
أعلنت اللجنة العليا لقرية الشيخ صباح 
األحمد التراثية عن إطللاق مهرجان للصقور 
سيقام اليوم األحد في العرض والبيع واملزاد 
جلميع األنللواع، وذلللك مبقر تسجيل مسابقات 
“املوروث الشعبي” في ديوانية شعراء النبط 

مبنطقة صبحان.
وقللال سيف الشاحي مدير القرية التراثية 
في تصريح صحفي إن مهرجان الصقور سيقام 
ليوم واحد فقط، واملشاركة فيه متاحة ألصحاب 
املللكللاتللب واألفلللللراد، وسيغلق بللاب املشاركة 
واستام الطيور الساعة السادسة والنصف 
من مساء اليوم، وستكون هناك قرعة باألرقام 

وجوائز وعشاء على شرف احلضور.
ولللفللت الللشللاحللي إلللى أن الللهللدف مللن إقامة 
هذا املهرجان هو دعم أصحاب هواية الصقور 
والعمل على تشجيع الهواة وإحياء التراث، 
مشير إلى أن كل شخص يدخل في املزاد يحق له 

املشاركة في صقرين فقط.
يذكر أن تسجيل املشاركني فللي مسابقات 
مهرجان املللوروث الشعبي اخلليجي مستمرا 
خال الفترة املسائية من الرابعة إلى الثامنة 
مللسللاء حتى اخلللامللس والعشرين مللن الشهر 
اجلاري، والذي ياقي إقباال الفتا من املواطنني 
وأبناء دول مجلس التعاون اخلليجي، وستنطلق 

مسابقات املهرجان في األول من شهر ديسمبر 
املقبل، كما ستفتتح قرية الشيخ صباح األحمد 
التراثية أبوابها بدء من التاسع والعشرين من 

الشهر اجلاري.

الشالحي: نهدف إلى تشجيع الهواة وإحياء التراث 

»املوروث الشعبي اخلليجي« يطلق مهرجان الصقور في ديوانية شعراء النبط  
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سيف الشاحي

وقع القائم بأعمال عميد كلية العلوم اإلداريللة 
والعميد املساعد للشؤون األكادميية واألبحاث 
والللدراسللات العليا ومللديللر وحللدة االستشارات 
والدراسات في مركز التميز في اإلدارة التابع لكلية 
العلوم اإلداريللة بجامعة الكويت د. محمد زينل 
اتفاقية مع املهندس أنور غضنفري رئيس اللجنة 
اإلداريللة واملالية جلمعية مشرف للقيام بدراسة 
الهيكل الوظيفي والنظم اإلدارية للجمعية وتقدمي 
خدمات استشارية لتطوير نظم العمل ووضع 
معايير قياس األداء لإلدارات ليتناسب مع تطلعات 
مجلس اإلدارة واملساهمني في السنوات املقبلة مع 

مركز التميز.
ومللن جانب آخللر استقبل د. زينل، كيلي أتوا 
عميدة كلية االستمرارية في جامعة جورج تاون 
في الواليات املتحدة األمريكية، وذكر د. زينل أن 
مثل هذه الزيارة تأتي ملناقشة ولتبادل الثقافات 
واخلبرات ولدراسة تطوير املناهج والتباحث في 

برامج استمرارية األعمال.
وأكد على أن الكلية تتشرف بهذا اللقاء والزيارة، 
مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات األكادميية تساعد 
الكلية على رفع مستوى الشأن األكادميي من خال 
التعرف أكثر على ما تقدمه اجلامعات واالستفادة 

من هذه التجارب األكادميية.
وفي هذا الصدد شكرت كيلي أتوا عميدة كلية 
االستمرارية في جامعة جورج تاون في الواليات 
املتحدة األمريكية د. محمد زينل القائم بأعمال عميد 
الكلية على االستقبال احلافل بالوفد، مؤكدة على 
حرص جامعة الكويت على االهتمام واالستفادة 
من الزيارات األكادميية جلامعات الواليات املتحدة 

األمريكية.
وأعربت أتوا عن كامل أملها بأن يستفيد طاب 
وطالبات كلية العلوم اإلدارية من تبادل اخلبرات 
مللن أجللل إثلللراء معلوماتهم وخبراتهم ملللا ينمي 

مخرجات الكلية لنفع سوق العمل الكويتي.

استقبلت عميدة جامعة جورج تاون األمريكية 

»العلوم اإلدارية« توقع اتفاقية لدارسة 
الهيكل الوظيفي جلمعية مشرف

جانب من توقيع االتفاقية

  أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الكويتية أمس السبت أن عدد الطلبة املقيمني بصورة غير 
قانونية املقيدين حاليا في كليات ومعاهد الهيئة بلغ 1894 
طالبا وطالبة.   وقال عميد القبول والتسجيل في الهيئة 
الدكتور مشعل املنصوري في تصريح لل )كونا( إن عدد 
الطلبة املقيدين في الكليات من املقيمني بصورة غير قانونية 
بلغ 1508 مقابل 386 طالبا وطالبة في املعاهد التابعة 
للهيئة.   وأضللاف أن عللدد الطلبة املقبولني خللال العام 
الدراسي احلالي بلغ 592 منهم 282 خال الفصل األول 
و310 طاب خال الفصل الثاني في حني مت تخريج 1434 

طالبا وطالبة خال األعوام األربعة األخيرة.
ونوه املنصوري مبستوى التنسيق والتعاون القائم بني 
الهيئة واجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية، مبينا أن التعاون يشمل التنسيق املستمر 
ملختلف مراحل العملية الدراسية بدءا من عملية التسجيل 

والقبول وصوال إلى عملية التخرج وتسليم الشهادات.

1894 عدد الطلبة 
املقيمني بصورة غير قانونية 

املقيدين في »التطبيقي«

نظم عضو هيئة التدريس بقسم إدارة وتسويق 
في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت د. حسني 
علي ندوة بعنوان “إدارة املوارد البشرية”، والتي 
جللاءت ضمن مقرر إدارة املللوارد البشرية، ألقاها 
وفد من بنك بيت التمويل الكويتي متمثلة مبدير 
العاقات العامة السيد عبدالله السيف، وذلك 
الطاع الطلبة على إجراءات التوظيف التي يتطلبها 

بنك بيت التمويل الكويتي.
بداية ذكر د. علي الهدف من إقامة هذه الندوة 
وهلللو تللنللويللر واسللتلليللضللاح املستقبل الوظيفي 
لطلبة مقرر إدارة املللوارد البشرية واإلجابة عن 
تساؤالتهم، مضيفا محاور الللنللدوة وعللرض من 
خالها التدرج الوظيفي في بنك التمويل وطريقة 
االلتحاق به ومتطلباته وتوضيح طريقة اإلعان 
عن الوظائف الشاغرة ملن يود االلتحاق من خال 

املوقع الرسمي للبنك.

  ومن جانبه بني ممثل بنك التمويل د.عبدالله 
السيف في حديثه عن برنامج “فرصة” ملا له أثر 
بالغ في تطوير األداء الوظيفي فهو برنامج تدريبي 
الغرض منه تطوير وتدريب ملتحقني بنك التمويل 
الكويتي إلعدادهم لسوق العمل وجتهيزهم ملواجهة 

أصعب التحديات في قطاع العمل املصرفي.
وفي ختام الندوة شكر د. حسني علي ممثلي بنك 
بيت التمويل الكويتي على تقدميهم هذه الندوة 
التي تعمل على تبسيط املفاهيم النظرية مبقرر 
إدارة املوارد البشرية، وتربط املعارف النظرية في 
املقررات الدراسية باملهارة العملية وتتيح للطالب 
االطلللاع على الللتللجللارب الواقعية الناجحة في 
البيئة الوظيفة للبنك، والتي تعطي فرصة لطالب 
كلية العلوم اإلداريللة اكتساب اخلبرات واملعرفة 
األكادميية والعملية وصقلها ملجال سوق العمل 

الكويتي.

جامعة الكويت تنظم  ندوة »إدارة املوارد البشرية«  
بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي

أكللللد وكلليللل وزارة 
اللللصلللحلللة امللللسلللاعلللد 
لللللشللللؤون اخللللدملللات 
الللطللبلليللة املللسللانللدة د. 
فواز الرفاعي أن اخلطة 
طويلة األمد التي بدأتها 
وزارة الصحة منذ زمن 
بعيد لللتللأهلليللل كلللوادر 
وطللنلليللة مللن اجلنسني 
أثمرت عن تأهيل عدد 
كبير من األطباء سواء 
مللللن خلللريلللجلللي كللللليللة 
الطب بالكويت أو من 

االبتعاث اخلارجي .
وقلللال الللرفللاعللي في 
تصريح للصحافيني 
علللللى هللامللش افللتللتللاح 
أسللللبللللوع اجلللللراحللللة 

بالكويت، الذي تضمن 4 مؤمترات، إن هذه املؤمترات جاءت 
على مستوى عاٍل من احلرفية واملهنية، ومبشاركة نخبة 
كبيرة من املختصني من داخل الكويت وخارجها . وشدد على 
أهمية التركيز على الطبيبات ألنهن أصبحن ميثلن نسبة 
كبيرة من أعللداد اخلريجني األطباء داخل الباد، الفتا إلى 
أنهن يسهمن إسهاماً كبيراً مع الرجال في دفع عجلة النهضة 

الصحية بالباد.
وأكد الرفاعي أن وزارة الصحة ال تألو جهداً في إدخال 
أحدث األجهزة الطبية لتقدمي كل ما هو جديد ونافع لصحة 

ضمن خطتها طويلة املدى 

الرفاعي: »الصحة« جنحت 
بتأهيل عدد كبير من األطباء

د. فواز الرفاعي 

د. محمد زينل يستقبل كيلي أتوا عميدة كلية االستمرارية في جامعة جورج تاون 

 جانب من الندوة

لقطة للمشاركني

»الدعوة اإللكترونية«: إشهار إسالم
110 دولة حول العالم  9 آالف مهتٍد من   

 أشللهللر إسلللامللله بللالللدعللوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية منذ التأسيس 
علللام 2010 أكللثللر مللن 9 آالف 
مهتدي ومهتدية مللن أكثر من 
110 دولللة حول العالم، وذلك 

سبع لغات عاملية. 
وفللي هللذا الللصللدد قللال مدير 
الللدعللوة اإللكترونية عبد الله 
اللللدوسلللري: إن إجللمللالللي عللدد 
املهتدين حتى اليوم بلغ حتديدا 
9157 مللسلللللم جللديللد، بينهم 
4999 مهتديا، و4158 مهتدية، 
يتوزعون على قللارات القارات 
العالم حسب اللغات، حيث بلغ 
عللدد املسلمني في قللارة افريقيا 
4791، أما في قارة آسيا فبلغ 
3532، فيما بلغ عدد املهتدين 
اجلدد باملشروع من األميركتني 
عللدد 510 مهتدين، بينما بلغ 
عللدد فللي قلللارة اسللتللراللليللا 271 
مهتديا، وكان نصيب قارة أوربا 
مللن املهتدين عللدد 53 مهتديا 

ومهتدية.

وأشللللار اللللدوسلللري إللللى أن 
اللغة اإلجنليزية كانت أعلى 
اللللللغللات مللن حيث عللدد حللاالت 
اشهار اإلسام بينما حلت اللغة 
الفلبينية في املرتبة الثانية، 
ثم اللغة السواحلية االفريقية 
وبللعللدهللا بللاللللللغللة الصينية، 
والتاياندية، مؤكداً إن جديد 
اللجنة إدخللال اللغة الكورية 

واللليللابللانلليللة مللن خلللال موقع 
املشروع وحساباته املنتشرة في 
كافة شبكات ومنصات التواصل 
االجتماعي، وخدمة الواتسآب 

الدعوي.
وبني الدوسري أن هذا االجناز 
حتقق بفضل الله تعالى ثم ثمار 
مشروع حوار اإلميان للتعريف 
باإلسام، واصفا هذا املشروع 
بللاملللشللروع اللللدعلللوي الكبير، 
داعيا جميع املهتمني بدعوة غير 
املسلمني وتعريفهم باإلسام 

باملساهمة في نشره ودعمه.
واخللتللتللم اللللدوسلللري بحث 
أهل اخلير واحملسنني الراغبني 
بالتبرع ودعم املشروع بحديث 
رسلللول الللللله صلللللى الللللله عليه 
وسلم )فو الله لئن يهدي الله بك 
رجاً واحداً خير لك من أن يكون 
لك حمر النعم( حيث ميكن دعم 
املللشللروع عن طريق  التواصل 
مللع مللركللز هاتفيا، وكللذلللك من 
خال مواقعنا عبر شتى شبكات 

التواصل االجتماعي.

عبد الله الدوسري

»احملاسبني«: اقتراحات بتعزيز مهنة احملاسبة في اجلمعيات التعاونية 
      تللواصللًا منها مللع كافة اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلللاص ، وسعياً 
لللتللعللزيللز وتللطللويللر مللهللنللة احملللاسللبللة 
واملللراجللعللة فللي الللقللطللاعللني احلكومي 
واخلللاص ، قام رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية يتقدمهم الرئيس الفخري 
للجمعية العم يوسف صالح العثمان  
بزيارة وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل عبد العزيز الشعيب تناولوا 
خالها سبل تطوير وتللعللزيللز أوجلله 
الللتللعللاون بللني اجلمعية والللللوزارة في 

مجال مهنة احملاسبة واملراجعة.
وأوضح أمني الصندوق في اجلمعية 
عبد الله الكندري أن رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة قدموا التهاني والتبريكات 
لوكيل اللللوزارة على منصبه اجلديد ، 

متمنني له دوام التوفيق والسداد. 
     وأشللللار إللللى أن اللللللقللاء تضمن 
تقدمي مقترحاً يقضي بتقدمي اجلمعية 
بللرنللامللج “ شللهللادة محاسب تعاوني 
معتمد” وذلللك إلثلللراء مهنة احملاسبة 

واملراجعة لدى احملاسبني واملراجعني 
في اجلمعيات التعاونية العاملة في 
الكويت والتي وصل عددها إلى نحو 75 
جمعية تعاونية في يناير من عام 2019 
، مستدركاً بالقول أن هذا البرنامج من 
شأنه إثللراء وتعزيز املهنة لدى القطاع 
التعاوني في الكويت والذي ميثل عصب 

احلياة لقطاع عريض من املواطنني في 
الكويت وميس حياتهم بشكل مباشر. 

    وزاد الكندري بالقول أن رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية السيد / فيصل 
عبد احملسن الطبيخ تقدم مبقترح حول 
جلنة املعايير احملاسبية الكويتية 
للمنظمات اخليرية واللللذي يعد أحد 

األفللكللار الللهللامللة الللتللي ميكن مللن خال 
تطبيقه ووضع آليات عمل له من حتسني 
وتطوير عمل تلك اجلمعيات وتقليل 
املثالب والتحديات التي تواجه العمل 

اخليري في الكويت. 
     وأوضح أن الهدف االستراتيجي من 
اللجنة إعداد وإصللدار معايير محاسبة 
مللاللليللة مللعللتللرف بللهللا محلياً ألغلللراض 
تنظيم عمليات اإلفللصللاح املللالللي عن 
أعللمللال املنظمات اخليرية الكويتية ، 
مللوضللحللاً أن أهلللداف اللجنة : تطوير 
وبللنللاء نظام محاسبي شامل وموحد 
للمنظمات اخليرية الكويتية وتطوير 
معايير محاسبة منظمة ألسس وقواعد 
اإلفللصللاح املالي لها وعللرض البيانات 
للمنظمات اخليرية في الكويت، بحيث 
ميكن االسترشاد بها من قبل املنظمات 
اخليرية واملنظمات احملاسبية في العالم 
ومعاجلة املشكات امليدانية التي تبرز 
في مجال احملاسبة املالية للمنظمات 
اخللليللريللة وتلللقلللدمي أفلللضلللل احللللللول 

واملعاجلات احملاسبية بشأنها. 

وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز الشعيب  يتسلم درعاً من جمعية احملاسبني 


