
أعلن وكيل احلرس الوطني الفريق الركن مهندس 
هاشم ال��رف��اع��ي ع��ن انضمام احل��رس الوطني الى 
االحت��اد الدولي لقوات الشرطة وال��درك ك��أول جهة 

عسكرية كويتية. 
  جاء ذلك في تصريح صحفي للرفاعي أمس األحد  
قبيل مغادرته إلى مدينة أنطاليا التركية على رأس وفد 
مرافق حلضور اجتماع االحتاد ذات الطابع العسكري.

وأوضح ان انضمام الكويت ممثلة باحلرس الوطني 
لالحتاد جاء تطبيقا لرؤية القيادة الكرمية للحرس 
الوطني متمثلة ف��ي رئيس احل��رس الوطني سمو 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احل��رس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد التي تؤكد أهمية توثيق التعاون 

مع الدول الشقيقة والصديقة. 
  وشدد الرفاعي على ان ذلك سوف يسهم بتعزيز 
ال��ت��ع��اون ف��ي امل��ج��االت األم��ن��ي��ة وت��ب��ادل اخل��ب��رات 
والتعايش والتدريب بني الكويت وأعضاء االحتاد 
مبا يتماشى مع بنود الوثيقة االستراتيجية للحرس 
الوطني )2020( حتت شعار )األمن أوال( التي تولي 

التعاون املشترك اهتماما كبيرا.  
 ويضم الوفد املرافق كال من املعاون اللسناد اإلداري 

العميد الركن طالع قدير وع��ددا من ضباط احلرس 
الوطني.

يترأس وفد الكويت في اجتماعات االحتاد

الرفاعي: »احلرس الوطني« أول جهة عسكرية كويتية 
تنضم لالحتاد الدولي لقوات الشرطة والدرك
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الفريق الركن مهندس الرفاعي

بإشراف أساتذة الكلية خالل إجازة الصيف املاضي

طلبة »العمارة« زاروا شيكاغو لالطالع على تاريخ وثقافة وحضارة املدينة
نظمت كلية العمارة بجامعة الكويت زيارة ملجموعة 
من طلبة الكلية املتميزين إلى مدينة شيكاغو في الواليات 
املتحدة األمريكية ملدة أسبوعني خالل إج��ازة الصيف 
املاضي، وذلك بإشراف الدكتور مهند البقشي والدكتورة 
دالل قاسم والدكتور أحمد فخرا والطالبة نورا عبداملنعم.

وت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة ل��الط��الع على ت��اري��خ وثقافة 
وحضارة املدينة حيث تعتبر واحدة من أهم وأبرز مدن 
ال��والي��ات املّتحدة األمريكّية والعالم، وتتميز بأشهر 
املعالم املعمارية والسياحّية والترفيهّية، كما متتاز بأنها 
تظهر فيها أجمل مناظر األفق في العالم، وفيها منتزهات 
عمومية خالبة، وتصاميم معمارية مدهشة ذات اإلبداع 

الفني، واملتاحف العاملّية.
وقد شارك في الرحلة 9 من نخبة طلبة قسم التصميم 
املرئي والداخلي وقسم العمارة، كما تخلل البرنامج دورة 
تدريبية بعنوان “مدرسة التخطيط احلضاري املكثف” 
في معهد شيكاغو للفنون، لتتميز الرحلة بذلك بالطابع 

املعماري التعليمي والثقافي والترفيهي. 
وتضمنت  الرحلة زيارة معبد الوحدة في فرانك لويد 
رايت فهو واحد من أوائل املباني العامة في أمريكا والتي 
تتميز باخلرسانة املكشوفة وهو أعظم بناء عام لرايت، ملا 
فيه من روح االنسجام بني البنية الهندسية الالفتة للنظر 
والعناصر الزخرفية فهو ميثل عصر جديد من االبتكار 
في العمارة احلديثة، إضافة إلى الرحلة النهرية التي 
قام بها الطلبة والتي كشفت لهم كيف منت شيكاغو من 

مستوطنة صغيرة إلى واحدة من أكبر املدن في العالم في 
أقل من 100 عام من خالل أكثر من 50 مبنى على طول نهر 
شيكاغو، كذلك مت أخذ الطلبة بجولة ملشاهدة ناطحات 
السحاب في املدينة فهي تعد موطن لبعض من أقدم 

ناطحات السحاب في العالم، إلى جانب زيارتهم ملنزل 
“فرنسوورث” املنزل الزجاجي الشهير على طول ضفة 
نهر فوكس وال��ذي يعد واح��ًدا من روائ��ع الفن املعماري 

العظيمة في العالم.

طلبة كلية العمارة خالل دورة تدريبة

اخلميس: »زكاة كيفان« قدمت مساعدات مالية 
50 مريضًا بالسرطان في األردن لـ 

ق��ال رئيس جلنة زكاة 
كيفان التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية فضيلة 
الشيخ ع��ود اخلميس أن 
اللجنة ق��دم��ت مساعدات 
مالية مل��رض��ى السرطان 
م��ن ال��الج��ئ��ني ال��س��وري��ني 
ب������األردن ، وي���أت���ي ذل��ك 
ان��ط��الق��اً م��ن دور اللجنة 
اإلنساني الرائد الذي تقوم 

به داخل وخارج الكويت.
وب��ني اخلميس أن عدد 
املرضى املستفيدين بلغ 50 
مريضاً ، الفتا أن تكاليف 
ع���الج م���رض ال��س��رط��ان 
باهظة ومرهقة لكثير من 
املرضى الذين يعانون من 

قلة ذات اليد ، إضافة إلى ظروفهم الصعبة الناجتة 
عن تهجيرهم قسراً.

وتابع اخلميس: من خالل خبرتي  الكبيرة بحقل 
العمل اإلنساني، وجدت أن ملف العالج يشكل أحد 
أه��م املشاريع التي يجب أن نركز عليها، فحاجة 
امل��ري��ض للعالج ت��ف��وق ح��اج��ة اجل��ائ��ع للطعام، 
فاجلائع قد يصبر على اجلوع ، ولكن كيف للمريض 

أن ي��ص��ب��ر ع��ل��ى نهش 
امل��رض في جسده وفتكه 

بأعضائه.
وح���ث اخل��م��ي��س أه��ل 
اخل��ي��ر دع����م امل��ش��اري��ع 
ال��ط��ب��ي��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي 
تقدمها النجاة اخليرية 
وجلانها والتي يستفيد 

منها آالف املرضى.  
واخ���ت���ت���م اخل��م��ي��س 
بالتأكيد على أن النجاة 
اخليرية وجلانها تولي 
ع��الج امل��رض��ى اهتماماً 
خ���اص���اً، ول��دي��ه��ا داخ��ل 
ال��ك��وي��ت جل��ن��ة الرحمة 
الطبية املتخصصة في 
تقدمي اخل��دم��ات الطبية 
لضيوف الكويت من اجلاليات الوافدة وتقيم اللجنة 
مخيماتها في شتى مناطق الكويت باملجان، كذلك 
أقمنا العديد من احلمالت الطبية خ��ارج الكويت 
لعالج مرضى العمى حتت شعار# إب��ص��ار  ومت 
بفضل الله عالج آالف املرضى بالعديد من الدول 
الفقيرة والنجاة اخليرية مستمرة في تنفيذ وإقامة 

هذه املخيمات الطبية بالداخل واخلارج.

عود اخلميس

ناتاشا شيغاغون تنضم إلى الطاقم الطبي 
لقسم األسنان في »املواساة اجلديد«

افتتح دورة حتويل األفكار إلى مشاريع 
اجلمعة: تكاتف اجلميع يسهم في تطوير مهارات العاملني 

لتحقيق األهداف والغايات املنشودة

أعلن مستشفى املواساة اجلديد عن 
إنضمام  الدكتورة ناتاشا شيغاغون 
املتخصصة في عالج أسنان األطفال 
إل��ى الطاقم الطبي لقسم األسنان 

باملستشفى.
 وبهذه املناسبة عبرت  االدكتورة  
ناتاشا عن سعادتها باإلنضمام إلى 
أس���رة مستشفى امل��واس��اة مشيدة 
باإلمكانيات املتوفرة باملستشفى 
ومستوى التجهيزات مؤكدة أنها على 
أعلى مستوى وبأحدث ما توصلت 
إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية، وأن 

ه��ذا ب��دوره يساعد الطبيب ويسهل 
عليه عمله ويلبي كافة متطلبات 

املرضى أيضاً
ومتتلك الدكتورة ناتاشا خبرة 
طويلة في تشخيص وع��الج أسنان 
األطفال من عمر السنة الى 12 سنة، 
احلشوات للألسنان اللبنية واألسنان 
الدائمة باإلضافة إلى عالج العصب 
وع��الج احل��االت الطارئة لألسنان 
اللبنية والدائمة في األطفال، تركيب 
التيجان مب��ادة ال��زرك��ون لألسنان 
اللبنية وغيرها من باقي العالجات 

املتخصصة في األسنان، من جانبها 
رح��ب��ت م���دي���رة ت��ط��وي��ر األع��م��ال 
والتسويق في مستشفى املواساة 
اجل��دي��د علياء السيد بالدكتورة 
ناتاشا م��ؤك��دة أن��ه��ا م��ن الكفاءات 
العلمية واألكادميية املميزة في مجال 
ع��الج��ات األس��ن��ان وأن إنضمامها  
إلى مستشفى املواساة اجلديد يأتي 
إن��ط��الق��اً م��ن ح���رص اإلدارة على 
إستقطاب الكفاءات الطبية واخلبرات 
امل��م��ي��زة  ف��ي مختلف التخصصات 

د. ناتاشا شيغاغونالطبية.

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
ملتقى الكويت اخليري موسى 
اجلمعة أن اجلمعية ممثلة أقامت 
البرنامج التدريبي حتت عنوان 
ال��ك��وي��ت واح���ة ع��ط��اء برعاية 
كرمية من الشركة املتحدة إلدارة 
امل��راف��ق ممثلة بالدكتور أحمد 
ال��ك��ن��دري ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
االدارة واملدير التنفيذي للشركة 
وقد أدار البرنامج مركز الكويت 
لتطوير العمل االنساني “ مسار “ 
وال يخفى على أحد االهتمام البالغ 
للمؤسسات الرسمية ومؤسسات 
امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي ب��االن��س��ان ملا 
ل��دوره احمل��وري وامل��ن��اط به في 
تيسير وادارة أنشطتها لذا فإن 
تكاتف اجلميع في خلق أدوات 
لتوظيفها ف��ي متكني وتطوير 
مهارات العاملني لتحقيق األهداف 
وال��غ��اي��ات امل��ن��ش��ودة لينعكس 
إيجابيا على أداء املؤسسات 
لتكون ع��ام��ل مساعد لتحسني 
الصورة الذهنية للعمل االنساني 
الكويتي داخليا وخارجيا لدى 

احملافل الدولية .
وأوضح املوسى في كلمة خالل 
افتتاحه دورة حتويل األفكار 
إلى مشاريع التي أقيمت في قاعة 
ال��س��دو بفندق اجل��م��ي��را صباح 
أم���س وال��ت��ي نظمتها جمعية 
ملتقى الكويت اخليري بعنوان 
“ حتويل األف��ك��ار إل��ى مشاريع 
“ ض��م��ن ال��ب��رن��ام��ج ال��ش��ام��ل 
للجمعية “ اللكويت واحة العطاء 
اإلنساني “ ان اجلمعية عمدت 
إلقامة هذه الدورة على مدى ثالث 
ساعات متواصلة وهي عبارة عن 
مجموعة من األنشطة التدريبية 
م��ت��ع��ددة ال��ص��ور ت��ه��دف بشكل 
أس��اس��ي ال��ى اكتساب امل��ع��ارف 
واخل��ب��رات التي يحتاجها الفرد 
في العمل االنساني واحلصول 
على املهارات الالزمة والضرورية 
ل���زي���ادة م��ع��دل ك��ف��اءت��ه األداء 
ل��ت��ح��ق��ي��ق األه������داف امل��ن��ش��ودة 

للمؤسسة.
ومن جانبه أشاد راعي احلفل 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
امل��راف��ق وامل��دي��ر التنفيذي أحمد 
الكندري بإختيار جمعية ملتقى 
الكويت اخليري عنوان شامل “ 
الكويت واح��ة العطاء االنساني 
“ ولهذا العنوان معاني كثيرة 
بالنسبة لنا ككويتيني حيث ان 
الكويت هي بلد العمل االنساني 
في كل املجاالت وعليه يجب علينا 
جميعا أن ندعم ونرسخ ونعمل 
من أجل أن يطبق مثل هذه البرامج 
وامل���ب���ادىء ل��ت��ط��وي��ر العنصر 
البشري في كل املجاالتوأوضح 

الكندري بقوله اننا في الشركة 
 UFM امل��ت��ح��دة إلدارة امل��راف��ق
ندعم ونساهم في ه��ذه البرامج 
من خالل تطوير آليات العمل بها 
ومساعدة ودع��م العاملني فيها 
واننا منلك طموحا ال ح��دود له 
من أجل االرتقاء بالعمل اخليري 
ول��دي��ن��ا ال���ك���ف���اءات وال���ك���وادر 
البشرية التي تتميز بإنكار الذات 

واحلس الوطني
وش��دد ال��ك��ن��دري  بقوله إننا 
نعمل من أج��ل تطبيق مبادىء 
التنمية امل��س��ت��دام��ة ف��ي مجال 
تخصصنا ف��ي إدارة امل��راف��ق 
للحفاظ على البنية التحتية 
لبالدنا احلبيبة والتركيز على 
االن��ت��اج��ي��ة ل��ص��ال��ح التغيير 
لألفضل وال نركز على الربح فقط 
إمنا نسعى لبناء مستقبل أفضل 
ألجيالنا كما أننا نوفر البرامج 
التدريبية الفعالة للموظفني 
في كافة مجاالت إدارة املرافق 

بالتنسيق مع املؤسسات العلمية 
واألك��ادمي��ي��ة الكبرى ف��ي دول��ة 
الكويت مثل مؤسسة  للتقدم 
العلمي ومنظمات ادارة املرافق 
احمللية والعاملية .ولقد وضعنا 
أمامنا أن ن��واك��ب التطور لكي 
نواجه التحديات لذلك كان من 
بني أهم أهدافنا االرتقاء بالعمل 
االن��س��ان��ي لتحقيق ال��ش��راك��ة 
ب��ني املجتمع امل��دن��ي وال��ق��ط��اع 
اخلاص ونحن نشجع استخدام 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واألس���ال���ي���ب 
امل��ت��ط��ورة وال��ب��رام��ج ال��ذك��ي��ة 
مثل إدارة امل��راف��ق وال��ع��ق��ارات 
ب��إس��ت��خ��دام أنظمة الكمبيوتر 
وأنظمة املراقبة الرقمية واتباع 
مناهج احلفاظ على البيئة مثل 
تقليل االع��ت��م��اد على الطباعة 
ال��ورق��ي��ة وان��ن��ا نسعى دائ��م��ا 
لتحقيق االستدامة ونساهم في 
حتسني جودة البيئة والتخلص 
من النفايات وحتويلها إلى مواد 

يعاد استخدام مثل إعادة تدوير 
البالستيك وحت��وي��ل النفايات 

العضوية إلى سماد .
وب��ع��د ذل��ك إنطلقت ال���دورة 
األول�����ى حت��وي��ل األف���ك���ار إل��ى 
مشاريع ضمن فعاليات البرنامج 
التدريبي ال��ذي تنظمه جمعية 
ملتقى الكويت اخليري بعنوان 
الكويت واحة العطاء اإلنساني 
مبشاركة أكثر م��ن 30 جمعية 
ومبرة خيرية تعمل في الكويت 
وق����دم ال�����دورة امل��س��ت��ش��ار في 
التخطيط االستراتيجي د. هزاع 
الفضلي أك��د خاللها أن مهارات 
حتويل االفكار الى مشاريع تتركز 
على العوامل املؤثره على عملية 
االقتناع املقنع أو املرسل مناسب 
واس��ت��خ��دام ال��وس��ائ��ل املناسبه 
ودرج���ة ال��وض��وح والغموض 

بالرساله
ودع��ا الفضلي على ض��رورة 
القدره على كتابة خطة املشروع 

م��ن حيث خطة امل��ش��روع تكون 
اخل��ط��ط ط��وي��ل��ة امل����دى ت��ق��وم 
على رس��ال��ه يقوم امل��ش��روع من 
اجلها في رؤي��ه عامه للمشروع 
وامل���ن���ج���زات ال��ت��ي ي��ت��وق��ع ان 
يقوم بها قيم املشروع التي لن 
يتجاوزها أثناء سعيه لتحقيق 
رؤية املشروع مع ضرورة وجود 
خطة للتسويق تركز على القدره 
على تشكيل املنتج الذي سيسوق 
ومي��ك��ن امت���ام ذل��ك ب��أم��ور منها 
كتابة الفكره ووضع منشورات 
متييز الفكرة عن االفكار االخرى 
وحشد وجتميع فوائد وعوائد 
الفكره واخلدمات التي تقدمها ملن 
ستسوقها له وكذلك توجد خطط 

قصيرة املدى .
ورك��ز الفضلي على ض��رورة 
التوكل على الله واالعتماد عليه 
واالستعانه به في كل مشروع 
وم��ف��ه��وم االع��ت��م��اد ع��ل��ى الله 
واالستعانه به  تختلف من فرد 
آلخر من يعتمد على االخرين في 
قيام مشروعه ومن يعتمد على 
نفسه وقدراته ومن يعتمد على 
نفسه ويعتمد على ال��ن��اس في 
حتقيق أهدافه ومن يعتمد على 
الله ويستعني ب��ه  واالستعانه 
بالله حتمل معنيني أصيلني الثقة 

بالله واالعتماد عليه
وطالب الفضلي على ضرورة 
ال��ت��وازن النفسي وه��ذا يحتاج 
جلهد كبير في املشروع واملشاريع 
االخ��رى والعمل والعاملني مع 
ض���رورة اهتمامه بالنجاح في 
املشروع واهتمامه بالنجاح في 
احل��ي��اة االس��ري��ه والشخصيه 
مع التركيز على موازنة أج��زاء 
النفس في املشروع في اجلاني 
العقلي والعملي والشعوري 
والروحي وللوصول للتوازن بأن 
يكون منتبها ومركزا على التوازن 
وأه��م��ي��ت��ه وأن ي��ك��ون مخططا 
ج��ي��دا مل��ش��روع��ه ال���ذي سيحول 
ف��ك��رت��ه ل���ه أن ي��ك��ون مخططا 
ج��ي��دا مل��ش��روع��ه ال���ذي سيحول 
فكرته ل��ه م��ع ض���رورة النضج 
النفسي ال��داخ��ل��ي واالس��ت��ق��رار 
الداخلي وأن يكون اعتماده على 
الله واستعانته به مشيرا انه اذا 
ل��م يتم ال��ت��وازن س��وف يتسبب 
في طغيان امل��ش��روع على غيره 
من املشاريع و طغيان االه��داف 
العمليه على العاملني اونسيان 
االهداف العمليه و االنشغال عن 
العباده واالهل واالقارب واحلياة 
الشخصيه و تغليب جانب من 
ج��وان��ب امل��ش��روع على جوانب 
أخرى باالضافة الى ردود الفعل 

احلادة في املشروع .

موسى اجلمعة وأحمد الكندري يتوسطان احلضور

جانب من املشاركني

ش���ارك ف��ري��ق م��ن طلبة وط��ال��ب��ات قسم علوم 
املعلومات بكلية علوم وهندسة احلاسوب بجامعة 
الكويت في مسابقة الكويت السادسة للبرمجة 
بإشراف وتنسيق وتدريب املهندسة هبة التركي 
وضم الفريق كال من فاطمة أحمد، أنفال مال الله، 
ورام��ا البج.  وقد قام الطلبة بالتأكيد على أهمية 
هذه املسابقات وخوضها كوسيلة حتفيز ملمارسة 
البرمجة خ��ارج اجلامعة كطريقة لزيادة اخلبرة 

والتعرف على الطاقات املبرمجة في املجتمع.
 وذك��ر األس��ت��اذ الدكتور قاسم صالح ال��ذي قام 
بتوجيه الطلبة أن االستعداد ملثل هذه املسابقات 
خ��الل السنة مهم ج��دا عن طريق ال��ورش العملية 
والتدريبية على لغات البرمجة بالتنسيق مع نادي 

كليك آي تي التابع لقسم علوم املعلومات.

  ومن جانبه أعرب رئيس قسم علوم املعلومات 
األستاذ الدكتور جهاد الدالل، عن سعادته بخوض 
طلبة القسم ه��ذه املسابقة وحثهم على مواصلة 
تطوير مهاراتهم املعلوماتية والبرمجية خلدمة 

الكويت.
وأك��د األستاذ الدكتور ال��دالل ب��أن املشاركة في 

مثل هذه املسابقات هو فرصة للطلبة املشاركني في 
تطبيقهم العملي للمهارات التي تعلموها في موادهم 
الدراسية في جو املنافسة الشريفة بني الطلبة من 

مختلف املؤسسات التعليمية في البالد.
وذك����ر أ.د. ال����دالل أن ال��ق��س��م مي��ن��ح ب��رن��ام��ج 
بكالوريوس علوم في علوم املعلومات وبرنامجي 
ماجستير األول في تكنولوجيا املعلومات واآلخر 
في نظم املعلومات احلاسوبية. ويؤهل القسم طلبته 
للعمل في مجاالت متعددة في أقسام نظم املعلومات 
في القطاعني العام واخل��اص، مضيفا أن أه��م هذه 
املجاالت تصميم وإدارة قواعد البيانات وتطوير 
تقنيات وبرمجيات احلاسب وتصميم وتطوير نظم 
املعلومات والشبكات املعلوماتية وتصميم وتطوير 
طرق ألمن الشبكات واملعلومات وتصميم وتطوير 

مواقع على شبكات االنترنت.
 ولفت أ.د. ال���دالل أن خريجي القسم يعملون 
حاليا في مراكز نظم املعلومات في جامعة الكويت 
ووزارات الدولة املختلفة والبنوك والهيئات املختلفة 
كالهيئة العامة لشؤون القصر ومؤسسة التأمينات 
االج��ت��م��اع��ي��ة وش��رك��ات االت���ص���االت وغ��ي��ره��ا من 

املؤسسات احلكومية واخلاصة.

»علوم املعلومات« بجامعة الكويت 
شارك في مسابقة الكويت للبرمجة

فريق قسم علوم املعلومات

جانب من املشاركة
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