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الساير: نهدف حلصول طالب صعوبات 
التعلم على تعليم متكامل ومناسب 

الرقوة: احلرس الوطني حريص 
على تشجيع وتكرمي املتميزين من منتسبيه

أكدت رئيس����ة اجلمعية الكويتية الختالفات 
التعل����م »كالد« آمال الس����اير أن اجلمعية نظمت 
بالتعاون مع التوجيه الفني العام للغة العربية 
حفل تكرمي الفائزين واملشاركني في مسابقة املهارات 
اللغوية للفصول الواعدة »بطيئي التعلم« وذلك 
على مسرح مدرسة سمية االبتدائية حتت رعاية 
الوكيل املساعد للتعليم العام منى اللوغاني والتي 
أنابت عنها املوجه الفني العام للغة العربية هدى 
العميري، وتخلل احلفل فقرات متنوعة من أداء طالب 
الفصول الواعدة. وأشارت في تصريح للصحافيني 
بعد ختام احلفل الى ان اجلمعية لن تألو جهدا في 
تنظيم الدورات والندوات املتنوعة من أجل خدمة 

الطلبة من منتسبي اجلمعية حتى توفر لهم اجلو 
املناسب للحصول على تعليم متكامل يستطيعون 
من خالله مواصلة حياتهم العلمية والعملية وهذا 
ال يتم اال بتكاتف اجلميع من مؤسسات حكومية 
وأهلية وهو ما تقوم به وزارة التربية من خالل 
تعاونها مع »كالد« سواء التعليم اخلاص وقطاع 
التعليم العام حيث نتج عن ذلك التعاون  جناح 
الكثير من األنشطة وتدريب الكثير من العاملني 
على كيفية التعامل مع ه����ذه الفئة وكان آخرها 
تنظيم مسابقة املهارات اللغوية للفصول الواعدة 

والتي أشرف عليها قطاع التعليم العام.
بشرى شعبان  ٭

أكد قائد الشؤون األمنية في احلرس الوطني 
العميد الركن خالد الرقوة حرص القيادة العليا 
باحلرس الوطني على تكرمي املتميزين وتشجيعهم 
لالرتقاء باملستوى العلمي ورفع الكفاءة في العمل 

ومواصلة العطاء. 
ودعا الرقوة خالل حفل تكرمي املتميزين من 
منتسبي احلرس الوطني خالل املوسم التدريبي 
)2011/2010( في معس����كر الصمود الى اإلخالص 

ف����ي ادارة األعمال املوكلة اليهم وتعزيز التعاون 
بني وح����دات احلرس الوطني للوصول الى أعلى 
مستويات اجلاهزية والكفاءة القتالية. وفي نهاية 
احلفل قام العميد الركن الرقوة بتوزيع اجلوائز 
والشهادات التقديرية على املكرمني وذلك بحضور 
آمر عمليات كتائب حماية وتأمني املنشآت املقدم 
الركن طالل راشد الزوير وآمر كتيبة حماية وتأمني 

املنشآت األولى الرائد مفلح غنيم.

آمال الساير وهدى العميري تكرمان إحدى املشاركات

العميد الركن خالد الرقوة متوسطا املكرمني

»كالد« كرّمت الفائزين في مسابقة املهارات اللغوية  قدم رؤية هندسية عن االستعداد والبواعث واملسارات والوجهة واالنطالق والسعي واالرتقاء

الديوان اختتم احلملة التوعوية إلستراتيجيته الثالثة 2011 ـ 2015

العتيبي: احتراف التخطيط يحقق السعادة والنجاح

الغامن: تنمية الكفاءة املهنية للعاملني في »احملاسبة«

دعا عضو جلنة االستراتيجية 
والتخطيط في جمعية املهندسني 
م.عبداهلل العتيبي الى احتراف 
التخطيط في احلياة الشخصية 
لتحقيق السعادة والفوز بالنجاح، 
والتدرج ف����ي حتقيق الطموح 
وتطوير الذات وعدم القفز على 
مراحل ضرورية البد من املرور 
بها، مشيرا الى أن اجلميع يريد 
النجاح، لك����ن الغالبية ال تقوم 
النج����اح والعمل  بصناعة هذا 

الجله.
وشدد العتيبي في احملاضرة 
ف����ي مقر اجلمعية  أقامها  التي 
بعنوان »كي����ف تقود حياتك«، 
على ضرورة االستعداد وتطوير 
الذات بشكل مس����تمر، حتى ال 
تضيع الف����رص التي تعترض 
حياة االنس����ان ويجلس نادما 

على ضياعها.
ف����ي بداية احملاضرة ش����دد 
م.العتيبي على ضرورة االميان 
مبستقبل الكويت املشرق، رغم 
الضبابية واالزمات التي تشهدها 
احلياة السياسية احمللية، مشيرا 
ال����ى أمثلة كثيرة ف����ي العطاء 
والتطوع ومنها العمل في أروقة 
التي تساهم  املهندسني  جمعية 
باالضافة الى دورها املجتمعي، 
تساهم ايجابي في تنمية املهارات 
والقدرات الذاتية العضائها، ولهذا 
فان املوقف صعب في تعليم من 

اختتم ديوان احملاسبة أعمال 
التوعوية الستراتيجية  احلملة 
الديوان الثالثة 2011 � 2015 حتت 
شعار »معا نحو التميز« والتي 
نظمتها إدارتا املنظمات الدولية، 

واإلعالم والعالقات العامة.
أقيمت الندوة برعاية رئيس 
العدس���اني  الديوان عبدالعزيز 
وحضور وكيل الديوان عبدالعزيز 
الرومي، والوكالء املس���اعدين، 
وذل���ك يوم االربع���اء املوافق 8 

يونيو 2011.
حاض���ر ف���ي الن���دوة التي 
تس���تعرض أهم أهداف اخلطة 
االس���تراتيجية للديوان الوكيل 
املس���اعد للرقابة عل���ى القطاع 
النفطي إسماعيل الغامن واملستشار 
الغباري  بالديوان د.أمين  املالي 
ومراقب املراقب���ة األولى بإدارة 
القانونية بالتكليف  الش���ؤون 
هالة الشميمري واملدقق بوحدة 
رقابة األداء عائشة الكندري، ومت 
تكرمي املشاركني في تقدمي الندوات 
واحللقات النقاشية، وكذا أنشطة 
احلملة املختلفة، إضافة الى توزيع 
النقدية والعينية على  اجلوائز 

الفائزين باملسابقة الورقية.
أكد الوكيل املساعد للرقابة على 
القطاع النفطي في ديوان احملاسبة 
اسماعيل الغامن امس ان منتجات 
الثالثة  اخلطة االس���تراتيجية 
للديوان )2011 � 2015( هو نتاج 

ويلش، موضحا أن هذا التغيير 
يحتاج الى التخطيط لالنتقال من 
واقع الى واقع آخر يساعد على 
حتقيق ما يطمح اليه االنس����ان 

الذي قرر تطوير ذاته. 
أنه ولتحقيق ذلك  وأضاف: 
فانه البد من املرور بسبع محطات 
رئيسية وأساسية، وأن االلتزام 
ركي����زة لذلك من خالل ضرورة 
املعرف����ة، وجتن����ب أي وهم قد 
يعرقل ذلك، والبحث عن احلقيقة 
وطريق املمارسة وجتديد الثقة 
بالنفس، محذرا من اجلهل مبوطئ 

القدم.
التخطيط  العتيب���ي  وعرف 
بأنه النشاط الذي ينقل الشخص 
من وضعه احلالي الى ما يطمح 
الى الوص���ول اليه، ومتطلبات 
الرئيسية  التخطيط الشخصي 
وأن االس���تعداد لهذا التخطيط 
البد أن ينطلق من اكتشاف الذات 
التعرف على جوانب  من خالل 
شخصيتك، أنت واآلخرون، وتقييم 
الذات من خ���الل ميزان مقارنة 
بني اجلوانب االيجابية كاملوهبة 
واالجناز والعاطفة والسلبية مثل 
الفوضى والتس���ويف، وحتديد 
التي ال تعجبك، تقومي  االشياء 
الذات وهو تغيي���ر الطبائع أو 
االستمرار، وتقدير الذات من خالل 
االحت���رام والطمأنية، والصدق 

مع النفس.

العليا هي االستمرارية مبنهجية 
التخطيط االستراتيجي وتوضيح 
كيفي���ة تفعيلها ف���ي القطاعات 
املختلف���ة عن طري���ق الندوات 
وورش العمل الداخلية لتسويق 

املنتجات االستراتيجية.
وأكد أهمي���ة القيام بتوثيق 
العمليات الرئيسة من خالل إجراء 
آراء  االستبيانات للتعرف على 
املدققني في مدى حتسني العمليات 
احلالية وإمكانية التعديل عليها 
اضافة الى ضرورة قيام اإلشرافيني 
الرقابية مبتابعة  القطاعات  في 
فرق العمل أثناء أعمال التدقيق 

والفحص خالل السنة املالية.
من جانبه، قال مشرف وحدة 
األداء واملستش���ار املالي مبكتب 
وكيل الدي���وان د.أمين الغباري 
الديوان  ان أهداف إستراتيجية 
املعتمدة تتمثل في تفعيل األداء 
املهني وبناء القدرات املؤسسية 
إضافة الى تبادل اخلبرات وتقاسم 

املعرفة.
وأوضح الغباري ان التجهيز 
لإلستراتيجية املوضوعة بدأ قبل 
6 أشهر قبل اعتمادها مطلع السنة 
احلالية، مؤكدا سعي اإلدارة العليا 
والعاملني في ديوان احملاس���بة 
الى جعل الديوان »معيارا« تقاس 
به مؤسس���ات االجهزة الرقابية 

األخرى.
عادل الشنان  ٭

يصل به الى مرحلة التأنيب ومن 
ثم االكتئ����اب، وغياب احلكمة، 
مضيفا ان هذه اخلسائر وغياب 
الش����خصي يوضح  التخطيط 
أن  التي تؤكد  الدراسات  نتائج 
معظم الن����اس يجدون أن %80 
من وقتهم ال يؤدي اال 20% من 

أعمالهم. 
ودع����ا احملاضر الى التغيير 
احلتم����ي في احلي����اة »قبل أن 
يلزملك ذلك«، وفقا ملقولة جاك 

بالتخطيط االستراتيجي.
وتطرق إلى توصيات ونتائج 
احلملة التوعوية لإلستراتيجية 
املعتمدة كضرورة التنسيق بني 
إدارات التدريب واملنظمات الدولية 
لتنظيم برامج تدريبية وورش 
عمل وحلقات نقاش���ية لتتناول 
الديوان االستراتيجية  منتجات 
التحدي���ث  وتدخ���ل عملي���ات 

عليها.
وبني الغامن ان تطلعات اإلدارة 

يعلمون املهارات وينمون القدرات 
الذاتية، مما سيجعله كمحاضر 
يضيف »االحتراف« الى عنوان 
احملاضرة لتك����ون »كيف تقود 

حياتك باحتراف«. 
وحذر العتيبي من اخلسائر 
جراء عدم التخطيط على املستوى 
الشخصي وهي باجلملة، ومنها 
غياب الوجه، فوات االوان، بعثرة 
التكرار والنمطية في  اجلهود، 
أمر قاتل لالنسان  احلياة وهي 

تراكمي من العمل على مدى ال� 15 
عاما املاضية وتأكيد ملا جاء في 
اإلستراتيجيتني السابقتني )1995 

� 2005( و)2006 � 2010(.
وأضاف الغامن في كلمته خالل 
الندوة ان اإلدارة العليا في الديوان 
تؤكد أهمية دعم إستراتيجيات 
الكفاءة  املهني وتنمية  التطوير 
والفاعلية املهنية للعاملني ولديها 
من التطلع���ات والطموحات ما 
يحقق أهداف املؤسسة املرتبطة 

عبداهلل العتيبي يتسلم تكرميا من رئيس اجلمعية م.حسام اخلرافي 

)سعود سالم( علي الغامن ود.أمين الغباري وهالة الشميمري وعائشة الكندري خالل اللقاء  

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�سعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������س الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية لإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�ساملية - �سارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري عمليـات لـيزك

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي


