
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي الدكتور هللالل الساير 
أمس حرص اجلمعيات العربية للهالل 
والصليب األحمر على القيام مبسؤولياتها 
عبر تللقللدمي املللسللاعللدات ومللد يللد العون 

للشعوب املتضررة واحملتاجة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل ترؤسه 
االجللتللمللاع اللللتلللشلللاوري الللتللحللضلليللري 
لالجتماعات الدستورية للحركة الدولية 
لللرؤسللاء واألملللنلللاء الللعللامللن للهيئات 
واجلمعيات الوطنية في املنظمة العربية 

للهالل األحمر والصليب األحمر.
واعللتللبللر الللسللايللر أن حللللرص هللذه 
اجلمعيات العربية ينبع من »إميانها 
بللروابللط األخلللوة اإلنسانية والتزامها 

باملواثيق الدولية«.
وأشلللار الللى أهمية جهود اجلمعيات 
العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 
الللتللي »قللطللعللت فللي مسيرتها خللطللوات 
ملموسة ومقدرة محققة إجنازات عديدة 
تللعللد مللصللدر فللخللر واعلللتلللزاز للشعوب 

العربية«.

وقلللال: إن »األمللانللة العامة للمنظمة 
استطاعت خللالل الفترة املاضية إجناز 
الكثير مللن األعللمللال ومللا زاللللت تواصل 
جهودها املبذولة لتعزيز بناء قللدرات 
اجلللمللعلليللات الللوطللنلليللة الللعللربلليللة خللالل 
اللللللدورات الللتللدريللبلليللة وورش العمل 

املتواصلة«.
وأعرب عن أمله في أن يحقق االجتماع 
التشاوري العربي النجاح عبر إسهام 
القرارات الناجتة عنه في تعزيز العمل 
العربي املشترك وتضافر كافة اجلهود 

خلدمة العمل اإلنساني.
وتناول االجتماع العديد من املواضيع 
املهمة على الساحة العربية في مقدمتها 
األوضللاع اإلنسانية التي يعيشها أبناء 
بعض الدول التي تعاني أوضاعا إنسانية 

ملحة.
كما ناقش املواضيع املتعلقة بتعزيز 
مسيرة التعاون القائم بن اجلمعيات 
الوطنية العربية في مختلف املجاالت 
باالضافة الى العديد من القضايا التي 
من شأنها تعزيز املصالح والتطلعات 

املشتركة ومبا يحقق متطلبات الالجئن 
والنازحن جللراء الكوارث الطبيعية أو 

الكوارث التي من صنع اإلنسان.
وبحث االجتماع الية التحرك العربي 
في االجتماعات الدستورية املقبلة وتقرير 
اللجنة املشكلة لللدراسللة االشللتللراكللات 
الدستورية ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة 

العامة للدورة ال44 وتقرير االمن العام.
وتلللطلللرق إلللللى تلللطلللورات األوضللللاع 
اإلنسانية في الللدول التي تشهد أزمللات 
إنسانية للعمل على توفير املساعدات 
اإلنسانية واإلغاثية لهم عبر الشركاء 
في العمل اإلنساني. وأعلنت اجلمعيات 
العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 
في اجتماعها عن ترشيح الساير كمرشح 
عربي لعضوية اللجنة الدائمة للصليب 
االحللمللر والللهللالل األحللمللر التي ستجري 

انتخاباتها في جنيف في ديسمبر املقبل.
ويللرافللق الساير فللي زيللارتلله للبنان 
مدير اإلدارة القانونية وشؤون الشباب 
الدكتور مساعد العنزي ومدير العالقات 

العامة واإلعالم خالد الزيد.
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الدولية  باملواثيق  والتزامها  اإلنسانية  األخوة  بروابط  إميانًا 

الساير:  اجلمعيات العربية للهالل والصليب األحمر 
 حريصة على مساعدة الشعوب احملتاجة

  2020-2019 اجلديد  الدراسي  العام  بداية  مع  تزامنًا 

»العلوم الطبية املساعدة« نظمت لقاًء تنويريًا 
للطلبة املستجدين

حتللت رعللايللة وحللضللور عميدة كلية 
العلوم الطبية املساعدة بجامعة الكويت 
أ.د. سللعللاد الفضلي وبتنسيق مكتب 
الللعللالقللات الللعللامللة واإلعللللالم بالكلية 
وجمعية العلوم الطبية املساعدة أقامت 
كلية العلوم الطبية املساعدة لقاًء تنويرياً 
للطلبة املستجدين تزامناً مع بداية العام 
الدراسي اجلديد 2019 2020-، وذلك 
للتواصل مع الطلبة املقبولن، وشرح 
بعض السياسات والللقللوانللن التابعة 
ملكتب القبول والتسجيل في اجلامعة، 
وإرشللاد الطلبة وتوجيههم طيلة فترة 

دراستهم في اجلامعة.
وبهذه املناسبة وجهت عميدة الكلية 
أ.د.سعاد الفضلي رسالتها إلى الطلبة 
ببعض النصائح املللفلليللدة عللن احلياة 
اجلللامللعلليللة مللن بللدايللة دخلللول الطلبة 
كمستجدين إلى تخرجهم، داعية إياهم 
إلى بذل اجلهد والتركيز في جميع املواد 
الدراسية، كونهم اجليل اجلديد من طلبة 
الكلية الذين سيكونون يوماً ما جللزءاً 
من احلياة العملية التي ستعمل يداً بيد 
لتطوير الكويت واالرتقاء بها من الناحية 

الطبية.
وأردفت أ.د. الفضلي الى أن اجلامعة 
متثل البيت الثاني للطلبة، وأنهم فئة 
الشباب القادمة للتطوير والنهوض 
بلللاخللللدملللات الللصللحلليللة، ملللؤكلللدة لهم 
متيز الكلية فللي مجاالتعدة سللواء في 
تخصصاتها أو املللجللاالت الوظيفية، 
مؤكدةعلى أن إدارة الكلية على أمت 
االستعداد لالستماع إلى جميع الطلبة 
وحل مشاكلهم وتقدمي األفضل، داعية 
إياهم إلى االلتزام بالقوانن واللوائح 
اجلللامللعلليللة الللتللي متللنللحللهللم احلللقللوق 

والواجبات.
وأضللافللت أن هناك حتللول فللي حياة 
الطالب بللن املللدرسللة واجلللامللعللة، وما 
يللتللوجللب علللللى الللطللالللب مللن سلوكيات 
التباعها، وكيفية التواصل مع الكادر 
األكادميي، وأن مرحلة اجلامعة تعتبر 
أساسية لصقل الشخصيات والتعرف 
على الللذات لتحديد األهللداف التي يرغب 
كل طالب في الوصول إليها بعد التخرج، 
مشيراً إلى أن الطاقم األكادميي يسعى 
دائماً إلى األخذ بأيدي الطلبة وتوسيع 

مداركهم وإضفاء خبراتهم القيمة.
وأعللربللت أ.د. الفضلي عن شعورها 
بالفرح والسرور بقبول هذا العدد من 
املستجدين كونه ميثل حتدي كبير للكلية 
وهللي سابقة من نوعها بللزيللادة عددية 
فاقت الللل %20 عن السنوات املاضية، 
مرحبًة بهم جميعا وبللاألخللص الطلبة 

ذوي االحتياجات اخلاصة التي أيضا 
متثل سابقة في تاريخ الكلية حيث أن 
الكلية أعللدت كامل العدة لتسهيل سير 
العملية التعليمية على هذه الفئة التي 

حتتاج دعماً كبيراً منهم.
ومللن جهتها أوضحت رئيسة مكتب 
القبول والتسجيل في الكلية فاتن الثاقب 
بعض القوانن والسياسات اجلامعية 
التي يتعن على الطالب اتباعها وطريقة 
تواصل مكتب التسجيل مع جميع الطلبة 
فيما يخص األمللور املتعّلقة بدراستهم 
وتسجيل املللللواد، وأن مكتب القبول 
والتسجيل يرحب بجميع الطلبة لطرح 
ومناقشة مواضيع التسجيل، ميينة أنه 
سبق للجامعة أن لبت رغبات الطلبة 
في أمور شتى حتى ال يتم تعطيل عملية 

تخرجهم.
وقلللد حللضللر اللللللقللاء جللملليللع رؤسلللاء 

األقسام العلمية في الكلية الذين قدموا 
بللدورهللم شللرحللاً مفصالً عللن أقسامهم 
العلمية، باإلضافة إلى اإلجابة عن كافة 
اإلستفسارات التي وجهت لهم من قبل 

الطلبة املستجدين.
وتخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي عن 
خريجي الكلية يتضمن الفيلم معلومات 
عن الكلية وتأسيسها وكذلك املراحل 
الدراسية واألقسام العلمية وماهي هي 
مجاالت العمل باإلضافة الى التجارب 
احللليللة الللتللي عللاشللوهللا هلللؤالء الللطللالب، 
وفي نهاية اللقاء قام أعضاء اجلمعية 
بعمل جولة في مختلف مرافق الكلية 
وقاعاتها الللدراسلليللة، األمللر الللذي منح 
الطلبة املستجدين مللزيللداً مللن املعرفة 
بجميع األمللور التي من املمكن أن تهمه 
وجتيب على أسئلة كثيرة توجد بأذهان 

الطلبة.

املتحدثون خالل اللقاء التنويري

جامعة الكويت تطلق برنامج 
»مهندسات الكويت« في نسخته 

الثالثة بالتعاون مع »ليماك«

انطلق برنامج مهندسات الكويت في نسخته 
الثالثة والذي تقيمه كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت بالتعاون مع شركة ليماك لإلنشاءات والذي 
يهدف إلى تدريب 30 طالبة ومهندسة في مختلف 
التخصصات في كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت خالل الفصل األوملن العام الدراسي 2019-
2020، مبا يقارب 200 ساعة تدريبة مقسمة على 
عدة محاور، وعند استكمال البرنامج بنجاح حتصل 
املشاركات على ثالث شهادات أهمها شهادة مجلس 
تعليم التكنولوجيا لللإلدارة والقيادة في بريطانيا 
واملعتمدة فللي أكللثللر مللن 100 دوللللة حللول العالم 
BTEC، باإلضافة إلى شهادة من جامعة بوغازيجي 
– مركز التعليم املستمر وشهادة من مركز التدريب 
في كلية الهندسة والبترول وشركة ليماكلإلنشاءات، 
كما حتصل الطالبات على ثالثوحدات دراسية في 
حال تسجيل مقرر تدريب ميداني في ذلك الفصل 

الدراسي. 
ويهدف هذا البرنامج امليداني إلى متكن الطالبات 
وصقل مهاراتهن القيادية واإلدارية ومساعدتهن على 
تكوين صورة واضحة عن طبيعة عملهنالهندسي في 

املستقبل.

اجلدير بالذكر أن جامعة الكويت متمثلة بكلية 
الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم مع شركة 
ليماك لللإلنللشللاءات فللي فبراير 2017 وهللي إحللدى 
شركات املقاوالت الرائدة في العالم تهدف إلى توفير 
قنوات للتواصل وتعزيز التعاون بن الطرفن لتبادل 
اخلبرات في مجاالت الهندسة املختلفة، كما اتفق 
الطرفان على تطوير برامج تدريبية مشتركة للطلبة.

 وكللمللبللادرة أطلقت شللركللة ليماك لللإلنللشللاءات 
برنامجاً تدريبياً مهنياً مشتركاً مخصص للطالبات 
الكويتيات واخلليجيات في كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت بالتعاون مع مركز التعليم املستمر 
في جامعة بوغازيجي التركية، حيث سيمكنهن 
هللذا البرنامج من اكتساب اخلبرة وتلقي املعرفة 
العملية ويشجعهن على االنللخللراط فللي العمل 
الهندسي امليداني في أضخم املشاريع اإلنشائية. 
وقللد استكملت النسخة األوللللى والثانية مللن هذا 
البرنامج بنجاح ويتم تخريج املتدربات اللواتي 
اجتزن التدريب في حفل تقيمه شركة ليماك احتفاء 
بهن، كما تقوم الشركة بتنظيم رحلة تدريبية لهن 
إلى اسطنبول تتضمن زيارة إلى جامعة بوغازيجي 

في اسطنبول.

جانب من البرنامج التدريبي

الغنام: انتخابات »العلوم اإلدارية« 
24 سبتمبر اجلاري و»التربية« و»احلقوق« 

أعلنت رئيسة اللجنة اإلعالمية النتخابات 
اجلمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام 
اجلامعي 2019/2020 نللورة الغنام عللن فتح 
بللاب الترشح النتخابات اجلمعيات العلمية في 
كلية العلوم االداريلللة والتربية واحلللقللوق يوم 
األحللد 15/9/2019 ملللدة خمس أيللام ممتالية، 
حلليللث سللتللكللون االنللتللخللابللات يلللوم الللثللالثللاء 24 
سبتمبر اجلاري، موضحة بأنه بدأت أعمال جلنة 
االنتخابات في استقبال الطلبة في مبنى عمادة 
شئون الطلبة مبوقع اجلامعة بالشويخ، وذلك 

خالل الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا وحتى 
2 ظهرا، موضحة أن جميع أعضاء اللجان على 
قدر كبير من املسؤولية واخلبرة في اجناز املهام 

املنوطة باللجنة.
 ودعت الغنام الراغبن في الترشح إلى ضرورة 
إحضار عللدد )2( صللورة شخصية، وصللورة عن 
الهوية اجلامعية، واجللللدول الللدراسللي جلميع 
املرشحن، موضحة أنه من شروط الترشيح والذي 
ينص عليها تعميم االنتخابات الطالبية هي أن 
يكون الطالب قد اجتاز 24 وحدة دراسية على األقل.

جانب من االجتماع التشاوري التحضيري

الكويت في  املهنية  برامجها  تقدم  املتكامل  اإلعالم  أكادميية 
افتتحت أكادميية اإلعالم املتكامل فرعها اجلديد بدولة 
الكويت مطلع هذا الشهر،  وذلك بعد النجاح الكبير الذي 
حققته األكادميية بفرعها االول بالقاهرة،  حيث تعتمد 
األكادميية في مناهجها على البرامج العلمية والعملية 
املكثفة التي تعود بالنفع والفائدة على املشاركن واملتدربن، 
وهو ما اهلها الى احلصول على اعتماد الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي، ومت ادراجها ضمن قائمة معاهد التدريب بديوان 
اخلدمة املدنية، وحيث  تعتبر أكادميية اإلعللالم املتكامل 
مركز التأهيل املتخصص لكافة أصحاب الطموح الراغبن 

بتدعيم خبراتهم وتأهيل إمكاناتهم وتقوية قدراتهم.
وقال ماضي اخلميس مؤسس األكادميية ورئيسها: قد 
مت إنشاء هذه األكادميية إنطالقاً من إمياننا بأهمية التأهيل 
وتطوير مهارات األفللراد كأساس للتنمية البشرية وبناء 
النظم املؤسسية وفق اللوائح والقواعد احلديثة، ونظراً 
لوجودنا في عالم متطور، مشيرا يتحتم علينا مواكبة 

التغيرات املتسارعة في كل مجاالت احلياة، واللحاق بركب 
التكنولوجيا واإلبتكارات في كل احلقول واألصعدة«

وأكد  أن األكادميية قامت بتوقيع عدد من بروتوكوالت 
التعاون مع عدد من جامعات املنطقة واملراكز االعالمية 
واملهنية العربية منها واالجنبية، وذلللك من اجل حتقيق 
تعاون مثمر يصب في مصلحة تدريب وتاهيل العاملن 
في القطاعين احلكومي واخلاص بتقدمي خدمات تدريبية 
مميزة« وأضللافللت: قد أولللت األكادميية  أهمية كبرى في 
مجال تأهيل وجتهيز أجيال تتحدى املستقبل وتسابق 
الللدول األخللرى في كل قطاعات املجتمع وإعللداد الدراسات 
التي تخدم إتخاذ القرارات الصائبة في كل التخصصات، 
مبيننا تقوم االكادميية بتقدمي عدد من البرامج االستشارية 
والبرامج التاهيلية والبرامج التدريبية املهنية في اكثر من 
37 مجاال ، اهمها البرامج االدراية واالعالمية والتسويقية 
واالقتصادية والتربوية والنفسية باالضافة الى برامج 

الطيران والسياحة والبترول وتكنولوجيا االتصال.
وأضلللاف أنللهللا تهتم ببرامج التنمية البشرية نظراً 
ألهميتها، حيث حظيت بإهتمام كبير من قبل العديد من 
اجلهات، مثل املنظمات الدولية، والشركات، واإلدارات، 
واملؤسسات احلكومية منها واخلاصة في العصر الراهن، 
وذلللك ملا لهذة البرامج من دوٍر مهم ، وتأثيٍر كبيٍر على 
جناح وتقّدم تلك اجلهات املختلفة ؛ األمر الذى جعل منها 
بؤرة إهتمام لدينا من أجل اإلرتقاء باملهارات الشخصية 
واملهنية التى يتطلبها سوق العمل احلديث«. وبن اخلميس 
أن من أهم اإلسهامات التي ميكن أن تقدمها األكادميية هو 
إيجاد جيل من اإلعالمين يتبوأون مراكزهم القيادية في 
اإلدارات اإلعالمية في جميع فروع الفنون اإلعالمية، على 
أن تكون لديهم القابلية للتدريب واحلضور بشكل ملتزم 
بهدف إعدادهم إعللدادا مناسبا يتفق مع عملهم كإعالمين 
متخصصن، وعلى أن يتولوا بعد إعدادهم الوظائف العامة 

ذات املسئوليات في الللوزارات ومحطات اإلذاعة املسموعة 
واملرئية والصحف واملؤسسات الفنية األمر الذي سيجعل 
لهم تأثيرا في تسيير عملية العمل اإلعالمي دينية وسياسية 

وثقافية وترفيهية« .
واشلللار اخلميس أن الللهللدف مللن إنللشللاء األكللادميلليللة هو 
اإلسهام الفعال لتوفير رجللال اإلعللالم املتخصصن الذين 
ميكنهم استخدام مواهبهم، وتدريبهم في عمليات التثقيف 
واإلعلللالم ، مللؤكللدا  تقوم األكادميية بتدريب الللكللوادر في 
جميع مجاالت فنون اإلعالم کمديرين ومنتجن ومخرجن 
وفنانن وفنين وكتاب ومخططي برامج،  وسيكون هؤالء 
اخلللريللجللون مؤهلن لرسم السياسات املللؤثللرة وتقدمي 
البرامج الطموحة واملباشرة على املستوى احمللي، ولن 
تقتصر األكادميية على تدريب املهنين والتقنين، ولكنها 
ستقوم كذلك بتدريب  املللدراء والشخصيات القيادية في 

املجتمع« .

جانب من احلضور

ماضي اخلميس


