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املخرج علي وحيدي متحدثا

عدد من الشباب املشاركني بأعمال فنية في املهرجان

(ريليش كومار)

عبدالستار ناجي وبدر محارب وعلي وحيدي خالل املهرجان

وحيدي :املهرجان تأكيد على أن الشباب هم النبض احلقيقي لبناء املسيرة السينمائية في الكويت

«األفالم الروائية القصيرة» ..منبر حضاري إلبراز القدرات اإلبداعية لدى الشباب
عبداهلل العليان

حتت رعاي���ة نائب املدير
العام لشؤون الشباب في الهيئة
العامة للشباب والرياضة أحمد
اخلزعل ،انطلقت مساء أول
من أم���س ،فعاليات مهرجان
األف�ل�ام الروائي���ة القصيرة
للش���باب الذي ينظمه قطاع
الش���باب ،الختي���ار أفضل
مشروع س���ينمائي متكامل
لألفالم الروائي���ة القصيرة
للش���باب ،وتستمر املسابقة
خالل الفت���رة من  26الى 28
ديسمبر اجلاري.
وفي ه���ذا الس���ياق ،قال
نائب رئيس فريق مش���روع
ش���غل أوقات الف���راغ لدى
الش���باب في الهيئ���ة العامة
للش���باب والرياضة املخرج
علي وحي���دي« ،إن انطالق
فعاليات املهرجان يعد منبرا
حضاريا وثقافيا وفنيا إلبراز
القدرات واإلبداعات الشبابية
في املج���االت الس���ينمائية
الشبابية».
وأض���اف وحي���دي ،أن
املهرج���ان يعط���ي الفرصة
للشباب للتعبير عن ابداعاتهم
وافكارهم وقدرتهم على صناعة
س���ينما كويتية مستقبلية
هادفة ،ويؤكد أن شبابنا هم

فريق عمل األفالم

مشهد من فيلم «تذكرني»

العنزي :نطمح
إلنشاء شركة
متخصصة إلنتاج
األفالم والوصول إلى
صاالت السينما بفيلم
من إنتاجنا

مكافآت التشغيل اجلامعي
في حسابات الطلبة األسبوع اجلاري
كشف مدير إدارة الرعاية االجتماعية بعمادة شؤون
الطلبة باالنابة وائل العبيد عن ارسال جميع كشوفات
أسماء الطلبة املسجلني في نظام التشغيل الطالبي من
الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي  2016 -2015الى
إدارة الشؤون املالية على أن تصرف املكافأة لهم خالل
األسبوع اجلاري.
وقال العبيد ان عدد املس���جلني في نظام التشغيل
الطالبي بلغ  250طالبا وطالبة تقريبا ،مبينا أن اجلامعة
تس���عى دائما الستثمار وقت فراغ الطالب فيما يعود
عليه بالنفع والفائدة واس���تغالل قدراته وامكاناته،
ولترسيخ مبدأ أهمية العمل لدى الطلبة.
وأوضح ان إدارة الرعاية االجتماعية حريصة على
االنتهاء من جميع اإلجراءات اإلدارية واملالية بني عمادة
شؤون الطلبة وإدارة الشؤون املالية بشأن صرف مكافآت
التشغيل الطالبي خالل الفصل الدراسي األول.

اجلامعة األميركية تواجه «قرصنة
الهواتف الذكية وحماية البيانات»
آالء خليفة

استضاف مركز العلوم واألبحاث املعلوماتية والهندسية
( )RISEفي اجلامع����ة األميركية في الكويت ندوة حتت
عنوان «قرصنة الهواتف الذكية وحماية البيانات» قدمها
مؤس����س موقع « »KuwaitHackers.comباسل العثمان،
وحضرها عدد كبير من أساتذة وطلبة اجلامعة ،باإلضافة
إلى املهتمني بدراسة البرمجيات من عموم اجلمهور.
وافتتح الندوة رئيس مركز ( )RISEد.أمير زيد بكلمة
ترحيبية أكد فيها «ضرورة توفير فهم سليم للتهديدات
املباشرة التي قد يتعرض لها مستخدمو الهواتف الذكية»،
متطرقا لعدة إرش����ادات الس����يما فيما يخص التقنيات
الوقائية ضد محاوالت القرصنة وضمان حماية البيانات،
حيث ش����دد الزيد على «أهمية اإلملام بأساليب االختراق
احملتملة» ،الفتا إلى انن����ا «نعيش في عالم يعتمد على
التكنولوجيا بش����كل كبير ،وتواصلنا املستمر يتضمن
الكثير من نقاط الق����وة ،لكنه أيضا يخلق نقاط ضعف
جديدة ينبغي علينا أن نكون ملمني بها».
وأضاف« :الهدف من هذه احملاضرة هو تطوير املقدرة
على التعامل مع التهديدات البرمجية التي قد نكون عرضة
لها جماعيا أو كأفراد» .وكانت تضمنت الندوة نقاشا تفاعليا
مع باسل العثمان مؤسس موقع «»KuwaitHackers.com
ال����ذي قدم جتربة حية لعملية اختراق الهواتف النقالة،
فضال عن شرحا تفصيليا ألساليب تأمني الهواتف الذكية،
مش����يرا إلى أن «املعلومات الس����رية لبطاقات االئتمان
والصور وامللفات الصوتية والرسائل الشخصية قد تكون
جميعها عرضة للقرصنة ،إن ل����م يتم اتباع اإلجراءات
الوقائية من التهديدات احملتملة» ،مضيفا «اننا أصبحنا
اآلن نعي����ش حياتنا عمليا على اإلنترنت ،لذلك يتوجب
علينا فهم املخاطر التي قد ينطوي عليها ذلك» .ويشار
إلى ان العثمان حاصل على درجة املاجس����تير في علوم
احلاسب اآللي مع التخصص في أمن الكمبيوتر من جامعة
هيرتفوردشاير ،وهو حاليا مرشح لنيل درجة الدكتوراه
في حماية البيانات من جامعة دي مونتفورت في ليستر،
باململكة املتحدة .وباإلضافة إلى عمله كمدرس للقرصنة
وخبير في اختبارات االختراق ،تشمل اهتماماته البحثية
أيضا حتليل البرامج الضارة لكشف التسلل والوقاية.

..وأحد مشاهد فيلم «من اجلانب اآلخر»

النبض احلقيقي لبناء املسيرة
السينمائية الشبابية.
موضح���ا ،وم���ن ه���ذا
املنطلق ترعى الهيئة العامة
للرياضة املهرجان الشبابي
إميانا منها بأن الش���باب هم
صناع املستقبل السينمائي
في البالد ،متقدما بالشكر إلى
راعي املهرج���ان نائب املدير
العام لشؤون الشباب احمد
اخلزعل ،والى مدير عام الهيئة
العامة للرياضة الشيخ أحمد
املنصور والى وزير اإلعالم
ووزير الدولة لشؤون الشباب
الشيخ سلمان احلمود لدعهم
الدائم لألنشطة الشبابية في
املج���االت املختلفة ،وجميع
الشباب املشارك في املهرجان

وأعضاء اللجنة الفنية وجلنة
التحكيم.
من جهت���ه ،حتدث محمد
عوي���د العن���زي نيابة عن
أعض���اء الفريق الش���بابي
املش���ارك في املهرجان قائال،
إن عدد األفالم التي عملنا عليها
خالل املهرجان  6أفالم قصيرة
منها فيل���م «حلظة غضب»
الذي يتناول الغضب والندم
على التصرفات التي حتدث
اثناءه ،وأم���ا الفيلم الثاني
«من اجلانب اآلخر» فقد القى
استحسان الكثيرين ،وحتدث
عنه بعض الكتاب ووصل عدد
مشاهداته ألكثر من  100ألف
مشاهدة ،وتدور قصة الفيلم
حول اإلمياءات احلركية ولغة

من فيلم «الزولية»

اجلسد.
وبني العن���زي أن الفيلم
الثالث «أجمل ثالث حروف»
والذي حاز في أول أيامه أكثر
من  3ماليني مش���اهدة وهو
بسيط في رسالته ويتحدث
عن نعمة وجود الوالدين في
حياة األبناء ،مناشدا األبناء
بر الوالدين قبل أن تزول تلك
النعمة واالستفادة منها قبل
فقدانها وذلك في شكل رسالة
إنس���انية ،وقد القى الفيلم
استحسانا كبيرا من اجلمهور،
موضحا أن الفيلم الرابع «أول
يوم» يتحدث عن سوء الظن
باآلخرين وعواقبه الوخيمة،
خاصة في أول يوم من شهر
رمضان املبارك ،فيما تناول

الفيلم االخير «بيتي»
مأساة غزة ووقوف الدول
العربية إلى جوارها وتقدميها
للغذاء والدواء ألهالي القطاع
املنكوب ،ليقدم رس���الة إلى
اجلمي���ع مفادها ب���أن غزة
حتت���اج إلى األم���ان وليس
الغذاء وتواجه احملتل مبفردها،
مبينا أن الكثير من األشخاص
طالب���وا بترجمة هذه األفالم
وبالفعل متت ترجمتها ،الفتا
إلى أن هناك برنامجا كوميديا
حتت اسم «استفهام» يتحدث
بطريقة كوميدية عن عادات
وتقاليد املجتمع.
ولف���ت العن���زي إلى أن
مش���اركتهم ف���ي املهرجان
شيء جميل خاصة أن الهيئة

حت���اول أن تس���اهم وحتفز
الش���باب وتدعمهم وتطور
من إمكانياتهم لألفضل ،مبديا
سعادته في املشاركة ،والشعور
بروح املنافسة واتاحة الفرصة
لعرض األفالم أمام اجلمهور،
مش���يرا إلى انهم يطمحون
إلى أن تكون لديهم ش���ركة
متخصصة إلنت���اج األفالم،
كم���ا أن حلمهم هو الوصول
إلى صاالت السينما بفيلم من
إنتاجهم.
هذا وتضم جلنة حتكيم
األفالم املشاركة كل من الناقد
الصحافي عبدالستار ناجي
رئيسا ،بدر محارب عضوا،
املخ���رج ص���ادق بهبهان���ي
عضوا.

محمد العنزي
عبداهلل العنزي
عبداهلل عاجل
عبدالهادي عاجل
عبدالعزيز بدر
احمد العازمي
خالد املبارك
محمد املطيري
خالد خليفة
ناصر العنزي
علي القطان
عيسى دياب

األفالم املشاركة
«حلظة غضب»
«من اجلانب اآلخر»
«أجمل ثالث حروف»
«االنطباع األول»
«أول يوم»
«هذا بيتي»
«بني احلرب والسالم»
«تذكرني»

«بوكسهل» نظمت «كوني قوية»
إلنهاء العنف ضد املرأة

تكرمي بلسم األيوب على هامش احلملة

بالتزامن مع اليوم العاملي حلقوق االنس����ان واليوم
الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة املوافق  25نوفمبر
من كل عام ،استضافت كلية بوكسهل الكويت حملة «كوني
قوية» التابعة لألمم املتحدة والتي نظمتها مجموعة من
سيدات املجتمع الكويتي مبساهمة فعالة من بلسم األيوب
بطلة الكويت في رياضة املبارزة والتي قامت مش����كورة
بالتنسيق واالهتمام بكافة األمور الفنية واالكادميية.
تضمنت احلملة أنشطة توعوية معنية بإنهاء العنف
ضد النساء والفتيات وسلسلة من البرامج التوعوية التي
كان لكلية بوكسهل الكويت للبنات احلظ األوفر برعايتها
واحتضانها في مبناها خالل ثالث أيام متتالية في الفترة
بني  14و 15و 16ديسمبر اجلاري.
ومت تنظيم سلسلة من احملاضرات وورش عمل قدمتها
مجموعة من النساء املميزات في املجتمع الكويتي والالتي
شققن طريقهن مبجهودهن الش����خصي .كانت أعمالهن
لها أثر بارز في اإلس����هام بتعزيز دور املرأة في املجتمع
واالس����تفادة من طاقاتها وقدراتها على انش����اء مجتمع
نسائي متفتح وقوي.
انطلق اليوم األول بسلس����لة م����ن الفعاليات وأولها
محاضرة بعنوان «قراري مس����تقبلي» قدمتها شيماء بن
حسني وهي سيدة أعمال ومبدعة اجتماعية .أما السيدة
منى العرفج وهي س����يدة أعمال مهتم����ة بالتدريب على
علم تأمل الراجا يوجا فقدمت ورش����ة عمل تهدف ملعرفة
اسرار التأمل وس����يادة النفس ،كما حاضرت املالزم أول
فاطمة البوحسن عن دراسة السلوك وحماية الفتاة ضد
التحرش والعنف اجلسدي ،وهي ضابط في قسم األنشطة
والزيارات االجتماعية.
في الي����وم الثاني ،قامت الكلية باس����تضافة الفنانة
والرسامة الكندية ميشيل فايفر والتي قامت بعمل ورشة
للطالبات عن العالج بالفنون والتي تعمقت مبعرفة خفايا
النفس واطالق العنان لها عن طريق األلوان وحترير ما يجول
باخلاطر عن طريق تشكيله برسومات عشوائية.
أما في اليوم األخير فقامت مجموعة مميزة من املتحدثات
مثل بلسم األيوب بطلة املبارزة واملهتمة بالشؤون الرياضية
بالتحدث عن أثر الرياضة في شخصية النساء األمر الذي
يجعلهن أكثر قوة وأقدر على الدفاع عن أنفسهن وتكوين
ذاتهن ،كما قامت د.ملياء شعبان وهي أخصائية التغذية
االكلينيكية بشرح أهمية الطعام بتوازن النفس واجلسد
والفيتامينات التي يجب احلصول عليها من الطعام اليومي
للحصول على عقل وجسم س����ليمني .وختمت بعد ذلك
فاطمة مبارك سلس����لة احملاضرات بالتحدث عن التفكير
االيجاب����ي ومدى تأثيره على ال����روح والبدن ودوره في
تكوين شخصية ايجابية للمرأة.
اجلدير بالذكر أن فاطمة مبارك هي مدربة معتمدة في
مجال التدريب على التنفس االيجابي والطاقة احليوية.

