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أكدت وزارة التربية الكويتية احلرص 
على ضرورة تطبيق املنهج الرسمي داخل 
امليدان التربوي دون أي اضافة للمحتوى 
أو ح��ذف منه ب��أي وسيلة وأي شكل اال 
باعتماد قطاع البحوث التربوية واملناهج 

بالوزارة. 
  وأش���ارت ال���وزارة في بيان صحفي 
أمس األحد الى قيام الوكيل املساعد لقطاع 
البحوث التربوية واملناهج صالح دبشة 
ب��إص��دار تعميم بشأن ضوابط تطبيق 
املنهج داخل امليدان التربوي مؤكدا على 
أهمية تطبيق املنهج املعتمد من القطاع 
مع ضرورة االلتزام باملقررات الدراسية 
امل��ق��ررة للعام ال��دراس��ي 2019/2018 
واملذكورة بقوائم كشوف الكتب املدرسية. 
  وأك��دت النشرة على عدم تطبيق أي 
مادة مساندة للمنهج )مذكرات - كتيبات 
- ملخصات – أدل���ة وغ��ي��ره��ا( إال بعد 

اعتمادها من قطاع البحوث التربوية 
واملناهج.

م��ن ج��ه��ة أخ���رى ف��ق��د أع��ل��ن��ت وزارة 
التربية الكويتية ع��ن إط���الق برنامج 
وطني ف��ي م���دارس البنات حت��ت شعار 
)من أجل السالم( يهدف الى العمل على 
تكريس وتعزيز روح الوالء واالنتماء في 

نفوس الطالبات.  
 وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس 
األحد إن الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة فيصل املقصيد أص��در نشرة 
عامة ال��ى جميع م��دارس البنات لتنفيذ 
خطة ه��ذا العام تأكيدا وتعزيزا لروح 

الوالء واالنتماء للوطن. 
  وأضافت أن كل مرحلة دراسية لها 
شعار خاص بها مثل )زهرات – مساعدة 
ال��ن��اس( )م��رش��دات - كوني مستعدة( 
)م��رش��دات متقدمات - كوني مستعدة 

للخدمة العامة( مبينة أن ذلك له أثر فعلي 
في نفوس الفتيات ولتنمية روح العمل 

التطوعي لديهن. 
  وبينت أن ال��ن��ش��رة دع��ت م��دي��رات 
املدارس لتكوين فرق للمرشدات وباقات 
الزهرات وتسجيلها بجمعية املرشدات 
الكويتية وإسناد قيادة الفرق والباقات 
للقائدات املؤهالت ارشاديا ذوات الكفاءة 
والشخصية القيادية ومم��ن لهن رغبة 
وخبرة مميزة في هذا امليدان من بني هيئة 
تدريس مادة التربية البدنية من خريجات 
كلية التربية األس��اس��ي��ة.  وأض��اف��ت أن 
النشرة دعت أيضا إلى توفير مقر دائم 
ومناسب ف��ي املبنى امل��درس��ي إن أمكن 
ليكون ناديا للهوايات متارس فيه الفتيات 
أنشطتهن ويكون معرضا إلنتاج ورشهن 
التي ميارسن فيها النشاط وقت الفراغ مع 

مراعاة اخلطة العامة للبرامج.

إطالق برنامج وطني في مدارس البنات لتعزيز روح االنتماء

»التربية«: ال إضافة أو حذف في املنهج الرسمي إال باعتماد قطاع البحوث التربوية

وزارة التربيةفيصل املقصيد

»علوم وهندسة احلاسوب« نظمت لقاء 
تنويري للطلبة املستجدين

 أق��ام��ت كلية ع��ل��وم وهندسة 
احل��اس��وب ف��ي ج��ام��ع��ة الكويت 
مبكتب التوجيه واإلرشاد بالكلية 
اللقاء التنويري للطلبة املستجدين 
في الفصل ال��دراس��ي األول للعام 
ال��دراس��ي اجلديد 2019/2018 
، وذل��ك للقاء الطلبة املستجدين 
املقبولني للدراسة وش��رح بعض 
السياسات والقوانني التابعة لقسم 
القبول والتسجيل واقسام الكلية 
وإرش��اد الطلبة وتوجيههم على 
مدار فترة دراستهم في اجلامعة. 
وع��ن احلياة اجلامعية من بداية 
دخ���ول الطلبة كمستجدين إلى 

تخرجهم.
 وذك��رت القائم بأعمال العميد 
امل���س���اع���د ل��ل��ش��ئ��ون ال��ط��الب��ي��ة 
ال��دك��ت��ورة ران��ي��ا العوضي نبذة 
ع��ن الكلية وع��ن الئحة ال��دراس��ة 
ف��ي األق��س��ام وصحائف التخرج 
اخل��اص��ة ب��ك��ل ق��س��م وال��ل��وائ��ح 
اخلاصة بالشؤون األكادميية مبا 
يخص امل��واد الدراسية والنماذج 
اخلاصة بذلك، مشيرة في حديثها 
عن املواد الدراسية وما تتخللها من 
عناصر مهمة تساعد طلبة الكلية 

في دراستهم األكادميية.
ورحبت د. العوضي بالطلبة 
امل��س��ت��ج��دي��ن وع���ب���رت ل��ه��م عن 
سعادتها بقبولهم في الكلية داعية 
إياهم ببذل اجلهود والتركيز في 
جميع امل��واد الدراسية، موضحه 
لهم م��دي متيز وتفرد كلية علوم 
وهندسة احلاسوب في استخدام 
أس��ال��ي��ب ال��ت��دري��س الصحيحة 
إلع��ط��ائ��ه��م اجل����ودة التعليمية 
العالية املطلوبة حسب النظم 

العاملية احلديثة.
 وأضافت د.العوضي أن اإلدارة 
ع��ل��ى أمت اإلس��ت��ع��داد لإلستماع 
جلميع الطلبة وح��ل مشكالتهم 
وت��ق��دمي األف��ض��ل وحريصون كل 
احل��رص على تهيئة كل الظروف 
لتوفير بيئة تعليمية وأكادميية 
جيدة ومتطورة وفق أعلى معايير 
التعليم اجل��ام��ع��ي حتى يحظى 
خريجو الكلية مبكانتهم املتميزة 

عند االنتهاء من الدراسة.
  وف���ي ن��ف��س ال��س��ي��اق ذك��رت 
ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س بقسم 
علوم املعلومات الدكتورة زينب 
املعراج ب��أن اللقاءات التنويرية 
تقدم للطلبة كل ما يحتاجون إليه 

في أم��ور كثيرة إذ يتعرفون من 
خاللها على الكلية والتخصصات 
ومن��ط ال��دراس��ة فيها والتعايش 
م��ع��ه��ا، م��وض��ح��ة أن ال��ل��ق��اءات 
ال��ت��ن��وي��ري��ة ذات ف��ائ��دة كبيرة 
للطلبة املستجدين وتوضح لهم 
ما يلزمهم من لوائح وقوانني تعم 
عليهم بالفائدة واإلرش��ادات، التي 
جتعلهم على استعداد إلستقبال 
هذه املرحلة اجلديدة في حياتهم، 
وت��س��اع��ده��م ف��ي اخ��ت��ي��ار املجال 
األنسب الذي يرونه  وترسم لهم 
خطة ال��ت��خ��رج، م��ؤك��دة على أنه 
يجب على الطالب املستجد أن يثق 
ثقة تامة باملعلومات التي تقدم له 
من قبل األشخاص األكفاء الذين 
خاضوا هذه التجربة ألن وظيفتهم 
توجيه الطالب ملعرفة طريقة في 

الكلية التي سيدرس بها.

وأش���ار عضو هيئة التدريس 
بقسم ع��ل��وم احل��اس��وب بالكلية 
د.ج��الل احلسيني عن أن التحول 
ف��ي ح��ي��اة ال��ط��ال��ب ب��ني امل��درس��ة 
واجلامعة وم��ا السلوكيات التي 
ت��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب اتباعها 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��واص��ل م��ع ال��ك��ادر 
األك��ادمي��ي، الفتا على أن مرحلة 
اجلامعة تعتبر أساسية لصقل 
الشخصيات والتعرف على الذات 
لتحديد األه���داف التي يرغب كل 
ط��ال��ب ف��ي ال��وص��ول إل��ي��ه��ا بعد 
التخرج، وأن الطاقم األكادميي 
يتفهم املرحلة العمرية احلساسة 
ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا ج��م��ي��ع الطلبة 
ويسعون دائ��م��ا لألخذ بأيديهم 
وت��وس��ي��ع م��دارك��ه��م م���ن خ��الل 
خبراتهم القيمة السابقة في هذا 

املجال. 

د. رانيا العوضي متحدثة خالل اللقاء التنويري

د.جالل احلسيني

2019/2018 انطالق انتخابات اجلمعيات العلمية للعام اجلامعي 

3 كليات جامعة الكويت تزينت بعرسها االنتخابي في 

انطلق ال��ع��رس ال��ط��الب��ي ف��ي جامعة 
الكويت النتخابات اجلمعيات العلمية 
للعام اجلامعي 2019/2018 في أجواء 
دميقراطية طالبية، حيث شهد يوم أمس 
األحد انتخابات ثالثة كليات جامعية وهي: 
جمعية العلوم االجتماعية وانتخابات 
جمعية ال��ع��ل��وم، وان��ت��خ��اب��ات جمعية 
الشريعة والدراسات االسالمية، حيث مت 
اكتساء اجلامعة بوشاح الدميوقراطية 
واحلماس الطالبي الذي عم أرجاء مواقع 
اجلامعة املختلفة ف��ي الشويخ وكيفان 

واخلالدية.
وشهد موقع الشويخ انتخابات جمعية 
العلوم االجتماعية وسط أجواء حماسية 
حيث اح��ت��ش��دت اجل��م��وع الطالبية منذ 
ساعات الصباح األولى داخل أسوار الكلية 
الختيار م��ن ميثلهم ف��ي جمعية العلوم 
االجتماعية وتنافس على االنتخابات 

القائمة االجتماعية واملستقلة.
وفي هذا الصدد قال رئيس جلنة االقتراع 
في انتخابات جمعية العلوم االجتماعية 
طارق دشتي أنه مت فتح باب االقتراع في 
متام الساعة 8:00 صباحاً وسيتم إغالق 
باب االقتراع في متام الساعة 2:00 ظهرا، 
موضحا أنه كان هناك تعاون ما بني الطلبة 
واملنظمني خالل عملية االقتراع والتنظيم 
عند مدخل الدخول واخل��روج باالضافة 
إلى التزام الطلبة من خالل إبراز البطاقة 

اجلامعية قبل دخولهم إلى باب االقتراع.
وأش���ار دش��ت��ي إل��ى أن ع��دد املقترعني 
وصل حتى الساعة احلادية عشر صباحاً 
220 طالب من أص��ل 899 طالب و290 
طالبة من أص��ل 2261 طالبة متمنياً أن 
يسير اليوم االنتخابي بكل إيجابية ومن 

غير أي مشاكل.
وفي كلية العلوم مت فتح باب االقتراع 
جلمعيتها في متام الساعة 8 صباحا على 

أن تغلق ابواب االقتراع في متام 2 ظهرا.
وب��دوره أش��ار رئيس جلنة انتخابات 

جمعية العلوم إبراهيم الفيلكاوي أن إقبال 
الطلبة ك��ان مقبول ووص��ل ع��دد الطلبة 
182 طالب من أصل 787، وعدد الطالبات 
261 طالبة من أصل 2073 حتى الساعة 
11 صباحا، مبيناً أن العملية في انسيابية 
ب��ت��ع��اون جميع م��وظ��ف��ي ع��م��ادة شئون 

الطلبة.
وشكر الفيلكاوي جميع الطلبة بكلية 
العلوم والقوائم الطالبية على هذا النظام 
واالنسيابية في التصويت وأشار بأنه إذا 
متت األمور على ما هي عليه سنتوقع جناح 

باهر في هذه االنتخابات.
وأضافت نائب رئيس جلنة انتخابات 
جمعية كلية العلوم غ��ادة احللواجي أن 
عمادة شئون الطلبة اعتادت على التنظيم 
املخطط لتكون االن��ت��خ��اب��ات الطالبية 
ناجحة على أكمل وجه، متمنيًة كل التوفيق 

جلميع القوائم املشاركة.
ومت فتح باب االقتراع في جمعية كلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية في متام 
الساعة 8 صباحا على أن تغلق أب��واب 
االق��ت��راع ف��ي مت��ام 2 ظهرا حيث أن عدد 

املقيدين في الكلية 4339 طالب وطالبة.
وأش��ار رئيس جلنة انتخابات جمعية 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية عادل 
الفيلكاوي أن إقبال الطلبة جيد حيث وصل 
عدد الطلبة إلى 409 من أصل 1425 طالب 
حتى الساعة 11 صباحا واألج��واء هادئة 

وال يوجد أي مشاكل تذكر.
م��ن جهتها بينت ن��ائ��ب رئ��ي��س جلنة 
ان��ت��خ��اب��ات ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ي��ة ال��ش��ري��ع��ة 
والدراسات االسالمية ربوع الفهد أن عدد 
الطالبات 532 من أصل 2914 طالبة حتى 
الساعة 11 صباحا حيث أن اإلقبال جيد 

منذ الساعة 8 صباحا.

إقبال كبير

بهدف حتقيق رؤية كويت جديدة خالية من املخاطر البيئية

»أمنية« ينشر الوعي البيئي في بيان والرميثية 
وض��ع م��ش��روع “أمنية” حاويات 
بيئية جديدة ضمن خطواته الهادفة 
لنشر الوعي البيئي في كافة مناطق 
دول��ة ال��ك��وي��ت، حيث أعلنت ف��ي هذا 
اإلطار أحد مؤسسي مشروع “أمنية” 
البيئي ف��رح شعبان عن استمرارية 
التعاون مع البنك األهلي املتحد، وذلك 
م��ن خ��الل ن��ق��اط التجميع ف��ي فرعي 
البنك مبنطقتي الرميثية وبيان، جاء 
ذل���ك خ���الل اب����رام االت��ف��اق بحضور 
سحر دشتي نائب مديرعام الشكاوي 
وح��م��اي��ة ال��ع��م��الء ف��ي البنك األهلي 
املتحد، وسناء الغمالس أحد مؤسسي 
مشروع “أمنية” . وأشارت شعبان إلى 
أن هذا التعاون مع البنك األهلي املتحد 
يأتي استكماال للعام املاضي، حينما مت 
وضع حاويات بيئية في موقع متميز 
في دروازة عبدالرزاق مبدينة الكويت، 
مثمنة إدارة البنك ف��ي مسؤولياته 
املجتمعية جتاه احملافظة على البيئة 

من التلوث والنفايات البالستيكية.
من جانبها قالت سحر دشتي نائب 
مديرعام الشكاوي وحماية العمالء في 
البنك األهلي املتحد عن فخر وإعتزاز 
البنك بالرعاية والتعاون مع مشروع 

“أمنية” ال��ذي جمعنا على م��دى عام 
من خ��الل إب��رام اتفاق مبوجبه يكون 
لنا دور ف��ي جتميع البالستيك من 
منطلق املسؤولية املجتمعية كعمالء 

وكموظفني.
وذك����رت دش��ت��ي أن ه���ذا ال��ت��ع��اون 
ب���دأ 2017 بتركييب نقطة جتميع 
بجانب الفرع الرئيسي للبنك األهلي 

املتحد وال��ت��ي سهلت عملية جتميع 
البالستيك ملوظفي البنك الرئيسي 
واحمل��الت واملباني امل��ج��اورة، واليوم 
تتواصل املسؤولية املجتمعيه مبنطقة 

الرميثية ومنطقة بيان والتي اتاحت 
لسكان املنطقتني سهولة توصيل مايتم 
جتميعه، وتفعيل مساهمتهم بشكل 
اس��ه��ل وح��ض��اري امي��ان��ا م��ن االهلي 

املتحد بدعم املشاريع الشبابية املتميزة 
والتي تتمتع باالستدامة، وذلك حتقيقا 
لرؤية صاحب السمو أمير البالد 2035 

نحو كويت جديدة.

شراكة لنشر الوعي البيئي
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د. العجمي يصافح اللجان االنتخابية

أحد املقترعني

التأكد من بطاقات الطالبات

»هيئة الغذاء« 
تشارك في املؤمتر 

السنوي الثاني لهيئة 
الغذاء السعودية

قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
الكويتية إنها ستشارك باملؤمتر واملعرض 
السنوي الثاني لهيئة ال��غ��ذاء وال���دواء 
باململكة العربية السعودية املقرر إقامته 
اليوم االثنني بالعاصمة الرياض مبشاركة 
هيئات ال��غ��ذاء مبجلس ال��ت��ع��اون ل��دول 

اخلليج العربية.
وقالت مدير عام الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية ب��االن��اب��ة ذك���رى بهبهاني في 
تصريح صحفي أم��س األح��د غن املؤمتر 
سيشارك فيه ال����وزراء امل��س��ؤول��ون عن 
هيئات ال��غ��ذاء ب��ال��دول االع��ض��اء في دول 
مجلس التعاون مبينة أن وف��د الكويت 
سيترأسه رئ��ي��س مجلس ادارة الهيئة 
املدير العام عيسى الكندري ممثال عن وزير 

الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح.
وأشارت بهبهاني إلى أنه ستكون هناك 
جلسة نقاشية ع��ن من��اذج الرقابة على 

املنتجات الغذائية حلماية املستهلك.
وأض��اف��ت أن��ه سيتم اف��ت��ت��اح املؤمتر 
وم��ع��رض ال��غ��ذاء م��ن قبل وزي��ر الصحة 
رئيس مجلس اإدارة الهيئة العامة للغذاء 
وال����دواء باململكة العربية السعودية 

الدكتور توفيق الربيعة.

سناء الغمالس وسحر دشتي وعدد من موظفي البنك األهلي املتحد


