
م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��دراس��ي 
استأنف املكتب الفني ب��إدارة 
ال��دراس��ات اإلسالمية ال��دورات 
التدريبية ا لدورية التي تعقد 
حتت إشراف مدربني متخصصني 
والتي تستهدف املراكز التابعة 
ل���إدارة في مختلف محافظات 

الدولة.
وص��رح رئيس قسم املكتب 
الفني عبد العزيز العتيبي بأن 
امل��ك��ت��ب وان��ط��الق��اً م��ن مفهوم 
الشراكة حرص على االستعانة 
مبحاضرين من ذوي اخلبرة في 
شتى املجاالت س��واء من داخل 

الوزارة أو خارجها.
وأك���د العتيبي أن ال���دورات 
خ��الل شهر سبتمبر استهدفت 
ال��ف��ئ��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة م��ن شاغلي 
الوظائف اإلشرافية التعليمية 
وت��ض��م��ن ب��رن��ام��ج ال�����دورات 
العديد م��ن املواضيع أب��رزه��ا: 
التمييز   - الصفية  )اإلدارة 
اإلداري – اإلش���راف التربوي 
– إعداد االختبارات التحصيلية 
– مهارات التخطيط( وغيرها 

من البرامج النوعية مبا يصقل 
امل���واه���ب وي���ع���زز م���ن ك��ف��اءة 
العاملني ب���اإلدارة ويسهم في 
أداء الرسالة املناطة بهم على 

أكمل وجه.
وأضاف العتيبي أن املكتب أعد 
استطالعاً للرأي مت تعميمه على 

جميع املشاركني بتلك ال��دورات 
مبختلف ال��ف��ئ��ات الوظيفية 
لقياس الرأي حول تلك الدورات 
وامل���واد التي تضمنتها سعياً 
من املكتب نحو تقدمي مزيداً من 
الدورات العلمية التي من شأنها 
ال��ن��ه��وض ب��امل��س��ت��وى العلمي 
ملنتسبيها وتفادي أية مالحظات 
والوقوف على أية مقترحات من 
شأنها النهوض باملستوى الفني 

للدورات.
وق��د مت إع��داد وجتهيز خطة 
الدورات التدريبية لشهر نوفمبر 
وديسمبر والتي تستهدف فئة 
ال��رج��ال وال��ن��س��اء، م��ؤك��داً أن 
املكتب وم��ن خ��الل اإلمكانيات 
امل��ت��اح��ة يسعى مستقباًل بأن 
نشمل تلك الدورات أكبر شريحة 

ممكنة من العاملني.
واخ��ت��ت��م العتيبي ب��أن��ه في 
ال��ف��ت��رة املستقبلية ستنطلق 
ال��دورات بحلتها اجلديدة التي 
تتضمن برامج نوعية متخصصة 
وتشمل فئات جديدة من العاملني 

باحملافظات األخرى.

أك���د معهد ال��ك��وي��ت لألبحاث 
العلمية أمس االثنني حتقيق أهداف 
املعهد املتمثلة في دع��م وتعزيز 
األمن الغذائي في الدولة واحملافظة 

على املوارد الطبيعية واستدامتها.
ج���اء ذل���ك ف���ي ب��ي��ان صحفي 
مبناسبة اليوم العاملي للمسؤولية 
املجتمعية ال��ذي ي��ص��ادف اليوم 
25 سبتمبر حتت شعار )القضاء 
على اجل��وع( وال��ذي يحتفل فيه 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
مع منظمة األمم املتحدة موضحا 
ان املعهد يقوم ب��دور مهم وفعال 
في التصدي ملختلف التحديات ال 
سيما فيما يتعلق باألمن الغذائي 
من خالل تطوير املشاريع البحثية 

املتعلقة بإنتاج مستدام للغذاء.
وأضاف أنه قام بعدة مشاريع 
منها مشروع إنتاج البذور التي 
تقاوم ملوحة التربة واملياه وإنتاج 
الزراعة البحرية ألسماك البالول 
والشعيمي والزبيدي ومشروع 
ان���ت���اج ت���ق���اوي ال��ب��ط��اط ال��ت��ي 
تقاوم اآلف��ات وتتناسب مع بيئة 
الكويت ومشروع حتول النفايات 

العضوية إلى محسن زراعي عالي 
اجل���ودة وإن��ت��اج ال��دج��اج الالحم 
والبياض والبيض املخصب  في 
دول��ة الكويت ونظم إنتاج نباتي 

محكم باستخدام تقنية اإلض��اءة 
LED م��ن ث��الث طبقات وتقنية 
الصناديق ال��زراع��ي��ة باإلضافة 
إلى تطوير إنتاج خبز عربي غني 

ببيتاغلوكان.
وف����ي م���ج���ال حت��ق��ي��ق األم���ن 
الغذائي ذكر املعهد انه نظم العديد 
من ورش العمل التي تهدف إلى 

تطوير استراتيجيات وأساليب 
لتقييم وق��ي��اس ت��ده��ور النظام 
البيئي األرض��ي واقتراح معايير 
الستعادته بالكامل كورشة عمل 

استعادة النظام البيئي الصحراوي 
في منطقة اللياح وملتقى تطوير 
اإلنتاج الزراعي باستخدام النظائر 
املشعة لتحسني استخدام األسمدة 

والتربة وك��ذل��ك ملتقى ال��زراع��ة 
والثروة احليوانية باإلضافة إلى 
ورش��ة عمل التنوع البيولوجي 
للكائنات احليوانية في مناطق املد 

واجلزر في الكويت.  
 وأش����ار امل��ع��ه��د ال���ى ان���ه نظم 
حمالت توعوية حول هذا املجال 
كحملة إث���راء امل��خ��زون السمكي 
والتي أطلق فيها ما يقارب 250 
أل��ف سمكة سبيطي وش��ع��م في 
بحر دول��ة الكويت وحملة إطالق 
مليون يرقة من الروبيان من نوع 
)الشحامي( في املياه الكويتية 
باإلضافة إلى حلقة نقاشية حول 
انهيار املخزون السمكي موضحا 
ان جميعها تهدف إلى احلفاظ على 
الثروة السمكية وحتقيق التنمية 

املستدامة.
وأض����اف أن���ه يسعى متمثال 
مب��رك��ز أب��ح��اث البيئة والعلوم 
احلياتية في حتقيق األمن الغذائي 
إذ ق��ام املركز بتوجيه ج��زء كبير 
م��ن ب��رام��ج��ه البحثية لتعزيز 
ه���ذا امل��ج��ال وذل���ك ض��م��ن خطته 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 2020-2015 
باإلضافة إلى مشاركته الفعالة في 
اخلطط الوطنية، ودعمه للعديد 
م��ن م��ؤس��س��ات ال���دول���ة املعنية 

واملتخصصة.
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معهد األبحاث يؤكد حتقيق أهدافه في دعم وتعزيز األمن الغذائي

مشروع إنتاج البذورجانب من مساهمات املعهد للحفاظ على األمن الغذائي

العمار يتفقد ورشة عمل التفوق الوظيفي في املسجد الكبير
مساهمًة في التطوير الفكر 
اإلداري واملؤسسي ومساعدة 
ال��ق��ادة على اكتساب طموحات 
حتقق الكفاءة والتميز في األداء 
وصوال إلى املستوى العاملي التي 
نصت عليه الرؤية االستراتيجية 
ل�����وزارة األوق�����اف وال��ش��ئ��ون 
اإلسالمية وهي “ الريادة عامليا 
في العمل اإلسالمي “قام الوكيل 
املساعد للتخطيط والتطوير 
ول��ي��د ال��ع��م��ار ب��زي��ارة تفقدية 
لورشة العمل املقامة في املسجد 
الكبير حت��ت ع��ن��وان )التفوق 
الوظيفي( اح��دى ف��روع جائزة 
التميز الوظيفي التي تنظمها 
إدارة التخطيط االستراتيجي 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ق��ط��اع التخطيط 

والتطوير في وزارة األوقاف.
وق��ال العمار خ��الل ال��زي��ارة 
بأن الوسيلة األصوب واالجنح 
تتمثل ف��ي االل���ت���زام مبناهج 
اجل���ودة والتميز وال��ت��ي ميكن 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ن��ه��ا وف���ق من���وذج 

متكامل يحتوي على املعايير 
الالزمة لتحقيق التميز والتفوق 
املنشود والذي يتالءم مع أفضل 
املمارسات العاملية، األم��ر الذي 
يساهم في تهيئة البيئة اإلدارية 
الصاحلة ألداء العمل وحتقيق 

اإلجناز وحتفيز العاملني وحثهم 
على جتاوز املعوقات واملشكالت 
التي قد تواجههم أثناء عملية 

التنفيذ. 
وبني العمار ان فكرة صياغة 
وتفعيل جائزة التميز املؤسسي 

على مستوى اإلدارات باإلضافة 
الى جائزة املدير املتميز بوزارة 
األوق���اف وال��ش��ئ��ون اإلسالمية 
وحث كافة اإلدارات واملشرفني 
على املشاركة الفعالة والعمل 
اجل�����اد وامل��س��ت��م��ر لتحقيق 

االس��ت��ف��ادة ال��ق��ص��وى م��ن اج��ل 
االرت���ق���اء ب����األداء وص���وال ال��ى 
امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي ف��ي العمل 
اإلسالمي وليصبح التميز صفة 
مالزمة ملسيرة العمل بالوزارة 

على كافة املستويات.

وليد العمار

العتيبي: استئناف الدورات التدريبية 
تزامنًا مع العام الدراسي اجلديد

عبد العزيز العتيبي
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جانب من ورشة العمل

تزامنا مع اليوم العاملي للمسؤولية االجتماعية

الشطي: املسؤولية االجتماعية من أهم منطلقاتنا 
في خدمة ذوي الهمم وفئات الرعاية االجتماعية 

 أك����د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
إدارة جمعية املنابر القرآنية د. 
محمد الشطي على أهمية الدور 
اإلنساني واملجتمعي الذي تقوم 
ب��ه جمعية املنابر القرآنية من 
خ��الل رع��اي��ة ودع��م ذوي الهمم 
في دولة الكويت، واحلرص على 
تعليمهم القرآن الكرمي وتنمية 
ثقافتهم وسلوكهم القرآني ضمن 

مشروع مواهب القلوب.
ج��اء ذل��ك ف��ي أع��ق��اب التكرمي 
الذي حصلت عليه جمعية املنابر 
القرآنية من قبل الشبكة اإلقليمية 
االجتماعية )عضو برنامج األمم 
املتحدة لالتفاق العاملي( بالتعاون 
مع معهد اإلجناز املتفوق للتدريب 
األه��ل��ي واالس��ت��ش��ارات اإلداري���ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة ب��دول��ة الكويت، 
وذلك تقديرا لتميز جمعية املنابر 
القرآنية في رعاية ذوي الهمم 
وتقدمي خدماتها ملختلف فئات 

املجتمع في دولة الكويت.
وجاء هذا التكرمي على هامش 
فعاليات ال��ب��رن��ام��ج التدريبي 
)ال��ب��رن��ام��ج احمل��ت��رف ف��ي إدارة 
امل��ش��اري��ع ف��ي القطاع التنموي 
PMD pro( املنعقد في دولة 
ال��ك��وي��ت ف���ي ال��ف��ت��رة 22-20 

سبتمبر 2018م
 وق��د عّبر د. الشطي عن بالغ 
شكره وسعادته مبثل هذا التكرمي 
والتقدير م��ن قبل شبكة عضو 
في برنامج األمم املتحدة؛ مؤكدا 
على أنه مدعاة للفخر في خدمة 

أبنائنا من ذوي الهمم وباقي فئات 
املجتمع مبا يحقق أهداف التنمية 
املستدامة، واالستثمار البشري 

للنهوض بهم وتنمية مهاراتهم.
مؤكدا على أن احتضان جمعية 
امل��ن��اب��ر ال��ق��رآن��ي��ة ملعهد البناء 
البشري للتدريب األهلي لتدريب 
أبناء احلضانة العائلية وفئات 
ال��رع��اي��ة االجتماعية ، يعد من 
أه��م املشاريع النوعية  لتدريب 
ال��ك��وادر الوطنية تدريبا حرفيا 
ومهنيا يتسم باجلودة والكفاية 
ليكونوا ق��ادري��ن على النهوض 
مبتطلبات خطط التنمية للدولة، 

وم��ن ث��م املساهمة الفعالة في 
ت��وظ��ي��ف م��خ��رج��ات ال��ت��دري��ب ، 
وس��د احتياجات س��وق العمل، 
باإلضافة إلى نشر ثقافة التوعية 
بأهمية العمل التطوعي اخليري 
واإلنساني في املجتمع، والعمل 
على حتقيق رؤي��ة استراتيجية 
تهدف إلى تصور مستقبل وظيفي 
أفضل لهذه للشريحة املستهدفة 
مبا يسهل اندماجهم في املجتمع 

وسوق العمل.
وأوض��ح د. الشطي أن حرص 
جمعية املنابر القرآنية على تفعيل 
أه��داف خطة التنمية الوطنية؛ 

ينبثق من تصور حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د اجل��اب��ر الصباح حفظه 
الله ورع��اه لتحويل الكويت إلى 
مركز إقليمي رائد مالي وجتاري 
وثقافي ومؤسسي بحلول عام 

.2035
ويأتي ه��ذا التكرمي بالتزامن 
م��ع ال��ي��وم العاملي للمسؤولية 
االجتماعية ف��ي 25 م��ن الشهر 

اجلاري.
وأوضح  د. الشطي أن جمعية 
املنابر القرآنية استطاعت حتقيق 
العديد من اإلجنازات لذوي الهمم 

وال سيما فئة الصم منهم خالل 
الفترة املاضية وذل��ك من خالل 
التعاون والتكامل مع العديد من 
اجلهات الرسمية واألهلية كما 
ح��رص��ت اجلمعية على إط��الق  
حملة »لنحقق حلمهم« التي 
ُخصصت للنهوض بخدمات تعليم 
القرآن الكرمي  للصم، ومساعدتهم 
على االندماج في املجتمع، وزرع 
الثقة في نفوسهم، وافتتاح املراكز 
القرآنية لهم، والتعاون مع كلية 
القانون الكويتية العاملية من 
خالل تخصيص 4 منح دراسية 
جامعية لهم، وتوقيع بروتوكول 
تعاون مع الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة لسد حاجة فئة الصم 
ف��ي تعليم ال��ق��رآن وض����رورات 
الدين، والفوز بثالثة مراكز في 
مسابقة الكويت الكبرى حلفظ 
ال���ق���رآن ال��ك��رمي )ف��ئ��ة ال��ص��م(، 
والشروع في اعداد مناهج قرآنية 
متخصصة لفئة الصم، وتنظيم 
رحلة العمرة واحلج األولى للصم 
وتنظيم مسابقة املرحوم عقاب 
اخلطيب حلفظ ال��ق��ران الكرمي 
لفئة الصم بالتعاون مع النادي 
الكويتي للصم، وال��ش��روع في 
إجن��از التطبيق القرآني الشامل 
للصم ب��دع��م م��ن ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
املتحد، وغيرها م��ن اإلجن���ازات 
التي تصب في مجال املسؤولية 
االجتماعية ورع��اي��ة األنشطة 
اخليرية والتعليمية لبناء املواطن 

الصالح.

جانب من تكرمي جمعية املنابر القرآنية

أعلن الدكتور محمد الغامن 
اختصاصي امل��س��ال��ك البولية 
ورئيس وح��دة املسالك البولية 
مبستشفى جابر للقوات املسلحة 
،  أنه وفريقه جنحوا في إجراء 
عملية ملريض يبلغ م��ن العمر 
79 ع��ام��اً ي��ع��ان��ي م��ن تضخم 
بالبروستاتا مزمن ق��دمي ، ولم 

يكن مواظباً على العالج .
وأض��اف أنه بعد فترة زمنية 
ت��ك��ون��ت آالم ، واكتشفنا بعد 
إخضاعه للسونار عدداً كبيراً من 
احلصوات داخل املثانة البولية 
، وه��ذه احل��ص��وات تكونت في 
املثانة البولية ، وذل��ك بسبب 
ت��ض��خ��م ال��ب��روس��ت��ات��ا الكبير 
ال��ذي أدى إلى عدم ن��زول البول 
بسالسة ، مشيرأ إل��ى أن��ه من 
أع���راض ال��ب��روس��ت��ات��ا ال��ذه��اب 
ل��دورة املياه بكثرة ، خصوصاً 
ل��ي��الً ، وص��ع��وب��ة ف��ي ال��ت��ب��ول 
، وضعف تدفق ال��ب��ول ، ولكن 
املضاعفات األخطر تبقى في أنها 

ق��د ت��ؤدي باإلهمال إل��ى الفشل 
الكلوي . وب��ني أن ه��ذا املريض 
مت اكتشاف مرضه ، وأدخ��ل إلى 
غرفة العمليات سريعاً ، ومتت 
العملية بنجاح ب��ال��غ بتقنية 
الليزر ، ومت كشط البروستاتا 
عن طريق تقنية الليزر هولبنغ 

، ومتت إزالة القسطرة بعد يوم 
ون��ص��ف ال��ي��وم م��ن تركيبها ، 
وتدفق البول للمريض وجنحنا 
في ذلك بفضل الله ، خصوصاً أن 
املريض يعاني من سكر مرتفع 
، وض��غ��ط ، وق��د سبق وأج��رى 

عملية قلب مفتوح .
ووج���ه د. ال��غ��امن النصيحة 
إل��ى كل من يعاني من أي شيء 
في البروستاتا بسرعة إج��راء 
الكشف ، وعمل التحاليل الطبية 
ال��الزم��ة ، م��ؤك��داً أن اكتشاف 
املرض مبكراً يساعد على سرعة 
ال��ش��ف��اء ، ومي��ن��ع امل��ع��ان��اة من 

مضاعفات املرض .
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن تضخم 
البروستاتا من األمراض املنتشرة 
ب��ني كبار السن ، وحت��ت��اج إلى 
ع��الج��ات ، وأح��ي��ان��اً إل��ى عملية 
إلزال��ة احلصوات إن كانت بها ، 
ومع ظهور التقنيات احلديثة ، 
خصوصاً تقنية الليزر أصبحت 

هذه العمليات سهلة ويسيرة.

79 عامًا  ملريض يبلغ من العمر 

الغامن : أجرينا عملية بروستاتا ناجحة 
باستخدام تقنية هومليوم 

د. محمد الغامن

»تكنولوجيا املعلومات«: القطاع 
التكنولوجي ركيزة أساسية في رؤية 

»2035 »كويت جديدة 
أك��د املدير العام للجهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات الكويتي قصي الشطي أهمية معرض 
الكويت للتكنولوجيا املالية املزمع انطالقة في ال 23 
من أكتوبر املقبل في دعم تطوير االبتكارات الفتا إلى 
أن القطاع التكنولوجي أضحى ركيزة أساسية في 

رؤية )كويت جديدة 2035(.
وق��ال الشطي في بيان صحفي أمس االثنني إن 
املعرض سيقام للسنة الثانية علي التوالي بدعم 
من اجلهاز ويسلط الضوء على تكنولوجيا )البلوك 
تشني( وبوابة الدفع االلكتروني وحلول اخلدمات 

املصرفية السحابية.
وأض��اف أن املعرض سيناقش على مدى يومني 
ضريبة القيمة املضافة والعمالت املشفرة واألمن 
السيبراني وإنترنت األشياء وسيستقطب العديد 
من اخلبراء في املجال املالي واملصرفي والتقني 

فضال عن مبتكري االعمال من قادة الصناعة وبعض 
املسؤولني من القطاع احلكومي.

وذك��ر أن التكنولوجيا املالية )فينتك( تطورت 
بشكل سريع لتصبح توجها عامليا كبيرا جتمع بني 
رواد األعمال وعمالقة التكنولوجيا والبنوك الكبرى 
إضافة إلى تسخير إمكانياتها خللق خدمات مالية 

أفضل ومستدامة للمجتمع واالجيال القادمة.
وأفاد بأن توطيد التكنولوجيات الالمركزية مثل 
)البلوك تشني( جنبا إلى جنب مع مختلف مناذج 
أعمال )فينتك( املوجودة اليوم يدفع القطاع املالي 

ايجابا إلعادة تطوير نفسه أكثر من أي وقت مضى.
وتعتبر تقنية )البلوم تشني( قاعدة بيانات 
وأسلوب جديد لتنظيم البيانات وتتيح تبادال آمنا 
للمواد القيمة كاألموال واألسهم أو حقوق الوصول 

الى البيانات.

اجليش الكويتي نظم 
محاضرة عن األمن الفكري

   نظم فرع الشؤون اإلسالمية واخلدمة 
االجتماعية التابع ملديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة محاضرة دينية حتت 
عنوان )األمن الفكري( حاضر فيها فضيلة 
الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، 
أستاذ الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية 
باملدينة املنورة ، وذلك بالتعاون والتنسيق 

مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .

وق��د ت��ن��اول فضيلة ال��دك��ت��ور ف��ي هذه 
احمل��اض��رة قضية )األم���ن ال��ف��ك��ري( وما 
يتطلبه من ض��رورة احملافظة على أبنائنا 
من مخاطر الغزو الفكري، واألفكار الدخيلة 
على مجتمعنا والتي يهدف بعضها إلى 
محاربة ديننا اإلس��الم��ي احلنيف بشكل 

خاص  .
وحضر احملاضرة الدينية مدير التوجيه 

املعنوي والعالقات العامة العميد الركن 
خ��ال��د ن��اص��ر اجلطيلي وع���دد م��ن ضباط 

املديرية، واألئمة واملؤذنني التابعني لفرع 
الشؤون اإلسالمية واخلدمة االجتماعية .

   د. صالح السحيمي خالل احملاضرة


