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«زين» استضافت قوة اإلطفاء العام مبقرها الرئيسي
استضافت «زين» املزود 
الرائد للخدمات الرقمية في 
الكويت مجموعة من مسؤولي 
قوة اإلطفاء العام في مقرها 
الرئيسي بالشــويخ، وذلك 
إللقاء ندوة توعوية ملوظفي 
الشــركة حــول أولويــات 
السالمة في موسم الصيف.

وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أن هذه اخلطوة أتت 
حتت مظلة اســتراتيجيتها 
الداخلية التي تعنى مبختلف 
النواحي الوظيفية واحلياتية 
ملوظفيهــا، حيــث حتــرص 
علــى إثــراء التواصل معهم 
داخــل وخارج إطــار العمل 
في مختلــف اجلوانب، وفي 
مقدمتها املبادرات التي تعنى 
باألمن والســالمة، فالشركة 
العامــل  موظفيهــا  تــرى 
األساسي في جناحها، وهي 
تعتبر اجلهود التي يبذلونها 
العامل الرئيسي في متتعها 
مبوقــع الريــادة فــي قطاع 

االتصاالت الكويتي.
وتناولت الندوة التوعوية 
مجموعــة من أهم األســس 
واملعاييــر املعتمدة من قبل 
قــوة اإلطفاء العــام لضمان 
أمن وســالمة املنازل ومقار 
العمل، مع التعريف باحلرائق 
بأنواعها وكيفية مكافحة كل 
منها، والتأكيــد على أهمية 
تركيــب كاشــفات الدخــان 
وكيفيــة التعامل مع حاالت 

والصحة وقوة اإلطفاء العام 
النــدوات التوعويــة  لعقــد 
واملشــاركة فــي احلمــالت 
الصحيــة كحمالت التطعيم 

والتبرع بالدم وغيرها.
كما توفر «زين» اللوحات 
اإلرشادية في جميع مداخل 
ومخارج الشركة، مع التأكد 
من جهوزية أجهزة السالمة 
كأنظمة اإلنذار والســماعات 
املياه  الداخليــة وخراطيــم 
وأجهزة كشــف الدخان، إلى 
جانــب حتديد نقاط التجمع 
وممــرات الطــوارئ وإجراء 
عمليات اإلخالء الوهمية بشكل 
دوري، وتدريب املوظفني على 

الشروط واألنظمة الرسمية 
املوضوعة مــن قبل اجلهات 
الرسمية لضمان سالمة جميع 
العاملني بالشركة في حاالت 

الطوارئ.
وأتــت هــذه اخلطوة في 
إطــار اســتراتيجية زيــن 
إلدارة مخاطر الشركة، والتي 
حتــرص مــن خاللهــا على 
تطبيق واعتماد كل املتطلبات 
التي وضعتها اإلدارة العامة 
للدفاع املدني، والتي تتضمن 
تعيني مرشدين من موظفيها 
في كل دور من أدوار مبانيها 
الثالثة لإلشراف على عمليات 
اإلخالء أثناء حاالت الطوارئ.

اإلســعافات األولية وغيرها 
من اخلطوات األساسية التي 
تتخذها لضمان سالمة جميع 

العاملني.
وأجــرت «زيــن» مؤخرا 
إخالء وهميا ملبانيها الرئيسية 
في الشــويخ بالتعــاون مع 
اإلدارة العامة للدفاع املدني 
بوزارة الداخلية، ومبشاركة 
جميع موظفيها العاملني في 
الثالثة،  الرئيســية  مبانيها 
حيــث أقيمت عملية اإلخالء 
حتت إشراف مسؤولي اإلدارة 
العامة للدفاع املدني، والذين 
قاموا مبتابعة خطة اإلخالء 
والتحقــق مــن التزامها بكل 

ألقت ندوة توعوية حول أولويات السالمة في موسم الصيف

مسؤولو قوة اإلطفاء مع موظفي «زين»

تسرب الغاز، هذا باإلضافة 
إلى تدريب عملي شارك فيه 
املوظفون لطريقة استخدام 
مطفــأة احلريــق بالشــكل 
التصرف  الصحيح وكيفية 
عند حدوث احلرائق وحاالت 

الطوارئ األخرى.
وحتــرص «زيــن» على 
جتديــد تعاونها مع مختلف 
اجلهات واملؤسسات احلكومية 
بشــكل مســتمر لتطبيــق 
واإلجــراءات  السياســات 
التي تضمن صحة وســالمة 
موظفيها في جميع احلاالت، 
باإلضافة إلى استضافة ممثلي 
الوزارات املختلفة كالداخلية 

احلسيني: «تكنولوجيا املعلومات» دّرب أكثر
من ٤٠٠٠ موظف حكومي من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢١

شــارك نائب املدير العام 
للجهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات د.عمار احلسيني 
فــي حلقة نقاشــية نظمتها 
املنظمــة  ســيتي»  «أودا 
التعليمية العاملية الرائدة في 
التأهيل املهني احملترف لعلوم 
والبرمجيــات  الكمبيوتــر 
التكنولوجية املتطورة، عبر 
منصتها الرقميــة لعدد من 
اجلهات والهيئات احلكومية 
واخلاصة على مستوى دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
والشــرق األوســط لبحــث 
ســبل تعزيز استراتيجيات 
التحول الرقمي بحلول عام 
٢٠٢٥ التــي يجب أن تقترن 
بتطويــر املهــارات الرقمية 
للشــباب باعتبارها عنصرا 
أساسيا في خطط رؤية ٢٠٣٠ 
اخلاصة بها لتحقيق التنمية 

البيئية املستدامة.
وقال د.احلسيني: تعاني 
معظم دول مجلس التعاون 
ومن بينها الكويت من نقص 
فــي العمالة املاهــرة مبجال 

الســيبراني، علم البيانات، 
الذكاء االصطناعي والواقع 
املعــزز، التســويق الرقمي، 
البرامــج  وبنــاء وتطويــر 
اخلاصــة  والتطبيقــات 

بالهواتف احملمولة.
وأردف د.احلسيني: ركزنا 
فــي احللقة النقاشــية على 
تفعيل اخلطط واحللول لسد 
فجوة العرض والطلب على 
املواهب والكفاءات واملهارات 
الرقمية التي تواجه منطقة 
الشــرق األوســط وســبل 
االرتقاء بالقدرة التنافســية 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات، 
الــى ان االرتقــاء  مشــيرا 
العاملــني بالقطاع  مبهارات 
مرهــون بتضافــر جهــود 
القطاعني احلكومي واخلاص 
وإشــراك الكيانــات األخرى 
ذات الصلة والتي منها على 
ســبيل املثــال فــي الكويت 
ديوان اخلدمة املدنية بصفته 
اجلهة املعنية برسم خارطة 
الوظائف والتخصصات التي 
حتتاجها البالد في املجاالت 

ومنهــا تخصيــص ميزانية 
كافية لبناء املهارات في القطاع 
احلكومي تقترن بخطط ناجعة 
لرفــع معــدالت الوعــي لدى 
املوظفني واإلشرافيني بأهمية 
التعليم املستمر، وتقدمي آليات 
ومناذج عمــل جديدة تتالءم 
مع املتغيــرات العاملية التي 
تعتمد بشكل كبير على املرونة 
وتبني جميع آليات التحول 
الرقمي، إضافــة الى التوافق 
علــى وضع وصــف وظيفي 
موحد للمهارات في تكنولوجيا 
املعلومــات لتوفير الوظائف 
الالزمة في اطارها للقطاعني 

العام واخلاص.
د.احلســيني  واختتــم 
بالتأكيــد علــى دور اجلهاز 
لتكنولوجيــا  املركــزي 
املعلومــات بصفتــه اجلهة 
املمثلة للحكومة بتحســني 
مهــارات موظفــي املجاالت 
التقنية والرقمية املتخصصة 
وتأهيلهم بالدورات التدريبية 
املناسبة لتحقيق رؤية كويت 

جديدة ٢٠٣٥.

العلمية املختلفة والتي من 
أهمهــا مجــال تكنولوجيــا 
املعلومــات حجــر الزاويــة 
في بنــاء املســتقبل الرقمي 

للكويت.
وكشــف د.احلسيني عن 
متكــن اجلهــاز املركــزي من 
تدريب أكثر من ٤٠٠٠ موظف 
حكومي مبجاالت تكنولوجيا 
املعلومات مــن ٢٠٢٠ وحتى 
٢٠٢١، إضافة الى تنظيم ورش 
عمل وبرامج القيادة للتحول 
الرقمي التي شارك فيها أكثر 
مــن ٧٥ قياديــا حكوميا عبر 
عدد من املبــادرات اإلقليمية 
أطلقتهــا  التــي  الناجحــة 
الكويــت بالتعــاون مع عدد 
مــن الشــركات العاملية منها 
هواوي، مايكروسوفت، بالو 
التو، فورتينت وغيرها، والتي 
استهدفت تعزيز اإلمكانيات 
التكنولوجية للشباب وتطوير 

مهاراتهم وقدراتهم.
ولفت د.احلسيني الى عدد 
من اإلجراءات التي تدعم تأهيل 
وتنمية قدرات املواهب الرقمية 

ضمن حلقة نقاشية نظمتها أودا سيتي عبر منصتها الرقمية لتعزيز التحول الرقمي بحلول ٢٠٢٥

د.عمار احلسيني

تكنولوجيا املعلومات وهو 
ما انعكس سلبا على عجلة 
التنمية وتســبب في تأخر 
اجنــاز املشــاريع الضخمة 
واحليوية، عــالوة على انه 
أحد التحديات الرئيسية التي 
حتول دون خلق بيئة مالئمة 
لالقتصاد الرقمي، مشيرا الى 
أهــم التخصصــات العلمية 
التكنولوجية املطلوبة على 
الشــرق األوسط  مســتوى 
ومنها احلوســبة السحابية 
املتقدمــة لألمــن  البرمجــة 

نقص العمالة املاهرة في مجال تكنولوجيا املعلومات يحول دون خلق بيئة داعمة لالقتصاد الرقمي

معرض التصميم الهندسي برعاية «الكويتية»

في إطار ســعيها املستمر والدؤوب لدعم 
وتشجيع الكوادر الوطنية بشكل عام والشباب 
بشكل خاص، رعت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية معرض التصميم الهندســي لكلية 
الهندسة والبترول في جامعة الكويت، والذي 
أقيم حتت رعاية مدير جامعة الكويت د.يوسف 
الرومي مبشــاركة ١٦٢ مشروعا من مختلف 
التخصصات واألقسام الهندسية، حيث ضم 

املعرض عددا كبيرا من املشــاريع الهندسية 
التنافسية التي حملت طابع اإلبداع واالبتكار 
صممــت بأيــاد وعقــول كويتية شــابة من 
املهندسني واملهندسات، وذلك ضمن مشاريعهم 
للتخرج للعام ٢٠٢٢. حضر املعرض عدد من 
الرعاة واملســؤولني والقياديــني في الدولة، 
وقامت «الكويتية» بتكرمي الطلبة الفائزين 
تشجيعا لهم على مشاركتهم في هذا املعرض.

١٦٢ مشروع تخرج هندسياً من مختلف التخصصات

«الكويتية» تكرم الطلبة الفائزين

«النجاة» هنأت القيادة السياسية وأهل 
الكويت وعموم املسلمني بعيد األضحى

مع قــدوم عيد األضحى املبــارك، هنأ 
رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة اخليرية 
فيصل الزامل، صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وســمو ولــي العهد األمني 
الشيخ مشعل األحمد، وأهل الكويت قاطبة، 
وعموم املســلمني مبناسبة عيد األضحى 
املبارك، سائال املولى جل وعال أن يجعل 
الكويــت واحة أمن وإميــان إنه ولي ذلك 
ومواله. وقال الزامل: نحرص في النجاة 
اخليرية على استثمار املواسم اإلسالمية، 
مبــا يعود بالنفــع الكبير على شــريحة 
املســتفيدين وأهل اخلير من احملســنني، 
فقامت اجلمعية خالل األيام القليلة املاضية 
بطرح «وقف العشر» الشامل لعموم أوجه 
اخلير، والذي حظي بتفاعل كبير من محبي 
العمل اخليري من داخل وخارج الكويت، 
كما توزع «النجاة» خالل أيام العيد املبارك 
حلوم األضاحــي داخل الكويــت وفي ٢١ 

دولة، ويستفيد من مشروع األضاحي أكثر 
من ١٠٠ ألف إنســان، ونحرص بالتعاون 
مــع اجلمعيــات اخليرية في هــذه الدول 
على اإلشــراف املباشر على ذبح وتوزيع 
األضاحي على األسر املستحقة، والتوثيق 
للمتبرعني مع مراعاة خصوصية وكرامة 

األسر املستفيدة.
وأكد الزامل أن النجاة اخليرية تتعاون 
مــع أكثر مــن ٥٢ جهة خيريــة خارجية 
معتمدة ومشهرة رسميا في دولها، ولدينا 
معايير واضحة في اختيار الدول املستفيدة 
وطبيعة املشاريع التي يتم تنفيذها، موجها 
الشكر لوزارتي الشؤون واخلارجية، مثمنا 
تعاونهم املميز، والذي ساهم بجعل الكويت 
عاصمة للعمل اخليري واإلنســاني، كما 
خص بالشكر ســفراء الكويت باخلارج، 
الذين يقومون بجهود إنسانية رائدة بجانب 

مهامهم الديبلوماسية.

الزامل: نثّمن جهود «اخلارجية» و«الشؤون» بدعم العمل اخليري

مساعدات «النجاة» تصل إلى أقصى مناطق االحتياج فيصل الزامل

أحلى أوقات العيد في فنادق سانت ريجيس
وشيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون

تدعوكم فنادق ســانت 
ريجيس، شيراتون الكويت 
وفوربوينتس شــيراتون 
الكويت لقضاء أغلى األوقات 
وصنع أجمل الذكريات في 
رحابها، حيث طيب اإلقامة 
الفاخرة وأصالة الضيافة 
العامــرة وخصيصــا ملــا 
لألعياد مــن رونق خاص 
يجتمع معها األهل ويلتقي 
األصدقــاء علــى خيــارات 
متنوعة من أشهى األطباق 
وأعــرق املطابــخ العاملية، 

فمطعم ريكاردو الشهير بخدمته الفاخرة 
وأصالة الضيافة اإليطالية ينتظركم بأجواء 
كالســيكية على أنغام املوسيقى الرائعة، 
ويستعد مطعم الطربوش اللبناني لتقدمي 
أشهى األطباق واملازوات املفضلة على أنغام 
املوســيقى، ويفخر مطعم بخارى بتقدمي 
املأكــوالت الهندية املعطــرة بكنز التوابل 
وأجوائه التقليدية من بالد الهند، كما يعدكم 
مطعم شهريار العريق بأطايب املشويات 
اإليرانية واملقبالت، كما أعد مطعم احلمراء 

بوفيهــا مميــزا  العاملــي 
مــن املأكــوالت الكويتيــة 
والعاملية، ويستقبلكم املقهى 
اإلجنليــزي بخصوصيته 
الراقية،  الفاخرة وأجوائه 
ولضيوفنا الصغار ميكنهم 
باألنشــطة  االســتمتاع 
الترفيهية في نادي األطفال.
فوربوينتــس  فنــدق 
شيراتون الكويت ينتظركم 
لالحتفــال معكــم بأجواء 
ممتعة في بيتزاريا الماما 
حيــث املأكوالت اإليطالية 
والباستا بأنواعها والتي يحضرها أمامكم 

الشيف لويجي.
وفي هذه املناسبة، يتقدم املدير العام 
لفنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت 
وفوربوينتــس شــيراتون الكويــت فهد 
أبوشعر واإلدارة التنفيذية وكافة املوظفني 
بالتهانــي والتبريكات من الكويت وأهلها 
الكرام وجميع املقيمني على أرضها الطيبة، 
متمنني للجميع عيد أضحى مباركا، وكل 

عام وأنتم بخير.

«مناء اخليرية» تهنئ بعيد األضحى املبارك
تقدم الرئيس التنفيذي 
لنمــاء اخليريــة بجمعية 
اإلصالح االجتماعي سعد 
العتيبــي بخالص التهنئة 
إلى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وإلى 
ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد، وإلى جموع 
الشعب الكويتي واملقيمني 
على أرض الكويت، مبناسبة 
حلول عيد األضحى املبارك، 
متمنيــا أن يعيد اهللا هذه 
األيام املباركة على الكويت 

وأهلها باخلير.
وقال العتيبي: إن عيد األضحى املبارك 
يأتي تتويجا لعبــادة عظيمة جعلها اهللا 
عز وجــل أحــد أركان اإلســالم، فعن أبي 
عبدالرحمــن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب 
ے، قال: سمعت رسول اهللا ژ يقول: «بني 
اإلسالم على خمس، شهادة أن ال إله إال اهللا، 
وأن محمدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء 

الزكاة، وحج البيت، وصوم 
رمضــان» (رواه البخاري 

ومسلم).
وثمن العتيبي تبرعات 
أهل اخلير الذين ســاهموا 
فــي مشــروع األضاحــي 
واملشروعات املوسمية التي 
أطلقتها مناء اخليرية من 
املشروعات التنموية وسقيا 
العيــون  املــاء وعمليــات 
وغيرها من املشروعات التي 
أطلقتها «منــاء اخليرية» 
في العشــر األوائل من ذي 
احلجة التي تستهدف األشد حاجة، مؤكدا أن 
شعب الكويت محب للبذل والعطاء، فعطاؤه 
للعمل اخليري ومساهماته محفورة بأحرف 
من نور في مســاعدة اآلخرين عبر تاريخ 
طويل، شــاكرا الشعب الكويتي واملقيمني 
على مساهماتهم وتبرعاتهم املجزية لدعم 
مشاريع اخلير واألعمال اإلنسانية، وعلى 

ثقتهم في مناء اخليرية.

سعد العتيبي

الثويني: «بلد اخلير» 
تهنئ بعيد األضحى 

وشكرًا لداعميها

توجه مدير عام جمعية 
«بلد اخلير» عثمان الثويني 
بالتهنئة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وســمو ولي عهده الشــيخ 
مشعل األحمد وأهل الكويت 
واملقيمــني عليها مبناســبة 
حلول عيد األضحى املبارك.
أهــل  الثوينــي  وشــكر 
اخلير على دعمهم حلملة بلد 
اخلير خالل املوسم، مؤكدا 
أن احلملة شهدت تنوعا في 
التي استهدفت  مشــاريعها 
املنكوبني واملتعففني داخل 
الكويت وخارجها بدعم فرق 
اجلمعيــة التطوعية فريق 
صناع اخلير وفريق كويت 
اخليــر ومؤسســات اخلير 
الداعمــة جلهــود اجلمعية 
وعلى رأسها الهيئة اخليرية 
العاملية واألمانة  اإلسالمية 

العامة لألوقاف.

عثمان الثويني

 «خشونة املفاصل» و«عدم حتمل الطعام» و«صحة الفم واألسنان» 
جديد املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

أصــدر املركز العربي 
لتأليــف وترجمة العلوم 
الصحيــة ٣ كتب جديدة 
تنفيــذا خلططه املتكاملة 
املرنة الرامية إلى التأليف 
املجاالت  والترجمة فــي 
الطبية شاملة املصطلحات 
واملطبوعات األساســية 
والقواميس واملوسوعات 
واملســوحات  واألدلــة 
الضرورية لبنية املعلومات 
العربية، فضال  الطبيــة 
الطبية  املناهج  إعداد  عن 
وتقدمي خدمات املعلومات 
األساسية لإلنتاج الفكري 

الطبي العربي.
واســتمرارا لتنفيــذ 
هذه اخلطة، أصدر املركز 
٣ كتب منهــا كتابان في 
الطبية  الثقافة  سلســلة 
املختلفــة والكتب، هي: 
املفاصل» من  «خشــونة 
تأليــف د.طالــب محمد 
احللبي ويتناول اخلشونة 
بوصفها أكثر األمراض التي 
املفاصل شيوعا،  تصيب 
وهي عبارة عن اضطراب 
مزمن يتسبب في تضرر 
الغضاريف واألنســجة 
احمليطة باملفصل ما ينتج 
عنه حدوث األلم والتيبس 
وقلــة احلركة، ومن أكثر 
اإلصابات املفصلية شيوعا 
هي مفاصل الركبة، والرقبة، 

الهضمي مــا يؤدي إلى عدم 
الكتاب  الطعام، ويقع  حتمل 
في ٤ فصول تناولت املقارنة 
بني احلساسية الغذائية وعدم 
حتمل الطعام، وأمثلة على عدم 
حتمل الطعام الكربوهيدرات - 
البروتينات - مضافات الطعام 
- العوز اإلنزميي، واضطرابات 
اجلهاز الهضمي املتعلقة بعدم 
حتمل الطعام واألسس الغذائية 
للوقاية والسيطرة على عدم 

حتمل الطعام.
الثالث  الكتــاب  ويتناول 
«صحة الفم واألســنان» من 
تأليف د.أحمد محمد اجلبالي، 
ويتناول صحة الفم واألسنان 
التــي تعــد من املؤشــرات 
العامة  الرئيســية للصحــة 
وجودة احلياة، إذ إن صحة الفم 
واألسنان هي البوابة الرئيسية 
للجســم «صحــة البدن من 

صحة الفم» وتدهور هذه 
الصحة من شأنه تعريض 
اإلنسان ألمراض عديدة 
كأمراض القلب والشرايني، 
ومضاعفات داء السكري، 
وأمــراض الرئة واجلهاز 
التنفسي، وأمراض الكلى.
الكتــاب في ٩  ويقع 
تناولــت مقدمة  فصول 
عن صحة الفم واألسنان 
والفئــات األكثر عرضة 
لإلصابة مبشــكالت الفم 
واألســنان، وتســوس 
الفم  األســنان، ورائحة 
الكريهة، وتصبغ األسنان، 
وفقدان األســنان، وفلح 
(الشفة  الشــفة واحلنك 
األرنبية) ومتالزمة نقص 
(اإليدز)  املناعة املكتسبة 
العناية  وفصل أخير عن 

بصحة الفم واألسنان.

غالف «صحة الفم واألسنان»غالف كتاب «خشونة املفاصل» كتاب «عدم حتمل الطعام»

والكتف، وأسفل الظهر، ويقع 
الكتاب في ٤ فصول تناولت 
على الترتيب: ماهية اخلشونة، 
وأســبابها، وطرق عالجها، 

وأمثلة حلاالتها.
والكتاب الثاني «عدم حتمل 
الطعام.. املشكلة واحللول» من 
تأليف د.خالــد علي املدني، 
ود.غاليــة حمد الشــمالن، 
وتعد حالة عدم حتمل الطعام 
ردة فعل سلبية للجسم جتاه 
طعام أو شراب معني أو مادة 
أو مركب  مضافة لألغذيــة 
موجــود فــي األطعمة التي 
تســبب األعراض في واحد 
أو أكثر مــن أعضاء وأنظمة 
الكتاب على  اجلسم، ويركز 
أسباب عدم حتمل الطعام التي 
ترجع إلى بعض االضطرابات 
النفسية والسلوكية املؤدية إلى 
أمراض معدية معوية باجلهاز 


