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احلجي يؤكد أن عمادة شؤون الطلبة تهتم بالنشاطات التي تفيد الطالبات

اجلامعة األميركية تفوز بدوري مناظرات «التعليم العالي»

فريق اجلامعة األميركية يتسلم كأس البطولة

تكرمي فريق جامعة اخلليج صاحب املركز الثاني

حتت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت االس��ت��اذة الدكتورة
حياة احلجي ،وبدعم من وزارة الدولة لشئون الشباب ،اختتمت
عمادة شئون الطلبة البطولة األولى لدوري مناظرات جامعة الكويت
ملؤسسات التعليم العالي باللغة االجنليزية ،وذلك في متام الساعة 12
ظهر يوم األربعاء املوافق  22أبريل  2015على مسرح املرحوم الشيخ
عبدالله اجلابر باحلرم اجلامعي بالشويخ.
وقد اسفرت اجلولة النهائية التي تنافس عليها فريق جامعة اخلليج
(طالب) مع فريق اجلامعة األمريكية (طالب) ،عن فوز فريق اجلامعة
األمريكية (طالب) ،بعد أن أجاد فن التناظر حول موضوع «يقرر هذا
املجلس اشهار االحتاد الطالبي ومنعهم من االنشطة السياسية».
وأش��ادت مدير جامعة الكويت االستاذة الدكتورة حياة احلجي
بتنظيم عمادة شئون الطلبة للدوري األول ملناظرات جامعة الكويت
ملؤسسات التعليم العالي باللغة االجنليزية ،مؤكدة أن هذا احلدث
مميز في تثقيف الطلبة على مستوى اللغة االجنليزية والعربية
ومبشاركة العديد من مؤسسات التعليم العالي ،اضافة الى حضور

جانب من دوري املناظرات

ذياب :العمادة حريصة دائما على إقامة األنشطة التي تفيد أبناءها الطلبة
امل��ف��ت��اح :دوري امل��ن��اظ��رات يعتبر م��ن أفضل األنشطة الثقافية على مستوى اخلليج
مركز مناظرات قطر الذي كان حضروهم مميز في هذا احلدث ،مثمنة
دور وزارة الشباب والدعم الذي يقدمونه الى الشباب في املؤسسات
التعليمية وغيرها ،مؤكدة ان الشباب هم املستقبل والقادة لذلك يجب
ان ال نبخل عليهم.
وأضافت د.احلجي أن عمادة شئون الطلبة دائما ما تتميز مبثل
هذه االنشطة التي تفيد الطالب اجلامعي وتنمي فيه روح املنافسة،

واحلماس بني الطلبة الكويت.
ومن جانبه قال عميد شئون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب إن العمادة
حريصة دائما على اقامت االنشطة التي تفيد أبنائها الطلبة سواء
باللغة العربية او باالجنليزية ،مؤكدا ان اقامت مثل هذه االنشطة يزيد
من حصيلة الطلبة العلمية وينمي لديهم مهارة احلوار وتقبل الرأي
والرأي اآلخر من خالل مناقشتهم بطريقة حضارية وحوار بناء بعيدا

على هامش مشاركتها في مؤمتر العمل العربي الـ 42

خالل ورشة عمل لـ «املبادر» بالتنسيق مع محافظة األحمدي ونفط الكويت

العصفور :احتاد عمال الكويت يؤكد حرصه على
متابعة قضايا املرأة العاملة

اك����دت رئ��ي��س��ة جل��ن��ة امل����رأة
ف��ي االحت���اد ال��ع��ام لعمال الكويت
الدكتورة سناء العصفور حرص
االحت����اد ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة املشكالت
والقضايا التي تتعرض لها امل��رأة
العاملة في البالد وايجاد احللول
املناسبة لها.
وقالت العصفور لـ (كونا) أمس
على هامش مشاركتها ف��ي مؤمتر
العمل ال��ع��رب��ي ال 42ان االحت��اد
يعمل على ن��ص��رة امل���رأة العاملة
وحفظ حقوقها كاملة موضحة ان
االحت��اد يقيم ع��دة انشطة وورش
فنية وثقافية تخدم املرأة في مجاالت
عديدة منها النفسية واالجتماعية
والبيئة والسالمة.
واش���ارت ال��ى دور االحت���اد في
امل��ش��ارك��ة مب��ؤمت��ر العمل العربي
ال 42من خالل مناقشة طرحت حتت
ع��ن��وان (جلنة احل���وار االجتماعي
ف��ي تعزيز احلماية االجتماعية)
تطرقت الى حقوق املرأة وحمايتها
من البطالة.
وشددت على اهمية االنصات الى
اراء النساء العامالت والعمل على
تعزيز احلوار االجتماعي في الدول

الدكتورة سناء العصفور تتوسط عضوات االحتاد

العربية عبر املساعدة في حتديث
تشريعات العمل الوطني وحتسني
قدرات إدارات العمل ودعم منظمات
العمال وأص��ح��اب العمل وتعزيز
املساواة بني اجلنسني.

واعربت عن املها في ان يخرج
املؤمتر بتوصيات تصب في صالح
الشعوب العربية من شباب ونساء
وان يعمل على حل مشكلة البطالة
ال��ت��ي تفشت ف��ي ال��ع��ال��م العربي

وفد« جمعية الصحافيني» أدى مناسك العمرة
ع���اد إل���ى ال��ب�لاد وف��د
ج��م��ع��ي��ة ال��ص��ح��اف��ي�ين
الكويتية من رحلة العمرة
ال��ت��ى تنظمها اجلمعية
س���ن���وي���ا ألع���ض���ائ���ه���ا
وعائالتهم بعد زيارة ملكة
املكرمة واملدينة املنورة.
وق�������د أش��������اد أم��ي�ن
ال����ص����ن����دوق – م��دي��ر
اجلمعية مشرف الرحلة
ال��زم��ي��ل ع��دن��ان ال��راش��د
ب��ال��ت��ع��اون م���ن جميع
امل��ش��ارك�ين ف��ي العمرة،
كما أب���دى املشـــاركون
فــي ال��رح��ل��ة سعادتهم
وت���ق���دي���ره���م ل��ل��ج��ه��ود
املبذولة والتنظيم املميز
م����ن امل���ش���رف�ي�ن ع��ل��ي��ه��ا
وت��وج��ه��وا بالشكر الى
القائمني على اجلمعية
مشيدين ب��ال��دور ال��ذي
تقوم به اجلمعية خلدمة
أع��ض��ائ��ه��ا وأس��ره��م في
جميع املجاالت.
و تقدم الزميل عدنان
الراشد بالشكر الى بيت
التمويل الكويتى (بيتك)
وش����رك����ة االت����ص����االت
الكويتية «ف��ي��ف��ا» على
مساهمتهم ف��ى اجن��اح
رحلة العمرة والي ادارة
مكتب اخل��ط��وط اجلوية
السعودية بدولة الكويت
علي كل التسهيالت التى
قدموها للوفد.

أعضاء الوفد في طريقهم الى مكة املكرمة

الراشد وفاطمة حسني و د.بدر الرخيص في ابيار علي

ويساهم ف��ي رف��ع النسبة املئوية
لعمل املرأة في الوظائف احلكومية
واالهلية.
من جانبهم دع��ا املشاركون في
أع��م��ال امل��ؤمت��ر ال��ذي يختتم مساء

عن املشاحنات.
وأضاف د.ذي��اب ان اقامت عمادة شئون الطلبة لبطولة املناظرات
باللغة االجنليزية جاء حرصا منها على تعزيز دور اجلامعة في خدمة
الطلبة وبث روح احلماس فيهم ،مهنئا لفريق اجلامعة األمريكية على
هذا الفوز ،مؤكدا ان جميع الفرق فائزة في هذه البطولة على ما قدموه
من ابداع في الطرح.
ومن جانبه قال ممثل مركز املناظرات في دولة قطر علي املفتاح ان
دوري املناظرات في جامعة الكويت يعتبر من افضل االنشطة الثقافية
على مستوى اخلليج والدول العربية ،السيما ان هناك تنافسا كبيرا بني
الطلبة في مختلف املؤسسات التعليمية وما مييز هذا النشاط املناظرات
في اللغة االجنليزية والعربية مبشاركة نخب شبابية.
واش��اد املفتاح ب��دور عمادة ش��ؤون الطلبة وعلى راسهم العميد
الدكتور عبدالرحيم ذياب حول هذه الفعالية املميزة التي القت جناحا
كبيرا في قطر ودول اخلليج ،مؤكدا اننا في مركز قطر للمناظرات
نضرب املثل في جامعة الكويت وماتقوم به من فعاليات ومناظرات.

اليوم قادة املنطقة الى معاجلة قضية
البطالة والتصدي لتحديات العوملة
وتعزيز القطاع اخلاص وفتح باب
احلوار االجتماعي الفعال.
واوضحوا من خالل مناقشاتهم
املتنوعة ان ع��دم خلق ف��رص عمل
الئقة يشكل تهديدا قويا الستقرار
ال���دول العربية مؤكدين ض��رورة
العمل على حل ازمة البطالة املتفشية
في الدول العربية.
ودعا املشاركون في املؤمتر الذي
يركز على احل��وار االجتماعي حتت
عنوان (جتسيد للتحالف من أجل
التنمية والتشغيل) ال��ى حتسني
قدرات إدارات العمل ودعم منظمات
العمال وأص��ح��اب العمل وتعزيز
امل��س��اواة ب�ين اجلنسني ف��ي ال��دول
العربية.
يذكر ان مؤمتر العمل العربي
ال��ذي افتتح اعماله االح��د املاضي
ويقام برعاية سامية من سمو امير
ال��ب�لاد مبشاركة  21دول��ة عربية
يستهدف توثيق اطر التعاون بني
اط��راف االنتاج في ال��دول االعضاء
مب���ا ي��خ��دم م��ص��ال��ح وط��م��وح��ات
الشعوب العربية.

املركز العلمي يعد
برنامجا متخصصا ليوم
األرض العاملي الـ45
اعلن املركز العلمي التابع ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي
اع��داده برنامجا متخصصا لالحتفال بيوم االرض العاملي
ال 45اليوم حتت شعار (دورنا لنقود) مبشاركة معهد الكويت
لالبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والتوجيه الفني ملنطقة
حولي التعليمية.
وق��ال مدير التسويق والعالقات العامة في املركز نواف
الرديني في تصريح صحافي أمس ان املركز كعادته السنوية
يحتفي باملناسبات البيئية لنشر الوعي واالهتمام بكوكب
االرض مبينا ان احياء هذه املناسبات يساعد في نشر رسالته
الداعية الى تبسيط العلوم ونشر الوعي البيئي في جو من
التفاعل الترفيهي.
واض��اف الرديني أن برنامج االحتفالية يتضمن العديد
من األنشطة العلمية التفاعلية اذ يقوم طلبة امل��دارس بتزيني
وزخرفة حاويات القمامة واستخدامها في املركز لتشجيع
الزوار على إعادة التدوير وكل ما يخص االستفادة من املخلفات.
واوضح ان من بني فعاليات االحتفالية اقامة املرحلة النهائية
من املسابقة البيئية األولى من نوعها في الكويت التي انطلقت
في فبراير املاضي ودعت العديد من اجلهات التعليمية للعمل
على نشر الوعي البيئي ودراس��ة املشكالت التي تعاني منها
بيئتنا البحرية وايجاد احللول لها.
وذك��ر الرديني ان كل فريق سيقوم بتقدمي مشروعه أمام
جلنة حتكيم مكونة من مختصني في مجال البيئة كما سيقوم
فريق عمل قاعة االستكشاف والتعليم في املركز العلمي بتنظيم
العديد من ورش العمل التفاعلية واملتعلقة بيوم األرض
لألطفال الزائرين.
ودعا زوار املركز العلمي الى تشجيع أبنائهم على احلضور
واملشاركة في هذه األنشطة التي أعدها املختصون في املركز
مضيفا ان املركز يوفر مناخا للتعليم الترفيهي للعلوم ويعزز
التوعية البيئية جلميع األعمار.

املعتوق :توجيهات سامية لالهتمام
باملشروعات الصناعية الصغيرة

لقطة جماعية للمشاركني

املعتوق متحدثا خالل ورشة العمل

  أكد مدير حاضنة الشويخ احلرفية ومدرب املبادرين
املهندس منذر إبراهيم املعتوق ان املبادر هو مشروع
وطني يهدف الى تشجيع الشباب الكويتي على العمل
احلر وتنمية املشروعات الصغيرة الفتا الى ان املشروع
حقق جناحا كبيرا منذ ان بدأ قبل عامني ويدشن اآلن عامه
الثالث.
وخ�لال ورش��ة عمل اقيمت مساء امس االول مبركز
احلبارى لشباب محافظة االحمدي بوجه عام والعاملني
ف��ي القطاع النفطي على نحو خ��اص بالتنسيق مع
محافظة االحمدي وشركة نفط الكويت،بحضور الرئيس
التنفيذي ملبادرة «املبادر» أب��رار املسعود ومدير ادارة
العالقات العامة واالعالم مبحافظة االحمدي خالد املال
وع��دد من املبادرين ،ق��ال املعتوق ان��ه مع بداية العام
الثالث كانت هناك توجيهات سامية من حضرة صاحب
السمو امير البالد باالهتمام باملشروعات الصناعية،
فتم االعداد ليكون مشروع مبادر  3صناعيا ،بدعم عدد
من الشركات النفطية ورعاية اعالمية من وزارة االعالم
ممثلة في تليفزيون دولة الكويت.
ب��دوره أك��د مدير ادارة العالقات العامة واالع�لام
مبحافظة االحمدي خالد املال اهتمام محافظ االحمدي
الشيخ ف��واز اخل��ال��د احلمد الصباح بدعم وتشجيع
الشباب منفذي املشروعات الصغيرة في احملافظة،
وحرصه في كافة الفعاليات التي تنظمها احملافظة على
توجيه الشباب الكويتي لالهتمام بالعمل احلر ملا له من
فوائد عديدة على وطننا احلبيب وعلى املجتمع بوجه
عام.
واشار املال الى ان توجيهات احملافظ لكافة مسؤولي
محافظة االحمدي واضحة في هذا الشأن ،وهي توفير
شتى السبل لدعم اي نشاط يتم تنظيمه داخل احملافظة
ومن شأنه تسليط الضوء على املشروعات الصغيرة
والتواصل بني الشباب الكويتي واجلمهور من خالل
تنظيم امل��ع��ارض والفعاليات التي تبرز ه��ذا التوجه
احلضاري.
وخالل ورشة العمل اشار املهندس منذر املعتوق الى

االقبال الكبير من الشباب الكويتي على االستفادة من
مشروع املبادر وهو مايثبت مدى تطلعه الى العمل احلر
والبحث عن املشروعات الصغيرة.
وق���ال ان امل��ش��روع��ات ال��ت��ي يقدمها ال��ش��ب��اب جدا
راقية الفتا الى ان هذا املوسم سيشهد حتول نوعي في
املشروعات الصغيرة التي ميكنها املنافسة اقليميا وعامليا
وليس محليا فقط.
وأف��اد املعتوق الى ان مشروعي مبادر  1ومبادر 2
حظيا بتسجيل اربعة براءات اختراع ،ومشروع مبادر 3
يضم عدد من الشباب الكويتي الذي سجل بالفعل براءات
اختراع عبر مشروعات تقدموا بها للمشروع .وحول
املراحل التي مير بها املشاركون في املبادرة اشار املعتوق
الى انها عبارة عن اربعة مراحل وهي:
املرحلة األولى :اختيار املشاركني
املرحلة الثانية :صقل قدرات الشباب ومتكينهم من
تأسيس وإدارة مشاريعهم من خالل ورش عمل مكثفة
يقدمها متخصصون من اجلهات احلكومية واجلهات
الداعمة للمبادرة.
املرحلة الثالثة :هي برنامج املبادر التلفزيوني ويتميز
بكونه برنامجا على طريقة تلفزيون الواقع للمشاريع
الصغيرة ،ومن خالله سيؤسس املبادرون مشاريعهم
على يد مستشارين متخصصني ويقيم من جلنة حتكيم
مكونة من  5أعضاء.
املرحلة الرابعة :وهي حاضنة املبادر ،حيث سيتم
تقدمي املوقع الذي يحتاجه املشروع إلى جانب اإلرشاد
م��ن خ�لال مركز اإلرش���اد للمشاريع الصغيرة وبعد
تأسيس املشروع يأتي دور اجلهات الداعمة في املساهمة
كل في مجاله لتحقيق هذا املشروع.
واوض���ح املعتوق ان خ��ارط��ة حتويل االف��ك��ار الى
مشروعات تتضمن حتليل االفكار ودراسة القيم املضافة
ودراس��ة السوق ثم دراس��ة ف��رص االستثمار ،واع��داد
دراسة اجلدوى االقتصادية والتسويقية للمشروعات
والتي تشمل عناصر اساسية للجدوى االقتصادية من
دراسات فنية وادارية ومالية وتسويقية.

