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د.سليمان شمس الدين يكرم احملاضر د.حسام توغلو

صورة جماعية للمشاركني في الدورة

القنصل صالح الوسيمي خالل زيارة أحد املرضى

القنصل المصري: نقدر رعاية الكويت ألبناء جاليتنا شمس الدين: التجديد أساس تنمية الكفاءة واألداء
شدد مستشار الهيئة اخليرية 
العاملية واملش���رف  االس���امية 
التدريبية  على وحدة اخلدمات 
د.س���ليمان ش���مس الدين على 
التجديد ف���ي احلياة من  اهمية 
اجل كسر الروتني ومقاومة امللل 
العمل واالنطاق  ف���ي  والرتابة 
اكثر حيوية وسعادة  الى حياة 
عبر الصحبة الصاحلة والسفر 
والق���راءة واالطاع على ثقافات 
الشعوب وغيرها من االمور التي 

حث عليها ديننا احلنيف.
جاء ذلك خال محاضرته في 
ورشة »جدد حياتك« التي نظمها 
مركز الدراسات اخليرية بالهيئة، 
شارك فيها موظفو الهيئة وجلانها 
وفروعها وبعض املشاركني من 

اخلارج.
وتن���اول د.ش���مس االبعاد 
النفس���ية واحلياتي���ة املتعلقة 
بالتجديد في احلياة سواء على 
املستوى الفردي او اجلماعي او 
املؤسسي، فعرف قيمة التجديد 
واهميته لانسان، مؤكدا انه يعتبر 
سنة احلياة وان اختلفت آلياته 

ومجاالته بني الناس.
ولفت ال���ى ان احلرص على 
النج���اح والطموح يس���توجب 
التجدي���د والتغيير في االدوات 
واآللي���ات، وان االخير مطلوب 
بإحلاح لاستكشاف والبدء من 
جديد لزيادة احليوية في النشاط 

والعمل ورفع الكفاءة ومعدل االداء 
واالنتاجية، مشيرا الى ان االنسان 
مير في حياته بجملة مراحل منها 
األلفة والتيه والعمى والصدمة 
واملفاجأة وان التجديد هو احلل 
الناجع للخروج من هذه احملطات 
السلبية، وان افضل انواع التجديد 
ما كان اختياريا واعيا ال اضطراريا 

واجباريا.
ويش���ار الى ان دورة »جدد 
حياتك« تعتب���ر باكورة برامج 
الى  الدراس���ات وته���دف  مركز 
االهتمام بالعنصر البش���ري في 
مؤسسات العمل اخليري ثقافيا 

وعلميا ومهنيا.
وفي سياق متصل نظم مركز 

الذكية  املهارات  الدراسات دورة 
ادارة املش���اريع وتسويقها  في 
العربية واالجنليزية،  باللغتني 
وحاضر فيها املدرب االسترالي 
د.حسام توغلو، وشارك في الدورة 
ممثلون عن 30 مؤسسة وجمعية 
نفع عام تنتمي الى 14 دولة هي 
الكويت والس���نغال والسودان 
والس���ويد والصومال والفلبني 
والهند واوكرانيا وايرلندا وبنني 

ولبنان ومصر وموريتانيا.
اله���دف من الدورة  وقال ان 
تعريف املش���اركني باالساليب 
املتطورة في مجال تسويق وادارة 
املشاريع مبختلف انواعها وخاصة 
مشاريع املؤسسات واجلمعيات 

اخليرية.
وتناول املدرب االسترالي في 
العناصر  العديد من  محاضرته 
املهمة ومن بينها اهمية التدريب 
ومهارات اساسية الدارة املشاريع 
واعداد تقارير املشاريع واهمية 
الوق���ت والفعالة  ادارة  وكيفية 
ادارة املش���روع  ف���ي  والكفاءة 
واساس���يات االدارة ع���ن بع���د 
ومه���ارات متقدم���ة لتس���ويق 
املشاريع وعناصر الثقة واهميتها 
في التسويق واساليب التعامل مع 
العماء واصحاب القرار وركائز 
التس���ويق ومه���ارات العرض 
والتق���دمي الى جان���ب املهارات 

الشخصية لاداري الناجح.

بشرى الزين
أشاد القنصل املصري صاح الوسيمي 
برعاية الكويت الفراد اجلالية املصرية 
الكويتية وتوفيرها  وبجهود السلطات 
لكل اخلدمات الازمة وخاصة ما يتعلق 

باجلانب الصحي.
واعرب الوس����يمي عن سعادته لدى 
زيارته عددا م����ن املرضى املصريني في 
املستشفيات مبناسبة عيد الفطر، موضحا 
انها كانت فرصة للتواصل مع ابناء اجلالية 
في كل م����كان، مضيفا انه يتم الترتيب 
لزيارة السجناء املصريني للوقوف على 
احوالهم. وم����ن جهتها اكدت نائب امني 
مجل����س اجلالية س����هير القاضي على 
اهمية مثل هذه الزيارات للوقوف على 
احوال املرضى وتهنئتهم بالعيد خاصة 
وان مثل هذه املب����ادرات تدخل البهجة 
والفرحة على قل����وب الذين ال يقيمون 
مع عائاتهم، مشيرة الى ان التواصل مع 
املرضى املصريني ال يقتصر على مناسبات 
االعياد فقط وامنا يقوم اعضاء مجلس 
اجلالية بتفقد املستش����فيات عند العلم 

بحوادث اصيب فيها اي مصري.

زار المرضى في المستشفيات وأعلن عن ترتيب زيارة أخرى للسجناء مركز الدراسات الخيرية نّظم »جدد حياتك« و»المهارات التسويقية«


