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36 يختتم فعالياته معرض التصميم الهندسي 

احلجرف: كلية الهندسة مصنع املهندسني »بناة« الوطن 
أقــامــت كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت ممثلة مبركز التدريب 
الــهــنــدســي واخلــريــجــن حــفــل ختام 
ــرض الــتــصــمــيــم الــهــنــدســي 36  ــع م
والذي عقد حتت رعاية وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشئون الشباب محمد 
اجلبري وبدعم من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي خالل الفترة من 17-
2019/6/18، في فندق كروان بالزا 

- قاعة البركة.
وأقيم حفل اخلتام بتكرمي الفائزين 
مبسابقة أفضل مشروع من األقسام 
العلمية املختلفة بكلية الهندسة 
والــبــتــرول، حــيــث قــدمــت مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي جائزة بقيمة 
500  دينار كويتي لكل مشروع فائز، 
باإلضافة إلــى جائزة كبرى ألفضل 
تصميم هندسي باسم املرحوم الدكتور 
أحمد بشارة مقدارها 5000 دينار 
كويتي، وذلــك بحضور نائب املدير 
العام ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
الدكتور سالم احلجرف، ومدير إدارة 
الثقافة العلمية مبؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي د.ســـالم العبالني، 
ومــديــر مــركــز التحفيز واملــشــاركــة 
في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
املهندسة منار الراشد، والقائم بأعمال 
عميد كلية الهندسة والبترول د.رائد 
بورسلي، والعميد املساعد للشئون 
الطالبية أ.د. خالد الــهــزاع، ومدير 
مكتب التدريب الهندسي واخلريجن 
د. بدر البصيري، وعدد من القيادين 

وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وقال نائب مدير مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي الدكتور سالم احلجرف: 
» يقولون أن اجليش هو مصنع الرجال 
ونحن نقول أن كلية الهندسة هي 
مصنع املهندسن التي على سواعدهم 
تبنى الــوطــن ويستمر البناء الــذي 
ورثــه لنا اآلبــاء املؤسسن والــذي من 
ضمنهم الدكتور أحمد بشارة )رحمه 
الله( والذي كان أحد مؤسسي جامعة 

الكويت في أواصر الستينات«.
وأكد د. احلجرف على أن مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي دأبـــت على 
احلـــرص بــدعــم أي نــشــاط علمي من 
شأنه أن يطور شباب وبنات الكويت، 
وبدأت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
بدعم معرض التصميم الهندسي منذ 
بــدايــة الــشــراكــة االستراتيجية بن 
املؤسسة وجامعة الكويت وأيضاً منذ 
العام املاضي وللسنة الثانية على 
التوالي باقتراح ومبادرة من مجلس 
إدارة املؤسسة قدمت جائزة املرحوم 
الــدكــتــور أحــمــد بــشــارة حتى تكون 
تتويج ملعرض التصميم الهندسي 

ولتخلق روح املنافسة بن الطلبة.
ــدوره ذكــر القائم بأعمال عميد  وب
كلية الهندسة والــبــتــرول الدكتور 
رائـــد بورسلي أن أي عمل هندسي 

تعليمي يعتمد على أكثر من ركيزة من 
تعليم وحتصيل العلمي وتشجيع، 
وتقدم بالشكر للطلبة على إبداعاتهم 
التي قدموها خالل سنوات دراستهم 
وأعضاء هيئة التدريس الذين أشرفوا 
عــلــى تعليمهم والــشــكــر مــوصــول 
للجهات الــداعــمــة للمعرض وعلى 
رأسهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
إلميــانــهــا العميق بكلية الهندسة 
والــبــتــرول ومبــا تقوم بــه مــن خدمة 

للكويت.
ــر مــركــز  ــدي ـــر م ـــن جــانــبــه ذك وم
ــب الــهــنــدســي واخلــريــجــن  ــدري ــت ال
ـــدر الــبــصــيــري أن هــذا  ــور ب ــت ــدك ال
احلفل هو لتتويج جهود كوكبة من 
املهندسن الذين لوالهم ملا كانت كلية 
الهندسة والبترول، مبيناً أن الكلية 
من أعضاء هيئة التدريس وعمادة 
وجامعة هي خلدمة الطلبة إلنتاجهم 
لتحويلهم مــن طلبة فــي الثانوية 
العامة إلى مهندسن منتجن مبدعن 
يسعون لتطوير دولة الكويت، وهذه 
مهمة سامية لن تكل ولن متل جامعة 
الكويت وكلية الهندسة على اتباعها 
وتطويرها وإن هــذا احلفل ما هو إال 

نتاج أعوام وخبرات متراكمة.
وتـــقـــدم د. الــبــصــيــري بالشكر 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي على 
دعمها لـــ 36 معرض مــا يــعــادل 18 
سنة تقريباً ونتطلع لتعاون مستقبلي 
مستمر ولتطويره، وتــقــدم بالشكر 
جلميع اجلــهــات املنظمة للمعرض 
وللعاملن في مركز التدريب الهندسي 

واخلريجن.
ــس جلنة  ــي ومـــن جــهــتــه ذكـــر رئ
املسابقة والتحكيم الدكتور دعيج 
الركيبي أن اجلــائــزة الــتــي تقدمها 
مــؤســســة الــكــويــت للتقدم العلمي 
أصبحت هدف جلميع مهندسي كلية 
الهندسة والــبــتــرول فأصبح هناك 

منافسة بن الطلبة للفوز واالبداع.
ــاف د. الركيبي قــائــالً: »هذه  وأض
السنة مت عمل تغييرات بسيطة على 

ــزة حيث شــاركــت القطاعات  ــائ اجل
األخــرى مثل القطاع النفطي القطاع 
احلكومي القطاع املصرفي وكذلك 
القطاعات البحثية مثل معهد الكويت 
لألبحاث العلمية ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي باإلضافة للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وتقوم 
الفكرة على عمل موازنة لتقييم القسم 
العلمي بنسبة %70 للبحث، ونسبة 
%30 للمشاركة باملعرض فــزادت 

نسبة املنافسة بن الطلبة«.
أسماء املشاريع الفائزة من كل قسم 
علمي أوالً: قسم الهندسة الكمبيوتر: 
مشروع Smarket من إعــداد الطلبة 
عمر االبــراهــيــم، بــدر الرشيد، أحمد 
املزيدي، علي فؤاد وبإشراف الدكتور 
محمد الكندري، يتكون من 3 أجــزاء 
رئيسية تطبيق iOS وخــادم الويب 
ــة املــشــرف وجــهــاز حتكم  ــوح مــع ل
صغير متصل بعربة ذكــيــة، ميكن 
للمستخدمن التصفح والبحث عن 

عناصر لسوبر ماركت معن ومشاهدة 
العناصر التي يريدونها متوفرة أو 
ال، ثم ميكنهم إضافة أي عناصر إلى 
قائمة املراجعة االفتراضية اخلاصة 
بهم، وميكن للمستخدمن إنشاء أكثر 
مــن قائمة حتقق واحـــدة، وميكنهم 
مشاركتها مع أسرهم أو أصدقائهم أو 

زمالئهم.
ثانياً: قسم الهندسة الصناعية: 
 Down Payment مــــشــــروع
Inventory Model مــن إعـــداد 
الطالبات غدير العلي، سارة العومي، 
ــزي، أســمــاء العتيبي،  ــن ــع شــهــد ال
ــراف األســتــاذ الــدكــتــور محمد  ــإش وب
ــن تطوير  ــارة ع ــب ــــش، وهـــو ع دروي
منــوذج )كمية الطلب االقتصادي( 
للمخزون ليقوم بتغطية الدفعات 
املــقــدمــة واآلجـــلـــة لــشــركــة )كــويــت 
آرك( التي تقوم باستيراد صفائح 
الستينلس ستيل من اخلــارج وميكن 
تطبيق الــنــمــوذج ) منـــوذج الدفعة 

املقدمة للمخزون( على شركات أخرى. 
ثالثاً: قسم الهندسة البترول

 Model Design ـــروع ـــش م
 for Bubble Point Pressure
 Prediction Using
Nanotechnology من إعداد الطلبة 
محمد الديحاني، راشد العبدالهادي، 
ماجد السالم، وبــإشــراف د. أسامة 
العمير، ود. محمد العلي، واملهندسة 
مكية العنزي، واملــشــروع عبارة عن 
استكشاف تأثير اجلسيمات النانوية 
 ،)Pb( على ضغط نقطة الفقاعة
وممــا ال شك فيه أن اإلنتاج مير على 
مرحلتن يصعب التعامل معه فهذا 
هو السبب في أن تأخير )Pb( سيعزز 
انتعاش خــزانــات النفط الــســوداء، 
وتشير نتائج هــذا املــشــروع إلــى أن 
اجلسيمات النانوية تقلل فعلياً من 
ـــادة تركيز Sio2 في  )Pb( مــع زي
السائل، ومت أخذ التأثير االقتصادي 

االجتماعي البيئي بعن االعتبار.

رابعاً: قسم الهندسة امليكانيكية
 MEDICHANIC مـــشـــروع
مــن إعـــداد الطلبة عبدالله مــرزوق، 
عبداللطيف بــســام، يوسف بوزيد، 
ــد، وبـــإشـــراف الــدكــتــور  ــم بــشــار أح
ســرور العتيبي، واملــشــروع عبارة 
عــن نقالة طبية جتعل املــريــض في 
الوضع األفقي لضمان الراحة التامة 
للمريض لها القدرة على تسلق السلم 
وكذلك حرة احلركة على األرض وهي 
سهلة التحكم خفيفة الوزن وتتخطى 

العقبات.
خامساً: قسم الهندسة الكيميائية
 SeaShell Medicine مشروع L
من إعــداد الطلبة براك العتيبي، علي 
احلـــداد، صالح العوضي، بإشراف 
الــدكــتــور بـــدر الــبــصــيــري، ويــهــدف 
ــى إعـــادة تصنيع قشور  املــشــروع إل
الــربــيــان إلنــتــاج مـــادة اجليتوسان 
القيمة وبنقاوة عالية الستخدامها في 

املجال الطبي.
ســادســاً: قسم الهندسة املدنية: 
 BOUBYAN NANO مــشــروع
ــداد الطالبات  SOILTECH من إع
حصة الغربللي، غالية املضيان، 
فاطمة الــصــبــاح، فاطمة الهاجري، 
بإشراف الدكتور وليد عبدالله، وم. 
هاني أمن، واملشروع عبارة عن تطوير 
اجلزر وتعتبر جزيرة بوبيان واحدة 
من أكبر فضائل الكويت غير املستغلة 
وهي متتاز بتربتها الطينية التي تصل 
إلــى عمق 25 م حتت سطح األرض، 
وتخلق التربة الطينية العديد من 
املخاطر اجليوتقنية املتمثلة في فشل 
حتمل األساسات واالستمرار املفرط 
في هبوط التربة مع الزمن، ويعمل هذا 
املشروع على دمج تكنولوجيا النانو 
في الهندسة اجليوتقنية وفي حتسن 
تربة بوبيان بطريقة مستدامة عن 
طريق زيادة قوة التربة واستقرارها، 
ودرس املشروع حتسن تربة بوبيان 
بإضافة نسب مختلفة من السيليكا 
بحجم النانو واجلير احلــي، وأثبت 

هذا املشروع جناحه في حتسن تربة 
ــى تــربــة قوية  بــوبــيــان الضعيفة إل
متماسكة قـــادرة على حتمل أحمال 

البناء. 
سابعاً: قسم الهندسة الكهربائية

مشروع iSort من إعداد الطالبات 
ــارة جمعة، جمانة  فــريــال غــنــوم، س
الكندري، خديجة الكندري، وبإشراف 
الدكتور عبدالله القالف، واملشروع 
عبارة عن آلة أوتوماتيكية تعتمد على 
آليات كهربائية وميكانيكية فهي تقوم 
بفرز النفايات على حسب نوع مادتها 
مثل املعادن والــزجــاج والبالستيك، 
وذلك لتقليل األيدي العاملة ولتوفير 
الوقت واجلهد، وتكمن أهمية هذه اآللة 
في أنها اخلطوة األولــى قبل عملية 
إعــادة التدوير لذلك يجب أن يكون 

الفرز دقيق وناجح.
ــوم الــدكــتــور أحمد  ــرح ــزة امل ــائ ج
بشارة وفاز باجلائزة الكبرى ألفضل 
تصميم هندسي باسم املرحوم الدكتور 
أحمد بشارة ومقدارها 5000 دينار 
كويتي، مشروع SimplySign من 
إعداد الطلبة محمد سيد، محمد الفيلي، 
ـــا، وبـــإشـــراف الــدكــتــور  حــســن رض
خالد الزامل، واملهندس أحمد حماد، 
ــروع عــبــارة عــن نــظــام يسهل  ــش وامل
التواصل بن الصم في الكويت وباقي 
أفـــراد املجتمع، حيث يــقــوم النظام 
بترجمة الكالم إلى لغة اإلشارة، فيقوم 
املستخدم بإدخال الكالم إما صوتاً أو 

بالكتابة لترجمته إلى لغة اإلشارة.
جدير بالذكر أن معرض التصميم 
الــهــنــدســي ينظمه مــركــز الــتــدريــب 
الــهــنــدســي واخلــريــجــن فـــي كلية 
الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
في نهاية كل فصل دراســي ويهدف 
املعرض إلى قياس قدرة املهندس على 
العمل وقياس إمكانية جتاوبه مع 
سوق العمل، ويساعد املهندس على 
اكتشاف جديد أو يحقق تقدماً علمياً 
في تخصصه، ويبرز املعرض قدرات 
ومــهــارات املهندس اخلريج، وأيضاً 
ظهور مشاريع متميزة ذات كفاءات 
عالية للوصول إلى بــراءة االختراع، 
ويسلط املــعــرض الــضــوء اإلعــالمــي 
لظهور بذرة اختراع أو اكتشاف علمي، 
ــداع  ويــوفــر بيئة محفزة لثقافة اإلب
وتطبيق احلــلــول التكنولوجية في 
احلياة العملية بطريقة سهلة وممتعة، 
ــات مهندسي  ــاق ــك تــوظــيــف ط ــذل وك
املستقبل واالســتــفــادة مــن أفكارهم 
وابــتــكــاراتــهــم، كــمــا يــحــث املــعــرض 
الــطــالــب على البحث عــن املعلومة 
العلمية التي تفيد املشروع، وتنمية 
التعاون واملناقشة العلمية بن أعضاء 
الفريق اجلماعي، ويشجع املعرض 
الطلبة على إبراز إجنازاتهم العلمية 
وتوثيقها تقديراً جلهودهم ومثابرتهم 

في التحصيل العلمي.

املطيري:  تذليل العقبات لتنفيذ 
عقود النظافة اجلديدة 

ـــاف والــشــؤون  ــر األوق بــنــاًء على توجيهات وزي
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة 
ومتابعة واشــراف مدير عام البلدية املهندس أحمد 
املنفوحي لتحسن ورفع كفاءة مستوى النظافة في 
مختلف احملافظات، عقدت جلنة النظافة العامة ببلدية 
الكويت اجتماعها صباح أمــس  مع ممثلي شركات 
التنظيف التى مت التعاقد معها مؤخرا والبالغة 17 
عقد  للوقوف على جاهزية واستعداد تلك الشركات 
متهيدا لبدء العمل في تنفيذ  تلك العقود واملقرر في 

احلادي عشر من شهر أكتوبر املقبل.
ــد رئيس اللجنة نائب املدير العام لشؤون  وأك
قطاع اخلدمات خلف املطيري خالل ترأسه االجتماع 

أهمية إلــتــزام شركات التنظيف باملواعيد احملــددة 
لتسليم  80 باملئه من االليات واملعدات قبل شهر من 
البدء في تنفيذ عقود النظافة اجلديدة طبقا للبنود 
املنصوص عليها، فضال عن تذليل كافة العقبات التي 
أبدتها بعض ممثلي الشركات السيما حتديد مواقع 
التشوينات . وبن املطيري بأنه جــاري العمل على 
حتديد مواقع التشوينات بالتنسيق مع إدارة التنظيم 
العمراني بالبلدية  فور االنتهاء من استالم جميع 
الطلبات املقدمة من الشركات ألماكن التشوين محددا 
بها إحداثيات املوقع والكروكي متهيدا التخاذ كافة 
اإلجراءات املطلوبة من قبل إدارة التنظيم لالنتهاء من 

تسليم تلك املواقع للشركات في أسرع وقت ممكن.

برعاية وحضور رئيس األركان

كلية علي الصباح العسكرية تفتتح ميدان الشهيد 
»اللواء عبدالوهاب املزين« للرماية

برعاية وحضور رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر، 
افتتح صباح أمــس بكلية علي الصباح 
العسكرية ميدان الشهيد )اللواء عبدالوهاب 
املزين ( للرماية، وبإشراف هندسة املنشآت 
العسكرية، وكـــان فــي استقباله حلظة 
وصــولــه مدير إدارة املــشــاريــع بهندسة 
املنشآت العسكرية العميد الركن غازي 
دهيم الظفيري ومساعد آمــر كلية علي 
الصباح العسكرية العميد الركن خالد 

شجاع العتيبي وعدد من ضباط الكلية  .
بعد ذلك قام مساعد مدير الكلية بإلقاء 
ــي احلفل  ــراع ــن خــاللــهــا ب كلمه رحـــب م
واحلضور الكرمي، كما قدم ايجاز عن ميدان 
الرماية أوضح من خالله طبيعة العمل في 
امليدان، لرماية البندقية واملسدس، وتوفير 
ــدات الــتــي تساعد  ــع ــزة وامل ــه احـــدث األج
الطلبة الضباط  في تدريبهم على الرماية 
بشكل إحترافي ودقة عالية، حيث مت تأهيل 
مجموعة مــن الــضــبــاط وضــبــاط الصف 
للعمل في هــذا امليدان مع مراعاة شروط 

األمن والسالمة . الفريق الركن محمد خالد اخلضر خالل زيارته كلية علي الصباح العسكرية

استقبلت عميدة كلية العلوم الطبية 
املــســاعــدة بجامعة الــكــويــت أ.د. سعاد 
الفضلي وفـــداً مــن كــنــدا متثل بالعميد 
املساعد مــن كلية اجلونكوين الكندية 
Algonquin college  لشؤون التعاون 
الدولي، وذلــك للنظر في تعاون مشترك 
بن الكليتن من ناحية تبادل اخلبرات 
وإنشاء برامج مشتركة بن كلية العلوم 
الطبية املساعدة بجامعة الكويت وكلية 
اجلونكوين الكندية، مشيرة إلى أن هذه 
الزيارات تصب في مصلحة اجلميع ودائما 
ما يستفيد منها الطرفن بتبادل اخلبرات 
نحو مزيد من التطور والرقي على مستوى 
التعليم وخــدمــة البشرية مــن الناحية 

الطبية والعالجية.

العلوم الطبية املساعدة استقبلت وفدا من كندا

الفضلي: نسعى لتبادل اخلبرات وإنشاء برامج مشتركة

جانب من اللقاء

.. وتكرمي بعض الفائزاتتكرمي بعض الفائزين

جانب من احلضور

4 يوليو املقبل 22 يونيو اجلاري حتى  من 

استشاري جراحة التجميل أحمد 
الدنف يزور »املواساة« 

أعلن مستشفى املواساة اجلديد عن زيارة استشاري 
جراحة التجميل الدكتور أحمد الدنف إلى الكفاءات 

الطبية بعيادات جراحة التجميل باملستشفى.
 وبهذه املناسبة عبر االدكتور أحمد الدنف احلاصل 
على دكتواره جراحة التجميل ودكتواره جراحة جتميل 
الوجه والفكن من فرنسا عبرعن سعادته بالزيارات 

املستمرة لدى مستشفى املواساة.
وأشـــاد الــدكــتــور الــدنــف بــاإلمــكــانــيــات املتوفرة 
باملستشفى والتجهيزات مؤكداً أنها على أعلى مستوى 
وبأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية، 
ــدوره يساعد الطبيب ويسهل عليه عمله  وأن هــذا ب

ويلبي كافة متطلبات املرضى في ذات اآلن.
وميتلك الدكتور الدنف خبرة كبيرة  في شد البطن 
والــزنــد واألرداف وشــفــط وحــقــن الــدهــون والفيلر 
والبوتوكس وجتميل الوجه والرقبة واجلفون ورفع 
وتصغير وتكبير الصدر فضالً عن جتميل األنف بدون 
جــرح او عالمات خارجية وجتميل الشفة األرنبية 
واألذن البارزة وجتميل عظام الوجه وضمور أو بروز 
الفك والذقن من جانبها رحبت مديرة تطوير األعمال 
والتسويق في مستشفى املواساة اجلديد علياء السيد 
بالدكتور أحمد الدنف مؤكدة أنه من الكفاءات العلمية 
واألكادميية املميزة في مجال جراحة التجميل وأن 
زيارتة  إلى مستشفى املواساة اجلديد يأتي انطالقاً 
من حــرص اإلدارة على استقطاب الكفاءات الطبية 

د. أحمد الدنفواخلبرات املميزة في مختلف التخصصات الطبية.


