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شركة العقارات املتحدة ُتلهم
طالب الهندسة املعمارية

استضافت شركة العقارات 
املتحــدة «ش.م.ك-عامــة»، 
إحدى أكبر الشركات العقارية 
في الكويت والشرق األوسط 
أفريقيــا، مؤخــرا  وشــمال 
مجموعــة مــن طلبــة كلية 
الهندســة املعمارية بجامعة 
الكويت في جولة دراســية 
إلى مشروع «ضاحية حصة». 
وبــدأ الثمانية عشــر طالبا 
جولتهــم بعــرض تقدميــي 
مفصل قدمه مدير التصميم 
في إدارة التطوير في شركة 

العقارات املتحدة م.محمد األشقر، وجرى تقدمي 
العرض في مركز مبيعات ضاحية حصة، حيث 
ســلط الضوء على مجموعة من املوضوعات 
مبا في ذلك مفهوم تطوير مشــروع ضاحية 
حصة، واعتبارات املوقع وتأثيرها على البناء 
واملخطط الرئيســي، باإلضافة إلى العناصر 
واملكونات ومواد البناء والتشطيبات، وكيف 
مت اختيارها، إضافة إلى تبني مبدأ االستدامة 
خالل تصميم املشروع. وخالل الزيارة امليدانية 
للموقع، أتيحت الفرصــة أمام الطالب أيضا 
ملعاينة واستعراض مناذج املشروع، ورؤية 
املواد املختارة، ومعاينة املوقع، وكانت تلك 
التجربــة جديدة على الطــالب للتعرف على 
أول مشروع متعدد االستخدامات يجسد منط 

حياة جديد ومتكامل ومستدام في الكويت.

وشــارك مديــر االتصال 
املؤسسي في شركة العقارات 
املتحدة، سالم اخلالقي، في 
التحكيم النهائي للدرجات، 
العــروض  حيــث حضــر 
التقدمييــة النهائية لطالب 
السنة الثالثة بكلية الهندسة 
املعمارية في جامعة الكويت.

وفي معرض تعليقه على 
العروض التقدميية، قال مدير 
التصميم في الشركة، محمد 
األشــقر: أجد دائمــا أنه من 
املمتع معاينة أفكار ومفاهيم 
متطورة في الهندسة املعمارية، فقد وجدت 
مفاهيــم رفيعة للغاية مــن قبل الطالب وال 
يسعني سوى أن أثني عليهم وعلى أساتذتهم.

من جهته، قال نائب رئيس إدارة التسويق 
واإلعالم في شركة العقارات املتحدة، ناصر 
القالف: كوننا مطورا عقاريا كويتيا، فلدينا 
هدف راسخ في بناء قدرات اجليل القادم من 
املهندسني املعماريني في الكويت. ونحن نتطلع 
إلى املزيد من هذه الشــراكات مع املؤسسات 
التعليمية في املســتقبل. وأضــاف القالف: 
لدى الطالب الكثير لالســتفادة منه في مثل 
هذه الزيــارات امليدانية، حيث ســيتمكنون 
من تعلم دروس رئيسة في مجال التصميم 
واجلودة واخلدمة واالبتكار واألصالة وااللتزام 

باالستدامة.

خالل جولة دراسية وزيارة ميدانية إلى «ضاحية حصة»

ناصر القالف

جانب من زيارة طلبة الهندسة املعمارية إلى ضاحية حصة

«املرأة الدولية» نظمت «مذاق الشاي التركي»

ندى أبونصر

املرأة  نظمت مجموعــة 
الدولية وسفارة تركيا لدى 
الكويت يوما ثقافيا تركيا 
بعنوان «مذاق ونكهة الشاي 
التركي» فــي فندق كراون 
بالزا، بحضور الشيخة فادية 
ســعد العبداهللا والشيخة 
سهيلة الصباح والسفيرة 
البريطانيــة بليندا لويس 
ونخبة من سيدات املجتمع 
الكويتي وعضوات مجموعة 

املرأة الدولية. وأقيمت الفعالية مبناســبة 
تسجيل الشاي التركي في قائمة اليونسكو 
للتراث الثقافي غير املــادي كرمز للهوية 
والضيافة والتفاعل االجتماعي، وافتتحتها 
رئيسة املجموعة وزوجة سفير جمهورية 
مصر العربية غادة شــوقي بكلمة رحبت 
فيها بالضيوف، شاكرة السفيرة التركية 
طوبى نور سومنز على تنظيم هذا احلدث.

وقالت شوقي ان التراث الثقافي التركي 
غنــي، الفتــة الــى ان تركيا من بــني أكثر 
البلــدان زيــارة في العالــم، وموطنا لـ ١٩
موقعا للتراث العاملي وبفضل جغرافيتها 
الفريدة، تتكون من مجموعة متنوعة من 
العناصر الشرقية واألوروبية، وتقع مدينتها 
الرئيســية اســطنبول على طرفي أوروبا 
وآسيا وتعكس اندماجا فريدا بني القارتني، 
معربــة عــن امتنانها إلتاحــة الفرصة لها 
لتجربة الشــاي التركي الشهير مع جميع 
العضوات، والــذي يتم تقدميه دائما وفقا 

لطقوس خاصة.
بدورها، شكرت السفيرة التركية طوبى 
نور ســومنز مجموعة املرأة الدولية على 
تعاونها، مؤكدة أنها مجتمع حيوي وفعال 
يساهم في حتقيق التقارب بطريقة ودية 
داخل املجتمع الكويتي بعيدا عن االختالفات، 
متقدمة بالشكر إلى صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد على جهودهما في حتسني 

وتعزيز مكانة املرأة في كل املجاالت.
وأكدت سومنز أن أوجه التشابه الثقافي 
بني الكويت وتركيا تلعب دورا في تسهيل 
التفاعل الودي، مشيرة إلى أن ثقافة الشاي 
فــي الكويــت وتركيا ممارســة اجتماعية 
مهمة تظهر كرم الضيافة وتساعد في بناء 
الروابط االجتماعية واحلفاظ عليها ويتم 
اســتخدامه لالحتفال بلحظــات مهمة في 
احليــاة، موضحة انه فــي الكويت أيضا، 
يتــم الترحيب بالضيوف فــي التجمعات 
والديوانيــات بتقــدمي الشــاي إلــى جنب 

احللويات التقليدية والتمور اللذيذة.
وشددت على دور املرأة في الثقافة قائلة 
إن هاتــني الكلمتني ال تنفصالن، وبصفتي 
امــرأة فخورة بكوني ســفيرة لبالدي في 
الكويــت وأتطلع ألن يكون يومنا الثقافي 
مبنزلة مناســبة إليصال رسالة قوية عن 

املرأة والثقافة.
وتخلــل اليــوم الثقافي عــرض لفيلم 
قصير عن تركيا، كما قامت ممثلة شــركة 
الشــاي التركية «AYKURا»، وهي شــركة 
الشاي احلكومية الرائدة في تركيا، بتقدمي 
عرض حول رحلة الشــاي من املزرعة إلى 
املستهلك، كما تخلله تقدمي الشاي التركي 
التقليدي والبقالوة للحضور، واســتمتع 
اجلميع بأداء الرقصات التركية التقليدية 

واملوسيقى احلية.

شوقي: تركيا من بني أكثر الدول زيارة وموطناً لـ ١٩ موقعاً للتراث العاملي

السفيرة التركية طوبى نور سومنز في قسم منتجات الشاي التركي

الشيخة فادية السعد والشيخة سهيلة الصباح والسفيرة التركية طوبى نور سومنز

صورة جماعية للحضور خالل اليوم الثقافي التركي

هولتسنايدر: تعاون كويتي ـ أميركي في األمن السيبراني

دارين العلي

افتتحت السفارة األميركية 
لدى البالد سلسلة محاضراتها 
حول األمن السيبراني بجلسة 
افتتاحية في أكادميية ســعد 
العبداهللا للعلوم األمنية أمس 
األول، مبشاركة القائم باألعمال 
األميركي جيمس هولتسنايدر 
حاضــر فيهــا خبيــر األمــن 
السيبراني األميركي غييرمو 
كريستنسن، بحضور مساعد 
املدير العام لألكادميية العميد 
علي الوهيــب ونحو ٣٢٠ من 
القائم بأعمال  طلبتها. وأكــد 
الســفارة األميركيــة جيمس 
هولتســنايدر ان التعاون في 
مجال األمن الســيبراني أحد 
أوجــه التعــاون األمنــي بني 
املتحــدة والكويت،  الواليات 
الفتــا إلى انه لــم يعد يخفى 
علــى أحــد انــه خــالل ٢٠٢٣

تزايــدت التهديــدات فــي هذا 
املجال. وأضاف هولتسنايدر 
اننا  في تصريح للصحافيني 
نتعاون مع اجلانب الكويتي 
لتطوير قدراتنا في مجال األمن 
السيبراني ونتبادل املعلومات 
في هذا الشأن، مبينا أن إحضار 
اخلبراء في هذا املجال إلعطاء 
محاضرات متخصصة هو أحد 
أشــكال التعاون، والســفارة 
تتعاون مع العديد من اجلهات 
الكويتية احلكومية والشركات 
لتطوير األمن السيبراني في 
الكويت عن طريق التكنولوجيا 

األميركية.
بــدوره، قــال العميد علي 
الوهيب، ان احملاضرة تتعلق 

العامليــة األولى، مشــيرا إلى 
أنه مــن الناحيــة التاريخية 
يتعلق بجانب التجسس، وما 
نــراه اليوم مــن مجرمني فهم 
يستخدمون اإلنترنت ملهاجمتنا 
ومهاجمة دول أخرى، وهذا أمر 
يتكرر يوميا، وقد نكون ضحايا 
األمن الســيبراني من دون أن 
نعرف ذلك، خصوصا أن النظام 
الرقمي هش ولم يتم تصميمه 
بطريقــة ميكنــه مــن خاللها 
مواجهة الهجمات التي تتعرض 
لها أجهزتنا، مشــددا على أنه 
«اذا كنــا ال نريد أن نتعرض 
لالختــراق، فعلينــا ان نفكر 
مثلما يفكر املخترقون، وعلينا 
ان نكون مستعدين للكثير من 
الهجمات»، و«التكنولوجيا أمر 
رائع، ولكنها خطيرة في الوقت 
نفسه». وأعطى كريستنسن 
مثال عن الهجمات السيبرانية 
فــي املنطقــة قائال: في شــهر 
رمضان ٢٠١٢، أرسل مهكرون 
إيرانيــون بريــدا إلكترونيــا 

اإللكترونية أن تفعله أصبح 
الناس أكثر اهتماما بهذا املجال، 
مشددا على احلاجة إلى التركيز 
على اجلرائم اإللكترونية وهذا 
أحد األشياء التي تقوم بها بالده 
إذ يقــوم مكتــب التحقيقــات 
الفيدرالــي FBI بحملة توعية 

بشأن اجلرائم اإللكترونية.
وتابع: نصيحتي للكويت 
هي النصيحة ذاتها التي أوجهها 
حلكومتي وهي العمل بسرعة 
أكبر حتى ال يزداد الوضع سوءا 
وحتى ال تكون املخاطر أسوأ 
بكثير، واخلطورة في املنطقة 
تأتــي من إيران التــي تعتبر 
تهديدا كبيرا لألمن السيبراني، 
و«أنهــا من أفضل دول العالم 
فــي القرصنــة ولديها أفضل 
الهاكرز في العالم، وهذه مشكلة 
كبيرة». وتوقع أن تســتفيد 
الكويت من اخلبرة األميركية 
في هذا املجال كونها تعرضت 
ألكثــر مــن تهديد بالســابق 
وتعلمــت الدروس وأصبحت 
لديها اخلبرة املناسبة ملواجهة 

التهديدات.
يذكــر ان احملاضــرة فــي 
أكادميية سعد العبداهللا األمنية 
كانت األولى ضمن ٣ محاضرات 
تقيمها السفارة األميركية في 

الكويت.
أقيمــت احملاضــرة  وقــد 
الثانية في «اجلامعة األمريكية 
في الكويت» بعنوان «التكيف 
مع التهديدات املستقبلية لألمن 
الثالثــة،  أمــا  الســيبراني»، 
فســتكون مــن خــالل مقابلة 
مجموعة من السيدات للتحدث 
عن مستقبل األمن السيبراني.

«تصيديا» إلى مهندس يعمل 
في شركة أرامكو السعودية، 
وقامــوا بواســطته بتدميــر 
أكثر مــن ٣٠ ألــف كمبيوتر، 
التحكــم  نظــام  وعطلــوا 
الفيول  الصناعي مبضخــات 
وبنظام احلفارات واآلالت التي 
تســتخرج النفط من األرض 

لفترة معينة.
وردا على سؤال على هامش 
اجللسة، حول تقييمه لترتيب 
الكويــت الثالــث خليجيا في 
قائمة الدول األكثر اســتهدافا 
بالهجمــات اإللكترونية وفقا 
Group-IB لتقريــر شــركة

املتخصصة في خدمات األمن 
السيبراني، قال كريستنسن: 
هناك حتسن كبير في الكويت 
فيما يتعلق بهذا األمر، ألن لديها 
حاليا الكثير ممن يدرســون 
األمن الســيبراني واملزيد من 
املــوارد التــي لم يكــن هناك 
اهتمــام بها قبل ١٠ ســنوات، 
وبعد رؤية ما ميكن للهجمات 

القائم باألعمال األميركي افتتح أولى محاضرات السفارة حول امللف بأكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية

(قاسم باشا) العميد علي الوهيب مكرما جيمس هولتسنايدرجيمس هولتسنايدر والعميد علي الوهيب في مقدمة احلضور 

باألمن السيبراني بالتعاون مع 
السفارة األميركية بهدف تنويع 
التعاون الثقافي مع أكادميية 
سعد العبداهللا، الفتا إلى أنه 
كان هناك تعاون ســابق عبر 
إرســال ٣ طلبة للتعرف على 
احلياة فــي الواليات املتحدة 
والدســتور األميركي وسيتم 
إرســال ٣ طلبة آخرين أيضا 
والتعاون مستمر بني البلدين.
وذكــر الوهيب أن جهازي 
أمن الدولة واملباحث اجلنائية 
همــا اجلهتــان املختصتــان 
مبجال األمن السيبراني، بينما 
األكادمييــة تختص باجلانب 
التعليمي، حيث ستدرج مادة 
األمن السيبراني ضمن املواد 
الدراســية مطلع العام املقبل 
وهناك تباحث فــي هذا األمر 

مع اجلهات األمنية.
بدوره، استعرض اخلبير 
االميركــي كريستنســن فــي 
األمــن  «تاريــخ  اجللســة، 
الســيبراني» منــذ احلــرب 

جانب من الطلبة احلضور في أكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية

الوهيب: إدراج «األمن السيبراني» ضمن املواد الدراسية في أكادميية سعد العبداهللا العام املقبل
كريستنسن: على الكويت العمل بسرعة مبجال األمن السيبراني حتى ال تكون املخاطر أسوأ

بينوا كاتاال: طالب الرفاعي هو األديب األقرب
إلى القراء الفرنسيني بعد ترجمة ٦ من رواياته إلى الفرنسية

أسامة أبو السعود

نظمت السفارة الفرنسية 
الفرنســي بالكويت  واملعهد 
ندوة نقاشية بعنوان «اخلوف 
في روايات طالب الرفاعي بني 
الواقــع والتخييل» في إطار 
«ليالي القــراءة» مع الكاتب 
الرفاعي،  والروائــي طالــب 
الفرنســي  ودكتــورة األدب 
د.ســناء ساسي على مسرح 
مكتبــة البابطــني املركزيــة 

للشعر العربي.
فــي البدايــة، رحب مدير 
املعهد الفرنسي بينوا كاتاال 
باحلضــور وشــكر األمــني 
العــام ملؤسســة عبدالعزيز 
ســعود البابطــني الثقافيــة 
عبدالرحمــن خالد البابطني، 
وفريق املكتبــة بأكمله على 

الترحيب واالستضافة.
وأكــد كاتــاال فــي حديثه 
أن «ليالــي القــراءة» فرصة 
كبيرة لالحتفال بفن الكتابة 
واملؤلفــني، مشــيرا الــى أن 
الروائي طالــب الرفاعي هو 
األديــب الكويتي األقرب إلى 
القــراء الفرنســيني كونه قد 
ترجمت ست من رواياته إلى 
الفرنسية وصار محل قراءة 
وبحث على الساحة الثقافية 

الفرنسية.
من جانبها، استهلت د.سناء 
ساسي كلمتها بالشكر للرفاعي 
لقبوله الدعوة، وشكرت كال 
من املعهد الفرنسي ومكتبة 
البابطني املركزية، وذكرت أنها 
في عرضها املرئي حاولت أن 
تلخص أنــواع اخلوف التي 
وجدتها كقارئة في كتب طالب 
الرفاعي في رواياته الثالث: 

من اخلوف وهي اخلوف من 
العقاب اجلزائي، اخلوف من 
نظرة اآلخر، اخلوف الباطني.
اخلــوف  أن  وذكــرت   
أدى إلى تداعيــات عدوانية، 
وحتدثــت عــن الــذي دفعها 
لتحليل شــخوص الرفاعي، 
قائلة «أنا أحب األدب، وكنت 
أود أن اعــرف من هو طالب 
الرفاعي، الــذي تتحدث عنه 
الناس في فرنســا والكويت 
والعالم العربي بصفة عامة، 
وفوجئت بأســلوب كتاباته، 
وكنــت طوال الوقت أشــعر 
وكأني أقرأ للروائي الفرنسي 

ألبير كامو».
مــن جانبــه، قــال طالب 
الرفاعــي ان «اخلوف غريزة 
مفيــدة حلمايــة اإلنســان»، 
ويشكل اخلوف هاجسا مالزما 
للطبيعة البشرية، طوال حياة 
اإلنسان، وفي مختلف األوقات. 
ويتدرج اخلوف من اإلحساس 
بقــرب ودنو اخلطــر املاحق 
الذي يداهم حياة اإلنسان في 
احلروب والكوارث الطبيعة، 
إلــى اخلــوف مــن عناصــر 
البيئــة، كالبحــر والظــالم 

بالضرورة مختلف عن اخلوف 
الذي يربك «حلمي املصري» 
بطل رواية «ظل الشمس» في 
الكيفية التي يتحتم عليه فيها 
مواجهة مصيره في البقاء في 
الكويت أو الرجوع بالفشــل 
إلــى بلده وأســرته. وخوف 
الشــخصيتني، يختلــف عن 
خــوف الشــابة «كوثر»، في 
إقدامهــا علــى الــزواج مــن 
عشــيقها «مشــاري» الرجل 

املتزوج!».
وذكر الرفاعي: إنني حلظة 
أفكــر باخلــوف  الكتابــة ال 
كعنصــر مــن بنــاء العمــل 
احملــرك  إمنــا  القصصــي، 
األساسي ألي كاتب إمنا ينطلق 
مــن فكرة القصة أو الرواية، 

وما يريد الوصول إليه.
وتابع: في جميع أعمالي 
القصصيــة والروائية أكون 
ملما وعارفــا ببداية الرواية 
ونهايتهــا، لكــن املغامــرة 
الكبيــرة، واخلــوف األكبــر 
الــذي يــالزم أي كاتــب إمنا 
يكمــن فــي التفاصيــل التي 
ســتمأل الفراغــات فيمــا بني 

البداية والنهاية!

والرعــد والبرق والعواصف 
والفيضانــات وبعض أنواع 
كالثعابــني  احليوانــات 
والزواحف، مرورا باخلوف من 
اليومية، كركوب  املمارسات 
الســيارة،  الطائــرة وقيادة 
واستخدام املصاعد، وصوال 
إلــى اخلــوف الــذي يــالزم 
اإلنســان من األمــراض وكل 

ما ينغص عيشه.
وأضاف الرفاعي ان اخلوف 
واحد من أهم العناصر الفنية 
التــي ميكن أن يبنــى عليها 
العمل الروائي. فباإلضافة إلى 
اشتراك كل البشر في اخلوف، 
والتعاطــف الــذي قد يخلقه 
مع الشخصية، فيمكن النظر 
إليه بوصفه أحد أهم امليزات 
الفنية التي متنح العمل وتيرة 
مهمة من اإلثارة والتشويق. 
في رواياتي الثالث املترجمة 
إلى الفرنسية، يختلف حضور 
اخلــوف مــن شــخصية إلى 
أخرى، ووفق حلظة املشــهد 
الــذي متــر فيــه. فاخلــوف 
الذي يعيشه النوخذة «على 
ناصر النجدي»، وهو يصارع 
العاصفة لينجو بنفسه، هو 

السفارة الفرنسية واملعهد الفرنسي نظما ندوة «اخلوف في روايات طالب الرفاعي بني الواقع والتخييل»

(محمد هاشم)مدير املعهد الفرنسي بينوا كاتاال الكاتب والروائي طالب الرفاعي ود.سناء ساسي 

«ظل الشمس»، و«النجدي»، 
و«في الهنا».

وأشارت الى أن كل رواية 
احتوت على مواضيع مختلفة، 
الفتــه أن كل روايــة تســرد 
قصــة وأطروحــة وتناقش 
مشــكلة، ومن خاللها نحلل 
نفســية الشخصيات، مبينة 
أن الرفاعــي جعلنــا كقــراء 
أن ندخل في نفســية أبطال 
قصصه ونعيش معها حلظات 
اخلوف والفزع، وأن كل بطل 
من أبطال الرفاعي يعيش عدة 
مشــاعر، ممكن أن نلخصها 

بكلمة خوف.
وعرفت د.ساسي اخلوف 
بأنه شعور، ولكن عند طالب 
الرفاعــي هو ليس شــعورا 
مفــردا ولكــن يتضمــن عدة 
مشــاعر، وقالــت: «فوجئت 
باملشــاعر التــي يحــس بها 
أبطــال الرفاعــي مــن خوف 
والذي تتــراوح درجاته بني 
الضعف والشــدة، حتى في 
بعض األحيان ينسى البطل 
املــكان والزمان الذي يعيش 

فيه».
وأعطت د.ساســي مناذج 

ملشاهدة الڤيديو

د.ساسي: الرفاعي جعلنا ندخل في نفسية أبطال قصصه ونعيش معها حلظات اخلوف والفزع
الرفاعي: حلظة الكتابة ال أفكر باخلوف باعتباره عنصرًا من بناء العمل القصصي إمنا احملرك األساسي ألي كاتب


