
«آل يس» تطلق املسابقة الثالثة لحفظ القرآن
أعلن مركز «آل يس» لعلوم القرآن الكريم عن انطالق المسابقة الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتجويده» 
تحت رعاية مبرة دشتي الخيرية وأســرة المرحوم حسين الكوت وزوجته، موضحا أن المسابقة 

تشمل الجنسين من الذكور واإلناث، والتسجيل يبدأ من 28 اكتوبر وحتى 20 نوفمبر المقبل.
أنــه سيتم االلــتــزام بمقدار الحفظ المطلوب لكل فئة حسب العمر واألجـــزاء المحددة،  وأكــد المركز 
وال يحق لمدرسي القرآن الكريم والمحكمين االشتراك في جميع المسابقات، مشيرا إلى أن اختبار 
النساء سيكون يوم 23 نوفمبر المقبل في حين اختبار الرجال سيكون يومي 24 - 25 من الشهر ذاته. 06
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5 معلمني للفيزياء و17 معلمًا للكيمياء فقط!

التربية: ضعف شديد في الكوادر الوطنية بالتخصصات النادرة
محدودية أعداد معلمي الرياضيات واملواد العلمية واللغات من املواطنني

في 21 نوفمبر املقبل

الشمري: رعاية سامية مللتقى املعلوماتية

املطيري: تأييد خليجي ملقترحات «املحاسبة»
اختتم رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس 
الـــذي عقد  الــتــعــاون الخليجي اجتماعهم الخامس عشر 
بالرياض - المملكة العربية السعودية خــالل الفترة 26 
ولغاية 27 أكتوبر الحالي بإصدار عدة توصيات معنية 

بالشأن الرقابي.

وقــــال الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــشــؤون اإلداريــــــة والــمــالــيــة في 
ديــوان المحاسبة عصام المطيري ان الديوان تقدم بعدة 
مقترحات رقابية القت تأييد دواوين المراقبة والمحاسبة 
بدول مجلس التعاون الخليجي السيما المقترح الخاص 
بتنفيذ مهمة رقــابــة مــشــتــركــة ومــقــتــرح تــطــويــر أساليب 
الــدواويــن بــاإلضــافــة إلى  الــتــعــاون والعمل المشترك بين 

مقترح ابراز وتطوير الجانب اإلعالمي للدواوين.
وتــمــت الــتــوصــيــة عــلــى أن تــوافــي الــــدول األعــضــاء األمــانــة 
العامة بمقترحاتها بشأن مواضيع مهام الرقابة المقترح 
تــنــفــيــذهــا بــشــكــل مــشــتــرك او مـــتـــزامـــن وأن تــعــد األمـــانـــة 
العامة قائمة بالموضوعات المقترحة من الدول األعضاء 
لعرضها على لجنة الوكالء مشيدين بالتعاون الذي تم ما 
بين الديوان وديوان المحاسبة بدولة قطر لتنفيذ مهمة 

رقابية مشتركة.
أنــه تــم االطـــالع على التقرير الخاص  وأضـــاف المطيري 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن االجــتــمــاع الـــرابـــع عشر  بمتابعة 
لرؤساء الدواوين واالجتماع التاسع عشر للجنة الوكالء 
فــيــه، كما تــم اعــتــمــاد الصيغة النهائية  واألخـــذ بما ورد 
لدليل اعداد وكتابة التقارير الرقابية وادراجه في سلسلة 
األدلــة المشتركة للدواوين مشيدين بــدور جهاز الرقابة 
الــمــالــيــة واإلداريــــــة الــعــمــانــي لــجــهــوده فــي اعــــداد مــســودة 

الدليل.
كما أشار إلى انه تم االطالع على مذكرة األمانة العامة وما 
ورد في محضر اجتماع أصحاب السعادة الوكالء بشأن 
لــلــدواويــن المساهمة  الــتــي يمكن  النشاطات والــمــجــاالت 
بها في برامج العمل التطوعي حيث تمت التوصية بأن 
يتم ترسيخ ثقافة العمل التطوعي ومفاهيمه وممارساته 
بـــشـــأن الـــنـــشـــاطـــات والــــمــــجــــاالت الـــتـــي يــمــكــن لـــلـــدواويـــن 
المساهمة بها في برامج العمل التطوعي بحسب رؤية 

كل جهاز.

فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى اآلمـــــــــال الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
تــعــقــدهــا الــكــويــت عــلــى تــطــويــر مـــبـــادرات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــمــعــلــومــاتــيــة واإلبـــــداع 
وتحفيز الــشــبــاب عــلــى األفــكــار الــجــديــدة 
في هذه المجاالت، يرعى صاحب السمو 
الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد أمــيــر الــبــالد قائد 
الـــعـــمـــل اإلنــــســــانــــي ابـــــتـــــداء مـــــن 21 إلـــى 
23 نــوفــمــبــر الـــقـــادم»الـــمـــلـــتـــقـــى الــعــالــمــي 
لــلــمــعــلــومــاتــيــة» الــــذي تــنــظــمــه «مــؤســســة 
سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية» 
في قاعة الــرايــة – فندق كــورت - يــارد في 
الــكــويــت. وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة المنظمة 
العليا للمؤسسة م.بــســام جايد الشمري 
بــأن «مؤسسة سمو الشيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية» تتوجه «بجزيل 
االمـــتـــنـــان والـــشـــكـــر إلــــى صـــاحـــب الــســمــو 
الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد أمــيــر الــبــالد قائد 
الــعــمــل اإلنــســانــي لــهــذه الــرعــايــة الكريمة 
الــتــي تــوفــر لــهــذا الـــحـــدث الــمــمــيــز مناخا 
مؤاتيا لتحقيق غاياته النبيلة»، مؤكدا 
أن ذلك «يضاعف عوامل نجاح الملتقى، 

وتـــــأديـــــة أهـــــدافـــــه الـــمـــعـــرفـــيـــة والــعــلــمــيــة 
الــمــتــمــثــلــة بــتــشــجــيــع ونـــشـــر الــتــطــبــيــقــات 
والثقافة واالبــتــكــارات المعلوماتية على 
أوســع نطاق، باعتبارها محورا رئيسيا 
للتنمية البشرية والتنمية الشاملة في 

العصر الرقمي الراهن».
وذكـــــــر أن «مـــعـــظـــم الــــوقــــائــــع واألبــــحــــاث 
والــــــدراســــــات تـــكـــاد تــجــمــع عـــلـــى أن أهـــم 
مــعــوقــات تحقيق التنمية فــي منطقتنا 
يــتــصــل بــمــا يــســمــى الــعــائــق االجــتــمــاعــي 
أمـــام االقــتــصــاد المعرفي والمعلوماتي، 
ونــحــن نــضــع تــذلــيــل هــــذا الــعــائــق نصب 
أعـــيـــنـــنـــا، هــــــذا إلــــــى جــــانــــب الــــعــــديــــد مــن 
األهداف األخرى المتصلة بدعم مبادرات 
وأفــــكــــار الـــشـــبـــاب والــــــــرواد والــتــطــبــيــقــات 
 أن رعـــايـــة صــاحــب 

ً
الــــجــــديــــدة»، مــضــيــفــا

السمو أمــيــر الــبــالد لــهــذه الــتــظــاهــرة تعد 
 الهــتــمــامــه الــمــعــهــود بــالــعــلــوم 

ً
انــعــكــاســا

والــمــعــلــومــاتــيــة والـــتـــقـــنـــيـــات، وعــالقــتــهــا 
بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل، ووضـــــعـــــهـــــا فــــــي مـــرتـــبـــة 
األولــويــة، «ومــن ثم فــإن هــذه الرعاية هي 

دعـــوة لجميع الكويتيين مــن أجـــل جعل 
هــــذا الـــمـــوضـــوع أســـاســـا فـــي الــســيــاســات 
التربوية واالقتصادية والشبابية، ولدى 
كل عملية تخطيط للمستقبل وللتنمية 
 الــــى أن 

ً
الــحــقــيــقــيــة الــمــســتــدامــة»، مــشــيــرا

الــكــويــت تــحــاول تحسين ترتيبها  دولـــة 

فــــي مــــؤشــــرات الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، وفـــي 
زيـــــــادة نـــمـــو الــــخــــدمــــات واالســـتـــثـــمـــارات 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة مـــــن أجــــــل زيـــــــــادة حــصــة 
الناتج غير النفطي من إجمالي ناتجها 
الــمــحــلــي الــضــخــم الـــــذي يــصــل إلــــى أكــثــر 
مـــن 150 مــلــيــار دوالر ســنــويــا. وتتطلب 
تــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد 
تنويع مصادر الدخل الوطني، وتشجيع 
القطاعات واالســتــثــمــارات غير النفطية، 
 ،

ً
 وســيــاحــيــا

ً
 مــالــيــا

ً
وجــعــل الــكــويــت مــركــزا

في جوانب كثيرة منها، وتعزيز وتكثيف 
االهـــتـــمـــام بــالــتــحــوالت الــرقــمــيــة، وإيــــالء 
اقتصاد المعرفة عناية خاصة في وقت 
مــــا زالـــــــت نـــســـبـــة اعـــتـــمـــاد الـــكـــويـــت عــلــى 
االقـــتـــصـــاد الــمــعــرفــي أقــــل مـــن %10 وفــق 
جــهــات مــتــابــعــة لــتــرتــيــب الـــــدول فـــي هــذا 
الــمــجــال.  وأعـــرب الــشــمــري فــي تصريحه 
عن «اعتزاز مؤسسة «سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية» بتوظيف 
إمكانياتها محليا وخارجيا للمساهمة 

في تحقيق هذه التوجهات السامية.

كتبت غادة فرحات

كـــشـــفـــت احــــصــــائــــيــــة اعــــــــــداد الــمــعــلــمــيــن 
الــدراســي 2017/2016  والمعلمات للعام 
الــكــوادر التعليمية  عن ضعف شديد في 
الوطنية في التخصصات النادرة حيث ال 
يتجاوز عدد معلمي الفيزياء الكويتيين 
الـــخـــمـــس مــعــلــمــيــن فـــقـــط، يــقــابــلــهــم 326 
 غير كويتي، اي ما نسبته 1.5 في 

ً
معلما

المئة للكويتيين و98.5 فــي المئة لغير 
الــى ان عــدد المعلمين  الكويتيين، الفتة 
الكويتيين يبلغ 5752 معلما بنسبة 36.6 
فــي المئة، بالمقابل فــان عــدد المعلمين 
غير الكويتيين يبلغ 9976 معلما بنسبة 

63.4 في المئة. 
واشــــــــــــارت االحــــصــــائــــيــــة الــــتــــي حــصــلــت 
الـــى ان عــدد  «الــنــهــار» عــلــى نسخة منها 
مــعــلــمــي الــكــيــمــيــاء الــكــويــتــيــيــن يــبــلــغ 17 
الــمــئــة، يقابلهم  فـــي  بــنــســبــة 6.1  مــعــلــمــا 
 غير كويتي بنسبة 94.9 في 

ً
319 معلما

الــى ان عــدد معلمي اللغة  المئة، مشيرة 
االنكليزية الكويتيين يبلغ 169 معلما 
 
ً
بنسبة 9.3 في المئة يقابلهم 1658 معلما

غير كويتي بنسبة 90.7 في المئة.
ولــفــتــت االحــصــائــيــة الـــى ان عـــدد معلمي 
اللغة الفرنسية الكويتيين يبلغ 23 معلما 
بنسبة 12.2 في المئة، في حين يبلغ عدد 
معلمي المادة غير الكويتيين 166 معلما 
الــمــئــة، مــبــيــنــة ان عــدد  بــنــســبــة 87.8 فـــي 
الــريــاضــيــات 275 معلما بنسبة  معلمي 
15.1 في المئة يقابلهم 1545 معلما غير 

كويتي بنسبة 84.9 في المئة.
وذكــرت االحصائية ان عدد الجيولوجيا 
الكويتيين يبلغ 24 معلما بنسبة 18.8 
في المئة، فيما يبلغ عدد غير الكويتيين 

منهم 104 معلمين بنسبة 81.2 في المئة، 
الــى ان عــدد معلمي اللغة العربية  الفــتــة 
الكويتيين يبلغ 412 معلما بنسبة 19.6 
فــي الــمــئــة، وعــــدد غــيــر الــكــويــتــيــيــن منهم 

1693 معلما بنسبة 80.4 في المئة.
ونـــوهـــت االحـــصـــائـــيـــة بــــان عــــدد معلمي 
االحياء الكويتيين يبلغ 56 معلما بنسبة 
الــمــئــة، يقابلهم 224 معلما غير  20 فــي 
كــويــتــي بنسبة 80 فــي الــمــئــة، مــؤكــدة ان 
عــــدد مــعــلــمــي الـــعـــلـــوم الــكــويــتــيــيــن يبلغ 
194 معلما بنسبة 20.3 فــي المئة فيما 
يــبــلــغ عــــدد غــيــر الــكــويــتــيــيــن مــنــهــم 761 
معلما بنسبة 79.7 في المئة. واوضحت 
االحــصــائــيــة ان عــــدد مــعــلــمــي الــمــكــتــبــات 
الكويتيين يبلغ 9 بنسبة 22.5 في المئة، 
وعــــدد غــيــر الــكــويــتــيــيــن مــنــهــم 31 معلما 
بنسبة 77.5 في المئة، في حين يبلغ عدد 

الــتــربــيــة الموسيقية الكويتيين  معلمي 
181 معلما بنسبة 29 في المئة فيما يبلغ 
الــكــويــتــيــيــن مــنــهــم 444 معلما  عـــدد غــيــر 
بنسبة 71 في المئة. وبينت االحصائية 
ان عدد معلمي الحاسب اآللي الكويتيين 
يبلغ 356 معلما بنسبة 34.7 فــي المئة 
فــيــمــا يــبــلــغ عــــدد غــيــر الــكــويــتــيــيــن منهم 
671 معلما بنسبة 65 في المئة، اما عدد 
معلمي الجغرافيا الكويتيين فيبلغ 111 
معلما بنسبة 46.6 في المئة يقابلهم 127 
معلما غير كويتي بنسبة 53.4 في المئة، 
الـــى ان عـــدد معلمي الفلسفة غير  الفــتــة 
الكويتيين يبلغ 59 معلما بنسبة 48.4 
في المئة يقابلهم 122 معلما غير كويتي 

بنسبة 51.6 في المئة.
واكــــدت االحــصــائــيــة ارتــفــاع عـــدد معلمي 
الــتــربــيــة الــبــدنــيــة الــكــويــتــيــيــن حــيــث بلغ 

1202 معلم بنسبة 99.7 في المئة يقابلهم 
4 معلمين فقط من غير الكويتيين بنسبة 
3 في المئة، منوهة بان عدد معلمي علم 
النفس واالجتماع الكويتيين يبلغ 226 
معلما بنسبة 86.3 في المئة يقابلهم 30 
معلما غير كويتي بنسبة 11.7 في المئة.

ولـــفـــتـــت االحـــصـــائـــيـــة الـــــى زيـــــــادة اقـــبـــال 
الـــمـــعـــلـــمـــيـــن الــــــذكــــــور الـــكـــويـــتـــيـــيـــن عــلــى 
تـــخـــصـــص االجــــتــــمــــاعــــيــــات حـــيـــث تــبــلــغ 
نــســبــتــهــم 66 فـــي الــمــئــة، يــلــيــه تخصص 
التربية الفنية بنسبة 63.8 في المئة، ثم 
تخصص التاريخ بنسبة 60.9 في المئة، 
ثـــم تــخــصــص الــكــهــربــاء وااللــكــتــرونــيــات 
فـــتـــخـــصـــص  الــــــمــــــئــــــة،  فـــــــي  بــــنــــســــبــــة 53 
الــمــيــكــانــيــكــا والـــديـــكـــور بــنــســبــة 52.9 في 
المئة، يليه تخصص التربية االسالمية 
الــــمــــئــــة، وتـــخـــصـــص  فـــــي  بـــنـــســـبـــة 52.8 

التجاري بنسبة 50 في المئة.
ونوهت االحصائية بانه رغم تفوق اعداد 
المعلمات الكويتيات على نظيرتهن غير 
الــكــويــتــيــات حــيــث يــبــلــغ عـــددهـــن 31975 
الــمــئــة، يقابلهن  معلمة بنسبة 69.1 فــي 
14315 معلمة غير كويتية بنسبة 30.9 
 عن تدريس 

ً
في المئة، اال ان هناك عزوفا

الــتــي ال  الــمــواد كاللغة الفرنسية  بــعــض 
يتجاوز عدد معلماتها 25 بنسبة 9.2 في 
المئة يقابلهن 248 معلمة غير كويتية 
الــفــيــزيــاء  الــمــئــة وكــذلــك  فــي  بنسبة 90.8 
الـــتـــي يــبــلــغ عـــــدد مــعــلــمــاتــهــا 55 مــعــلــمــة 
يــقــابــلــهــن 292  الـــمـــئـــة  فــــي  بــنــســبــة 15.9 
معلمة غير كويتية بنسبة 84.1 في المئة، 
وايــضــا مـــادة الــمــكــتــبــات الــتــي يبلغ عــدد 
المعلمات الكويتيات 5 فقط بنسبة 18.5 
فــي المئة مقابل 22 معلمة غير كويتية 

بنسبة 81.5 في المئة.
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تفوق املعلمات 
الكويتيات على 

نظيرتهن بنسبة 
69.1 في املئة.. 

وعزوف عن 
تدريس الفرنسية 

والفيزياء 

اعتماد الصيغة 
النهائية لدليل 
إعداد التقارير 
الرقابية ضمن 

السلسلة املشتركة 
للدواوين

كلية العمارة تعلن اليوم نتائج
مسابقة املقهى الشعبي

النامي: قريبًا تكريم القوائم الطالبية 
امللتزمة باللوائح الجامعية

دار العثمان تستأنف الدورة السادسة 
لحفظ القرآن

تــقــيــم الـــيـــوم كــلــيــة الــعــمــارة 
حفل إعــالن نتائج مسابقة 
تــصــمــيــم الــمــقــهــى الــشــعــبــي 
فــــــي الــــســــالــــمــــيــــة وتـــــوزيـــــع 
الــجــوائــز للفائزين وتكريم 
الــمــشــاركــيــن فـــي الــســاعــة 2 
 فــي قــاعــة 119 مبنى 

ً
ظــهــرا

مــــديــــر الـــجـــامـــعـــة – الـــحـــرم 
الجامعي الشويخ.

وفي هذا الصدد ذكر عضو 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس فــــي كــلــيــة 
الـــعـــمـــارة بــجــامــعــة الــكــويــت 
د.مـــــحـــــمـــــد الــــعــــجــــمــــي بـــــأن 
االحــــتــــفــــالــــيــــة هــــــي تـــتـــويـــج 
لــلــعــمــل الــمــشــتــرك الـــــذي تــمَّ 
بين جامعة الكويت ممثلة 
فـــــي كـــلـــيـــة الـــــعـــــمـــــارة مـــقـــرر 
ســتــوديــو تصميم 6 لطلبة 
سنة رابعة ووزارة الشؤون 

الــمــقــاهــي  فـــي إدارة  مــمــثــلــة 
الشعبية. 

الـــتـــعـــاون  بــــدايــــة  ــــن أن  وبــــيَّ
بــيــن الــطــرفــيــن كــانــت نابعة 
مــــــن الــــتــــوجــــه الــــــجــــــاد لــــدى 

الـــمـــقـــاهـــي بـــضـــرورة  إدارة 
تــطــويــر مــشــاريــع الــمــقــاهــي 
الشعبية لتتواكب مع الدور 
الـــمـــهـــم الــــــذي تـــقـــوم بــــه فــي 
خــدمــة الــمــجــتــمــع والــحــفــاظ 
عــــلــــى الـــــهـــــويـــــة الـــكـــويـــتـــيـــة 

وخصوصا فئة الشباب.
وأشــار إلى أن كلية العمارة 
تـــــزخـــــر بــــطــــاقــــات شـــبـــابـــيـــة 
كــــويــــتــــيــــة وجــــــــد الــــطــــرفــــان 
مـــــا يـــبـــحـــثـــان عــــنــــه وعـــلـــيـــه 
تــــمَّ االتــــفــــاق والـــتـــعـــاون في 
تــــنــــســــيــــق وتـــــنـــــظـــــيـــــم هـــــذه 
 أن 

ً
مـــــبـــــيـــــنـــــا الـــــمـــــســـــابـــــقـــــة، 

المسابقة أثمرت عن دخول 
 وتــــــمَّ تــكــويــن 

ً
17 مـــشـــروعـــا

لجنة تحكيم من قبل الكلية 
والــــمــــقــــاهــــي وتـــــــم اخـــتـــيـــار 

المشاريع الفائزة.

هـــنـــأ عــمــيــد شــــــؤون الــطــلــبــة 
بـــجـــامـــعـــة الــــكــــويــــت د.عــــلــــي 
ســـــــيـــــــف الــــــــنــــــــامــــــــي جــــمــــيــــع 
الـــقـــوائـــم الـــتـــي حــــــازت عــلــى 
ثـــقـــة زمــــالئــــهــــا الـــطـــلـــبـــة فــي 
انــــــتــــــخــــــابــــــات الــــجــــمــــعــــيــــات 
الــعــلــمــيــة لـــلـــعـــام الــجــامــعــي 
 إيــاهــم 

ً
2017/2016، داعـــيـــا

الــى وضــع مصلحة الطالب 
نــــصــــب أعـــيـــنـــهـــم ويـــمـــثـــلـــوا 

أخوانهم خير تمثيل.
وبـــــيـــــن أن عــــــمــــــادة شــــــؤون 
الـــــطـــــلـــــبـــــة ســــــتــــــقــــــوم خــــــالل 
األيــــــــــــام الــــمــــقــــبــــلــــة بـــتـــكـــريـــم 
الــقــوائــم الملتزمة باللوائح 
الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة خــــــــــالل فــــتــــرة 
انــــــتــــــخــــــابــــــات الــــجــــمــــعــــيــــات 
الـــعـــلـــمـــيـــة لـــكـــلـــيـــات جــامــعــة 
الــــكــــويــــت لـــلـــعـــام الــجــامــعــي 
2017/2016، وســــيــــتــــم 
اإلعـــــــالن عــنــهــا فــــي وســـائـــل 
 
َ
اإلعــالم بالجامعة، موضحا
الــــتــــكــــريــــم  مـــــــن  الـــــــهـــــــدف  أن 
هــــو مـــكـــافـــأة طــلــبــة جــامــعــة 

الكويت.
وأشــــــــــــاد الـــــنـــــامـــــي بـــــالـــــدور 
ـــــــــــذي قــــــامــــــت بـــه  الــــكــــبــــيــــر ال
الــلــجــنــة الــعــلــيــا النــتــخــابــات 
الــجــمــعــيــات الــعــلــمــيــة لــلــعــام 
الـــــجـــــامـــــعـــــي 2017/2016 
لــلــعــرس  مـــن إدارة مــتــمــيــزة 
الــطــالبــي بــالــجــامــعــة، والــتــي 
نــــتــــج عــــنــــهــــا ولـــــلـــــه الـــحـــمـــد 

نــجــاح العملية االنتخابية 
فــي جميع كليات الجامعة، 
مـــــا يــــــدل عـــلـــى وعــــــي طـــالب 
وطـــالـــبـــات جــامــعــة الــكــويــت 
بـــأهـــمـــيـــة الــــعــــمــــل الـــنـــقـــابـــي 
بــالــجــامــعــة والــــحــــرص على 
مـــــمـــــارســـــة حــــــق الـــتـــرشـــيـــح 

واالنتخاب بكل رقي.
وأضاف بأن العمادة حشدت 
هـــــــذا الــــــعــــــام طــــاقــــاتــــهــــا فــي 
العملية االنتخابية من أجل 
الخروج بأفضل مستوى في 
التنظيم لالنتخابات إضافة 
إلــــى إطـــــالق حــمــلــة إعــالمــيــة 
ضخمة بمسمى #جامعتنا 
الــــهــــدف مــنــهــا تـــعـــزيـــز روح 
الــــزمــــالــــة الـــجـــامـــعـــيـــة ونــبــذ 
الــعــنــف الـــطـــالبـــي وتــكــريــس 

الــــــــــــــوالء واالنــــــتــــــمــــــاء  روح 
 أن 

ً
الــكــويــت، مبينا لجامعة 

عمادة شــؤون الطلبة قامت 
هذا العام أيضا باإلعالن عن 
نتائج انتخابات الجمعيات 
فــــــــــأوًال عــن  الـــعـــلـــمـــيـــة أوًال 
طـــــــــريـــــــــق «االبــــــلــــــكــــــيــــــشــــــن» 
الـــــخـــــاص بــــعــــمــــادة شـــــؤون 
إلــى تغطية  الطلبة، إضــافــة 
االنــــتــــخــــابــــات عـــبـــر الـــمـــركـــز 
اإلعـــــالمـــــي الـــتـــابـــع لـــعـــمـــادة 

شؤون الطلبة.
وقال النامي إن االجتماعات 
الــــمــــتــــكــــررة لـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــــــالنــــــتــــــخــــــابــــــات والـــــعـــــمـــــل 
الـــــــدؤوب أتــــى بـــثـــمـــاره على 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة االنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، 
فــــقــــد اســــتــــطــــاعــــت تـــرجـــمـــة 
الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا 
فــــي األعـــــــــوام الـــســـابـــقـــة إلـــى 
 
ً
انــــجــــاز هـــــذا الــــعــــام، مــشــيــرا
الـــــــى أن االنــــتــــخــــابــــات هــــذا 
الـــــــعـــــــام تـــــمـــــيـــــزت بــــتــــعــــاون 
اللجنة العليا لالنتخابات 
مــــع الــــقــــوائــــم الـــطـــالبـــيـــة فــي 
إنجاح العملية االنتخابات 
وتـــــعـــــامـــــلـــــهـــــا بــــــكــــــل جــــديــــة 
ومهنية وهذه نقطة ايجابية 
لـــإلدارة الجامعية المتمثلة 
بــــمــــديــــر جــــامــــعــــة الــــكــــويــــت 
أ.د.حسين االنصاري والتي 
أســهــمــت فـــي نــجــاح الــعــرس 

الديموقراطي.

لـــــلـــــســـــنـــــة الــــــــســــــــادســــــــة عـــلـــى 
الــتــوالــي تــعــود دار الــعــثــمــان 
الــمــرحــوم  الســتــئــنــاف دورة 
عبدالله عبداللطيف العثمان 
لتحفيظ القرآن الكريم واللغة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، والــــمــــخــــصــــصــــة 
لــــــلــــــمــــــرحــــــلــــــة االبـــــــتـــــــدائـــــــيـــــــة 
والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة، بــــاإلضــــافــــة 
لـــــفـــــصـــــل خــــــاص لــــــلــــــنــــــســــــاء، 
حــيــث تـــقـــام الـــــــدورة  كل عــام 
ويــــشــــارك بــهــا أكـــثـــر مـــن 100 
 ،

ً
مشترك ومشتركة سنويا

ويصاحب الدورة العديد من ال
أنشطةوالفعاليات التوعوية الهادفة. وستقام 
الدورة ابتداء في االول من شهر نوفمبر على 
أن تخصص أيام األحـــد والــثــالثــاء فــي الفترة 
المسائية لفصول المرحلة اإلبتدائية والمتو
سطة، وتخصيص يوم األربعاء للنساء، ويتم 
قبول المشتركين والمشتركات بعد اجتياز 
لـــــدروس  الــمــقــابــلــة الشخصية.  وبـــاإلضـــافـــة 
التجويد وتحفيظ القرآن الكريم، يتلقى الطالب 
ايضا دروس لتقوية اللغة العربية وتحسين 
الخط وهــي ضمن منهج دار العثمان في عدة 
مستويات تبدأ باألحرف ثم الكلمات والجمل، 
وبعد ذلــك قــواعــد اللغة العربية للسن األكبر، 
كــمــا تــم الــحــرص عــلــى تــقــديــم وجــبــات صحية 

لــألطــفــال خــــالل فــتــرة االســـتـــراحـــة، ويــصــاحــب 
الــدروس أنشطة وفاعليات منوعة تساهم في 
لــلــطــالب بطريقة  تــعــزيــز األخــالقــيــات واآلداب 
الـــعـــام تم افتتاح  مــشــوقــة محببة. وفي هــــذا 
الـــمـــهـــارات للمرحلة  نــــادي خـــذ بــيــدي لتنمية 
الــمــتــوســطــة والـــــــذي يـــهـــدف لــتــنــمــيــة مـــهـــارات 
الطالب في جــوانــب حــيــاتــه المختلفة كما تم 
تــخــصــيــص يــــوم لــتــقــديــم الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
المنوعة لتطوير مهارات وشخصية الطالب، 
ومــنــهــا: مـــهـــارات الــثــقــة بــالــنــفــس، الــتــخــطــيــط، 
مــهــارات دراســـيـــة، التفكير اإلبـــداعـــي، وغيرها 
مــن الــــدورات مــع مدربين أكــفــاء لــهــذه المرحلة 

العمرية. 
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