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ضمن مبادرة التطوير املهني ملؤسسة التقدم العلمي

شابان كويتيان في «بوينغ» يشاركان في تسليم طائرة لـ «الكويتية»
في إطــار مـبــادرة التطوير املهني
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ــول ـه ــا م ــؤسـ ـس ــة ال ـك ــوي ــت
ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـم ــي ،الـ ـه ــادف ــة لـتــوفـيــر
فـ ـ ــرص تـ ــدريـ ــب م ـه ـن ــي ل ـل ـخــري ـجــن
ال ـك ــوي ـت ـي ــن امل ـت ـم ـي ــزي ــن فـ ــي ك ـب ــرى
الشركات األميركية ،شارك املوظفان
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــان فـ ــي شـ ــركـ ــة «ب ــويـ ـن ــغ»
لصناعة الـطــائــرات الـتـجــاريــة أيــوب
أش ـك ـن ــان ــي وس ـ ــارة غ ــري ــب ،ق ـي ــادات
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ح ـ ـفـ ــل تـ ـسـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـطـ ــائـ ــرة
الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ط ـ ـ ــراز « »777Bإل ــى
الخطوط الجوية الكويتية ،في مركز
تـسـلـيــم ط ــائ ــرات «ب ــوي ـن ــغ» بـمــديـنــة
إيفرت في والية واشنطن األميركية،
بحضور نائب رئيس الشركة «جيف
ك ـل ـي ـم ــان» ،وم ـم ـث ـلــن ع ــن ال ـخ ـطــوط
الجوية الكويتية.
ًّ
حاليا
يقضي أشكناني وغــريــب
فترة توظيف مهني تمتد لعام لدى
شركة «بوينغ» العمالقة ضمن إطار
برنامج املبادرة ،إذ يعمل أشكناني،
وه ــو خــريــج هـنــدســة صـنــاعـيــة ،في
قسم تطوير الطائرات التابع للشركة
فـ ــي م ــدي ـن ــة س ــان ــت ل ــوي ــس ب ــوالي ــة
ميزوري ،بينما تعمل غريب ،خريجة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،فـ ــي م ـصـنــع
الشركة في مدينة إيفرت.
وأعــرب «جــورج بادلفورد» ،مدير
أول املـ ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة ال ــدول ـي ــة فــي
«بــوي ـنــغ» ،عــن سـعــادتــه بـمــا حققته
ً
املـ ـ ـب ـ ــادرة ل ـل ـش ــرك ــة ،ق ــائ ــال «أت ــاح ــت
ل ـنــا مـ ـب ــادرة ال ـت ـطــويــر امل ـه ـنــي دمــج
املوظفن الشباب أصـحــاب املـهــارات
ال ـعــال ـيــة ض ـمــن ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة في
بــوي ـنــغ ،ون ـحــن مـمـتـنــون لتفانيهم
وحماسهم طوال فترة زمالتهم لنا».
ب ــدوره أكــد مــديــر إدارة الـشــركــات
واالب ـت ـك ــار ال ــدك ـت ــور مـحـمــد سـلـمــان
اع ـ ـتـ ــزاز امل ــؤسـ ـس ــة ب ــال ـن ـج ــاح ال ــذي
تـحـقـقــه ه ــذه امل ـب ــادرة ال ـتــي تـمــر في
عــامـهــا ال ــراب ــع ،مـعــربــا ع ــن سـعــادتــه
ب ـه ــذا ال ـ ـحـ ــدث ،ال ـ ــذي ي ـش ـكــل إح ــدى
ص ـ ــور ال ـ ـشـ ــراكـ ــات ال ـن ــاج ـح ــة ال ـتــي

دفعة  2017لزمالة
مبادرة التطوير املهني
• عبد الله الرشدان:
ح ــاص ــل ع ـل ــى درجـ ـ ــة امل ــاج ـس ـت ـي ــر ف ــي عـ ـل ــوم ال ـه ـنــدســة
املـيـكــانـيـكـيــة م ــن جــام ـعــة «اليـ ـ ــوال م ــاريـ ـم ــاون ــت» ،ويـهـتــم
بالصناعات الجوية.

• علياء غلوم:
مــاجـسـتـيــر ف ــي ع ـلــوم الـهـنــدســة املــدن ـيــة وه ـنــدســة البنية
التحتية من جامعة «جورج ميسون» ،وتهتم بهندسة املياه.

• فيصل العبد املحسن:
بـكــالــوريــوس إدارة أع ـمــال مــن جــامـعــة «بــراي ـنــت» ،ويعمل
محلل مبيعات في شركة « »BlueWaveبمدينة بوسطن.
أيوب أشكناني وسارة غريب

تعود بالنفع على الشباب الكويتي
وت ـ ـطـ ــويـ ــرهـ ــم املـ ـهـ ـن ــي وفـ ـ ــق أع ـل ــى
املعايير ،ليرتقوا بدورهم بإمكانيات
سوق العمل الكويتي عند عودتهم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف س ـ ـل ـ ـمـ ــان «جـ ـ ـم ـ ــع هـ ــذا
الحفل أطــرافــا عــديــدة ،ليشكلوا معا
ص ــورة رمــزيــة تحكي آف ــاق الـتـعــاون
املـعــرفــي وأث ــره فــي االقـتـصــاد ،وهــذا
أمـ ــر ي ــدع ــون ــا إلـ ــى ال ـف ـخــر بـشـبــابـنــا
وإمـكــانـيــاتـهــم مـتــى م ــا ت ــوف ــرت لهم
ف ــرص الـعـطــاء وال ـع ـمــل» ،مـعــربــا عن
أمـلــه فــي أن ينقل أشكناني وغريب
وزمالؤهما في الشركات األميركية
األخـ ـ ـ ـ ــرى املـ ـعـ ــرفـ ــة وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ال ـت ــي
اكتسبوها في عملهم إلى الكويت.
وتضطلع مؤسسة الكويت للتقدم
ال ـع ـل ـم ــي ب ـم ـه ـم ــة تـ ـم ــوي ــل ب ــرن ــام ــج
م ـبــادرة الـتـطــويــر املـهـنــي باملشاركة
مــع وزارة الـتـعـلـيــم الـعــالــي وسـفــارة
الكويت في واشنطن وغرفة التجارة
األميركية العربية الوطنية.
وتـ ـ ـه ـ ــدف املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة إل ـ ـ ــى ت ـع ــزي ــز

لقطة جامعة خالل تسلم طائرة «بوينغ »777B

القدرات املهنية لحديثي التخرج من
املـبـتـعـثــن الـكــويـتـيــن ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،عــن طــريــق زمـ ــاالت مهنية
مدتها عام واحد في شركات أميركية
مــرمــوقــة ،يكتسب املبعوث الكويتي
خــاللـهــا خـبــرة عملية قـ ِّـيـمــة وثـقــافــة
ع ـمــل مـهـنـيــة تـهـيـئــه ل ــدخ ــول ســوق
العمل في الكويت.

تجربة العمر
ي ــذك ــر أن أيـ ـ ــوب ع ـل ــي أش ـك ـنــانــي
يـعـمــل م ـه ـنــدســا ص ـنــاع ـيــا ف ــي قسم
تطوير طائرات ««بوينغ  777إكس»
الـجــديــدة ،بمقر شــركــة «بــويـنــغ» في
مدينة سانت لويس بوالية ميزوري،
ب ـعــد أن ت ـخ ــرج ف ــي جــام ـعــة مـيــامــي
وح ـصــل عـلــى درج ــة املــاجـسـتـيــر من
جامعة سنترال فلوريدا ،وقد وصف
زيـ ــارتـ ــه مل ــوق ــع ال ـش ــرك ــة ف ــي مــديـنــة
إي ـف ــرت ،قـبــل مــراســم حـفــل التسليم،
بأنها تجربة العمر بالنسبة إليه.
ويـ ـق ــول أش ـك ـنــانــي «مـ ــن املــدهــش

أن أستكشف الـجــوانــب امليكانيكية
امل ـخ ـت ـل ـفــة لـ ـط ــائ ــرات الـ ـش ــرك ــة ،مـثــل
طــائــرة بــويـنــغ  777أو بــويـنــغ ،787
وقد انبهرت عندما رأيت مدى لياقة
امل ـك ــون ــات ال ـت ــي نـنـتـجـهــا ف ــي مــوقــع
ال ـشــركــة ب ـســانــت ل ــوي ــس م ــع الـجـيــل
الـقــادم مــن طــائــرات بوينغ  777إس،
وب ــوي ـن ــغ ب ــي  777إكـ ـ ــس» ،مـضـيـفــا
«ان ـتــاب ـنــي ال ـف ـخــر ب ــأن أكـ ــون سـفـيـرًا
لـبـلــدي ال ـكــويــت ،ومل ـب ــادرة الـتـطــويــر
امل ـه ـنــي ال ــرائ ـع ــة خـ ــالل هـ ــذا ال ـحــدث
ُ
البارز ...إنها تجربة ال تنسى».

فخر بالكويت
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،قـ ــالـ ــت س ـ ـ ــارة غ ــري ــب
«ك ـ ــان ل ــي شـ ــرف أن أك ـ ــون ش ــاه ــدة
على عملية تصنيع طــائــرة بوينغ
 ER 3000-777املـمـلــوكــة للخطوط
ال ـجــويــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،ف ــي ظ ــل عملي
اخ ـت ـصــاص ـيــة لـلـصـحــة الـصـنــاعـيــة
بـمـصـنــع شــركــة بــويـنــغ فــي إي ـفــرت،
وق ــد شـهــدت تصنيع ال ـطــائــرة منذ

مـ ــراحـ ــل ال ـت ـج ـم ـي ــع األول ـ ـي ـ ــة حـتــى
م ـغــادرة الـطــائــرة املـصـنــع ،وقــد كان
ذلك ً
أمرا مدهشا».
وأضافت «أشعر باالنبهار دائما
خ ــالل مـ ــروري بــأق ـســام املـصـنــع من
ِّ
كم الجهد املبذول والعناية الفائقة
التي يحرص عليها الجميع خالل
ب ـن ــاء أي ط ــائ ــرة ب ــوي ـن ــغ ،وع ـنــدمــا
ش ــاه ــدت ه ـ ــذه الـ ـط ــائ ــرة ال ـج ــدي ــدة
ضـ ـم ــن خ ـ ــط ال ـ ـ ــرح ـ ـ ــالت ،ان ـت ــاب ـن ــي
الفخر ببالدي وبشركة بوينغ التي
أعمل فيها ،وازداد هذا الشعور مع
ح ـض ــوري م ــراس ــم تـسـلـيــم الـطــائــرة
في مدينة إيفرت ،ثم تسليمها إلى
م ـط ــار ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي ،وقـ ــد ك ــان
والداي فخورين بي كذلك».
واس ـت ـط ــردت «اس ـت ـف ــدت لـلـغــايــة
من مستوى الخبرة واملعرفة ،كوني
زميلة فــي م ـبــادرة التطوير املهني
إضافة إلى املشاركة في هذا الحدث
ال ـبــارز فــي تــاريــخ خـطــوط الـطـيــران
الجوي».

• فرح الخرجي:
وك ــان ــت ش ــرك ــة «ب ــويـ ـن ــغ» قـبـلــت
حـ ـت ــى اآلن زمـ ـيـ ـل ــن م ـ ــن م ـ ـبـ ــادرة
التطوير املهني للمشاركة في برامج
ُ
تــدوم من  12إلى  24شهرًا ،وتجري
شركة الطيران العمالقة في الوقت
الـحــالــي مباحثات لقبول مــزيــد من
زمـ ــالء املـ ـب ــادرة ف ــي وق ــت الح ــق من
هذا العام.

بناء الجسور
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،عـ ـ ـ ــرض ال ـس ـف ـي ــر
األمـيــركــي لــدى الـكــويــت« ،لــورانــس
سـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــرم ـ ــان» ،خ ـ ـ ـ ــالل اجـ ـتـ ـم ــاع
الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة امل ـ ـس ـ ـتـ ــديـ ــرة لـ ـلـ ـخـ ـب ــراء
الـ ــذي اسـتـضــافـتــه غ ــرف ــة ال ـت ـجــارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
اسـتـقـبــال زم ــالء م ـب ــادرة التطوير
املهني فــور عــودتـهــم إلــى الكويت،
ً
م ـب ـيــنــا أن املـ ـ ـب ـ ــادرة ت ـش ـكــل ج ــزءًا
مــن جـهــود بـنــاء الـجـســور مــن أجل
األج ـ ـيـ ــال الـ ـش ــاب ــة ،ل ـي ــس ف ـق ــط فــي
الكويت ،بل وفي الخارج أيضا.

ماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة «ميامي»،
وتهتم بقطاع التشييد والهندسة الصناعية.

• حمد العبد القادر:
بكالوريوس التمويل من جامعة «واليــة أريــزونــا» ،ومهتم
بمجال تمويل الشركات.

• مريم الزايد:
بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة «والية أريزونا»،
وتعمل مهندسة صناعية في شركة «»Dow Chemical
بوالية ميشيغان.

• سعود املال:
مــاجـسـتـيــر ف ــي ع ـلــوم الـهـنــدســة الـكـهــربــائـيــة م ــن جامعة
«إلينوي» ،ويهتم بفيزياء أجهزة أشباه املوصالت.

• يوسف الشريف:
ماجستير فــي علوم الهندسة املدنية مــن جامعة «نــورث
إيسترن» ،ومهتم بالتخطيطات املتعلقة بعمليات النقل.

