
حتت رعاية وحضور محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد، تنظم احملافظة غدا اجلمعة، “ملتقى محافظة 
األح��م��دي األول للتنمية البشرية” ، ال��ذي يستمر 
على مدى يومني في واح��ة األحمدي التابعة لشركة 
نفط الكويت مبشاركة ع��دة جهات رسمية وأهلية 

وتطوعية.
ويعقد امللتقى للمرة االول��ى حتت مظلة أحد أبرز 
مسارات املشروع التنموي بعيد امل��دى ال��ذي اطلقته 
احملافظة مطلع ابريل 2015 وهو مشروع محافظتي 
اجمل ، ويضم العديد من االنشطة والفعاليات ، وفي 
مقدمتها ورش عمل تفاعلية حول املهارات احلياتية ، 
والتي تهدف إلى املساهمة في بناء قدرات الفرد وتطوير 
وصقل مهاراته االجتماعية واالدراك��ي��ة لتمكينه من 
التعامل بإيجابية داخل املجتمع ،  وتستهدف ورش 
العمل الفئة العمرية  من 24 الى 40 سنة ، واملنهج 
املستخدم ف��ي ه��ذه ال���ورش ه��و املنهج التشاركي 
التفاعلي التطبيقي، الذي يقوم عليه مدربون كويتيون 
متخصصون لهم خبرة وباع طويل في مجال التنمية 
البشرية ، كما ان مدة البرنامج يوم واحد )اجلمعة او 

السبت( خالل الفترة من 4 الى 8 مساء.
ب���دوره ق��ال مدير ادارة املكتب الفني باحملافظة 
واملنسق العام للملتقى ابراهيم الفودري ، ان امللتقى  
الذي يحظى بشراكة “نفط الكويت” ودعم بنك بوبيان 
، حافل باالنشطة النوعية االخ��رى التي يتم اقامتها 
خالل أجواء ربيعية متميزة في واحة االحمدي حيث 
امل��الع��ب املتنوعة والبحيرات املائية ، اض��اف��ة الى 

معرض مصور مبشاركة معلمي ومعلمات التربية 
الفنية مبجاالتها املتعددة واش��راف التوجيه الفني 
مبنطقة األح��م��دي التعليمية، ع��الوة على ع��روض 
للطائرات الورقية، ومسابقات متنوعة لألطفال ينظمها 

فريق حياة التطوعي حلماية احلياة الفطرية .
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ملتقى محافظة »األحمدي« األول 
للتنمية البشرية  ينطلق غدًا

الشيخ فواز اخلالد

مكتب الشهيد احتفل بيوم األسرة مع أهالي الشهداء في جو عائلي 
ريا�ض عواد 

كعادته السنوية أق��ام مكتب الشهيد احتفالية 
مبناسبة عيد األسرة في مبنى مكتب الشهيد ألمهات 
وأرامل الشهداء. ويأتي هذا النشاط ضمن البرامج 
واألنشطة التي يعدها املكتب لذوي الشهداء لتدعيم 

الروابط األسرية واالجتماعية بني أسر الشهداء.
وأك��دت الوكيل بالديوان األم��ي��ري املدير العام 
ملكتب الشهيد فاطمة األمير أن مكتب الشهيد يحرص 
على إقامة الفعالية سنويا، ودعت أسر الشهداء إلى 
االستفادة من خالل وجودهم في هذا النشاط لاللتقاء 
معا خللق أجواء أسرية بعيدة عن الروتني اليومي 
وكذلك االحتفال بأمهاتنا وخواتنا بعيد االم التي 

حتتفل به االسرة.
وعبرت احلاضرات عن سعادتهن بهذه األنشطة 
التي جتمع األس��ر معا وب��اجل��و األس���ري ال��رائ��ع، 
وتوجهن بالشكر ملكتب الشهيد ملا يبذله من جهد من 
أجل أسر الشهداء وتخليد شهدائنا األب��رار، وكذلك 
ملا يقوم به من أنشطة هادفة، متمنيات استمرار هذه 
األنشطة لتقوية الترابط االجتماعي بني األسر، كما 
قدمن التهنئة ألسرة مكتب الشهيد على النجاح الدائم 
الذي يحققه املكتب من فعاليات وانشطة تخدمهم 

وتخلد الشهداء. 
ومن جهته قال مراقب األنشطة جديع املطيري 
إن نشاط عيد األسرة يعتبر من ضمن األنشطة التي 
يحرص املكتب على اقامتها كونها جتمع األسر في 
مكان واح��د يتم من خالله تبادل األحاديث الودية 

فيما بينهم.
وأض��اف: تخلل النشاط العديد من الفقرات التي 
أع��دت لهذا اليوم منها “حزاية امنا”،”خاطرة عن 
األم” و” أمثال وغطاوي “، كما كانت هناك أغنية 
عن األم بهذه املناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، 
وأضافت الفنانة القديرة سعاد عبد الله التي لبت 
الدعوة وحضرت ملشاركة أسر الشهداء بعيد األسرة 

البسمة للحضور. 

أك��دت وزارة التربية 
ت���ف���وق���ه���ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
بحصولها على 4 جوائز 
ف��ي امل��س��اب��ق��ة ال��دول��ي��ة 
جلائزة حمدان بن راشد 
آل مكتوم لألداء التعليمي 
املتميز للدورة العشرين 

 .2018-2017
وقال الوكيل املساعد 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��رب��وي��ة 
واألن���ش���ط���ة ب�����وزارة 
التربية  املشرف العام 
على فرق اجلائزة فيصل 
امل��ق��ص��ي��د ف��ي تصريح 
صحافي إن ف��وز ابناء 
ال��ك��وي��ت ج���اء ت��أك��ي��دا 
إلص����رار ف��ري��ق العمل 
على دور وزارة التربية 
ف��ي التعليم والتفوق 
واص����رار العاملني في 
ال�����وزارة ع��ل��ى حتقيق 

موقع مهم ومتقدم بهذا احملفل التعليمي الدولي 
املهم وال��ذي تتنافس فيه ال��دول لتقدمي ابداعاتها 
التعليمية موضحا ان��ه مت االع���الن ع��ن ف��وز 3 
متسابقني من الكويت ، فقد اعلنت ادارة اجلائزة 
عن فوز الطالبة آية الزامل في فئة الطالب املتميز، 
واملعلمة نورة احلميدي في فئة املعلم املتميز وإدارة 
مدرسة ثانوية أم مبّشر األنصارية للبنات بفئة 
املدرسة واإلدارة املدرسية املتميزة كما حقق مدير 
االنشطة التربوية د. ماجد العلي جائزة افضل بحث 
تربوي  وتعد  املرة االولى التي يتم فيها اطالق هذه 

اجلائزة حيث حصدت الكويت اجلائزة .
وأض��اف أن منافسات اجل��ائ��زة ومستوياتها 

التربوية خلقت فضاء 
ش��اس��ع م��ن التنافس 
التربوي احلقيقي الذي 
ح��ق��ق ت��ن��وع��ا تعليميا 
س��اه��م ب��ش��ك��ل مباشر 
برفع املستويات وفق 
اسس االستعداد املثمر 
وال���ذي ق��ام��ت ب��ه فرق 
العمل بجهود متواصلة 
وم��ت��اب��ع��ة م���ن منسق 
ع��ام اجلائزة مدير عام 
منطقة م��ب��ارك الكبير 
منصور الديحاني، مما 
عزز مكانة دولة الكويت 
ال��ت��رب��وي��ة ب��ني ال���دول 

العربية واخلليجية
من جانبه رفع منسق 
ع��ام جائزة حمدان بن 
راش��د آل مكتوم  لألداء 
التعليمي املتميز مدير 
عام منطقة مبارك الكبير 
منصور الديحاني أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لصاحب السمو أمير البالد وول��ي عهده االم��ني و 
لوزير التربية د.حامد العازمي ولوكيل الوزارة 
د.هيثم األاث���ري مبناسبة ه��ذا االجن��از التربوي 
الذي يضاف لسجل مشاركات الكويت في تاريخ 

اجلائزة 
وأش��اد الديحاني في تصريح صحافي عقب 
إع��الن النتائج بجهود اللجان العاملة في فرق 
ج��ائ��زة ح��م��دان ب��ن راش���د، معربا ع��ن سعادته 
بتحقيق هذا اإلجناز الذي يضاف لسجل اإلجنازات 
احلافل لتاريخ مشاركات وزارة التربية في مسيرة 

فروع اجلائزة.

مسابقة  ف���ي  ج���وائ���ز   4 حت��ص��د  ال��ت��رب��ي��ة   وزارة 
حمدان آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز

فيصل املقصيد 

“العمل التطوعي واإلنساني وأثره على تنمية املجتمع” خالل املؤمتر الصحافي اخلاص مبلتقى 

القشعان: استثمار املواطن الكويتي في العمل التطوعي ينعكس 
على تطور املجتمع وتنميته

عقدت كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت مؤمتراً صحافياً لإلعالن عن امللتقى 
السنوي ال��راب��ع عشر وال���ذي سيقام حتت 
شعار العمل التطوعي واإلنساني وأثره على 
تنمية املجتمع في الفترة من 27-29 مارس 
اجل��اري حتت رعاية وزي��ر التربية ووزي��ر 
التعليم العالي – الرئيس األعلى للجامعة 
أ.د. حامد العازمي. و أفاد عميد كلية العلوم 
االجتماعية األستاذ الدكتور حمود القشعان 
أن الهدف من هذا امللتقى هو استثمار املواطن 
الكويتي في العمل التطوعي ملا له من أهمية 
تنعكس على تطور املجتمع وتنميته، مبيناً 
أن جلسات امللتقى ستعرض جتربة العمل 
التطوعي في عدة دول خليجية وعربية كما 
ستستضيف الكلية محاضر من جامعة كوريا 
اجلنوبية ليتحدث ويشارك بتجربة العمل 
التطوعي في بلده.وبني أن جلسات امللتقى 
ستناقش دور العمل التطوعي في التنمية 
في تشكيل رؤوس األم��وال املادية والرمزية 
كقيمة مضافة في دول العالم. وبدوره أوضح 
رئيس قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية 
الدكتور يوسف غلوم أن م��وض��وع العمل 
التطوعي موضوع انساني ويعد مؤشراً من 
مؤشرات التطور في املجتمع والتحضر وأن 
العمل التطوعي في أص��ل الدين اإلسالمي 

والكويت دولة إسالمية متحضرة.
وب��ني أن العمل التطوعي يتيح للفرد أن 
يشارك في الواقع ويساهم في تطوير وتنمية 
مجتمعه م��ن خ��الل األع��م��ال والنشاطات 
التطوعية وم��س��اع��دة احملتاجني م��ن فئات 
املجتمع املختلفة مم��ا ينتج عنه مجتمع 
متطور ومتحضر.  وأش��ار د. غلوم إل��ى أن 
العمل التطوعي عمال ليس بالسهل فهو 

عمل يحتاج لتربية على ثقافة التطوع ومد 
ي��د امل��س��اع��دة ول��ذل��ك امل��ؤس��س��ات يجب أن 
تقوم بهذا ال��دور، موضحاً أن قسم االجتماع 
واخل���دم���ة االج��ت��م��اع��ي��ة حت��ت مظلة كلية 
العلوم االجتماعية بادر في طرح فكرة العمل 
التطوعي كانطالقة للعمل التطوعي الذي 
يجب على امل��ؤس��س��ات السيما التعليمية 
منها أن تتبناها وم��ن ثم غرسها في نفوس 

أفراد املجتمع لتتجسد في الواقع لكي نربي 
أجيال تؤمن بأهمية العمل التطوعي.  ومن 
جانبها أعلنت الدكتورة ابتسام القعود عن 
إقامة معرض على هامش امللتقى إذ يشارك 
في املعرض 27 جهة متطوعة تقدم أعمال 
تطوعية للمجتمع إنسانية طبية والبيئية أو 
وخدمات للفئات اخلاصة. مضيفة أن العمل 
التطوعي ليس بغريب على الشباب الكويتي.  

املتحدثون خالل املؤمتر الصحفي

“إعادة الهيكلة”  أشارت إلى رعاية ودعم وزارة الشباب ومشاركة 

100 مهندس ومهندسة  احلميدي : تأهيل نحو 
من حديثي التخرج للعمل في القطاع اخلاص 

ذك������رت رئ��ي��س��ة 
امللتقى األول لتأهيل 
املهندسني الشباب 
ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج 
للعمل ف��ي القطاع 
اخل�����اص ال��دك��ت��ور 
ه���ن���وف احل��م��ي��دي 
أن������ه و ب���رع���اي���ة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة من 
ال����دول����ة  وزارة 
لشؤون الشباب تقام 
مبادرة امللتقى اعبارا 
من يوم األح��د املقبل 
وت��س��ت��م��ر ل��ث��الث��اة 
أيام كاملة في مكتبة 
ال��ك��وي��ت الوطنية، 
مشيرة ال��ى أن باب 
امل���ش���ارك���ة الي����زال 
مفتوحا للراغبني من 
حديثي التخرج من 
خالل املوقع الرسمي 

للملتقىوذكرت احل��م��ي��دي، أن نحو 80 
مهندسا ومهندسة استكملوا تسجيلهم 
وأن ب��اب التسجيل سيبقى مقتوحا الى 
استكمال ال��ع��دد ، مشيرة ال��ى أن املتلقى 
يستهدف تأهيل    100 مهندس ومهندسة 
من  املهندسني الكويتيني حديثي التخرج 
وتعريفهم باملتطلبات األساسية للعمل في 
القطاع اخلاص بالكويت من خالل العديد 
من احمل��اض��رات وورش العمل واحللقات 
النقاشية التي سيحاضر فيها نخبة من 
املتخصصني في العمل الهندسي. وأَضافت 
رئيسة امللقتى أن ع��ددا م��ن الشخصيات 
الكويتية ذات اخلبرة بالعمل في القطاع 
الهندسي اخل��اص ستشارك في امللتقى ، 
مشيرة الى مشاركة األستاذ محمد الثويني 
من قطاع املقاوالت ، ومدير مكتب الشؤون 
القانونية في برنامج إع��اة هيكلة القوى 

العاملة واجلهاز التنفيذي بالدولة الدكتور 
سامي الرويشد ، ورئيسة قسم االرش��اد 
الوظيفي بالبرنامج املهندسة بدرة املطيري  
وس���ارة أم��ان م��ن البرنامج أيضا ، عضو 
مجلس ادارة احت���اد امل��ك��ات��ب الهندسية 
املهندس حمود الزعبي  واملهندسة شريفة 
ال��غ��امن م��ن مكتب اخلليج لالستشارات 
الهندسية ، الدكتور  وع��دد من املهندسني 
الشباب ف��ي القطاع النفطي شخصيات 
كويتية لها خبرة  في العمل بالقطاع اخلاص 
ب��االض��اف��ة ال��ى محاضرين ف��ي ال��ش��ؤون 
القانونية وااللعقود الهندسية واملهارات 
الفنية واالداري���ة التي يتطلبها العمل في 

القطاع اخلاص. 
وأضافت احلميدي : أن امللقتى سيتطلع 
تعريف املهندسني وامل��ه��ن��دس��ات  مبزايا 
العمل في القطاع اخلاص بالكويت و كسر 
حاجز اخل��وف من العمل فيه ، باإلضافة 

ال����ى ت��زوي��ده��م  
باملهارات املطلوبة 
وأس�����اس�����ي�����ات 
ال��ع��م��ل، مشيرة 
الى أن تأهيال هذه 
الكوادر الكويتية 
الشابة سيساهم 
في تقليص الفترة 
ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ي 
عملية  تتطلبها 
ان��خ��راط خريجي 
كليات  الهندسة 
في العمل بالقطاع 
اخل����اص وي��دع��م  
التنمية  حتقيق 
البشرية وإيجاد 
جيل من الشباب 
ال��ه��ن��دس��ي ق���ادر 
على خلق فرص 
عمل خاصة لنفسه 
، كما يساهم في 
تخفيف العبء عن الدولة من خالل توفير 
الفرص الوظيفية للعمل في القطاع األهلي 
الكويتي وتخفيض بند الوراتب في امليزانية 
العامة للدولة.ونوهت احلميدي بالدور 
الذي لعبته كل من، وزارة الدولة لشؤون 
الشباب واحتاد املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية الكويتية ، ودار مستشارو 
اخلليج ، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
، بنك بوبيان وصحيفة األنباء الكويتية ، 
واملكتبة الوطنية في دعم امللتقى ورعايته 
والتشجيع لعى اقامته ، مؤكدة أن املشاركني 
سيعززون  روح التعاون والعمل اجلماعي 
من خالل عمل حلقات نقاشية مشتركة بني 
القطاعني العام واخلاص ، ووضع توصيات 
مهمة وخطوات عملية تساعد على االرتقاء 
في املهارات الشخصية للمهندسني حديثي 

التخرج . 

بالتعاون مع جمعية القلب األميركية

جامعة الكويت نظمت ورشة تدريب 
على اإلنعاش القلبي الرئوي 
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فاطمة األمير متوسطة أهالي الشهداء 

تكرمي الفنانة سعاد عبد الله 

بالتزامن مع شهر مارس شهر التوعية بأهمية اإلنعاش الرئوي 
بالعالم، نظمت إدارة العالقات العامة واإلع��الم بجامعة الكويت 
بالتعاون مع جمعية القلب األمريكية AHA فعالية اإلنعاش القلبي 
الرئوي حتت رعاية وحضور نائب مدير اجلامعة للخدمات األكادميية 
املساندة الدكتور جاسم رمضان الكندري، وذلك يوم أمس األربعاء في 

بهو كلية العلوم االجتماعية- احلرم اجلامعي- بالشويخ.
و أعرب مدرب الطوارئ الطبية املعتمد من جمعية القلب األمريكية 
عدنان أبو حشمة أن عملية اإلنعاش الرئوي هي بحد ذاتها عملية إنقاذ 
حياة، وهي إجراء طارئ يتم في حال سقوط وتوقف قلب شخص أو 
حدوث اختناق أو غصة حلني وصول الطوارئ، وتتم عملية االنعاش 
عن طريق تعلم مهارتني أساسيتني لإلنعاش القلبي الرئوي األولى 
باستخدام اليدين والثانية بتعلم كيفية التصرف في حال حدوث 
االختناق أو الغصة.وأضاف أب��و حشمة أن اإلنعاش اليدوي يتم 
باالتصال على الطوارئ الطبية أوال، ومن ثم القيام بالضغط بقوة 
وبسرعة مبنتصف ال��ص��در، وذل��ك مبعدل 120 ضغطة بالدقيقة 
حلني وصول الطوارئ الطبية.ومت خالل الفعالية عمل تدريب عملي 
للحضور، وعرض فيديو إيضاحي لطريقة اإلنعاش القلبي الرئوي 

معد من قبل جمعية القلب األمريكية.

م. بدرة املطيري د. هنوف احلميدي
جانب من احلضورجانب من ورشة التدريب


