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اختتم تمرين « Cpxنصر  »17بمشاركة  8دول و 13جهة محلية

خالل الحفل الختامي للمسابقة التاسعة بثانوية الفروانية

«الحرس الوطني» :التمارين العسكرية

الصبيح :الثقافة نهر عميق

الكبرى تعزز القدرات

اك��دت وزيـرة الرتبيــة وزيرة
التعليم العايل ال�سابقة نوريـة
ال�صبيـح ان الثقافة نهر عميق
ووا���س��ع كلما نهلت منه ازددت
رغبة يف اال�ستزادة مما فيه من
العذوبة واملنفعة ،م�شرية �إلى
ان فكرة �إقامة م�سابقة ثقافية بني
الطالبات فكرة متميزة وتنبع
�أهميتها من كونها يف زمن قل فيه
احلر�ص على االط�لاع والثقافة
ويف زمن تتالطم فيه املعلومات
والثقافات من �أك�ثر من م�صدر
يف ع�رص التكنولوجيا ويحتار
جيل ال�شباب يف �أيها املعلومة
ال�صادقة و�أي منبع ينهل منه.
ج���اء ذل���ك يف كلمة لل�صبيح
خالل ح�ضورها احلفل اخلتامي

• املشاركون في التمرين في صورة جماعية

اختتم احلر�س الوطني �أم�س ،مترين
مراكز قيادة احلر�س الوطني «Cpx
ن�رص  »17الذي �أقيم برعاية نائب
رئي�س احل��ر���س الوطني ال�شيخ
م�شعل الأح��م��د ،يف مع�سكر �سمو
ال�شيخ �سامل العلي مب�شاركة  8دول
و 13جهة حملية.
وقال وكيل احلر�س الفريق الركن
ها�شم ال��رف��اع��ي� ،إن �إق��ام��ة مثل
هذه التمارين الع�سكرية الكربى
تعزز ق��درات احلر�س الوطني يف
�أداء ر�سالته الوطنية بحفظ �أمن
الوطن وا�ستقراره وم�ساندة �أجهزة
الدولة يف عملها مبواجهة حاالت
الطوارئ.
و�أكد اعتزاز القيادة بالنتائج التي

حققها التمرين بف�ضل التخطيط
والإع���داد اجليد له على مدى عدة
�أ�شهر من املو�سم التدريبي وكذلك
التعاون ونقل اخل�برات وحماكاة
التجارب املتميزة للم�ؤ�س�سات
الع�سكرية يف ال���دول ال�شقيقة
وال�صديقة.
وتوجه بال�شكر للوفود امل�شاركة
يف ال��ت��م��ري��ن م��ن داخ���ل وخ���ارج
الكويت ناقال لهم حتيات القيادة
العليا للحر�س الوطني ممثلة ب�سمو
ال�شيخ �سامل العلي رئي�س احلر�س
ال��وط��ن��ي ون��ائ��ب رئي�س احلر�س
الوطني ال�شيخ م�شعل الأحمد.
و�أو���ض��ح �أن التمرين �سعى من
خالل ور�ش العمل واالجتماعات

التن�سيقية �إل����ى ف��ت��ح قنوات
التوا�صل مع ال��وزارات والهيئات
للعمل ب��وت�يرة �أ���س�رع وب���روح
ال��ف��ري��ق ال��واح��د خ�لال مواجهة
الأزمات وحاالت الطوارئ.
و�أ�شار �إل��ى تفعيل عملية التحكم
وال�سيطرة من خالل �شبكة متطورة
من االت�صاالت تعتمد على �أف�ضل ما
�أفرزته التكنولوجيا احلديثة من
�أجهزة ومعدات وبرامج ذكية جلمع
وحتليل املعلومات و�إر�سالها �إلى
مراكز العمليات التخاذ القرارات
املنا�سبة.
ول��ف��ت �إل���ى ق���درة ال�ضباط على
مواجهة التحديات ب�أداء واثق مما
يب�رش بت�أهيل �أج��ي��ال من القادة

ونحن في زمن تتالطم فيه المعلومات
مل�سابقة ملكة الثقافة العامة
التا�سعة التي اقيمت على م�رسح
ثانوية الفروانية بح�ضور ح�شد
من القيادات الرتبوية ال�سابقة
واحلالية والتي تعترب اول ظهور
لها يف امل��ي��دان ال�ترب��وي منذ
مايقارب � 10سنوات.
وقالت ان هذه امل�سابقة تاتي
لتهدي ال��ط��ال��ب��ات �إل���ى منبع
م��ن م��ن��اب��ع ال��ث��ق��اف��ة احلقة،
وت�شغلهن ب�أمور ذات �أهمية لبناء
�شخ�صياتهن وعقولهن وتربيتهن
الرتبية ال�صحيحة ،متمنية �أن
تت�سع امل�سابقة لت�شمل جميع
م��دار���س الكويت ،ومعربة عن
بالغ �شكرها للجنة املنظمة
للم�سابقة ب��ق��ي��ادة املربية

الفا�ضلة �سهام حمد ال�سهيل.
من جانبه قال الوكيل امل�ساعد
للتنمية ال�ترب��وي��ة والأن�شطة
في�صل مق�صيد ال�شك ان ا�ستمرار
م�سابقة ملكة الثقافة لل�سنة
التا�سعة على التوايل وبتو�سع
دل��ي��ل وا���ض��ح ع��ل��ى جناحها،
الفتا �إلى انها ت�سعى لفتح �آفاق
ور�ؤى جديدة تعمل على تنمية
بناتنا الطالبات فكري ًا وعقلي ًا
واجتماعي ًا وثقافياً.
وا���ض��اف مق�صيد ان ه��ذا الدور
من االدوار املهمة التي تقوم
بها الإدارة املدر�سية ونحر�ص
كوزارة على دعمها وتذليل كافة
املعوقات وال�صعوبات ال�ستمرار
مثل هذه امل�سابقات الهادفة.

قادرة على الإجناز وا�ستمرار حركة
التطوير يف احلر�س الوطني.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د م��دي��ر التمرين
املعاون للعمليات والتدريب اللواء
الركن فالح �شجاع ،جناح التمرين
يف حتقيق �أهدافه ال�سيما بتكري�س
ال��ت��ع��اون والتن�سيق م��ع �أجهزة
الدولة.
و�شدد على �أهمية التمرين كذلك
يف رفع اال�ستعداد القتايل و�إك�ساب
ال��ق��ادة �أ���س��ال��ي��ب ح��ل املعا�ضل
و�إدارة الأزم����ات على اختالفها
بخربة واحرتاف متا�شيا مع اخلطة
اال�سرتاتيجية للحر�س الوطني
« 2020الأم����ن �أوال» ال��ت��ي تويل
التدريب والت�أهيل �أهمية ق�صوى.

مركز خدمة التعليم المستمر بالجامعة اختتم الدورات التدريبية المتكاملة

بهمن :نثمن الجهود الكبيرة للقائمين
على رفعة المجتمع وأفراده

دعم الجهود التربوية لترسيخ وتدعيم روح المواطنة

الوزان :الكويت تسعى إلى إعداد

كتب �سالمة ال�سليماين:

حت��ت رع��اي��ة نائب مدير اجلامعة
للخدمات الأك��ادمي��ي��ة امل�ساندة
د.جا�سم الكندري نظم مركز خدمة
املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة
الكويت متمث ًال يف ق�سم الربامج
ال��ت��دري��ب��ي��ة ح��ف��ل خ��ت��ام ال����دورات
التدريبية املتكاملة وه��ي دورات
اعداد مدرب معتمد وحمرتف ودورات
اع��داد مرتجم لغة اال���ش��ارة بثالثة
م�ستويات مبتدئ ومتقدم ومتخ�ص�ص،
وذلك بح�ضور القائم ب�أعمال مدير
م��رك��ز خ��دم��ة املجتمع والتعليم
امل�ستمر فاطمة بهمن ورئي�س ق�سم
الربامج التدريبية هنادي البحوه
واملحا�رضين يف ال��دورات د.عبا�س
ال��ط��راح وج��اب��ر ال��ك��ن��دري ود.ب��در
الدوخي ،ومرتجم لغة اال�شارة �أحمد
العمار ،و�أهايل املحتفى بهم.
و�أعربت مدير مركز خدمة املجتمع
والتعليم امل�ستمر فاطمة بهمن عن
�شكرها جلميع القائمني واملنظمني
وامل�رشفني على هذا املجهود الطيب
يف �سبيل رفعة املجتمع و�أف���راده
من خالل هذه النخبة املتميزة من
الربامج املتكاملة والتي احتفلوا
مبخرجاتها.
م��ن جهته تقدم د.ع��ب��ا���س الطراح
بال�شكر �إلى خريجي دورات املدرب
املعتمد واملحرتف و�أ�شاد بحر�صهم
على اال�ستفادة م��ن ه��ذه ال���دورات
وجديتهم يف تطوير ذاتهم طلب ًا يف
رفعة املجتمع.
ومن جانبها �ألقت ليلى الدالل خريجة
دورة اعداد مدرب معتمد كلمة رحبت
فيها باحل�ضور و�أعربت عن �سعادتها

• أثناء حفل التكرمي

مزيد من المبدعين والعلماء الشباب
�أكدت الأمني العام للجنة الوطنية
للرتبية والعلوم والثقافة بالإنابة
«يون�سكو» نادية الوزان ،احلر�ص
على دعم اجلهود الرتبوية لرت�سيخ
وتدعيم روح املواطنة والعمل
بروح الفريق الواحد.
وق��ال��ت يف ك��ل��م��ة خ�ل�ال احلفل
اخلتامي لأن�شطة �شبكة املدار�س
املنت�سبة لليون�سكو �أم�س ،للعام
الدرا�سي � 2019/2018إن هذا العام
كان حافال بالعديد من الفعاليات
والأن�شطة الهامة من �أجل تر�سيخ
القيم االجتماعية والإ�سالمية
والوطنية للكويت الغالية.
و�أ�شارت الى جهود اللجنة التي
تهتم بتحقيق هدف ا�سرتاتيجي هام
من خالل حتقيق �أه��داف �إجرائية
مرحلية تبد�أ بتعميق روح التعاون
واملواطنة بني جميع املتعاملني

• صورة جماعية للمكرمني مع احلضور

باالن�ضمام لهذه الدورات املتميزة.
وعلى هام�ش احلفل مت عر�ض فيديو
لأهم اجنازات طلبة وطالبات دورات
اع��داد مرتجم لغة اال�شارة ودورات
اعداد مدرب معتمد وحمرتف.
و�أ�شاد اخلريج �سامي الف�ضلي بدور
م��رك��ز خ��دم��ة املجتمع والتعليم
امل�ستمر يف نقل املعرفة وتطوير
الفرد وحر�صه على بنائه يف هذا
املجتمع الكويتي والذي يعترب دور ًا
كبري ًا وهام ًا و�أ�سا�سي ًا يقوم به املركز

عن طريق تقدمي مثل هذه الدورات
التدريبية ب�شكل غري ربحي ن�سبة �إلى
بقية اجلهات.
م��ن جهته �أ���ش��اد اخل��ري��ج دخيل
الدخيل ب�أهمية تعلم دورة لغة
اال����ش���ارة وح��اج��ت��ه��ا وت���أث�يره��ا
ع��ل��ى ح��ي��اة الأف����راد يف املجتمع
وتوجه بال�شكر �إل��ى كل القائمني
واملنظمني لهذه الدورات وبخا�صة
�أ.جابر الكندري معلم لغة اال�شارة
على جهوده املبذولة يف التعليم

مع املجتمع الرتبوي يف الكويت.
ولفتت الى �أن اللجنة تهدف الى
حتقيق الروح االيجابية من �أجل
تنمية م��ه��ارات جميع العاملني
يف ه��ذا احلقل ب��دءا باملتعلمني
ثم املعلمني والقيادات الرتبوية
واملن�سقني واملن�سقات املحليني
من �أج��ل رف��ع م�ستوى خمرجات
العملية التثقيفية يف حب الوطن.
وبينت �أن الهدف تكوين الدرع
الثقايف يف ظل راية الكويت لتكون
على الدوام منارة للإن�سان وجلميع
الدول ال�صديقة يف العامل م�ضيفة
�أن املدار�س املنت�سبة لليون�سكو
عملت وطبقت حماور اليون�سكو يف
العام الدرا�سي وقدم الطالب �أداء
رائعا جدا خالل حفل اخلتام يف
فقرات وطنية تراثية.
وذك���رت �أن الكويت ت�سعى الى

�إعداد مزيد من املبدعني والعلماء
ال�شباب الذين �سي�ستلمون الراية
من بعد بغية حتقيق حب تراث
الأج���داد وتر�سيخ قيم الت�سامح
وحب الوطن وترجمة هذا العمل
جهدا م�ضاعفا لرعاية الآباء.
و�أ���ش��ادت ب��دور جامعة اخلليج
للعلوم والتكنولوجيا على ح�سن
تعاونهم وا�ست�ضافتهم حلفل اخلتام
وجميع العاملني يف تقدمي ر�سالة
اللجنة وللتعاون مع املن�سقني
واملن�سقات املحليني.
وح�رض احلفل الذي اقيم برعاية
وزير الرتبية وزير التعليم العايل
د.حامد العازمي الرئي�س الفخري
لنادي املعاقني ال�شيخة �شيخة
العبدالله ،وح�شد من امل�شاركني
من الطلبة و�أولياء الأمور وو�سائل
الإعالم.

والتدريب ،متمني ًا اال�ستمرار يف
تقدمي مثل هذه الدورات يف الكويت
واعتماد لغة اال�شارة الكويتية يف
مدار�س الكويت مل�شاركة اخواننا
ال�صم ال��ذي��ن يعتربون ج���زء ًا من
ال�شعب الكويتي والذين هم بحاجة
�إلى دعم وم�ساعدة لالندماج معنا
يف هذا املجتمع.
ويف اخل���ت���ام مت ت��ك��رمي الطلبة
اخلريجني والأ���س��ات��ذة وامل�رشفني
على هذه الدورات.

الشمري :وضع آلية لترفيع المستويات
الوظيفية للصيادلة
ك�شف رئي�س «جمعية ال�صيدلية
الكويتية» ال�صيديل وليد ال�شمري
عن اجتماعات مع ديوان اخلدمة

املدنية للنظر يف �آل��ي��ة ترفيع
امل�ستويات الوظيفية لل�صيادلة
يف وزارة ال�صحة بحيث تكون

من تاريخ احل�صول على امل�ؤهل
الدرا�سي وطوال ال�سنة من تاريخ
اال�ستحقاق ولي�س كما هو معمول

• رئيس وأعضاء جمعية الصيدلية الكويتية خالل حفل العشاء

به حاليا وهو مرتان يف العام.
جاء هذا يف ت�رصيح �صحايف على
هام�ش حفل الع�شاء الذي �إقامته
اجلمعية مبنا�سبة ف��وز قائمتها
يف انتخاباتها بح�ضور ع��دد من
ال�صيادلة وعميد كلية ال�صيدلة يف
جامعة الكويت.
وا�شاد ال�شمري باقرتاح الوكيل
امل�����س��اع��د ل�����ش���ؤون ال��رق��اب��ة
الدوائية والغذائية د.عبدالله
ال��ب��در بان�شاء هيئة الأدوي���ة
وامل�ستلزمات الطبية كهيئة
رق��اب��ي��ة ،معتربا �أي���اه خطوة
اي��ج��اب��ي��ة يف جم���ال ال�صيدلة
ملواكبة الدول الأخرى.
و�أك����د ب�����أن امل��ج��ل�����س احل���ايل
حري�ص على زي���ادة مكت�سبات
ال�صيادلة واحل��ف��اظ عليها من
خ�لال ا��شراك ال�صيادلة بلجان
اجلمعية املختلفة حتى تتحقق
ط��م��وح��ات و�أه�����داف ال�صيديل
ب��ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل املختلفة،
منوها ب��دورات االنعا�ش القلبي
التي تقيمها اجلمعية وتدعمها
حاليا مع املعاهد املتخ�ص�صة
واملعتمدة لل�صيادلة ،والتي
ت�أتي من حر�ص اجلمعية على
تقدمي خدمات لل�صيادلة.

• جولة للحضور في املعرض

كلية العلوم نظمت معرض
«الفرص الوظيفية»
كتب �سالمة ال�سليماين:

نظم مكتب م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الطالبية يف كلية
العلوم بجامعة الكويت وبالتن�سيق مع مكتب التوجيه
واالر�شاد بالكلية معر�ض «الفر�ص الوظيفية» وذلك
حتت رعاية عميد كلية العلوم د.عبدالهادي بوعليان
يف مبنى د.فايزة اخلرايف بكلية العلوم يف اخلالدية.
ويهدف املعر�ض �إلى تعريف الطلبة بالفر�ص الوظيفية

املتوافرة يف �سوق العمل بعد التخرج يف القطاع
احلكومي واخلا�ص ،و�ضم املعر�ض ق�سمني هما الفر�ص
الوظيفية والذي من خالله يتعرف الطالب على جهات
العمل املختلفة بالقطاع العام واخلا�ص واالطالع على
الوظائف املتاحة يف �سوق العمل ،والثاين معر�ض
الأق�سام العلمية املختلفة يف كلية العلوم ليتمكن
الطالب من اختيار التخ�ص�ص املنا�سب واملوافق
لقدراته وميوله.

