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رئيس األركان بحث مع مسؤول عسكري بريطاني سبل تعزيز التعاون 
 بحث رئيس األركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد 
خالد اخلضر أمسالثالثاء مع آمر اجليش امليداني البريطاني الفريق 

باتريك ساندرز سبل تعزيز التعاون بني البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي انه مت خالل اللقاء 
تبادل األحاديث الودية ومناقشة األمور واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل تطويرها 

وتعزيزها بني البلدين الصديقني.
وحضر اللقاء معاون رئيس األركــان لهيئة العمليات واخلطط 

اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميري.

نائب رئيس الوزراء البحريني 
يشيد بدعم الكويت الدائم 

للمملكة على جميع األصعدة 
  أشاد نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة أمس الثالثاء 
»بالسبق الكويتي الدائم« في دعم مملكة البحرين على جميع االصعدة واملستويات منذ 

القدم.
وقالت السفارة الكويتية في بيان صحفي تلقته وكالة األنباء الكويتية )كونا( ان 
الشيخ خالد أكد خالل استقباله عميد السلك الدبلوماسي السفير الكويتي لدى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح ان »دولة الكويت دائما سباقة في دعم اململكة في املجاالت 

التنموية خاصة التعليم والصحة والبنية التحتية«.
من جهته اكد السفير عزام الصباح »متانة العالقات الثنائية بني البلدين وما تتميز به 
من تعاون في مختلف املستويات من اجل حتقيق التنمية املستدامة« مضيفا ان »الكويت 

لن تألو جهدا في دعم البحرين في اي وقت من األوقات«. نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة والشيخ عزام الصباح

رئيس مجلس األمة 
يهنئ وزيرة »الشؤون« 

مبنحها وسام جوقة 
الشرف الفرنسي 

   بعث رئيس مجلس االمة الكويتي مــرزوق الغامن 
ـــرة الــشــؤون  ــى وزي ــس الــثــالثــاء ببرقية تهنئة ال أم
االجتماعية والعمل ووزيــرة الدولة لشؤون التنمية 
والتخطيط هندالصبيح مبناسبة منحها وسام )جوقة 
الــشــرف( برتبة فـــارس مــن قبل الــرئــيــس الفرنسي 

مرزوق الغامفرانسوا هوالند.

الدعيج: سمو األمير 
حريص على تعزيز 

العمل العربي املشترك 
 

ــر دولــــة  ــي ــف  قـــــال س
ــت لــــدى األردن  ــوي ــك ال
الدكتور حمد الدعيج إن 
تـــرؤس صــاحــب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد وفــد الكويت إلى 
القمة العربية ال28 في 
ــد »حــرص  ــؤك األردن ي
ــوه الـــدائـــم عــلــى لم  ــم س
ــم بني  ــالح ــت الــشــمــل وال
األشقاء مبا يعزز مسيرة 

العمل العربي املشترك«.
 واضـــــــاف الــســفــيــر 
الــدعــيــج فــي تصريح لـ 
)كــونــا( أمـــس الــثــالثــاء 
ــة اســتــضــافــة  ــب ــاس ــن مب
األردن الدورة العادية ال 
28 ملجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى 
ــات  ــاع ــم ــت ــة واالج ــم ــق ال
التحضيرية لها خالل 
الفترة مــا بــني 23 و29 
مارس ان القيادة السياسية العليا في الكويت »مدركة متاما« مبا 
متر به املنطقة العربية وتشهده من حتديات »استثنائية« ما يدفعها 
للعمل اجلاد نحو مللمة اجلهود وتسخيرها التخاذ قــرارات توحد 

املواقف العربية جتاه مختلف قضايا األمة.
 وذكر أن الكويت دأبت دائما على تقريب وجهات النظر العربية 
وحتسني أجواء بيئة العمل العربي املشترك مؤكدا استمرارها في 
هذا النهج النابع من اإلحساس باملسؤولية جتاه حتقيق تطلعات 

شعوب املنطقة ونصرة قضاياه.
 وذكر أن القمة العربية في االردن »فرصة حقيقية« أمام القادة 
العرب للتشاور والتنسيق ووضع احللول املناسبة ملواجهة هذه 
التحديات »االستثنائية« التي متر بها املنطقة كما أنها »محطة 

مهمة« لترتيب األولويات وتصويب األوضاع.
 وقال ان األردن بقيادة امللك عبدالله الثاني قادر على إجناح القمة 
العربية وتسخيرها خلدمة قضايا األمة معربا عن تطلعه بأن تخرج 
)قمة عمان( بقرارات تتناسب وهذه التحديات وتتالءم مع طموحات 

الشعوب العربية.
 ومن املقرر أن تناقش القمة العربية التي تستضيفها منطقة البحر 
امليت في األردن يوم االربعاء املقبل عددا من القضايا الرئيسية منها 
القضية الفلسطينية واألزمات في سوريا واليمن والعراق وليبيا 
إلى جانب قضايا احلرب على التطرف واإلرهــاب واألمــن القومي 

العربي والتكامل االقتصادي والتنمية.

ولي العهد يستقبل احملمد والعليم 
والظفيري والناشي واملعوشرجي 

 استقبل سمو ولــي العهد الشيخ نــواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ 

ناصر احملمد.
واستقبل سمو ولــي العهد الشيخ نواف 

األحمد املهندس محمد العليم ومساعد الظفيري 
والدكتور بدر الناشي.

 واستقبل سمو ولــي العهد الشيخ نواف 
األحمد شريدة املعوشرجي.

سمو ولي العهد يستقبل العليم والظفيري والناشي

سموه هنأ وزيرة الشؤون مبنحها وسام »جوقة الشرف« من الرئيس الفرنسي 

أمير البالد يستقبل ولي العهد واحملمد
  استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر بقصر بيان صباح أمس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
 كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر 

احملمد.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى هند الصبيح وزير الشؤون اإلجتماعية 
ــر الــدولــة لشؤون التخطيط  والعمل ووزي
والتنمية مبناسبة منحها وســام »جوقة 
الشرف« برتبة فارس من قبل فخامة الرئيس 
فرانسوا هوالند رئيس اجلمهورية الفرنسية 

الصديقة.
 مشيدا سموه بجهودها املقدرة في خدمة 
الوطن الغالي من خــالل مختلف املناصب 
الرفيعة التي تبوأتها ومتمنيا سموه لها دوام 
التوفيق والــســداد. وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى هند 
صبيح الصبيح وزير الشؤون اإلجتماعية 
ــر الــدولــة لشؤون التخطيط  والعمل ووزي
والتنمية مبناسبة منحها وســام »جوقة 
ــرف« برتبة فـــارس مــن قبل الرئيس  ــش ال
فرانسوا هوالند رئيس اجلمهورية الفرنسية 
الصديقة متمنيا سموه لها دوام التوفيق 

والسداد خلدمة الوطن العزيز.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ويستقبل شريدة املعوشرجي

سمو األمير مستقبالً ناصر احملمد

الدكتور حمد الدعيج

الكويت تشارك دول العالم 
االحتفال بيوم »األردوينو« العاملي 

ــدت وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية والعمل    أك
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح 
أول أمس ان حصولها على وســام جوقة الشرف 
برتبة فارس املقدم من رئيس اجلمهورية الفرنسية 
فــرانــســوا هــوالنــد يعد تكرميا للمرأة الكويتية 

وتأكيدا على عمق العالقات بني الكويت وفرنسا.
ـــك فــي تــصــريــح ادلــــت بــه الصبيح   جـــاء ذل
للصحافيني ردا على ســؤال حــول استقبال سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الـــوزراء لها 
مبناسبة حصولها على الوسام الفرنسي وذلك 
خــالل حضورها احتفال السفارة اليونانية في 

الكويت بالعيد الوطني لبالدها.
 وقالت الصبيح انها قدمت الوسام لسمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء اثناء استقباله 
لها اليوم مشيرة الى ان سموه »اعرب عن اعتزازه 
بحصول امرأة كويتية من افراد احلكومة على هذا 

الوسام«.
 واضافت ان كلمات سمو رئيس مجلس الوزراء 

اعطتها دافعا لتقدمي املزيد لهذا البلد.
 من جهة اخرى اشادت الصبيح بعمق العالقات 
والتعاون البناء بني الكويت واليونان مشيرة 
الى االستعدادات اجلارية الفتتاح خط نقل جوي 
مباشر من الكويت الى العاصمة اليونانية اثينا في 

االشهر املقبلة.

 واعربت عن االمل ان يساهم هذا اخلط اجلوي 
ــداد السياح الكويتيني الــى اليونان  ــادة اع في زي
وان تشهد العالقات التجارية واالقتصادية بني 
البلدين ازدهارا مما سيساهم في انتعاش االقتصاد 

الكويتي.

الصبيح: احلصول 
على »وسام جوقة الشرف« 

الفرنسي تكرمي للمرأة الكويتية 

 الوزيرة هند الصبيح

  أعلن مدير املكتب اإلقليمي للمنظمة العاملية لشغل 
أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا )ملست - آسيا( 
داود األحمد تنظيم احتفالية اليوم األربعاء ملناسبة 
اليوم العاملي )لالردوينو( بالتعاون مع التوجيه 
ـــوزارة التربية  الفني الــعــام لــلــدراســات العملية ب
الكويتية. وقــال األحمد في تصريح صحافي أمس 
الثالثاء إنه متت املوافقة ألول مرة على تنظيم مكتب 
منظمة )ملست - آسيا( هذه الفعالية على مستوى 
دولة الكويت موضحا أن هذه السنة شهدت تسجيل 
عدد كبير من الدول بلغ 79 دولة ممثلة ب 465 جهة 

ومنظمة ومؤسسة علمية.
وذكر أن االحتفالية في الكويت ستقام في مدرسة 
)رقية املتوسطة بنات( مبنطقة العمرية وتتضمن 
محاضرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومسابقة 

للروبوت بني الطلبة املشاركني.
ــو -Arduino( عــبــارة عن  ــن وبــني أن )األردوي
لوحة تطوير إلكترونية تتكون من دارة إلكترونية 
مفتوحة املصدر مع متحكم دقيق على لوحة واحدة 
تتم برمجتها عــن طريق احلــاســوب جلعل عملية 
استخدام اإللكترونيات التفاعلية في مشاريع متعددة 

التخصصات أكثر سهولة.
ــى أن )األردويـــنـــو( تستخدم بصورة  ولــفــت إل
أساسية في تصميم املشاريع اإللكترونية التفاعلية أو 
املشاريع التي تستهدف بناء حساسات بيئية مختلفة 

مثل درجات احلرارة والرياح والضغط وغيرها.
وقــال إن االحتفال باليوم العاملي ل)األردويــنــو( 
حدث تنظمه الشركة املطورة لألردوينو يوما كامال كل 

عام من شهر أبريل ويحتفل به في جميع أنحاء العالم.
وبني األحمد أنه سيشارك في هذا احلدث 120 طالبا 
من مدارس املرحلة املتوسطة و40 معلما حتت إشراف 
مكتب املنظمة العاملية )ملست( والتوجيه الفني 

للدراسات العملية بوزارة التربية.
ــني الــطــالب  وأوضــــح أن الــتــواصــل والــتــفــاعــل ب
واملعلمني واملشاركني في االحتفاالت من أنحاء العالم 
سيتم من خــالل البث املباشر للحدث على وسائل 
التواصل االجتماعي عبر عــرض كــل فريق لصور 
ومقاطع فيديو عــن مشاركته مبــا يضيف عنصر 

التحدي واإلبداع بني املشاركني.
وتشبه األكــواد البرمجية اخلاصة بلغة أردوينو 
لغة )c programming language( وتعتبر من 
أسهل لغات البرمجة املستخدمة في كتابه برامج 
املتحكمات الدقيقة. يذكر أن اليوم العاملي لالردوينو 
مناسبة سنوية عاملية يتم إحياؤها في األسبوع 
ال13 من السنة من قبل املؤسسات التعليمية أو 
املنظمات أو الهواة أو مجموعة مهتمة بهذه التقنية 
بحيث يتم التعريف مبا هي االردوينو واستخداماتها 
وعمل الندوات وحلقات النقاش وعمل ورش العمل 

املتخصصة.

لقطة جماعية للطلبة واملعلمني اثناء االجتماع التحضيري للبرنامج العام الحتفالية اليوم العاملي لالردوينو


