
أكد األستاذ املُساعد في كلية 
القانون الكويتية العاملية، 
د. فواز اخلطيب، أن اجلرائم 
االلكترونية تعد من اجلرائم 
املعقدة والعالية في اخلطورة 
ون���ح���ن ن��ش��ه��د ان��ت��ش��اره��ا 
وتوسعها في املجتمعات عامة 
واملجتمع الكويتي خاصة. 
فعمليات االختراق والهجمات 
االلكترونية التي تتعرض لها 
الشركات التجارية والكيانات 
االقتصادية تستهدف تعطيل 
األجهزة االلكترونية وسرقة 
محتوياتها وأس��راره��ا ومن 
ث��م ممتلكاتها وأرص��دت��ه��ا 
البنكية وغيرها من عمليات 
االختراق والنصب واالحتيال 
االلكتروني. ج��اء ذل��ك خالل 
مشاركة د. اخلطيب بورقة 
عمل بعنوان “ اآلثار القانونية 
ل��ل��ه��ج��م��ات االل��ك��ت��رون��ي��ة 

واالختراق – بعدسة جنائية” 
في املؤمتر البريطاني الكويتي 
ال��س��ن��وي ال��ث��ال��ث واخل���اص 
CERC-( باألمن السيبراني
2021( وال������ذي ع��ق��د في 
جامعة الكويت كلية العلوم 
احلياتية بتنظيم السفارة 
البريطانية في دولة الكويت 

وشبكة العلوم واالبتكار في 
اململكة امل��ت��ح��دة بالشراكة 
م��ع هيئة تنظيم االت��ص��االت 
وتكنولوجيا املعلومات في 
الكويت وكلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا ، ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، والذي 
يهدف لتعزيز الوعي باألمن 

السيبراني وبناء القدرات.
ول��ف��ت د. اخل��ط��ي��ب إل��ى 
امل��ث��ال��ب ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة التي 
تكتنف ال��ق��وان��ن املعاصرة 
وص����ع����وب����ات ال���ت���ص���دي 
ل��ل��ه��ج��م��ات االل��ك��ت��رون��ي��ة 
وج��رائ��م االخ��ت��راق، وطالب 
اجل��ه��ات املسؤولة ف��ي دول��ة 
ال��ك��وي��ت ب��ض��رورة ُمالحقة 
اجلرائم عالية اخلطورة دون 
استنزاف ط��اق��ات السلطات 
األمنية وسلطات التحقيق 
بالتركيز الغير ُمبرر على ما 
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العياش: أسهمت في نشأة وطن ناهض بسواعد أبنائه

55 عامًا من التميز والريادة في التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الكويت.. 
أك��د أم��ن ع��ام جامعة الكويت واملتحدث 
الرسمي باسم اجل��ام��ع��ة، األس��ت��اذ الدكتور 
مرضي العياش، أن جامعة الكويت ساهمت 
بتخريج العديد من الكوادر البشرية املتسلحة 
بالعلم واملؤهلة لسوق العمل وخدمة وطننا 
الكويت على جميع األصعدة، لتسهم في نشأة 
وطن ناهض بسواعد أبنائه املخلصن ليرتقوا 
به في احملافل الدولية، ولتقدم شراكة مجتمعية 
نصابها جودة التعليم والبحث العلمي، وهدفها 
تنمية مهارات خريجيها وتهيئتهم ليصبحوا 
ق��ادة الوطن في املستقبل باإلضافة إلى نشر 
وتعزيز املعرفة في الدراسات العلمية واألدبية، 

ومواكبة الدول الرائدة في جميع املجاالت.
وأش��ار العياش في تصريح صحفي أمس 
مبناسبة م��رور 55 عاماً على افتتاح جامعة 
الكويت، إلى أن هذه املناسبة تأتي هذا العام 
بالتزامن مع ع��ودة احلياة اجلامعية للحرم 
اجلامعي بعودة الطلبة ملقاعد ال��دراس��ة في 
مختلف الكليات بعد انقطاع دام نحو عام 
ون��ص��ف  إث��ر جائحة ك��ورون��ا كوفيد )19(، 
ملواصلة مسيرتهم العلمية، ولتدب احلياة 
م��ج��دداً ف��ي احل���رم اجل��ام��ع��ي ولتشهد معها 
اجل��ام��ع��ة ع����ودة االن��ت��خ��اب��ات ال��ط��الب��ي��ة 
واملشاركات الطالبية في املؤمترات واملناظرات 
وإسهاماتهم باالبتكارات العلمية، لتحقيق 

رسالة جامعة الكويت التي تطمح إلعداد ثروة 
بشرية متميزة مبعرفتها، تفي باحتياجات 
ال��دول��ة التنموية وت��واك��ب متطلبات العصر 
احلديث من خالل جودة التعليم العالي املتميز 
واالرتقاء في خدمة املجتمع. وأردف قائالً: إن 
جامعة الكويت قد أب�ح�رت س�ف�ي�ن�ت�ه�ا في 
ب�ح�ر ال�ع�ل�م وامل�ع�رف�ة ش�راع�ه�ا ال�ت�ع�ل�ي�م 
امل�ت�م�ي�ز، وال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي األك�ادمي�ي 
وت�ق�دمي اخل�دم�ة املج�ت�م�ع�ي�ة واإلع�����داد 
ل�ل�ك�وادر ال�وط�ن�ي�ة امل�اه�رة ال�ذي�ن ه�م 

دع�ائ�م ال�ن�ه�ض�ة ال�ت�ي ي�ع�ول ع�ل�ي�ه�ا 
ال�وط�ن في ت�ط�وره ورف�ع�ة ش�أن�ه، وال�ت�ي 
بدأت في ك�ل�ي�ة ال�ع�ل�وم واآلداب وال�ت�رب�ي�ة 
ال�ب�ن�ات اجل�ام�ع�ي�ة مب�وج�ب  وك�ل�ي�ة 
ال�ق�ان�ون رق�م 29  ل�س�ن�ة 1966 ب�ش�أن 
ت�ن�ظ�ي�م ال�ت�ع�ل�ي�م ال�ع�ال�ي وال�ق�وان�ن 
امل�ع�م�ول�ة ل�ه، ث�م ام�ت�دت ل�ت�ش�ت�م�ل ع�ل�ى 
16 ك�ل�ي�ة ع�ل�م�ي�ة وإن�س�ان�ي�ة حت�ت�وي 
ع�ل�ى أع�ل�ى البرامج ال�ع�ل�م�ي�ة امل�ت�خ�ص�ص�ة 
احل�اص�ل�ة ع�ل�ى االع�ت�م�ادات األك�ادمي�ي�ة م�ن 

اجل�ه�ات ال�ع�امل�ي�ة املخ�ت�ص�ة ب�ه�ذا ال�ش�أن 
إض�اف�ة إل�ى خ�دم�ات ع�ام�ة وم�راك�ز ع�م�ل 
م�خ�ت�ل�ف�ة، مشيرا إلى أن جل�ام�ع�ة ال�ك�وي�ت 
ب�ص�م�ات واض�ح�ة في احمل�اف�ل ال�ع�ل�م�ي�ة 
األك�ادمي�ي�ة م�ن خ�الل إجن�ازات ط�ل�ب�ت�ه�ا 
وأس�ات�ذت�ه�ا األك�ف�اء. وأض��اف أن��ه سرعان 
ما تطور هذا الصرح العريق بتسخير جميع 
املوارد البشرية، حيث بلغ عدد الطلبة املقيدين 
بجامعة ال��ك��وي��ت 37399 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ًة، 
و1695 ع��ض��واً م��ن أع��ض��اء هيئة التدريس 

بجميع الكليات واألق��س��ام، و642 عضواً من 
أع��ض��اء الهيئة األك��ادمي��ي��ة املساندة بجميع 
الكليات واألقسام. وأكد العياش حرص جامعة 
الكويت خ��الل مسيرتها احلافلة ط��وال هذه 
السنوات على حتسن جودة التعليم اجلامعي 
والبحث العلمي ال��ل��ذان ي��ع��دان الركيزتان 
األس��اس��ي��ت��ان ل��ض��م��ان االزده�����ار وال��ت��ق��دم 
واالرتقاء باملجتمع، باإلضافة إلى دعم الطلبة 
واخلريجن وتنمية مهاراتهم، ودعم وتطوير 
منظومة التعليم والتعلم وتطوير منظومة 

البحث العلمي واألنشطة العلمية. وأوضح 
العياش أن ج�ام�ع�ة ال�ك�وي�ت تساهم ب�دور 
ري�ادي في خ�ط�ة دول�ة ال�ك�وي�ت ال�ت�ن�م�وي�ة 
ك��وي��ت 2035 م��ن خ�����الل ص�ن�اع�ة أج�ي�ال 
امل�س�ت�ق�ب�ل واالس�ت�ث�م�ار احل�ق�ي�ق�ي ل�ل�ث�روة 
ال�ب�ش�ري�ة وإنتاج القوى ال�ع�ام�ل�ة امل�ؤه�ل�ة، 
وال�ت�ش�ج�ي�ع ع�ل�ى ال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي ال�ذي 
يسهم ف��ي ت��ط��ور املجتمع ورق��ي��ه وتلبية 
احتياجاته وحتقيق تطلعاته وتنمية االقتصاد 

املعرفي في الدولة.

د. مرضي العياش

اخل����ط����ي����ب: ج�����رائ�����م ال���ن���ص���ب واالخ������ت������راق 
السيبراني عالية اخلطورة

د. فواز اخلطيب

»إحياء التراث« 
تستأنف العمل في 

مركز محرز بن نضلة 
استأنفت جمعية إحياء التراث 
اإلس��الم��ي، مبدينة جابر األحمد 
العمل في مركز محرز بن نضلة 
التابع إلدارة مراكزحتفيظ القرآن 
ال��ك��رمي، ودع���ت أول��ي��اء األم���ور 
لتسجيل أبناءهم لالستفادة من 
البرامج التي يطرحها املركز وعلى 
رأسها تالوة وحفظ القرآن الكرمي، 
والقاعدة النورانية التي هي أحد 
العلوم املتعلقة بالقرآن الكرمي 
وباللغة العربية، وتهتم بكل ما 
يحتاج إل��ى ق��راءة بشكل خاص، 
وبالكتابة بشكل عام، باإلضافة 
لبرامج متميزة وأنشطة متنوعة، 
يقوم ويشرف عليها معلمن أكفاء.

علماً بأن أنشطة املركز ستكون 
في مسجد محرز بن نضلة مبنطقة 
ج��اب��ر األح���م���د ق. )7( – ش. 
)701(، وتبدأ بعد صالة العصر 

مباشرة.
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املدينة اجلامعية اجلديدةجامعة الكويت ساهمت بتخريج العديد من الكوادر البشرية

أع��ل��ن��ت ك��ل��ي��ة ال���ط���ب قسم 
الطب النووي بجامعة الكويت 
ع���ن ص�����دور ك���ت���اب ب��ع��ن��وان 
“التصوير م��ت��ع��دد ال��وس��ائ��ط 
للعدوى وااللتهابات باستخدام 
اس���اس���ي���ات ال��ف��س��ي��ول��وج��ي��ا 
 Infection »امل����رض����ي����ة
 and Inflammatio»
 M u l t i m o d a l i t y
 Imaging with Essential
Pathophysiology« ألستاذ 
ورئ��ي��س ق��س��م ال��ط��ب ال��ن��ووي 
باجلامعة د. عبداحلميد اجلزار ، 

وهو متوفر باملكتبات اآلن.
ويساعد هذا الكتاب الطالب 
ال��دارس��ن للتخصصات الطبية 
وال��ع��ل��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وط���الب 
ال���دراس���ات ال��ع��ل��ي��ا واألط��ب��اء 
املتدربن وامل��م��ارس��ن ، وكذلك 
الباحثن، حيث انه يعتبر مرجعاً 
ش��ام��الً ي��راع��ي ع��م��ق معلومة 

التشخيص ومتابعة األم��راض 
املعدية وااللتهابات بالتصوير 
الطبي احلديث مع مراعاة تبسيط 

العرض.
وج����اءت ف��ك��رة ه���ذا الكتاب 
الذي يهدف أن يستخدم كمرجع 
علمي لتشخيص أمراض العدوى 
وااللتهاب بكافة طرق التصوير 
املتوفرة واحل��دي��ث��ة. ويتضمن 
الكتاب جزءاً عن تعريف العدوى 
واالل��ت��ه��اب وال���ف���رق بينهما، 

وط���رق ال��ع��دوى ف��ي ح��ال��ة أن 
تكون امليكروبات ه��ي املسّبب 
لاللتهاب. وخصص جزء لعرض 
اخلصائص الباثوفسيولوجية 
ل��أم��راض املعدية وااللتهابات 
املهمة لكي تساعد ال��دارس على 
ف��ه��م ق��واع��د اس��ت��خ��دام ال��ط��رق 
املثالية لتصوير األنواع املختلفة 
م��ن ت��ل��ك األم�����راض، أم���ا اجل��زء 
التالي فقد خصص لتشخيص 
تلك األمراض بصفة عامة وكيفية 

الوصول إلى التشخيص بالطرق 
املختلفة اإلكلينيكية واملعملية 

والتصويرية.
 وخ��ص��ص ب��ع��د ذل���ك ج��زء 
لتشخيص األم����راض املعدية 
في األنسجة الرخوة واألعضاء 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���اجل���س���م وج�����زًء 
لتشخيص االلتهابات بالعظام 
واملفاصل. وخصص آخ��ر جزء 
ب��ال��ك��ت��اب ل��ط��رق ال��ت��ع��ام��ل مع 
املشكلة املعقدة لتشخيص ارتفاع 
درج���ة احل�����رارة غ��ي��ر املعلوم 

سببه.
وتقع أهمية متابعة األمراض 
الناجتة عن العدوى وااللتهابات 
في انتشارها الواسع حول العالم 
رغ��م أنها توجد أكثر في ال��دول 
النامية ، وتشخيص تلك األمراض 
قد يكون صعباً إكلينيكياً، وهناك 
ح��اج��ة ف��ي الكثير م��ن احل��االت 

للتصوير الطّبي.

  صدور كتاب »التصوير متعدد الوسائط للعدوى وااللتهابات 
باستخدام أساسيات الفسيولوجيا املرضية« 

غالف الكتابد. عبداحلميد اجلزار


