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الوزارة تتعاون و«األبحاث» إلنشاء مختبر ناطق لذوي اإلعاقة البصرية

الراشد واإلبراهيم ضمن العشرة األوائل للطلبة املتميزين

جامعة الكويت تحصد املركز األول
في بطولة «قطر للمناظرات»

«التربية» :وقف زيادة الرسوم
يسهم في رفع مستوى املدارس
| كتب هاني شاكر |
وق ــع معهد الـكــويــت لابحاث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة ووزارة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة
بروتوكول تعاون النشاء املختبر
الناطق الذي يخدم مدارس النور
ل ــذوي االع ــاق ــة الـبـصــريــة للبنني
والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــات ،وتـ ـ ــدريـ ـ ــب امل ـع ـل ـم ــني
واملعلمات.
ومثل املعهد مديرته الدكتورة
سـ ـمـ ـي ــرة الـ ـسـ ـي ــدعـ ـم ــر ،ووزارة
التربية الوكيل املساعد للتعليم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص والـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــي الـ ــدك ـ ـتـ ــور
عبداملحسن الحويلة.
وقـ ـ ــال ال ـح ــوي ـل ــة ف ــي تـصــريــح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــني إن «م ـ ـ ـ ــن بـ ـن ــود
االت ـف ــاق ـي ــة م ـســاه ـمــة امل ـع ـهــد في
تقديم مشاريع حاضنة إنتاجية
ل ـ ــذوي االع ــاق ــه واالسـ ـتـ ـف ــادة من
امكانياتهم وقدراتهم وتوظيفها
فــي اإلن ـت ــاج» ،مبينًا ان ــه «سيتم
فـ ــي الـ ـب ــداي ــة ت ـق ــدي ــم م ـش ــروع ــني
واحد للبنني واآلخر للبنات كما
سيتم الكشف عن هــذه املشاريع
الـ ـح ــاضـ ـن ــة ف ـ ـ ــور االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مــن
تجهيزها».
وب ـ ـ ـ ــني أن الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف م ـ ـ ــن هـ ــذا
املشروع «إعطاء الفرصة للطلبة

امل ـ ـك ـ ـفـ ــوفـ ــني فـ ـ ــي تـ ـلـ ـق ــي الـ ـعـ ـل ــوم
الطبيعية كالفيزياء والكيمياء
واألحـ ـي ــاء والـجـيــولــوجـيــا أس ــوة
ب ــأق ــران ـه ــم ف ــي امل ـ ـ ــدارس األخـ ــرى
وعـ ــدم حــرمــانـهــم م ــن االس ـت ـفــادة
من التكنولوجيا الحديثة ،وهذا
مـ ــن إسـ ـه ــام ــات م ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت
لألبحاث العلمية».
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة
س ـت ـط ـبــق ب ـش ـكــل ت ــدري ـج ــي عـلــى
الـطــاب والـطــالـبــات بحيث تقدم
خ ــال ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي الـثــانــي
عـلــى هيئة أنـشـطــة ،عـلــى أن يتم
ادخـ ـ ــال امل ـخ ـت ـبــر ال ـن ــاط ــق بشكل
كامل للصف العاشر اعتبارًا من
العام الدراسي املقبل» ،مبينًا أن
الـتـجــربــة «ستخضع للتقيم في
نهاية الـعــام ،وفــي حــال نجاحها
سـ ـيـ ـت ــم ال ـ ـ ـتـ ـ ــدرج ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ـهــا
وتعميمها على املرحلة الثانوية
بحيث يتم إنشاء القسم العلمي
للصفوف الحادي عشر والثاني
عشر».
وحول قرار وقف زيادة الرسوم
ال ــدراسـ ـي ــة ل ـل ـم ــدارس ال ـخــاصــة،
أوضــح الحويلة أن «الـقــرار الذي
أصـ ـ ـ ـ ــدره وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزي ـ ــر
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي الــدك ـتــور حامد

الحويلة والسيد عمر يتبادالن وثائق االتفاقية

العازمي في هذا الشأن يسهم في
إع ــادة صياغة وتـحــديــد معايير
لـ ـتـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــات املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ح ـســب
إمكاناتها التعليمية ووضعها
ف ــي إط ــاره ــا امل ـنــاســب ،وذل ــك من
اجــل املساهمة فــي رفــع مستوى
املدارس الخاصة وخدمة طلبتنا
في التعليم الخاص».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «وق ـ ـ ــف زي ـ ــادة
ال ــرس ــوم ال ــدراس ـي ــة يـنـسـجــم مع
الخطة املقبلة التي يجري العمل
فـ ـ ــي شـ ــأن ـ ـهـ ــا ،وأه ـ ـم ـ ـهـ ــا ق ــان ــون
التعليم الخاص والذي من شأنه

طلبة الجامعة األميركية شاركوا
بمشروع الديوانية في هولندا

محليات
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(تصوير نايف العقلة)

خلق بيئة تنافسية بني املدارس
لتحقيق املعايير املطلوبة».
من جانبها ،قالت مديرة معهد
األبحاث الدكتورة سميرة السيد
عمر إن «هذا املشروع املهم يأتي
ً
اسـتـكـمــاال لـلـعــديــد مــن املـشــاريــع
ال ــرائ ــدة ،ومـنـهــا م ـشــروع تطوير
اإلشــارة العربية املوحدة للصم،
وقاموس ما قبل املدرسة ،إضافة
ال ــى ق ــام ــوس ال ـك ـشــافــة إلع ــاق ــات
الـ ـص ــم ثـ ــم م ـخ ـت ـب ــرات ال ـح ــاس ــب
اآللــي الخاصة للطلبة املكفوفني
وموائمة املنهج الخاص بهم».

وبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت أن إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ه ـ ـ ــذا
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول «يـ ــأتـ ــي ت ـتــوي ـجــًا
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودات وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل
املستمر بــني الـطــرفــني ،وضمانًا
الس ـت ـم ــراري ــة امل ـش ــاري ــع ال ــرائ ــدة
والتي تهدف الى دمج املكفوفني
وذوي االعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة
التعليم وتذليل كافة الصعوبات
والعقبات أمامهم ،وإيمانًا بمبدأ
ت ـك ــاف ــؤ الـ ـف ــرص ب ــني امل ــواط ـن ــني،
مـ ـم ــا ي ـف ـت ــح لـ ـه ــم آف ـ ــاق ـ ــًا ع ـل ـم ـيــة
ج ــدي ــدة وفـ ــرص وظـيـفـيــة أفـضــل
تضمن تواجدهم كقوة فاعلة في
املجتمع».
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد م ــدي ــر إدارة
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور
س ـل ـم ــان ال ــاف ــي «حـ ـ ــرص وزارة
الـتــربـيــة عـلــى دع ــم الـطـلـبــة ذوي
االحتياجات الخاصات وتسخير
ك ــاف ــة االم ـك ــان ـي ــات الـ ــازمـ ــة لـهــم
والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ع ـ ـلـ ــى االرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ب ـهــم
وتحقيق االهداف املنشودة لهم».
وأش ــار الــى أن «هــذه االتفاقية
ستسهم بشكل كبير في تحقيق
ط ـ ـفـ ــرة ن ــوعـ ـي ــة ف ـ ــي م ـس ـت ــوي ــات
الطلبة املستفيدين وتساعدهم
على زي ــادة تحصيلهم الــدراســي
وصقل مواهبهم وإمكانياتهم».

املقصيد :طرق غير عنيفة
لحل نزاعات الطلبة

كونا -حصدت جامعة الكويت
ج ــائ ــزة امل ــرك ــز االول ف ــي بـطــولــة
جــامـعــة قـطــر لـلـمـنــاظــرات باللغة
ال ـعــرب ـيــة ،بـعــد ف ــوزه ــا أول أم ــس،
بــال ـجــولــة الـنـهــائـيــة ع ـلــى جــامـعــة
االحفاد السودانية.
وح ـق ــق ال ـط ــال ـب ــان ال ـكــوي ـت ـيــان
مــن جــامـعــة الـكــويــت عـلــي الــراشــد
وراش ـ ــد االب ــراهـ ـي ــم ،م ــرك ــزي ــن مــن
املـ ــراكـ ــز الـ ـعـ ـش ــرة االولـ ـ ـ ــى الوائ ـ ــل
الـطـلـبــة املـتـمـيــزيــن فــي مـســابـقــات
املناظرات الجامعية على مستوى
الدول الست املشاركة فيها.
واع ــرب ــت رئ ـي ـســة وف ــد جــامـعــة
ال ـكــويــت ال ــى ال ـب ـطــولــة الــدك ـتــورة
ن ـ ـ ــوال ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،عـ ــن س ـعــادت ـهــا
ب ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا االن ـ ـجـ ــاز امل ـتـمـيــز
وال ـف ــوز بــاملــركــز االول وجــائــزتــني
ض ـ ـمـ ــن اف ـ ـض ـ ــل  10م ـ ـنـ ــاظـ ــريـ ــن،
مـضـيـفــة ان ذلـ ــك ع ـكــس ال ـج ـهــود
الحثيثة التي بذلها أفــراد الفريق
احمد الكندري وخالد القحطاني
وراش ـ ـ ــد االب ــراهـ ـي ــم واالسـ ـتـ ـع ــداد
الكبير لهذه البطولة.
وق ــال ــت ال ـك ـن ــدري ان الـجــامـعــة
شــاركــت بثاثة ف ــرق ،منها اثنان
للبنني وفــريــق للبنات ،مبينة ان
احد فرق الشباب استطاع التأهل
ال ـ ــى الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،وس ـ ــط م ـنــاف ـســة
شديدة من الفرق املشاركة.
واضـ ــافـ ــت ان امل ـن ــاف ـس ــة كــانــت
ق ــوي ــة وشـ ـه ــدت م ـس ـت ــوي ــات أداء
عالية ،األمرالذي صعب من مهمة
لجنة التحكيم لتقارب املستويات
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـف ـك ــري ــة ب ــني الـطـلـبــة
املشاركني ،مشيرة الــى ان الطالب
ال ـك ــوي ـت ــي ع ـك ــس ص ـ ــورة مـشــرفــة
للمناظر الذي ينافس دول العالم
في هذا املجال.
من جهته ،قال االستاذ املساعد
ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــربـ ـي ــة االس ــاسـ ـي ــة

نوال الكندري مع الفريق الفائز باملركز االول

الفريق الفائز

بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور ي ــوس ــف
امل ـه ـي ـنــي ،ان ال ـك ـل ـيــة ش ــارك ــت في
الـبـطــولــة بـثــاثــة ف ــرق ،أحــدهــا من
الطلبة وفريقان للطالبات ،مبينا
ان الفرق خضعت لتدريب مكثف
من قبل مجموعة من اعضاء هيئة
التدريس في الكلية.
واوضـ ـ ــح ان ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
انـهــا املـشــاركــة االول ــى للكلية في
دوري امل ـنــاظــرات خ ــارج الـكــويــت،
اال ان ـه ــا حـقـقــت ن ـتــائــج ايـجــابـيــة

كما كسبت االحتكاك مع مجموعة
مــن الـطـلـبــة عـلــى مـسـتــوى الــوطــن
العربي مبينا ان املشاركة خطوة
في الطريق الصحيح نحو صقل
مهارات الحوار والخطابة للطلبة.
وأق ـي ـمــت ال ـب ـطــولــة ،وه ــي على
مستوى الشرق االوسط بمشاركة
سـ ــت دول هـ ــي الـ ـك ــوي ــت وع ـم ــان
وتـ ــونـ ــس وم ــالـ ـي ــزي ــا وال ـ ـسـ ــودان
ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى قـ ـط ــر ،بـمـجـمــوع
 21جامعة مــن خ ــارج قطر واربــع
جامعات من داخلها.

يوم امللصق العلمي في «العلوم اإلدارية»

تكريم املقصيد في املدرسة

الطلبة مع سفير الكويت في هولندا شمالن الرومي ومستشار السفارة علي الذايدي وعبدالله اليحيى

شارك ثمانية طاب من الجامعة
األميركية في الكويت ،في مشروع
ال ــدي ــوان ـي ــة ال ـ ــذي أق ـي ــم ف ــي اله ــاي
بهولندا.
وتم اختيار كل من بندر العنزي
وإبــراهـيــم البريطي وعلي خريبط
وفــاطـمــة املــزيــد وم ـجــرن اللوغاني
وص ـب ــا ال ـس ـل ـي ـطــي وع ـل ــي ال ـع ـنــزي
وحـ ـم ــد امل ـ ـط ـ ـيـ ــري ،ل ـت ـم ـث ـيــل دولـ ــة
الكويت ،بعد تقديمهم مقاال حول
مواضيع الديوانية ،باالضافة الى
مقابات شخصية مــن قبل املعهد
الديبلوماسي الكويتي.
ويهدف مشروع الديوانية الذي
تنظمه وزارة الخارجية الكويتية
إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـقــاف ـيــة
واألكاديمية بني الكويت وهولندا

ب ـص ـف ــة الـ ـعـ ـض ــوي ــة غـ ـي ــر ال ــدائـ ـم ــة
للبلدين في مجلس األمن (هولندا
ع ــام  2018وال ـكــويــت )2019-2018
وذل ـ ــك م ــن خـ ــال م ـن ــاق ـش ــات ح ــول
الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة ب ــني الـكــويــت
وهولندا.
وأثـ ـن ــت ع ـم ـيــدة ش ـ ــؤون الـطـلـبــة
الــدك ـتــورة حـنــان مظفر عـلــى طلبة
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،ق ــائـ ـل ــة «إن اخـ ـتـ ـي ــار
طـلـبـتـنــا ل ـه ــذا املـ ـش ــروع ه ــو دالل ــة
ع ـلــى ال ـت ــزام ـه ــم وم ـثــابــرت ـهــم الـتــي
ت ـ ـت ـ ـعـ ــدى نـ ـش ــاطـ ـه ــم فـ ـ ــي ال ـف ـص ــل
الدراسي ،باإلضافة إلى اهتمامهم
الــواضــح بـشــؤون بلدهم ورغبتهم
فــي ال ـع ـطــاء .وه ــو أم ــر يـمـيــز طلبة
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـكــويــت
بــإصــرارهــا عـلــى التنمية الشاملة

لـ ـلـ ـط ــال ــب إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ن ـجــاح ـهــم
األك ـ ــادي ـ ـم ـ ــي .إن ـ ـنـ ــي فـ ـ ـخ ـ ــورة ج ــدا
بـطـلـبـتـنــا وب ـم ــا ح ـق ـقــوه م ــن خــال
هذه املشاركة الدولية».
وح ـض ــر ال ـب ــرنــامــج  16خــريـجــا
وطـ ــال ـ ـبـ ــا م ـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت وه ــولـ ـن ــدا
لـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل األف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار وامل ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات
وتقديم توصيات إلــى الحكومتني
الهولندية والكويتية حول األفكار
وال ــوس ــائ ــل ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون فــى
مجلس االمــن الــدولــى .ودار محور
الـ ـنـ ـق ــاش حـ ـ ــول ضـ ـم ــان االم ـت ـث ــال
الفعال للقانون اإلنـســانــي الــدولــي
في عاملنا املتشعب ،ثم تاه نقاش
ح ــول ال ـعــاقــة ب ــني امل ـي ــاه وال ـطــاقــة
وال ـ ـغ ـ ــذاء  -الـ ـتـ ـح ــدي ــات والـ ـف ــرص
املتاحة.

« »GUSTاستضافت عاملة «ناسا»
في ندوة عن دور املرأة في العلوم

أقامت مدرسة أميمة بنت النعمان املتوسطة للبنات
حلقة نقاشية (مـ ــدارس آمـنــة بــا ع ـنــف) ،تـحــت رعــايــة
الــوكـيــل املـســاعــد للتنمية الـتــربــويــة واألنـشـطــة فيصل
امل ـق ـص ـيــد ،ض ـمــن ف ـعــال ـيــات امل ـل ـت ـقــى ال ـت ــرب ــوي ملــراقـبــة
الخدمات االجتماعية والنفسية.
وقــال املقصيد إن ثمة عــوامــل عــديــدة تشكل مظاهر
العنف فــي املـ ــدارس ،وتتضمن هــذه الـعــوامــل اختاف
وجهات النظر عن العنف نفسه وفقا للسياق الثقافي
وال ـعــوامــل االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة وح ـيــاة الطالب
املنزلية والبيئة املحيطة باملدرسة ،وأضــاف املقصيد
أن الهواتف املحمولة وأجهزة الكمبيوتر غير مسؤولة
عن نشر مظاهر العنف ،بل ممكن أن تستخدم ألنشطة
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ،م ـث ــل رب ـ ــط ال ـط ـل ـب ــة بـ ــاألهـ ــل واألصـ ــدقـ ــاء
ومساعدتهم في الدراسة أو التمتع والترفيه.
كما نوه املقصيد إلى أن وزارة التربية ممثلة بقطاع
التنمية التربوية واألنشطة بإدارة الخدمات االجتماعية
والنفسية ،تحمل على عاتقها مهمة توفير البيئة اآلمنة
للتعليم ،بعيدا عن العنف وتبذل كل طاقاتها من أجل
ذلــك مــن خــال عقد الـلـقــاءات واملــؤتـمــرات الـتــي تناقش
الظواهر السلبية ومنها العنف بشتى أنواعه.
وأوص ــى املقصيد القائمني على منع العنف ،بعقد
اللقاءات والحلقات النقاشية ،وتبصير أبنائنا الطلبة
بــالـبـعــد ع ـنــه ،أي ــا ك ــان شـكـلــه وطــريـقـتــه ،وأن يتعلموا
مهارات منع العنف وحل النزاعات بطرق غير عنيفة،
واتـبــاع منهج قائم على التسامح والسعي إلــى فرص
التدريب املتاحة وتعليم الطلبة مهارات التفاوض مع
اآلخرين بعيدا عن التعصب والعنف.

يوسف النجار لـ «الراي»:
ال استعانة بعمالة خارجية
للنظافة في مدارس البنات
| كتب علي التركي |

كوكس خالل الندوة

للعلوم
استضافت جامعة الخليج
ً
ً
والتكنولوجيا « »GUSTندوة علمية
بالتنسيق مــع ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة،
ترأستها زينب ناجني كوكس ،إحدى
أبـ ــرز ع ـل ـمــاء مـخـتـبــر ال ــدف ــع الـنـفــاث
الـ ـت ــاب ــع ل ــوك ــال ــة ن ــاس ــا ال ـف ـضــائ ـيــة،
وطرحت خالها رؤى وأفـكــارًا حول
م ــواض ـي ــع م ـه ـمــة م ـن ـهــا اس ـت ـك ـشــاف
الـ ـفـ ـض ــاء ،والـ ـبـ ـعـ ـث ــات إل ـ ــى امل ــري ــخ،
ودوراملرأة في العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات.
أقيمت ال ـنــدوة أول أمــس بالحرم
ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــي ،وح ـ ـض ـ ــره ـ ــا اع ـ ـضـ ــاء
القيادات العليا بالجامعة ،وأعضاء
ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس ،وج ـم ــع غ ـف ـيــر من
املوظفني والطلبة.
وعـ ـب ــر رئـ ـي ــس م ــرك ــز الـ ــدراسـ ــات
الـعــاملــي فــي جامعة الخليج للعلوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ــدكـ ـت ــور م ــارت ــن
روسنستوك عن سعادته إلقامة هذه
ال ـنــدوة وق ــال «يـســرنــا ج ـدًا الـتـعــاون

مع السفارة األميركية في استضافة
واح ــدة مــن أب ــرز عـلـمــاء وكــالــة ناسا
ال ـف ـضــائ ـيــة وه ــي امل ـه ـنــدســة نــاجــني
ك ــوك ــس الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل فـ ــي مــؤس ـســة
مرموقة كناسا».
كما استمتع الحضور بما قدمته
املـهـنــدســة مــن اكـتـشــافــات وت ـطــورات
في مجالها ،ويعكس هــذا اهتمامنا
الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــم بـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــط الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ع ـل ــى
املــواضـيــع الـتــي ال تمر علينا بشكل
دوري لــاسـتـفــادة الـعــامــة للجامعة
واملـجـتـمــع ك ـكــل ،ول ـن ـكــون دائ ـم ــًا في
الطليعة مــع أح ــدث ت ـطــورات عاملنا
املتسارع.
وأكدت املهندسة كوكس من واقع
خبرتها الواسعة وتصوراتها حول
العديد من املهمات التي قامت بها،
وتطرقت إلى مواضيع علمية مهمة
م ـثــل ال ـت ـح ـض ـيــرات ال ــازم ــة لـهـبــوط
مركبة فضائية آلية على كوكب آخر،
واملتطلبات التكنولوجية لذلك ،كما

أنها تحدثت عن اآلثــار الواقعة على
اإلنسان من خال إدارة الروبوت.
وشـ ـ ــاركـ ـ ــت امل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة ك ــوك ــس
ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور ب ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
ال ـق ـصــص ال ـظــري ـفــة ال ـت ــي تــواجـهـهــا
من خال العمل في كوكب آخر ،مثل
فـ ــارق ال ـتــوق ـيــت واخـ ـت ــاف املـنــاطــق
الزمنية بني الكواكب واملصطلحات
ال ـف ـن ـي ــة املـ ـص ــاحـ ـب ــة ل ـط ـب ـي ـع ــة ه ــذا
العمل ،وتأثير جميع هــذه العوامل
عـلــى الـحـيــاة الشخصية ،بــاإلضــافــة
ال ــى ال ـهــدف املـشـتــرك بــني مؤسسات
«ن ـ ــاس ـ ــا» بـ ـم ــا يـ ـخ ــص لـ ـي ــس ف ـقــط
الوصول الى املريخ ولكن الى كواكب
اخرى أيضًا.
وقالت كوكس «ان برنامج الفضاء
األم ـي ــرك ــي ي ـمــر ب ــأوق ــات وتـ ـط ــورات
بـ ــارزة ،وال يسعني إال ان ينتابني
شـعــوراالمـتـنــان وال ـشــرف ب ــان اكــون
ق ــادرة على العمل فــي مختبر الدفع
النفاث ومشاركة العالم هذه الرؤية».

رفض الوكيل املساعد للشؤون املالية في وزارة التربية
يــوســف الـنـجــار ،مقترحًا بتعديل بـنــود الـعـقــود املبرمة
مــع شــركــات الـنـظــافــة ،بما يمكن امل ــدارس مــن االستعانة
ب ـع ـم ــال ــة خ ــارجـ ـي ــة ت ـس ــد ال ـن ـقــص
املـ ــوجـ ــود خ ـص ــوص ــًا ف ــي مـ ــدارس
الـبـنــات ،مبينًا أن «مــن املستحيل
إضافة هذا البند إلى العقود ولن
نـقـبــل بـعـمــالــة خــارجـيــة ال نضمن
جــودت ـهــا وال ن ـع ــرف ج ـهــة نطبق
عليها العقوبات الجزائية في حال
ارتكاب املخالفات».
وقال النجار لـ«الراي» إن «توفير
العمالة عن طريق الشركات يضمن
لـلــوزارة سامة التطبيق ،ويحفظ
حقوقها أثناء تسجيل املخالفات»،
ف ـي ـمــا ك ـش ــف ع ــن «تـ ـم ــدي ــد بـعــض يوسف النجار
عقود التكييف في املدارس ،ومنها
عقد تكييف منطقة العاصمة التعليمية بقيمة  160ألف
دينار حتى  21أغسطس املقبل».
وب ـ ّـني أن «ع ـقــد الـتـكـيـيــف ملنطقة ال ـج ـهــراء التعليمية
ينتهي بحلول الـعــام  ،2019فيما تنتهي عـقــود املناطق
األخ ــرى خــال الـعــام الـحــالــي ،األمــرالــذي دفعنا إلــى طلب
التمديد مبكرًا ،وقــد واف ــق الجهاز املــركــزي للمناقصات
الـعــامــة على طلب الـتـمــديــد ،واملــوضــوع فــي عـهــدة ديــوان
املحاسبة».

األنصاري :تاريخ حافل لجامعة الكويت
ّ
والتميز في شتى املجاالت
من اإلنجازات
اسـ ـتـ ـض ــاف ــت كـ ـلـ ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم
اإلداري ــة بجامعة الكويت أمس،
ي ــوم امل ـل ـصــق الـعـلـمــي لـلـكـلـيــات
اإلنسانية والعلوم االجتماعية
لـ ـلـ ـع ــام الـ ـج ــامـ ـع ــي ف ـ ــي الـ ـح ــرم
الجامعي  -الشويخ.
واعتبر مدير جامعة الكويت
الـ ــدك ـ ـتـ ــور حـ ـس ــني األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري،
أن الـ ـبـ ـح ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي م ـ ــن أه ــم
رك ـ ــائ ـ ــز ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
العلوم واملعرفة والتكنولوجيا
واإلب ــداع ،ولــدى جامعة الكويت
تـ ــاريـ ــخ ح ــاف ــل مـ ــن اإلنـ ـ ـج ـ ــازات
ال ـع ـل ـم ـي ــة والـ ـتـ ـمـ ـي ــز ف ـ ــي ش ـتــى
املـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاالت ،م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة لجامعة
ال ـكــويــت ،ارت ـك ــزت عـلــى ال ـجــودة
ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي واالرتـ ـق ــاء
ب ـخــدمــة امل ـج ـت ـمــع وال ـت ـم ـيــز فــي
ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي ،وأكـ ـ ــدت رؤي ــة
ال ـجــام ـعــة ع ـلــى كــون ـهــا جــامـعــة
وطنية رائــدة متميزة في مجال
التعليم العالي ،والبحث العلمي
وإنجازات الباحثني خير شاهد
على تحقيق هذه الرؤية.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب
مديرالجامعة لألبحاث الدكتور
جاسم الكندري «نعيش اآلن في
مــا يـسـمــى بــاالقـتـصــاد املـعــرفــي
أو م ـج ـت ـم ـعــات امل ـع ــرف ــة ون ـحــن
ن ــري ــد أن ن ـس ــوق هـ ــذه األع ـم ــال
ال ـج ـم ـي ـلــة وأن ت ــأخ ــذ أب ـع ــاده ــا
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والتربوية والشرعية بما يخدم
املجتمع الكويتي مؤكدين على
هذه العاقة بني البحث العلمي
والـتـنـمـيــة م ــن مـنـظــور التنمية
املستدامة».

االنصاري مفتتحا املعرض

قائمة الفائزين
قام مديرالجامعة ونائب مديرالجامعة لألبحاث وعمداء
الكليات بتكريم الفائزين بالجوائز التقديرية ،وهم:
ً
أوال :كلية العلوم اإلدارية
• الدكتور عباس املجرن
• الدكتور يوسف عبدالسالم
• الباحثة سارة الفوزان بإشراف الدكتور عباس املجرن.
ثانيًا :كلية التربية
• الدكتورعمار صفر
• الباحثة هيفاء الصراف
• الـبــاحـثــة بـسـمــة ال ـعــازمــي ب ــإش ــراف الــدك ـتــور مطلق
العنزي.
ثالثًا :كلية العلوم االجتماعية
• الدكتور محمد املطر
• الباحثة آالء العنزي بإشراف الدكتور عثمان الخضر.
رابعًا :كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
• الدكتورة سارة القحطاني
• الباحث ضاري الزهاميل
• الباحثة نوير العتيبي
خامسًا :كلية اآلداب
• الدكتور أحمد أحمد
• الباحثة منى راشد

أرقام قياسية لبرنامج التدريب امليداني
بكلية الهندسة في «األسترالية»
أح ـ ــرزت كـلـيــة ال ـه ـنــدســة لــدى
الـكـلـيــة األس ـتــرال ـيــة ف ــي الـكــويــت
أرقامًا قياسية من خال برنامج
ال ـت ــدري ــب امل ـي ــدان ــي أث ـن ــاء عطلة
ن ـهــايــة ال ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي األول
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طــال ـبــا وط ــال ـب ــة ،وت ــم تــوزيـعـهــم
على  31جهة عمل ،حيث خاضوا
الخبرة العملية ملــدة  150ساعة
وتسلموا فــي نهايتها شهادات
استكمال التدريب.
وبهذه املناسبة ،قالت منسقة
بــرنــامــج ال ـتــدريــب الـعـمـلــي لــدى
الكلية جمانة تاسة «أود أن أعبر
عن تقديري للدعم املستمر املقدم
من جهات العمل التي خصصت
الـ ــوقـ ــت والـ ـخـ ـب ــرة ل ـط ـل ـبــة كـلـيــة
الهندسة ،ما أتاح للطلبة فرصة
ت ـط ـب ـيــق م ـعــرف ـت ـهــم األك ــادي ـم ـي ــة

طلبة امليكانيكا و«املدنية» يتسلمون شهاداتهم

عـ ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي س ــوق
ال ـع ـمــل ،األم ــرال ــذي ي ـعــزز الـنـمــو
وال ـن ـض ــج امل ـه ـن ــي وال ـث ـق ــة ل ــدى
الطلبة».
ومن جانبه ،أشــار مدير كلية
ال ـه ـن ــدس ــة  -ب ــاإلن ــاب ــة ال ــدك ـت ــور
مـحـمــد عـبــد ال ـن ـبــي ،إل ــى الكلمة
املـ ــأثـ ــورة ألمـ ـي ــت ك ــاالنـ ـت ــري «ال
يكفي اكتساب املعرفة ،بل يجب

ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا» ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـبــرعــن
الـ ـه ــدف األس ــاس ــي م ــن بــرنــامــج
التدريب امليداني لدى الكلية.
وت ــواص ــل الـكـلـيــة األسـتــرالـيــة
فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـ ـعـ ــزيـ ــز خ ـ ـبـ ــرات
ال ـط ـل ـب ــة ،وه ـ ــي بـ ـص ــدد اإلعـ ـ ــداد
حاليًا لبرنامج التدريب العملي
املـقـبــل وال ــذي سـيـقــام فــي صيف
.2018

