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احلمد: مسابقة الكويت السنوية للروبوت تدعم قدرات الناشئة والطلبة 
ريا�ض عواد 

أك���د م��دي��ر امل��ك��ت��ب اإلق��ل��ي��م��ي 
ل��ق��ارة آسيا ف��ي املنظمة العاملية 
الستثمار أوق��ات الفراغ بالعلوم 
والتكنولوجيا )ملست (  داود 
األح���م���د  أن م��س��اب��ق��ة ال��ك��وي��ت 
السنوية للروبوت تدعم وتعزز 
ق��درات الناشئة والطلبة بأنشطة 

متطورة تتوافق وخطط الدولة.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به 
األح��م��د للصحافيني على هامش  
ختام ال��دورة التدريبية للمعلمني 
واملعلمات اجل��دد امل��ش��ارك��ني في 
مسابقة الكويت املدرسية السنوية 
ال13 في الروبوت للعام الدراسي 
اجل��اري لطلبة وطالبات املرحلة 
املتوسطة مبدارس وزارة التربية 
الكويتية ال��ت��ي ينظمها املكتب 

بالتعاون مع الوزارة.
وأضاف األحمد: وفقاً للبرنامج 

الزمني ل�مسابقة الكويت املدرسية 
السنوية الثالثة ع��ش��رة للعام 
ال��دراس��ي 2018 / 2019 نظم 

مكتب املنظمة العاملية ملست وملدة 
يومني دورة تدريبية للمعلمني 
واملعلمات اجل��دد امل��ش��ارك��ني في 

املسابقة لهذا العام حضرها 18 
معلما ومعلمة من 16 مدرسة”.

وأوض����ح أن ال�����دورة  تهدف 

إل��ى متكني املشاركني من تركيب 
وبرمجة الروبوت ومن ثم تدريب 
الطلبة والطالبات داخل املدارس 

للدخول واملنافسة في املسابقة 
وذل����ك م��ن خ���ال ال��ت��ع��رف على 
 EV3 مكونات حقيبة ال��روب��وت

والتركيب وش��رح واجهة برامج 
EV3 وعمل تطبيقات عملية على 

الروبوت.

وأش����ار إل���ى أه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 
املتميز بني املنظمة والعديد من 
اجلهات الكويتية املعنية بالشباب 
والناشئة مشيدا بتعاون وزارة 
التربية وبدعم مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ملشروع املسابقة 

وفعالياتها املختلفة. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أك�����دت م��درب��ة 
ال��روب��وت املعلمة  فاطمة كاظم 
تقي على أهمية األث��ر االيجابي 
لألنشطة العلمية )الا صفية( في 
حياة الطاب ومسارهم األكادميي 
وعلى اندماجهم االجتماعي السليم 
ومنها مسابقة الروبوت، مشيرًة 
ال��ى أن ال��ط��اب ال��ذي��ن ميارسون 
أنشطة علمية تطبيقية يتفوقون 
ف��ي األنشطة املرتبطة ب��االب��داع 
والنشاط اللغوي واملواد العلمية 
مقارنة مع زمائهم الذين يكتفون 

باحلصص النظامية.

تكرمي املشاركني في الدورة
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بحث مع رئيس احلكومة التونسية تطوير العالقات بني البلدين

العفاسي: إقامة املشاريع اإلنسانية والتنموية في 
تونس تعزز إمكانية تطوير التعاون بني البلدين

ب��ح��ث وزي����ر ال���ع���دل ووزي���ر 
األوق����اف وال���ش���ؤون اإلس��ام��ي��ة 
الكويتي فهد العفاسي مع رئيس 
احلكومة التونسية يوسف الشاهد 
أمس الثاثاء سبل تطوير عاقات 
التعاون بني الكويت وتونس مبا 
يرتقي إل��ى ط��م��وح��ات الشعبني 

الشقيقني.
 وق���ال ال��وزي��ر ال��ع��ف��اس��ي في 
تصريح ل��� )ك��ون��ا( عقب اللقاء 
بقصر )القصبة( إنه نقل لرئيس 
احلكومة التونسية حتيات سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء الكويتي.
وأض��اف أن احملادثات تطرقت 
ل��ب��ح��ث س��ب��ل ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر 
العاقات بني الكويت وتونس مبا 
يرتقي لطموحات الشعبني السيما 
في مجال الشؤون الدينية وإثراء 
الفكر الديني املستنير ونشر ثقافة 
التسامح وإب��راز ص��ورة اإلس��ام 

املتسمة بالوسطية واالعتدال.
وأوض��ح الوزير العفاسي أنه 

أطلع رئيس احلكومة التونسية 
على البرنامج التنفيذي ال��ذي مت 
توقيعه ب��ني وزارت����ي األوق���اف 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وال���ش���ؤون الدينية 
التونسية مؤكدا أنه يأتي في إطار 
اتفاق التعاون املبرم بني احلكومة 

التونسية ونظيرتها الكويتية.

وأش������اد ال���وزي���ر ال��ع��ف��اس��ي 
بالعاقات األخ��وي��ة التي جتمع 
بني الشعبني الشقيقني في كل من 
الكويت وتونس الفتا إلى أن إقامة 
املشاريع اإلنسانية والتنموية 
في تونس تعزز إمكانية تطوير 
كافة مجاالت التعاون القائمة بني 
البلدين ومنها الشأن الديني.ونقل 
ع��ن رئ��ي��س احلكومة التونسية 
تطلعه لتطوير ال��ع��اق��ات بني 
البلدين في ظل قيادتي البلدين 
سمو أمير ال��ب��اد الشيخ صباح 
األحمد والرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي.
يذكر أن وزي��ر ال��ع��دل ووزي��ر 
األوق����اف وال���ش���ؤون اإلس��ام��ي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي ف��ه��د ال��ع��ف��اس��ي وص��ل 
السبت امل��اض��ي إل��ى تونس على 
رأس وفد رفيع املستوى في زيارة 
وق��ع خالها برنامج ت��ع��اون مع 
وزارة الشؤون الدينية ومن املقرر 
أن ي��ج��ري خالها م��ح��ادث��ات مع 

كبار املسؤولني في تونس.

الوزير فهد العفاسي

»الهيئة اخليرية العاملية« توقع اتفاقية تعاون
مع فريق البحث واإلنقاذ الكويتي

وق���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
اإلس��ام��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة 
تعاون مع فريق البحث واالنقاذ 
الكويتي التطوعي والهادفة الى 
دع��م أنشطة الفريق التطوعية 
والوطنية واإلنسانية في خدمة 
ال��وط��ن وامل��س��اع��دة ف��ي عمليات 
ال��ب��ح��ث ع��ن امل��ف��ق��ودي��ن وإن��ق��اذ 

املنكوبني في حاالت الطوارئ.
وق����ال امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
املهندس بدر السميط في مؤمتر 
صحفي أمس الثاثاء ان الهيئة 
قررت توقيع االتفاقية مع الهيئة 
م��دة ع��ام قابلة للتجديد نظرا ملا 
متر به الباد من ظروف مناخية 
استثنائية نتج عنها معاناة كبيرة 
للعديد م��ن املواطنني واملقيمني 

وخسائر في األرواح واملمتلكات.
وأض���اف السميط أن الهيئة 
ستقوم عبر هذه االتفاقية بتبني 
الفريق التطوعي ودعم أنشطته 
في مجال إنقاذ احلاالت املتضررة 
من احلوادث والكوارث ومساعدة 
املنكوبني جراء أي ظروف قد متر 

بها الباد مستقبا.
وأوض����ح أن ف��ري��ق البحث 
واإلن��ق��اذ الكويتي م��ن الفرق 

ال��ت��ط��وع��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة في 
عمليات البحث عن املفقودين 
وإن��ق��اذ امل��ن��ك��وب��ني وي��ض��م في 
عضويته أكثر من 60 متطوعا 
من الكوادر الوطنية املدربة على 

البحث واإلنقاذ.
وأش����ار ال���ى ات��ف��اق ال��ف��ري��ق 
الكويتي مع الهيئة على تقدمي 
ق��ائ��م��ة أول���ي���ة ب��االح��ت��ي��اج��ات 
الضرورية اخلاصة بعمل الفريق 

وجتهيزاته من معدات وأدوات 
متخصصة م��ن أج���ل م��س��اع��دة 
الفريق ومتكنه م��ن أداء مهامه 
بكفاءة عالية.ولفت الى أن الهيئة 
وفق هذه االتفاقية لن تدخر جهدا 

في تزويد الفريق بالتجهيزات 
واملعدات الازمة وتوجيه قنواتها 
اإلع��ام��ي��ة ل��اع��ان ع��ن جهود 

الفريق وأرقام هواتف الطوارئ.
وبني السميط أن الهيئة تبحث 
إمكانية تخصيص أحد مقراتها في 
املناطق اجلنوبية ليكون مركزا 
لقيادة عمليات الفريق أثناء فترات 

األزمات والطوارئ الكبرى.
وأع��رب عن تقديره ملبادرات 
اجل���ه���ات اخل���ي���ري���ة وال���ف���رق 
التطوعية و«فزعتها« الوطنية 
واإلنسانية في هذا اإلطار مؤكدا 
ح���رص ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة على 
تقدمي املساعدات وتسخير جميع 
االمكانات من أجل تخفيف معاناة 

املواطنني واملقيمني جراء االمطار.
ول��ف��ت ال��ى أن مسيرة اخلير 
والعطاء جعلت من الكويت مركزا 
إنسانيا عامليا بفضل ما تتمتع 
به من سياسة خارجية متميزة 
أرس��ى دعائمها اإلنسانية سمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
)قائد العمل اإلنساني( الذي رسخ 
في نفوس أبنائه روح املبادرة في 
م��ج��ال امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية 

والتطوعية. 

جانب من توقيع اتفاقية التعاون

تأييد عربي ملرشح الكويت في عضوية اللجنة الدائمة للصليب والهالل األحمر

»الهالل األحمر الكويتي« توقع اتفاقية
تعاون مع نظيرتها األفغانية

وقعت جمعية الهال األحمر الكويتي 
اتفاقية تعاون مع نظيرتها االفغانية أمس 
الثاثاء بهدف دعم مشروع لتقدمي عاجات 
وإج��راء عمليات جراحية ملرضى العيوب 

اخللقية في القلب ألطفال أفغان.
وقال رئيس مجلس ادارة الهال األحمر 
الكويتي الدكتور هال الساير ل� )كونا( 
على هامش مشاركته في مؤمتر إقليمي 
بالعاصمة الفلبينية مانيا إن االتفاقية 
متثل شراكة قوية لترسيخ القيم واألهداف 
ذات البعد اإلنساني خلدمة العمل اإلنساني 

على املستويات كافة.
وأشار إلى أن هناك ما يقارب خمسة االف 
طفل في أفغانستان يعانون من أم��راض 
القلب اخللقية ويحتاجون ال��ى التدخل 
اجل��راح��ي بشكل عاجل ما يستدعي دعم 
جمعية الهال األفغاني في تلك اجلهود 

االنسانية.
وأك��د االستعداد لتقدمي الدعم للهال 
األح��م��ر األفغاني مشيدا ف��ي ذات الوقت 
باجلهد الكبير وامل��ش��روع احليوي الذي 

تقوم اجلمعية بتنفيذه.
من جانبه اش��اد رئيس الهال االحمر 
األفغاني مرواس أكرم بجهود الهال األحمر 
الكويتي وم��ا قدمته على م��دار السنوات 
املاضية وم��ا زال��ت تقدمه م��ن مساعدات 

إنسانية وإغاثية للشعب األفغاني.

وق���ال اك���رم إن كثيرا م��ن االط��ف��ال في 
أفغانستان يعانون من العيوب اخللقية 
ف��ي القلب أو خلل ف��ي الصمامات مشيرا 
الى ان توفير العاج ألطفال القلب يعد من 

األولويات.
وأع����رب ف��ي ال��وق��ت نفسه ع��ن شكره 
للمساعدات االغاثية والطبية التي تقدمها 
جمعية ال��ه��ال االح��م��ر الكويتي لباده.
حضر توقيع االتفاقية رئ��ي��س االحت��اد 
ال��دول��ي للصليب االحمر وال��ه��ال األحمر 
فرانشيسكو روك��ا واألم��ني العام لاحتاد 
ال��دول��ي للصليب األحمر وال��ه��ال االحمر 
احل��اج اس س��ي واألم���ني ال��ع��ام للمنظمة 
العربية للهال االحمر والصليب االحمر 
الدكتور صالح السحيباني واألم��ني العام 

للهال االحمر الكويتي مها البرجس.
يذكر أن وفدا من جمعية الهال االحمر 
الكويتي يشارك في أعمال املؤمتر اإلقليمي 
ملنطقة آس��ي��ا واحمل��ي��ط ال��ه��ادئ العاشر 
لاحتاد الدولي جلمعيات الصليب االحمر 
وال��ه��ال األح��م��ر ال���ذي يعقد ف��ي مانيا 
خال الفترة ما بني 11 وحتى 13 نوفمبر 

اجلاري.
من جهة أخرى جددت اجلمعيات العربية 
للهال األحمر والصليب األحمر أمس دعمها 
لرئيس مجلس إدارة جمعية الهال األحمر 
الكويتي الدكتور ه��ال الساير لعضوية 

اللجنة الدائمة للصليب األحمر والهال 
األح��م��ر.ج��اء ذل��ك ف��ي اللقاء التشاوري 
للمجموعة العربية املشاركة الذي أجري في 
أعمال املؤمتر اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط 
الهادئ العاشر لاحتاد الدولي جلمعيات 
الصليب االحمر والهال االحمر املنعقد في 

العاصمة الفلبينية مانيا.
وق��ال األم��ني ال��ع��ام للمنظمة العربية 
للهال األحمر والصليب األحمر الدكتور 
صالح السحيباني ف��ي تصريح لوكالة 
األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( أن املجتمعني 
ج��ددوا دعمهم ترشيح الساير لعضوية 
اللجنة الدائمة للصليب االحمر والهال 
االحمر وطالبوا جميع اجلمعيات الوطنية 
العربية بحث احل��ك��وم��ات واجلمعيات 

الصديقة لدعم هذا الترشح.
وأك���د السحيباني ع��ل��ى أه��م��ي��ة دع��م 
وتنسيق العمل العربي املشترك السيما 
مع تردي األوضاع اإلنسانية نتيجة تفاقم 
ال��ص��راع��ات واألزم���ات اإلنسانية مشيدا 
بجهود اجلمعيات الوطنية للهال األحمر 
والصليب األح��م��ر العربية ف��ي مناطق 

األزمات اإلنسانية.
وأضاف أن اللقاء ناقش كذلك تطورات 
األوض��اع اإلنسانية في ال��دول التي تشهد 
ص��راع��ات ون��زاع��ات مسلحة السيما في 
دول اجل����وار واث��ن��ى ع��ل��ى اجل��ه��ود دع��م 

املتضررين املستمرة.وذكر أن اللقاء ناقش 
أيضا مذكرة التفاهم بني جمعية الهال 
األحمر الفلسطيني وجمعية )ماجن دافيد( 
الفتا إل��ى أن اللقاء ناقش أيضا األوض��اع 
اإلنسانية وأوضاع النازحني والاجئني في 

املناطق التي تعاني أزمات إنسانية.
ودع����ا اجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة للهال 
والصليب األحمر إلى التكاتف فيما بينها 
وتنسيق اجلهود من أجل تقدمي عمل إنساني 
إغاثي ناجع لفائدة املنكوبني واحملتاجني 
للغوث اإلنساني.ووصف اللقاء بفرصة 
لتقييم اجلهود ومراجعة أس��س التكامل 
والتعاون بني اجلمعيات الوطنية ووضع 
األس��س لبناء ال��ق��درات وال��ك��وادر وتبادل 

التجارب الناجحة.
وي��ش��ارك وف��د جمعية ال��ه��ال األحمر 
الكويتي في أعمال املؤمتر اإلقليمي العاشر 
املقام في الفلبني في الفترة مابني 11 وحتى 
13 نوفمبر اجلاري برئاسة رئيس مجلس 

إدارة اجلمعية الدكتور هال الساير.
ويضم الوفد كا من األم��ني العام مها 
البرجس ومدير إداره الكوارث والطوارئ 
ي��وس��ف امل��ع��راج وم��دي��ر ادارة الشباب 
واملتطوعني الدكتور مساعد العنزي ومديرة 
إدارة العاقات الدولية الدكتورة نيفني 
يسري ومدير العاقات العامة واالع��ام 

خالد الزيد. 

د. هال الساير يتبادل الدروع مع مرواس أكرم

قائمة جمعية املعلمني نظمت حفاًل 
مبناسبة تشكيل أعضائها

ريا�ض عواد 

نظمت قائمة جمعية املعلمني حفا مبناسبة تشكيل 
أعضاء القائمة التي ستنافس في انتخابات جمعية 

املعلمني املقرر في ابريل املقبل.
وأكد رئيس جمعية املعلمني مطيع العجمي أن قائمة 
جمعية املعلمني تدخل هذه االنتخابات ولديها رصيد 
حافل من االجن���ازات وليس كما يدعي البعض بان 
اجنازنا الوحيد هو قانون كادر املعلم والذي نؤمن بانه 

حق للمعلم
وقال العجمي في كلمته خال احلفل ان القائمة تعمل 
وستظل تعمل من اجل مصالح ومكاسب اهل امليدان 
وستظل مصلحة الطالب واملدرسة واملعلم فوق كل 
االعتبارات الفتا الى ان اجلمعية مارست دورها للدفاع 
عن حقوق منتسبيها وامليدان التربوي طوال العقود 
املاضية ومن خال مجالس االدارات املتعاقبة والتي 

حظينا كقائمة بثقة اهل امليدان من معلمني وموجهني
وقال العجمي: إن ال��دور الريادي والتربوي الذي 
ميثله املعلم في املجتمع ، وال��ذي ينطلق من مفهوم 
تنشئة األجيال التنشئة الصاحلة القائمة على تعاليم 
ديننا اإلس��ام��ي احلنيف وع��ل��ى القيم واخل��ص��ال 

احلميدة ، وعلى تقاليدنا وأعرافنا الكويتية األصيلة، 
ليحتم علينا مجتمعني ، دف��ع املسيرة التربوية مبا 
يحقق آمال وطموحات العاملني في احلقل التربوي .. 
ومن هذا املنطلق، وبعد التوكل على الله تعالى، فقد 
ارتأينا خوض انتخابات جمعية املعلمني الكويتية 
حتت االسم الذي عودكم على العطاء املتواصل والبذل 
املس�تمر في س�بيل حتقيق غايات املعلمني، ) قائمة 
جمعية املعلمني ( مستمدين خير معني لنا بعد الله 
ثقتكم الغالية، ورصيد خبرتنا في امليدان التربوي 
ط��وال السنني التي اضطلعنا خالها باملسؤولية.. 
واضعني نصب أعيننا أن حمل هموم وقضايا جموع 
املعلمني تستدعي ممن يتقدم حلملها أن يكون مقدراً 
لضخامتها ، وش��اع��راً مبسؤوليته نحوها.. وميلك 
رصيد خبرة وأهلية تؤهله للقيام بجميع متطلباتها.. 
ال ينتظر بعد ذلك جزاًء وال شكوراً.. إال جزاء الله تعالى 
.. فاملسؤولية عظيمة ، وهي ليست مكان تشريف ، 

ولكنها تكليف ومساءلة ..
وأضاف العجمي أن ) قائمة جمعية املعلمني ( التي 
ميثلها املجلس احلالي ، وعلى امتداد املجالس السابقة 

األخيرة ، اسم اقترن بالعطاء واإلجناز.

جانب من احلفل 

جانب من فعاليات الدورة

العون: املسيرة اإلنسانية للكويت في ظل 
قائد العمل اإلنساني محل تقدير اجلميع 

أعرب الدكتور نبيل العون مدير عام وعضو مجلس 
اإلدارة في جمعية السام لألعمال اإلنسانية واخليرية 
ع��ن شكره وتقديره إلدارة جمعية ملتقى الكويت 
اخليري على تنظيمهم جلائزة وشاح الكويت للبصمة 
اإلنسانية على مستوى األف���راد وال��ف��رق التطوعية 
كأحد فعاليات ملتقى الكويت إلدارة العمل اإلنساني 
حتت عنوان “ حوكمة العمل اإلنساني مكتسبات 
وتطبيقات” جاء ذلك عقب حصوله على جائزة وشاح 
الكويت للبصمة اإلنسانية من جمعية ملتقى الكويت 

اخليري.
وأوضح بأن املسيرة اإلنسانية لدولة الكويت في 
ظل صاحب السمو قائد العمل اإلنساني محل تقدير 

جميع الناس واملتابعني والبحاث، وه��ذا مما يثلج 
الصدر ويؤكد حقيقة أن اإلنسانية في الكويت حقيقة 
ثابتة في جينات هذا الشعب الذي درج على مساعدة 
الناس وحب اخلير لكل محتاج والسعي في تعزيز 
هذه احلقيقة. وأبان العون بأن اجلائزة ال معنى لها ما 
لم تصاحب عما مخلصا في مساعدة الناس والسعي 
في تخفيف معاناتهم وب��ذل اجلهود من أج��ل وضع 
البرامج الكفيلة في معاونة كل من يحتاج للمساعدة 
.. مضيفا بأن اجلائزة ليست سوى رمز تعبيري  لهذه 
العطاءات التي نأمل يتقبلها الله في موازين احلسنات 
ويربيها عنده وأن تعمل عملها وتأثيرها في الناس بني 

احملتاجني لها.
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