتياجات
اخلاصــة وتســمح ألوليــاء
االمــور مبشــاركة ابنائهــم
في هذه البرامج واالنشــطة
التفاعلية احلية ،مشيرة الى
ان مدارسنا تتميز بحضورها
الــدوري فــي أي معرض أو
مؤمتر يقام في الكويت ،سواء
كان برعاية حكومية من قبل
االدارة العامة للتعليم اخلاص
او الهيئة العامة لشؤون ذوي
االعاقــة ووزارة التربية ،أو
من قبل جهات أكادميية مثل
جامعــة الكويــت ،والهيئــة
العامــة للتعليــم التطبيقي
والتدريب.

استفاد منها أكثر من  800أسرة سورية

الكندري يوزع مساعدات اهل الكويت

جانب من توزيع املساعدات

سيرت القافلة 291
السويلم« :الرحمة العاملية» ّ

ســيرت جمعيــة الرحمة
العامليــة الكويتيــة التابعــة
جلمعية اإلصالح االجتماعي
قافلة املساعدات اإلغاثية ()291
من اململكة األردنية الهاشمية
والتي شملت مساعدات نقدية
وبطانيات وأحذية ودعم مراكز
لأليتام واستفاد منها أكثر من
 800أسرة سورية.
وقال رئيس مكتب سورية
في «الرحمة العاملية» وليد أحمد
الســويلم ان القافلة اإلغاثية
مســاعدات نقدية للســوريني
في مناطق البلقاء والوسطية
واربد والرمثا والزرقاء ومخيم
اخلضرا ومخيم ام الرصاص،
وأوضــح ان هذه املســاعدات
اإلنســانية سيســتفيد منهــا

وليد السويلم

أكثر من  800أســرة ســورية
مؤكدا حرص «الرحمة العاملية»
على املتابعة واالهتمام البالغ
بالوضع «املأساوي» لالجئني
السوريني والذي يزداد سوءا
مع حلول برد الشتاء والسعي
احلثيث لتخفيف وطأة املأساة
عنهم.
وشــدد علــى أهمية تفقد
املناطق األكثر احتياجا والتي
تتطلــب تدخــا «عاجال» مع
حلول موســم الشتاء وسوء
الظروف املناخية ما يزيد من
معانــاة النازحــن والالجئني
الســوريني خاصــة األطفــال
والنساء.
وذكر ان الهدف من تسيير
القافلة هو «رسم البسمة» على

شفاه الالجئني من أبناء الشعب
الســوري ،مبينــا ان اجمالي
املساعدات التي قدمتها «الرحمة
العاملية» لالجئني والنازحني
الســوريني بلغت أكثر من 70
مليــون دوالر منذ بدء األزمة
السورية.
وأعــرب الســويلم عــن
تقديــره وشــكره للمملكــة
األردنية الهاشــمية ووزارة
اخلارجيــة الكويتيــة علــى
اجلهود التــي يبذلونها منذ
بدء األزمة الســورية ،مبينا
انهــا تأتــي جتســيدا للدور
اإلنســاني للكويت وشعبها
وتنفيذا لتعهــدات «الرحمة
العامليــة» خــال مؤمتــر
املنظمات اخليرية األخير.

