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طلبة »العلوم اإلدارية« اطلعوا على قطاعات »VIVA« وخدماتها الحصرية
في جولة استطالعية على بعض أقسام الشركة والسيرفرات واألجهزة

»VIVA« طلبة »العلوم اإلدارية« خالل زيارة

ضمن إط���ار التواصل بني ش���ركة VIVA لالتصاالت والقطاع 
التعليمي والتربوي، قام طلبة كلية العلوم اإلدارية � قسم الطرق 
الكمي���ة ونظم املعلوم���ات في جامعة الكويت بإش���راف د.كمال 
رويبح، بزيارة املبنى الرئيس���ي لش���ركة VIVA لالتصاالت في 

منطقة الساملية.
وكان في اس���تقبال الوفد، قس���م العالقات العامة واالتصال، 
حيث رافقه في جولة اس���تطالعية على بعض أقس���ام الشركة 

والسيرفرات واألجهزة.
وقد مت تعريف الطلبة على شركة VIVA ومنتجاتها وخدماتها 

احلصرية وإستراتيجيتها املتبعة لتجاوز املنافسني.
وقد أجرى فريق قسم تكنولوجيا املعلومات، شرحا أمام الوفد 
عن تأسيس قسم ش���ؤون تكنولوجيا املعلومات والتخصصات 
وع���دد املوظفني، وعن دور تكنولوجيا ونظم املعلومات في دعم 
إستراتيجية الشركة، كما تطرق لبعض املهام في قطاع املعلومات 
لتعزيز إس���تراتيجية VIVA وتقدمي بعض النظ���م املعلوماتية 

املستخدمة لدعم بعض اإلجراءات.
وكان للدكتور كمال رويبح، األس���تاذ املشارك بقسم الطرق 
الكمية ونظم املعلومات والذي قام بتنظيم الزيارة، كلمة حتدث 
فيها عن هدف هذه الزي���ارة في تعريف الطلبة في كلية العلوم 
اإلدارية بقسم إدارة تكنولوجيا املعلومات بشركة VIVA وإعطائهم 
نبذة عن الشركة ومنتجاتها وخدماتها وإستراتيجيتها، مؤكدا أن 
الزيارة حققت األهداف املرجوة واستطاعت إبراز هوية وأهمية 

وفوائد قسم إدارة نظم املعلومات امللموسة لطلبة الكويت.

عقب إجراء سموه فحوصات طبية ناجحة

 صباح جابر العلي يهنئ رئيس الوزراء
بمناسبة عودته من أميركا

هنأ مدير عام مؤسس����ة الموانئ الكويتية 
د.صباح جابر العلي سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر المحمد بمناسبة عودته الى أرض 
الوطن قادم����ا من الواليات المتحدة األميركية 
بعد إجرائه الفحوصات الطبية الروتينية التي 
تكللت بالنجاح. وق����ال د.صباح جابر العلي 
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس ادارة 
مؤسسة الموانئ الكويتية والعاملين فيها أتقدم 
الى مقام سموكم الكريم بأسمى آيات التهاني 
والتبري����كات على عودتك����م الى أرض الوطن 

سالما معافى بإذن اهلل.
واضاف د.صباح يؤلمنا كثيرا ان يمسكم أي 
سوء أو مرض داعيا اهلل تبارك وتعالى ان يمن 

على سموه بموفور الصحة والعافية لمواصلة 
عطائه وجهوده المخلصة في مختلف ميادين 

العمل الوطني.
وتاب����ع »ندعو اهلل عز وج����ل ان يمتعكم 
اهلل بموفور الصحة والعافية ويحفظكم اهلل 
ذخرا لهذا الوطن ومواصلة عطائكم وجهودكم 
المخلصة في سبيل رفعة الكويت وأهلها وفقكم 
اهلل ورعاكم وس����دد على طريق الحق والخير 
خطاك����م ودام عز الكويت وفخر أهلها في ظل 
القي�ادة الرشيدة لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده األمين الشيخ 
نواف األحمد وس����مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر المحمد.

»الموانئ« تنتشل 4 زوارق فيبر جالس غارقة في نقعة الشمالن
أعلنت مؤسس���ة املوانئ الكويتية عن 
قيامه���ا بانتش���ال 4 زوارق فيبر جالس 
»طراريد« غارقة في نقعة الشمالن الواقعة 
بني قصر السيف وسوق شرق اضافة الى 
مجموعة من ش���باك الصيد التالفة وذلك 
للحفاظ على البيئة البحرية وتسهيل حركة 
املالحة. واوضح ناظر ميناء الشويخ املناوب 
كابنت محمود الفودري انه مت عمل مس���ح 
شامل لنقعة الشمالن قام به فريق الغوص 
ادارة  التابع للموانئ مبش���اركة موظفي 
مكافحة التلوث البحري التابعة للمؤسسة 
حيث اكدت ادارة املس���ح البحري بوزارة 
املواصالت ان هذه الزوارق متهالكة ومهملة 
وغير صاحلة لالبحار باالضافة الى قيام 
بلدية الكويت بوضع ملصقات حتذيرية 
عليها كما مت عمل اعالن في الصحف احمللية 
بالتنويه عن عملية االنتشال من قبل وزارة 

املواصالت.
واضاف الفودري ان املوانئ تقوم بعملية 
التنظيف في نقعة الشمالن باعتبارها تابعة 

لها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2004/138 
والقاضي باعتبار مؤسسة املوانئ اجلهة 
الرس���مية املس���ؤولة عن النقع واليداف 

البحرية في الكويت.
وعن آلية االنتشال التي حضرها مدير 
عام مؤسسة املوانئ الكويتية د.صباح جابر 
العلي قال الفودري ان عملية املسح متت 
باستخدام احدث االجهزة لهذا الغرض مثل 
الباراشوت وهو عبارة عن بالون بالستيك 
س���ميك يتم انزاله الى قاع البحر وربطه 
بالزورق الغ���ارق ثم يتم تعبئته بالهواء 
فيقوم برفع الزورق الغارق الى س���طح 

البحر وبعده يتم رفعه بالرافعات.
وقال ان عملية االنتشال بدأت من الساعة 
الس���ابعة والنصف صباح اول من امس 
واس���تمرت حتى الثانية والنصف ظهرا 
حيث مت االنته���اء من تنظيف النقعة من 
جميع الزوارق الغارقة، مش���يرا الى قيام 
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صورة جماعية للمشاركني في عملية االنتشال يتوسطهم د.صباح جابر العليزورق فيبر جالس.


