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رئيس األركان يبحث مع نظيره البولندي
املواضيع ذات اإلهتمام املشترك

الفريق الركن محمد اخلضر يستقبل اجلنرال راميوند اجنيشاك

بحث رئيس األرك��ان العامة للجيش الكويتي
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن محمد اخل��ض��ر ف��ي مكتبه أمس
اخلميس مع رئيس هيئة أرك��ان القوات املسلحة
البولندية الصديقة اجلنرال راميوند اجنيشاك
املواضيع ذات اإلهتمام املشترك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إنه مت
خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة أهم

األم��ور واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك السيما
املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل تعزيزها
وتطويرها.
وحضر اللقاء سفير جمهورية بولندا الصديقة
ل��دى ال��ب�لاد بافيل ليهوفيتش وم��ع��اون رئيس
األرك��ان العامة لهيئة العمليات واخلطط اللواء
الركن محمد الكندري.

«التوجيه املعنوي» نظمت ندوة عن
املراسالت اإلدارية بني الواقع واملأمول

جانب من الندوة

برعاية رئيس األركان العامة للجيش الفريق
ال��رك��ن محمد خالد اخلضر وبحضور معاون
رئيس األرك���ان العامة لهيئة اإلدارة والقوى
البشرية اللواء الركن بدر العوضي ،نظمت مدرية
التوجية املعنوي والعالقات العامة بالتعاون مع
شركة ميريت لإلستشارات اإلداري��ة واإلعالمية
ندوة نقاشية بعنوان ( املراسالت اإلداري��ة بني
ال��واق��ع وامل��أم��ول ) في كلية مبارك العبدالله
للقيادة واالرك���ان املشتركة  ،حيث ش��ارك في
تقدميها ك��لٍ من عضو هيئة التدريس في قسم
اللغة العربية بكلية التربية األساسية الدكتور
عبدالله الفهيد وعضو هيئة التدريب في قسم
احلاسوب بكلية التربية األساسية الدكتورة
عبير العميري .
وقد تناول املشاركون بالندوة تاريخ الرسالة
اإلدارية األساسية وصفاتها والتي يكون لها منط
واسلوب معني في اخلطابات الرسمية و الغير
رسمية واألخطاء اللغوية الشائعة فيها ومناذج
اخلطابات قدمياً وأهميتها في نقل املعلومة ،

كما شملت الندوة مميزات التراسل اإلكتروني
وقنواته واملخاطر واحللول ودوره في تقليص
ال��دورة الزمنية في املراسالت الكتابية وتوفير
أق��ص��ى درج���ات امل��رون��ة ف��ي حفظ ال��وث��ائ��ق و
حمايتها من القرصنة .
وفي ختام الندوة مت فتح باب النقاش  ،حيث
مت طرح العديد من األستفسارات حول موضوع
ال��ن��دوة  ،وال��ت��ط��رق جل��وان��ب ع��دة ذات عالقة
باملخاطبات الرسمية و التراسل االلكتروني
وم��ا يشكله م��ن أهمية ل��دى مختلف ال���وزارات
واملؤسسات بالدولة وال سيما العسكرية منها.
وحضر الندوة مساعد آمر القوة البرية اللواء
الركن مشعل عبدالله املطيري ورئيس هيئة
احلرس األميري اللواء الركن فهد عبداحلمن الزيد
و آمر سالح اإلش��ارة اللواء الركن حمود عايش
احلسيني و مدير التوجيه املعنوي والعالقات
العامة العميد الركن خالد ناصر اجلطيلي وآمر
س�لاح الدفاع اجل��وي العميد الركن ع��ادل علي
احلافظ وعدد من كبار ضباط اجليش.

األمن والسالمة» شاركت في املؤمتر
اخلليجي األول للرعاية الصحية املستدامة

جناح إدارة األمن والسالمة

ذكر مدير إدارة األمن والسالمة جامعة الكويت خالد
الياقوت انه انطالقا من حرص إدارة األمن والسالمة
الدائم في املشاركة باألنشطة والفعاليات التي تقام
داخل اجلامعة وخارجها في مجال اختصاصها ،فإن
إدارة األمن والسالمة ممثله في قسم السالمة العيادات
الطبية قامت باملشاركة في فعاليات املؤمتر األول
للرعاية الصحية املستدامة في دول مجلس التعاون
حتت شعار (التحديات واالجت��اه��ات املستقبلية )
وال��ذي أقامه مجلس الصحة ل��دول مجلس التعاون
بدولة الكويت بفندق الفورسيزنز في الفترة من 9
  10أبريل اجلاري بحضور وزراء الصحة وممثليوزارات الصحة ب��دول مجلس التعاون ونخبة من
األطباء والفنيني من دول املجلس ،وهدف املؤمتر إلى
تبادل اخلبرات ونتائج البحوث في كافة املجاالت
املتعلقة بالرعاية الصحية املستدامة و مناقشة أبرز

التحديات ووضع احللول املناسبة و إلقاء الضوء علي
االجتاهات املستقبلية في هذا املجال.
وك���ان ج��ن��اح إدارة األم���ن وال��س�لام��ة م��ن ضمن
االجنحة التي ش��ارك��ت باملؤمتر حيث ق��دم العديد
من اخلدمات الصحية املتاحة وكذلك عرض العديد
من البروشورات واملطويات اإلرشادية عن الصحة
وال��س�لام��ة العامة وال��وق��اي��ة م��ن االم����راض ،وك��ان
اإلقبال كبير من قبل احلضور وأش��اد اجلميع مبا مت
تقدميه بجناح اإلدارة من خدمات صحية وإجابة على
استفسارات احلضور واملشاركني من دول مجلس
التعاون اخلليجي .وأكد مدير إدارة األمن والسالمة
أن اإلدارة تعمل على مزيد من التواصل مع اجلهات
اخلارجية ذات الصلة لتقدمي كل ما هو مفيد ألبنائنا
وبناتنا الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس
واملوظفني وجميع مرتادي اجلامعة.
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محليات

الرفاعي :األداء الواثق للضباط في مواجهة التحديات يبشر بتأهيل أجيال قادرة على اإلجناز والتطوير

«احلرس الوطني» يختتم مترين « Cpxنصر
 »17مبشاركة  8دول و 13جهة محلية

الفريق هاشم الرفاعي مع القادة املشاركني

أك��د وك��ي��ل احل���رس الوطني الفريق
الركن مهندس هاشم الرفاعي أن إقامة
التمارين العسكرية الكبرى ذات املشاركة
الواسعة تعزز قدرات احلرس الوطني في
أداء رسالته الوطنية بحفظ أمن الوطن
واستقراره ومساندة أجهزة الدولة في
عملها مبواجهة حاالت الطوارئ.
جاء ذلك في ختام مترين مراكز قيادة
احلرس الوطني « Cpxنصر  « 17الذي
أقيم برعاية الشيخ مشعل األحمد نائب
رئيس احلرس الوطني ،في معسكر سمو
الشيخ سالم العلي على م��دى أسبوع
مب��ش��ارك��ة وزارت����ي ال��دف��اع والداخلية
واإلدارة العامة لإلطفاء وعشر جهات
حكومية أخرى في دولة الكويت ووفود
من أمريكا وبريطانيا وفيتنام والصني
واألردن وتركيا وفرنسا وإيطاليا.
وشكر الفريق الرفاعي الوفود املشاركة
ف��ي التمرين م��ن داخ��ل وخ���ارج الكويت
وأبلغهم حتيات القيادة العليا للحرس
ال��وط��ن��ي ممثلة ف��ي سمو الشيخ سالم
العلي رئيس احلرس الوطني ،و الشيخ
مشعل األحمد اجلابر الصباح نائب رئيس
احل��رس الوطني ،مؤكدا اعتزاز القيادة
بالنتائج التي حققها التمرين بفضل
التخطيط واإلع���داد اجليد له على مدى
عدة أشهر من املوسم التدريبي ،وكذلك
التعاون ونقل اخلبرات ومحاكاة التجارب
املتميزة للمؤسسات العسكرية في الدول
الشقيقة والصديقة .
وقال إن التمرين سعى من خالل ورش
العمل واالجتماعات التنسيقية إلى فتح
قنوات التواصل مع ال��وزارات والهيئات
للعمل ب��وت��ي��رة أس���رع وب���روح الفريق

الواحد خ�لال مواجهة األزم��ات وح��االت
الطوارئ  ،مشيرا إلى تفعيل عملية التحكم
والسيطرة من خالل شبكة متطورة من
االتصاالت تعتمد على أفضل ما أفرزته
التكنولوجيا احلديثة من أجهزة ومعدات
وبرامج ذكية جلمع وحتليل املعلومات
وإرسالها إل��ى مراكز العمليات التخاذ
القرارات املناسبة.
وأب��دى سعادته بقدرة الضباط على

مواجهة التحديات بأداء واثق مما يبشر
بتأهيل أجيال من القادة قادرة على اإلجناز
واس��ت��م��رار حركة التطوير ف��ي احل��رس
الوطني.
من جانبه  ،أكد مدير التمرين املعاون
للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح
شجاع فالح جن��اح التمرين في حتقيق
أهدافه السيما بتكريس التعاون والتنسيق
مع أجهزة ال��دول��ة  ،مشددا على أهميته

كذلك في رفع االستعداد القتالي وإكساب
القادة أساليب حل املعاضل وإدارة األزمات
على اختالفها بخبرة واحتراف  ،متاشيا
مع اخلطة االستراتيجية للحرس الوطني
« 2020األم��ن أوال» التي تولي التدريب
والتأهيل أهمية قصوى.
وفي اخلتام كرم وكيل احلرس الوطني
الوفود املشاركة وقدم لهم الهدايا والدروع
التذكارية.

الرفاعي يكرم أحد املشاركني في التمرين

جامعة الكويت تختتم مجموعة من الدورات التدريبية املتكاملة
حت��ت رع��اي��ة ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة
للخدمات األكادميية املساندة الدكتور
جاسم الكندري نظم مركز خدمة املجتمع
والتعليم املستمر بجامعة الكويت
ال بقسم البرامج التدريبية حفل
متمث ً
ختام ال��دورات التدريبية املتكاملة وهي
دورات إع���داد م��درب معتمد ومحترف
ودورات إعداد مترجم لغة اإلشارة بثالث
مستويات مبتدئ  -متقدم – متخصص،
وذلك بحضور القائم بأعمال مدير مركز
خدمة املجتمع والتعليم املستمرفاطمة
بهمن ورئيس قسم البرامج التدريبية
هنادي البحوهواحملاضرين في الدورات
د.ع��ب��اس ال��ط��راح وأ.ج��اب��ر الكندري
والدكتور ب��در ال��دوخ��ي ،ومترجم لغة
اإلش��ارة أحمد العمار ،وأهالي احملتفى
بهم.
وأش��اد اخلريج سامي الفضلي بدور
مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر
في نقل املعرفة وتطوير الفرد وحرصه
على بنائه ف��ي ه��ذا املجتمع الكويتي
وال��ذي يعتبر دور كبير وهام وأساسي
يقوم به املركز عن طريقتقدمي مثل هذه
ال���دورات التدريبية بشكل غير ربحي
نسبة إلىبقية اجلهات.
وب��دوره��ا أعربت مدير مركز خدمة
املجتمع والتعليم املستمر فاطمة بهمن
عن شكرهاجلميع القائمني واملنظمني
واملشرفني على هذا املجهود الطيب في
سبيل رفعة املجتمع وأف��راده من خالل
هذه النخبة املتميزة من البرامج املتكاملة
والتي احتفلوا مبخرجاتها.
وم��ن جهته ت��ق��دم د.ع��ب��اس ال��ط��راح
بالشكر إل��ى خريجي دورات امل��درب
املعتمد واحملترف وأشاد بحرصهم على
االستفادة من هذه الدورات وجديتهم في
تطوير ذاتهم طلبا ً في رفعة املجتمع.
ومن جانبها ألقت ليلى الدالل خريجة
دورة إع��داد م��درب معتمد كلمة رحبت
فيها باحلضور وأعربت عن سعادتها
باالنضمام لهذه الدورات املتميزة.
وعلى هامش احلفل مت عرض فيديو
ألهم اجنازاتطلبة وطالبات دورات إعداد
مترجم لغة اإلشارة ودورات إعداد مدرب
معتمد ومحترف.
وم���ن ج��ه��ت��ه أش����اد اخل��ري��ج دخيل
الدخيل بأهمية تعلم دورة لغة اإلشارة
وحاجتها وتأثيرها على حياة األفراد في
املجتمع وتوجه بالشكر إلى كل القائمني

لقطة جماعية خلريجي دورات إعداد مدرب

تكرمي فاطمة املرجان من دورة إعداد مترجم لغة

