
اخلدمات االجتماعية والنفسية 
في »التربية« أقامت معرض »متواجدون ألجلك«

ريا�ض عواد

م��ن ضمن أنشطة ال��رك��ن اإلع��ام��ي إلدارة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية أقامت اإلدارة 
معرض »متواجدون ألجلك« في مدخل مبنى رقم 
١ بديوان وزارة التربية، وضم أنشطة اخلدمات 
املقدمة من إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية.

وقالت كبير االختصاصيني النفسيني في 
إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية ورئيس 
الركن اإلعامي في اإلدارة ضياء التركيت أن 
اإلدارة حترص مع بداية كل عام دراسي جديد 
على إقامة هذا املعرض حتت شعار »متواجدون 
ألجلك، لتعريف اجلمهور باألقسام املختلفة 
في اإلدارة وال��رد عن أي استفسارات متعلقة 
ب���اإلدارة، س��واء من قبل اجلمهور أو اإلدارات 
املختلفة في ال���وزارة، باإلضافة إل��ى تعريف 
أولياء أمور الطاب بالدور الذي تقوم به اإلدارة 
في مساعدة الطلبة باملدارس على م��دار العام 

الدراسي.
وأوضحت التركيت أنه مت استحداث الركن 
اإلعامي في اإلدارة منذ العام الدراسي املاضي 
2017/2016 ، بهدف التعريف بأنشطة اإلدارة 

فيصل املقصيد ومنسقو املعرض املختلفة في املناسبات املختلفة في الوزارة.

جمعية إجناز الكويتية  تعني رئيسيا تنفيذيا جديدا 
أعلنت جمعية إجن��از الكويتية ع��ن تعيني ليلى 
املطيري رئيسا تنفيذيا للجمعية. تنضم املطيري 
إلجناز حاملة في جعبتها سنوات من اخلبرة ومهارات 
القيادة تؤهلها وبشدة لرئاسة اجلمعية والعمل على 
حتقيق أهدافها وطموحاتها التي تأسست ألجلها. 
كما ستسهم من خال درايتها بكيفية إدارة الشركات 
والعامات التجارية وكذلك خبرتها في قطاع االتصال 
املؤسسي في إثراء عمليات إجناز الكويت على املدى 

الطويل. 
ولكونها أح��د رواد األع��م��ال، تؤمن ليلى املطيري 
مببدأ ري��ادة األع��م��ال وتعمل بقوة على تعزيز هذا 
املفهوم وسط جيل الشباب. ستقوم املطيري مبساعدة 
الشباب الكويتي الواعد على تنمية مهاراتهم ورسم 
مامح مستقبلهم الوظيفي، وبالتالي تنمية قدرتهم 
على تأسيس وإدارة مشاريعهم اخلاصة والعمل على 
جناحها. تأسست جمعية إجناز الكويتية عام 2005 
كجمعية نفع عام غير ربحية وغير حكومية تقودها 
مؤسسات وش��رك��ات القطاع اخل���اص. وم��ن خال 
الشراكات االستراتيجية مع قطاعي األعمال والتعليم 
في الكويت، ومبساندة من املتطوعني املؤهلني، تقدم 
إجناز برامج تعليمية حول ري��ادة األعمال ومهارات 

القيادة، بهدف بناء مسارات مهنية ناجحة. 
وساهمت جمعية إجن��از الكويتية في تعليم ما ال 
يقل عن 54،336 طالب وطالبة منذ بداية نشأتها في 
العام 2005. وبفضل أكثر من 4،859 متطوع من 

129 مؤسسة تعليمية، تقوم جمعية إجناز الكويتية 
بربط املتطوعني ذوي اخلبرات لتدريب الطلبة من 
خال برامجها. حيث يخضع املتطوعني إلى التدريب 
قبل أن يتشاركوا خبراتهم مع الطلبة لتعزيز جتربتهم 
وأداءه����م كأمثلة وش��واه��د على جن��اح��ات واقعية 

فبالتالي يكونوا هم مصدر اإللهام لدى الطلبة.

ليلى املطيري

اللجنة العليا اجتمعت ووضعت خطتها

  العجمي: تسجيل الفرق ببطولة 
17 أكتوبر املقبل املناظرات مستمر  حتى 

 أعلن مساعد عميد شئون الطلبة لألنشطة الطابية 
الرئيس األعلى لبطولة الكويت املفتوحة للمناظرات 
باللغة العربية الدكتور ثقل العجمي ع��ن فتح باب 
التسجيل للفرق التي تريد املشاركة في البطولة من 17 

سبتمبر ولغاية 17 أكتوبر املقبل.
وأض��اف د. العجمي أن اللجنة العليا اجتمعت عدة 
اجتماعات متتابعة ووضعت خالها اخل��ط��وات التي 
سيتم العمل عليها ومتابعة أعمال اللجان، معلنا أن 
البطولة تقام ألول م��رة بنسخة جديدة على مستوى 
دولة الكويت مبناسبة اختيار الكويت عاصمة الشباب 
العربي للعام 2018/2017،حيث ارتأت عمادة شئون 
الطلبة تنظيم بطولة املناظرات هذا العام بشكل مختلف 
يساعد على زيادة أعداد املشاركني ومينح الطلبة مساحة 
أوسع للمشاركة واختيار فرقهم من مختلف املؤسسات 
التعليمية املعتمدة، وستنطلق من خ��ال ع��دة جوالت 
مبشاركة الطلبة والطالبات م��ن مختلف املؤسسات 
التعليمية، ه��ذا وميكن للطلبة التسجيل في البطولة 
م��ن خ��ال ال��دخ��ول على م��وق��ع ع��م��ادة ش��ئ��ون الطلبة 
HYPERLINK »http://www.sa.kuniv.edu.

com«www.sa.kuniv.edu.com
https://goo.gl/ أو من خ��ال لينك التسجيل

forms/Z7cXxb67DmgjSgs72
 وب��ني د. العجمي أن��ه مت اعتماد اللجان الرئيسية، 
وكذلك مت اعتماد اخلطة الزمنية لبطولة املناظرات، كما مت 
االتفاق علي آلية عمل اللجان ومناقشة اخلطط املقترحة 
لتحقيق مستوي متميز من العمل املنظم والنجاح الذي 
شهدته البطوالت خال األعوام السابقة بحضور املشرف 
العام نبيل املفرح ورئيس اللجنة االدارية نوال الكندري 
ورئيس اللجنة الفنية ضحى الهولي ورئيس اللجنة 

اإلعامية نورة الغنام.
وش���دد د. العجمي على ض���رورة تشجيع الطلبة 
والطالبات للمشاركة في املسابقة وتقدمي كل ما يحتاجه 
املشاركني من امكانيات وتذليل الصعوبات امامهم للبلوغ 
الي الهدف املنشود. ومن جانبه قال املشرف العام على 
بطولة املناظرات نبيل املفرح أن آلية البطولة تختلف عن 
سابقاتها في عدة جوانب منها أن املنافسات تعتمد على 
نظام الدوري وبني فرق طابية يشكلها الطلبة باختيارهم 

ويحق لكل فريق أن يحدد اسما مناسبا لفريقه، 
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ابتكرت كل من املهندسات عائشة سامي الدخيل، روان 
عبدالرحمن ال��ك��ن��دري، زينب ناصرعبدالله م��ن قس��م 
الهندس��ة املدنية بكلية الهندس��ة والبترول بجامعة الكويت 
ابت��كرن ابتك�ارا علم�يا حديثا بعنوان محط�ة النف��ايات 
 Zero (العضويةب استخدام تقنيات الهضم الاهوائي

Waste Plant ( بإشراف د. عبد الرحمن الصليلي.
وأوضحت املهندسة عائشة الدخيل قائلة: لقد تزايدت 
كميه إنتاج النفايات في اآلونة األخيرة بسرعة كبيرة مما 
 Zero ( يؤدي إلى مشكات بيئية خطيرة، ويتعلق مشروع
Waste Plant ( بالنفايات العضوية )مخلفات الطعام( 
في الكويت التي يتم ردمها في مكبات النفايات الغير مهيأة 
صحيا وكيفية تأثيرها على البيئة سلبا من خال توليد 

األبخرة والغازات الضارة بالصحة. 
ومبا أن النفايات العضوية متر بعد فترة من دفنها في 
عملية التحلل الاهوائي فينتج عن ذلك تولد غاز امليثان 
الذي يعتبر من الغازات التي تسبب االحتباس احلراري كما 
أنه قابل لاشتعال وميكن أن يسبب انفجارات كارثية ورغم 
أنه ال يعتبر من الغازات السامة إال أنه يسبب االختناق حتى 

املوت إذا مت التعرض له بكميات كبيرة.
وم��ن جانبها قالت املهندسة روان الكندري: ومب��ا أن 
النفايات العضوية في الكويت تشكل %45 من إجمالي 
النفايات ؛ فاملطلوب التعامل مع هذه الكمية الهائلة بأكبر 

قدرة ممكنة من تقنيات الهضم الاهوائي. 
وع��ن طريقة املعاجلة ق��ال��ت :ت��ق��وم محطة املعاجلة 
بالدرجة األولي بإنتاج حمض اخلليك )حمض االسيتيك( 
وهو كاشف كيميائي يستخدم في العديد من الصناعات 
منها األحبار واألصباغ والعطور كما يستخدم في صناعة 
املبيدات احلشرية ويعتبر حمض اخلليك املكون األساسي 
للخل واإلضافات الغذائية )املواد احلافظة(، وقد قدر الطلب 

العاملي عليه بنحو 6.5 مليون طن سنويا.
عليه لقد مت تصميم احملطة الستيعاب مليون طن سنويا 
م��ن النفايات العضوية ليكون صديق للبيئة دون أي 

مخلفات أو انبعاثات وذلك بسبب تفاعل امليثان مع ثاني 
أكسيد الكربون إلنتاج حمض اخلليك كمادة خ��ام ميكن 

تصديرها واستخدامها في صناعات مختلفة.
أما املهندسة زينب عبدالله فقالت: هدف املشروع إيجاد 
احلل األمثل للتخلص من النفايات العضوية بطريقه بيئية 
واقتصادية وقابلة للتطبيق وأيضا إطالة عمر املرادم بسبب 
عدم وجود النفايات العضوية فيها ومبا أن مرحلة فصل 
النفايات العضوية عن غيرها تعتبر من أصعب املراحل، 
فمن املستحسن أن تبدأ حكومة دول��ه الكويت بتوفير 
حاويات خاصه للمخلفات العضوية لكل بيت وأي منشأة 

أخرى.

ومن املهم أيضا اإلع��ان عن هذه احلاويات للمستخدم 
وال��ب��دء بحمات توعوية تبني م��دى خ��ط��ورة النفايات 
العضوية إذا لم يتم تعامل معها بشكل جيد، وفي حال عدم 
التزام املستخدم بفصل املخلفات العضوية عن غيرها يتم 
تطبيق غرامة مالية وبهذا سيسهم اجلميع في نظافة البيئة 

وتوفر حياة صحية.
وف��ي اخل��ت��ام ش��ك��رت املهندسات املبتكرات الدكتور 
املشرف على املشروع د.عبدالرحمن الصليلي ملا قدمه من 
جهد مخلص ودع�م دائم لنا، كما نتق��دم بخالص الشك��ر 
واالمتنان للدكتورة أماني بوقماز على جهودها الطائلة 

وعطائها املتواصل.

باستخدام تقنيات الهضم الالهوائي

خّريجات »هندسة البترول« قدمت ابتكارا علميا 
بعنوان »محطة النفايات العضوية«

رئيس جامعة أستراليا الوطنية: نتطلع 
لتأسيس مركز محاضرات بالتعاون مع الكويت 

 أع��رب رئيس جامعة استراليا الوطنية غاريث 
ايفانز ع��ن رغبته ف��ي ال��ت��ع��اون م��ع دول���ة الكويت 
لتأسيس مركز محاضرات في استراليا يعنى بالثقافات 
واحلضارات العربية وليكون جزءا من مركز الدراسات 

العربية واالسامية التابع للجامعة.
 وقال ايفانز ل� )كونا( أمس االثنني قبيل مباحثات 
سيعقدها م��ع مسؤولي وزارة التربية والتعليم 
الكويتية ان مركز الدراسات العربية واالسامية في 
جامعة استراليا الوطنية »ه��و االكبر من نوعه في 
الشطر اجلنوبي من الكرة االرضية« ويخرج نحو الف 
طالب سنويا في مجاالت التاريخ والعاقات الدولية 

والعلوم السياسية والثقافة.
 واض��اف ان املركز يتضمن برنامجني للثقافتني 
التركية والفارسية لكنه ال يتضمن برنامجا مخصصا 

للثقافة العربية حتى االن.
 واوض��ح ان التعاون بني دول��ة الكويت وجامعة 
استراليا الوطنية سوف »يركز على القاء احملاضرات 
وتبادل الطلبة واملوظفني او على سبيل املثال عقد 

محاضرة سنوية باسم دولة الكويت.
 وقال ايفان »ستكون فرصة للحوار اجلاد والتفاهم 

بشأن قضايا الشرق االوسط الرئيسية«.
 ومن املقرر ان يلتقي رئيس اجلامعة األسترالية 
يرافقه مدير مركز الدراسات العربية واإلسامية في 
اجلامعة البروفيسور أمني سيكل وزير التربية ووزير 

التعليم العالي محمد الفارس.
 يذكر ان جامعة أستراليا الوطنية تعد اجلامعة 
األول��ى على مستوى أستراليا وحتتل املرتبة ال22 
على العالم وفقا لتصنيف )كواكواريلي سيموندز( 

لعام 2017.

رئيس جامعة أستراليا الوطنية غاريث إيفانز

 محطة النفايات العضوية

أعلنت إدارة السراج املنير التابعة لوزارة 
األوق���اف والشئون اإلسامية باالكتفاء 
باألعداد التي تقدمت بتسجيل أسمائهم في 
الفصل الدراسي األول من أبنائها وبناتها 
في جميع مراكزها ؛ وذلك في الفترة من أول 

سبتمبر وحتى العشرين من نفس الشهر.
وصرح مدير إدارة السراج املنير مرزوق 
الهيت أن مراكز السراج املنير بلغ عددها 
ستة وعشرين مركزا موزعة على اثنا عشرا 
مركزا للبنني وأربعة عشرا مراكز للبنات، 
بعد أن ب��دأت مبركزين فقط، وباإلضافة 
إلي مركز الريادة الذي مت افتتاحه حديثا، 
ويعد هذا املشروع التربوي من املشاريع 
املهمة لوزارة األوقاف والشئون اإلسامية 
بدولة الكويت حيث إعداد الناشئة ليكونوا 
عناصر فعالة في املجتمع من خال مناهج 
وبرامج إدارة السراج املنير،التي جمعت 
بني اجلانب الشرعي واجلانب السلوكي 
وال��ت��رب��وي والترفيهي ب��ص��ورة تربوية 
دعوية علمية متوازنة، وق��د ج��اء الدعم 
للدفع بهذا املشروع نحو النجاح بفضل الله 
– عز وجل – وجهد املخلصني القائمني على 

هذا املشروع التربوي الكبير.
أهداف مراكز السراج املنير

 وأض����اف ال��ه��ي��ت أن م��راك��ز ال��س��راج 
املنير ج��اءت ضمن هيكل وخطة وزارة 
األوق��اف لتكون محاضن تربوية شرعية 
ت��ه��دف إل���ى ع���دة أه����داف ت��ص��ب كلها في 
مصلحة الفرد واملجتمع، وتسهم في بناء 
الشخصية الناجحة التي تكون اللبنة 
األس��اس��ي��ة خلدمة ه��ذا ال��دي��ن واملجتمع، 
وتتمثل كذلك في توثيق ارتباط الناشئة 
والشباب بكتاب الله تعالى حفظا وتفسيرا 
وجتويدا وتاوة، وتعزيز وترسيخ الهوية 
اإلسامية، وكذلك املساعدة على إصاح 
النفوس وتطهير القلوب واستقامة السلوك، 
وكذلك تزويد الناشئة بقدر مناسب من 

العلوم الشرعية والتربوية وتطبيقاتها، 
واستغال أوق��ات ال��ف��راغ ل��دى الناشئة، 
واستثمار طاقاتهم ومواهبهم في أعمال 
اخلير مب��ا ينفع املجتمع، وتوفير مناخ 
إمي��ان��ي ت��رب��وي للناشئة وغ���رس القيم 
اإلسامية في نفوسهم، وتدريب الطاب 
على بعض مهارات احلياة وف��ن التعامل 
مع اآلخرين، واالهتمام بالروح واألخاق 
الرياضية وإشباع ميول ومواهب الناشئة 

من خال ممارسة األنشطة.
م��راك��ز ال��س��راج املنير تفتح أبوابها 

للتسجيل في الفصل الدراسي األول
ووس��ط استعدادات متنوعة تشمل كل 
احتياجات العملية التعليمية تعلن إدارة 
السراج املنير في وزارة األوقاف والشئون 
اإلس��ام��ي��ة ع��ن اف��ت��ت��اح جميع مراكزها 
الستقبال الطلبة والطالبات للتسجيل في 
الفصل ال��دراس��ي األول، وس��وف يستمر 
التسجيل حتى عشرين من شهر سبتمبر 

اجلاري.
وص����رح م��راق��ب اخل���دم���ات امل��س��ان��دة 
ب��إدارة السراج املنير د/ سعيد الهاجري 
أن اإلدارة قد وقفت على كل االحتياجات 
الازمة للمراكز بداية من عملية التسجيل 
والوسائل التعليمية والتقنيات العصرية 
خلدمة العملية التعليمية والتربوية، 
إض��اف��ة إل��ى املنشآت الرياضية وأماكن 
الترفيه، وسوف يجد أبناؤنا وبناتنا كل 
املساعدة في عملية التسجيل، بداية من 
إع��داد مناذج التسجيل وم��رورا بالرد على 
استفسارات السادة أولياء األم��ور، حول 
طبيعة الدراسة واألنشطة والبرامج التي 
سوف تقام بجميع املراكز التابعة إلدارة 

السراج املنير.
وأكد الهاجري على اهتمام إدارة السراج 
املنير بأبنائنا وبناتنا الناشئة منتسبي 
مراكز السراج املنير، حيث أعدت لهم خطة 

تعليمية وتربوية وترفيهية متوازنة، 
بداية من املناهج التي ق��ام على تأليفها 
نخبة أكفاء من التربويني واملتخصصني 
في العلم الشرعي والتربوي، والتي تشمل 
مادة القرآن الكرمي التي يتعلم فيها الطالب 
التجويد واحلفظ على يد متخصصني في 
القرآن وعلومه، وكذلك الفقه، ومادة سراج 
احلياة التي يتعلم فيها الطالب والطالبة 
كيفية التعامل مع احمليطني به من اآلباء 
واجليران، وكيفية تقدمي التعاون، واإليثار، 
وآداب الطعام وال��ش��راب، مضيفا أن من 
املواد املهمة كذلك مادة الرياضة التربوية 
التي يتعلم فيها الناشئ األلعاب الرياضية 
وألعاب الذكاء، واألخاق الرياضية وغيرها 

من األمور املهمة في حياة الناشئة.

 وأض��اف الهاجري أن اإلدارة لم تغفل 
اجلانب الترفيهي في خطتها املعدة ؛ لتكون 
متوازية للجانب ال��دراس��ي واالجتماعي 
والتربوي، ويعد لذلك خطة كاملة كل عام، 
م��ن قبل قسم البرامج واألن��ش��ط��ة، حيث 
يقوم الناشئة بعدة رحات وأنشطة منها 
أماكن الترفيه والندوات الثقافية والدورات 
ال��ري��اض��ي��ة وب��ع��ض األن��ش��ط��ة األخ���رى، 
مختتما حديثه بدعوة السادة أولياء األمور 
للدفع بأبنائهم وبناتهم لالتحاق بهذه 
احملاضن التربوية والتي جتعل أوالدن��ا 
وبناتنا ينشأون في بيئة اجتماعية تربوية 
منبثقة من بيئتنا اإلسامية والعربية، 
متمنيا للجميع اخل��ي��ر وال��ب��ر ولوطننا 

احلبيب الكويت الرفعة والسمو.

الهيت: »السراج املنير« محاضن تربوية شرعية 
تسهم في بناء الشخصية الناجحة

 مرزوق الهيت

تتمات

مجلس الوزراء
االس��ت��ث��م��ار امل��ب��اش��ر املتضمن 
اإلحصائية اخلاصة بنشاط الهيئة 

ومشروعاتها.
ثم أحيط املجلس علما بتوصية 
جل��ن��ة اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة بشأن 
التقرير املقدم من اللجنة الفنية 
ل��إش��راف على متابعة وتنفيذ 
املخطط الهيكلي )4( لدولة الكويت 
2040 وقرر املجلس تكليف مدير 
عام بلدية الكويت بالتنسيق مع 
مسئولى كافة اجلهات احلكومية 
ذات ال��ع��اق��ة الس��ت��ك��م��ال إع���داد 
متطلبات املخطط الهيكلي مبا 
يعكس رؤي���ة وخ��ط��ط وأه���داف 
ال��دول��ة السياسية واالقتصادية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة والبيئية بشأن 
اس��ت��ع��م��االت األراض����ي وم��واف��اة 
مجلس ال���وزراء مب��ا ينتهى إليه 
األم����ر مب��وع��د أق��ص��اه ش��ه��ر من 

تاريخه.
ك��م��ا أح���ي���ط امل��ج��ل��س علما 
بتوصية اللجنة القانونية بشأن 
مشروع مرسوم مذكرة التعاون 
بني دولة الكويت )بلدية الكويت( 
واليابان )وزارة البيئة( في مجال 

النفايات البلدية وق��رر املجلس 
امل��واف��ق��ة على م��ش��روع امل��رس��وم 
ورف��ع��ه حلضرة صاحب السمو 
األم��ي��ر حفظه ال��ل��ه ورع����اه. كما 
اطلع املجلس كذلك على توصية 
اللجنة ملشروعي قانوني بشأن 
الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي 
 )wcit-12( لاتصاالت الدولية
دبي 2012 ومشروع قانون بشأن 
الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي 
WRC-( لاتصاالت الراديوية
12( جنيف 2012 وقرر املجلس 
املوافقة على مشروعي القانونني 
ورفعهما حلضرة صاحب السمو 
األمير حفظه الله ورع��اه متهيدا 

إلحالتهما إلى مجلس األمة.
ث���م ب��ح��ث امل��ج��ل��س ال��ش��ئ��ون 
السياسية ف��ي ض���وء التقارير 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ج��م��ل ال��ت��ط��ورات 
الراهنة ف��ي الساحة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي 
وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء 
ب���اإلجن���از ال����ذي حققته وزارة 
الداخلية السعودية واجل��ه��ات 
األمنية املتخصصة وم��ن خال 
متابعتها للتهديدات اإلرهابية 
وإحباطها ملخطط إجرامي لعمليات 

إره��اب��ي��ة تستهدف أم��ن اململكة 
واملنطقة.

»البترول«
ولفتت إلى التنسيق مع كل من 
وزارة الداخلية وامل��ق��اول التابع 
للشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة ملسح املنطقة 
اجلنوبية ومتشيطها عن طريق 
جوالت االستطاع اجلوية لتحديد 
حجم انتشار البقع وتتبعها ورصد 
أي بقع نفطية ق��ادم��ة إل��ى املياه 
االقليمية لدولة الكويت والتعامل 

معها.

اخلارجية
واختتم املصدر تصريحة بقوله 
ان “دولة ال��ك��وي��ت وه��ي تتابع 
بقلق بالغ التطورات االخيرة في 
شبة اجلزيرة الكورية فإنها تؤكد 
على اهمية ضبط النفس ودعوة 
االطراف املعنية للتفاوض وصوال 
الى حل دبلوماسي يجنب املنطقة 
والعالم ويات احل��روب والدمار 

الشامل”.

تتمات


