
أع��ل��ن رئ��ي��س االحت����اد ال��ع��ام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ض��اري الشمري عن تشكيل 
جلنة محايدة  من قسم احلاسوب بكلية 
التربية األساسية للنظر في طلبات التظلم 
املقدمة م��ن طالبات “مشروع تخرج” 
إلنصافهن ورفع الظلم عنهن بعد االرتفاع 
الواضح في نسب الرسوب بني الطالبات 
وتقدمهن بشكوى لالحتاد، حيث أوضحن 
في شكواهن تعطل تخرج الكثير منهن 
لثالث فصول دراس��ي��ة بسبب الرسوب 
في هذه امل��ادة رغم قيامهن بتنفيذ كامل 
متطلبات التخرج ورغ��م أنهن حاصالت 
على معدالت مرتفعة. وقال الشمري: إن 
االحت��اد تواصل مع معالي وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د. سعود احلربي 
ونقل ملعاليه معاناة الطالبات، ووعد 
مشكورا بحلها، كما مت التواصل والتنسيق 
مع عميد كلية التربية األساسية أ.د فريح 

العنزي، وعميد شئون الطلبة ندبا د. 
مشعل املنصوري بهذا الشأن، الفتا إلى 
أن جهود االحتاد بفضل الله قد أثمرت عن 
تشكيل هذه اللجنة احملايدة لبحث القضية 

وإنصاف الطالبات.

نظمت إدارة اإلرش���اد األك��ادمي��ي 
بعمادة شئون الطلبة بجامعة الكويت 
اللقاء التنويري للطلبة املستجدين 
بالفصل ال��دراس��ي الثاني من العام 
اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩، بالتعاون 
مع االحت��اد الوطني لطلبة الكويت 
-ف��رع اجلامعة، وذل��ك صباح يوم 
األربعاء املوافق ٨ يناير ٢٠٢٠ على 
مسرح كلية الهندسة والبترول في 

مدينة صباح السالم اجلامعية.
وذكر القائم بأعمال مدير اإلرشاد 
األك��ادمي��ي فالح املسعود أن اإلدارة 
حريصة مع بداية كل فصل دراسي 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��م م��ث��ل ه����ذه ال��ل��ق��اءات 
االرشادية التي تسلط الضوء على أهم 
اللوائح التي تفيد الطلبة والطالبات 
خالل مسيرتهم االكادميية في جامعة 

الكويت.
وم���ن ج��ان��ب��ه أف���اد م��راق��ب إدارة 
األنشطة الثقافية والفنية فهد املطيري 
أن اإلدارة تهتم مبواهب الطلبة في 
اجلانب الثقافي والفني، باإلضافة 

إل��ى عمل العديد من األنشطة خالل 
الفصل ال��دراس��ي اجلامعي حتتوي 

على مشاركات طالبية واسعة.
وش��دد املطيري على ض��رورة أن 
يهتم الطلبة خالل تواجدهم باجلامعة 
غ��ل��ى ج��ان��ب حت��ص��ي��ل��ه��م العلمي 
مبمارسة هواياتهم التي يرغبون بها 
خ��الل وق��ت فراغهم داخ��ل اجلامعة، 
م��ؤك��دا أن أب���واب اإلدارة مفتوحة 
للجميع في عرض أفكارهم وممارسة 
هواياتهم س��واء عن طريق املكاتب 
املنتشرة في الكليات اجلامعية او 
في مقر اإلدارة في احل��رم اجلامعي 

-الشويخ.
ب��دوره��ا ع��رض��ت القائم بأعمال 
رئيس قسم اإلرش���اد مكية الصايغ 
املهام الرئيسية إلدارات عمادة شؤون 
الطلبة بجامعة الكويت وم��ا تقدمه 
م��ن أنشطة وخ��دم��ات تهم الطلبة 
وتساعدهم على حتصيلهم العلمي 
ال��ع��ال��ي واج��ت��ن��اب أي م��ش��اك��ل قد 

تصادفهم.
وأش������ارت ال��ص��اي��غ ال����ى أب���رز 
اللوائح والقوانني اجلامعية التي 

تهتم بالطالب اجلامعي، مشددة على 
ضرورة إطالع كل طالب على اللوائح 

اجلامعية ال��ت��ي ي��ع��رف م��ن خاللها 
حقوقه وواج��ب��ات��ه داخ��ل اجلامعة 

وتقيه م��ن أي عقبات ق��د تصادفهم 
خالل مسيرته التعليمية. 

من جهته ذك��ر املشرف الرياضي 
عبدالله املطيري أن جامعة الكويت 
ح��رص��ت ع��ل��ى االه��ت��م��ام باملنشآت 
اجلامعية في مدينة صباح السالم 
اجلامعية، مؤكدا أن إدارة األنشطة 
الرياضية تقوم في كل فصل دراسي 
بعمل العديد من األنشطة في مختلف 
الرياضات التي تهم الطلبة سواء كرة 
ق��دم او ك��رة يد وسلة باإلضافة الى 
رياضة املشي، داعيا جميع الطلبة 
على ض���رورة امل��ش��ارك��ة باألنشطة 
ال��ري��اض��ي��ة ال��ت��ي تقيمها اإلدارة 
وممارسة هواياتهم الرياضية داخل 
اجلامعة، خاصة أن جميع األنشطة 

متوفرة خلدمة الطلبة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ب��ي��ن��ت امل��ش��رف��ة 
االجتماعية شموخ اخلالدي أن الطالب 
يستطيع أن يطلع على كافة بياناته 
فيما يخص املكافأة االجتماعية عن 
ط��ري��ق امل��وق��ع ال��رس��م��ي للجامعة 

واض��اف��ة حسابه البنكي، موضحة 
بأن إدارة الرعاية االجتماعية تقدم 
ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات للطلبة فيما 
يخص املكافأة االجتماعية والتسهيل 

على الطلبة في هذا اجلانب.
ب��دوره��م��ا ت��ط��رق��ت ك��ل م��ن م��رمي 
املقهوي وحنان العازمي من إدارة نظم 
املعلومات الى اخلدمات االلكترونية 
التي تقدمها جامعة الكويت جلميع 
الطلبة من خالل النظام املتكامل لهم 
في إدارة جداولهم الدراسية والبريد 
اإلل��ك��ت��رون��ي للطالب ب��اإلض��اف��ة ان 
الطالب يستطيع من خالل هذا النظام 
بان يقوم بعمل الكثير من اخلدمات 
مثل التحويل بني الكليات وتسجيل 

مقرراته.
وق��د اشتمل اللقاء على معرض 
شارك فيه كافة كليات جامعة الكويت 
ممثلة مبكاتب التوجيه واالرش���اد، 
باإلضافة إلى القيام بجوالت مبختلف 
كليات مدينة صباح السالم اجلامعية 

بإشراف فريق إجناز التطوعي.
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تغمد الله الفقيد  بواسع رحمته وأسكنه  فسيح جناته وألهم أهله وذويه 
جميل الصبر والسلوان

) يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي ( 

صدق الله العظيم

ينعى
مجلس إدارة جمعية الصحافيني الكويتية
واألسـرة الصحافيــة املغفــور لــه بإذن اللـــه

الزميل الدكتور / مصطفى عباس معرفي
عضو اجلمعية العمومية جلمعية الصحافيني الكويتية 

الذي انتقل إلى رحمة الله 

جانب من املعرض املرافق

إقبال طالبي على املنشورات في املعرض

أك���دت رئ��ي��س��ة معهد امل���رأة 
للتنمية والسالم كوثر اجلوعان 
ح��اج��ة املجتمع العربي لنشر 
الثقافة املدنية التي متثل ثقافة 
ال��ع��ص��ر وه���ي احل��اض��ن��ة التي 
حتتضن قيم التقدم والتطور 

واحلفاظ عليها واستمراريتها. 
  وقالت اجلوعان في تصريح 
صحفي أمس إن )ملتقى الثقافة 
امل��دن��ي��ة( ال���ذي ينظمه املعهد 
االث��ن��ني امل��ق��ب��ل ب��ال��ت��ع��اون مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب يأتي في ظروف تشهدها 
املنطقة ب��ني ص��راع��ات ثقافية 
تقليدية وثقافات منغلقة على 
نفسها.    وبينت أن امللتقى الذي 
ينطلق ي��وم االث��ن��ني املقبل في 
املعهد العربي للتخطيط ويستمر 
يومني ضمن فعاليات مهرجان 
القرين الثقافي السنوي ال26 
س��ي��س��ت��ض��ي��ف 17 شخصية 
عربية ثقافية وفكرية.    وأكدت 
أهمية الثقافة املدنية مفهوما 
وواقعا والتحديات التي تواجه 
الثقافة املدنية مبينة أن املنطقة 
العربية خالل القرن العشرين 
وب��داي��ة ال��ق��رن احل��ال��ي حققت 
تقدما ف��ي ع��دة م��ج��االت أبرزها 

البنية التحتية املتمثلة في بناء 
املدن وتخطيطها احلديث وبناء 
املؤسسات السياسية واملجتمعية 
وغيرها.    ورأت أنه مقابل هذا 
التقدم بقيت مجاالت أخرى على 
قدر كبير من االهمية لم تصلها 
عملية التقدم وهي من املفترض 
أن تكون متزامنة مع التطورات 
املادية وال تستقيم بدونها لعل 

أبرزها التطور الثقافي.
واع��ت��ب��رت أن التقدم امل��ادي 
العلمي والتقدم الثقافي اللذين 
ح��دث��ا ف��ي أوروب����ا وم��ن ث��م في 

أن��ح��اء أخ���رى م��ن العالم س��ارا 
جنبا إل���ى ج��ن��ب.   وأوض��ح��ت 
أن م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات تكون 
“بتعزيز ال��ه��وي��ة وال��ع��ن��اي��ة 
بثقافتنا ولغتنا العربية”، مؤكدة 
أهمية نشر القيم ال��ت��ي تخلق 
التعايش والتسامح واحل��وار 
واحلق واالختالف بني مكونات 
املجتمع وحتافظ على انسانية 
االنسان وكرامته وال متيز بني 
فرد وىخر أو فئة وأخرى إال من 

خالل إجنازاتها.  
 وذك���رت أن امللتقى يتناول 
مفهوم الثقافة املدنية وأهميتها 
وتأثيرها على جوانب كثيرة في 
املجتمع منها إمكانية التعايش 
بينها وبني الثقافات التقليدية 
كما يتناول املتلقى التحديات 
واستحقاقات الثقافة املدنية 
والتعددية الثقافية والعوملة 
وتبعاتها الثقافية ودور اإلعالم 
في تعزيز الثقافة املدنية ودور 
القانون ف��ي تعزيزها. وأك��دت 
اجلوعان أهمية الثقافة املدنية في 
التربية والتعليم تأثرا وتأثيرا 
موجهة الدعوة إلى كافة املهتمني 
وامل��خ��ت��ص��ني وامل��ت��خ��ص��ص��ني 

حلضور هذا امللتقى الثقافي.

اجلوعان: مواجهة التحديات بتعزيز الهوية والعناية بثقافتنا ولغتنا 

معهد املرأة للتنمية ينظم االثنني 
املقبل ملتقى الثقافة املدنية

كوثر اجلوعان

بالتعاون مع مؤسسة الرخصة الدولية
لقيادة احلاسب اآللي ملجلس التعاون

مركز اخلوارزمي للتدريب
على تقنية املعلومات يستأنف 

»ICDL« دورات

أك��دت نائب املدير العام لشؤون اخلدمات 
االس��ت��ش��اري��ة واالرش����اد النفسي ف��ي مكتب 
اإلمن��اء االجتماعي الكويتي الدكتورة وفاء 
العرادي أمس اهتمام املكتب بتقدمي االستشارة 
واالرشاد النفسي الفردي واجلماعي عبر ستة 
مراكز عالجية. وقالت العرادي في تصريح 
صحفي على هامش العرض املرئي الذي نظمه 
املكتب ف��ي مركز الكويت للصحة النفسية: 
إن تلك املراكز املتخصصة هي مركز االرش��اد 
والتأهيل املهني ومركز االختبارات النفسية 
ومركز ع��الج الطفل وامل��راه��ق ومركز النطق 
والسمع ومركز املعلومات احليوية ومركز 

االستفسار عبر الهاتف.

»اإلمناء«: مهتمون بتقدمي اإلرشاد النفسي 
6 مراكز عالجية واالجتماعي عبر 

د.وفاء العرادي
انطلقت أم��س األرب��ع��اء فعاليات 
ملتقى متطوع املستقبل االجتماعي 
اخلليجي السابع في البحرين حتت 
شعار )نلتقي لنرتقي( مبشاركة 

كويتية.
وق��ال��ت رئ��ي��س ف��ري��ق التوعية 
البيئية ومسؤول العالقات العامة 
في فريق الغوص الكويتي معصومة 
مذكوري في تصريح ل�)كونا(: إن 
العمل التطوعي من اهم ركائز منو 
املجتمعات واملؤثرة في تنمية طاقات 
“اجليل اجلديد” وقدراتهم املختلفة 
مؤكدة أنه يعدل السلوكيات وينمي 

روح العطاء.
وأك���دت ض���رورة تشجيع شباب 
الغد وتنمية روح العمل امليداني 
لديهم باالضافة الى إكسابهم املهارات 

القيادية واإلبداعية.
وأع��رب��ت ع��ن األم��ل ف��ي أن يحقق 
امللتقى أه��داف��ه امل��رج��وة معربة عن 
الشكر للبحرين الستضافة فعاليات 
امللتقى ال��ذي يستمر حتى اجلمعة 

السبت املقبل.
وي��ه��دف امللتقى إل��ى االس��ت��ف��ادة 

م��ن ال��ت��ج��ارب الناجحة واخل��ب��رات 
املميزة في مجال العمل االجتماعي 

والتطوعي.
وي��ش��ارك ف��ي امللتقى ال��ذي يقام 
حتت رعاية رئيس مجلس الشورى 
البحريني علي الصالح 50 شابا من 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

الكويت تشارك في فعاليات 
ملتقى متطوع املستقبل 

اخلليجي بالبحرين

معصومة مذكوري

ينظم مركز اخلوارزمي للتدريب 
على تقنية املعلومات بالتعاون مع 
مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة 
احل��اس��ب اآلل���ي ملجلس التعاون 
اخلليجي دورة “ICDL” خالل 
الفترة من 9 فبراير حتى 2 أبريل 
للعام 2020، والتسجيل متاح 
مبركز اخل��وارزم��ي بالشويخ في 
مبنى ع��م��ادة القبول والتسجيل 
ال���دور الثاني يوميا م��ن الساعة 
8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 
ظهرا مع العلم بأن الدفع عن طريق 
ال��ك��ي ن��ت ، م��ع ض����رورة إح��ض��ار 
ص��ورة البطاقة املدنية وص��ورة 
ج���واز السفر وص���ورة شخصية 

. 4X6 مقاس
 واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن���ه سيتم 
ال��ت��ع��رف على ع��دة ب��رام��ج خالل 
7 أس���اب���ي���ع ش��ام��ل��ة ال��ت��دري��ب 
واالختبارات ، وفي نهاية كل أسبوع 
يتم تقدمي اختبار للمتدرب، علما بأن 
ال��دورة غير مقتصرة على موظفي 
اجلامعة وهي جلميع فئات املجتمع 

س��واء داخ��ل اجلامعة أو خارجها، 
باإلضافة إلى أنه توجد خصومات 
خاصة لفئات معينة، متتاز الدورة 
بتعليم املتدرب 7 برامج أساسية 
ومهمة ف��ي احل��اس��ب اآلل���ي وه��م: 
أساسيات احلاسب اآلل��ي، معالج 
ال��ن��ص��وص Word، اجل����داول 
االلكترونية Excel ،ال��ع��روض 
التقدميية PowerPoint ،وسائل 
 Social Media تواصل اجتماعي
 Internet أساسيات االنترنت،
،أم���ن و تكنولوجيا املعلومات 
  ،.Information Security
وأه��م ما مييز ال���دورة أنها تعتبر 
أحد املتطلبات للقبول الوظيفي لدى 
جامعة الكويت وشرط من شروط 

الترقية في جهات أخرى.
وبنهاية ال��دورة يحصل كل من 
يجتاز اختباراتها على شهادة من 
مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة 
احل��اس��ب اآلل���ي ملجلس التعاون 
اخلليجي و شهادة حضور للبرنامج 

من املركز.

تتمات

العقيل
وذك����رت العقيل ان ح��ج��م العمالة 
املنزلية في البالد مايقارب 730 الف عامل 
وعاملة، مشيرة الى ان حجم الشكاوى 
املقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد 
االجمالي يعتبر قليل جدا ويتم حل اغلب 
هذه الشكاوى ودي��ا، حيث بلغ اجمالي 
ال��ش��ك��اوى خ��الل ال��ع��ام امل��اض��ي 2805 
احيل منها فقط للقضاء 704 شكاوى 
ومت حل النسبة األكبر منها وديا، مؤكدة 
في هذا الصدد حرص الكويت على حفظ 
وحماية حقوق العمالة املنزلية في البالد.
وأكدت ان الهيئة العامة للقوى العاملة 
م��اض��ي��ة ف��ي اج�����راءات ت��ن��وي��ع اس���واق 
الدول املرسلة للعمالة املنزلية لتحقيق 
اهداف عديدة منها السيطرة على اسعار 
االستقدام ومواجهة اي توقف الي سوق 

م��ن ه��ذه االس����واق الي ظ���روف طارئة 
وكذلك لكسر االحتكار وتعزيز املنافسة 

ومنع رفع االسعار.

برهم صالح
دولة مجاورة او ساحة حلرب جديدة 

تستنزف طاقات ومقدرات الشعوب.
ب���دوره اك��د الشيخ محمد حساسية 
الوضع احلالي مشيرا الى اهمية التنسيق 
والعمل املشترك مع االط��راف االقليمية 
والدولية بغية الوصول الى حلول سلمية 
حلفظ امن املنطقة واستقرارها. وبحسب 
البيان ف��ان الطرفني بحثا ال��وض��ع في 
املنطقة وسبل التهدئة للحفاظ على االمن 
واالستقرار فيها وضرورة ضبط النفس 
وتغليب لغة احلكمة واحل��وار لتخفيف 

حدة التوتر والتصعيد.

تتمات


