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الكويت تسعى بجهد لمواجهة آثارها في العالم

الجاراهلل :الصراعات والنزاعات المحيطة
شكلت كوارث إنسانية غير مسبوقة
�أكد نائب وزير اخلارجية خالد
اجل��ارال��ل��ه� ،أن الكويت ت�سعى
من منطلق م�س�ؤولياتها الدينية
والأخالقية والإن�سانية �إلى العمل
بكل جهد ملواجهة �آثار الكوارث
الإن�سانية العامل ال�سيما التي
وقعت يف الإقليم العربي.
ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة �أل��ق��اه��ا
اجلارالله ،ممثال عن نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد ،يف افتتاح
االجتماع الـ  44للمنظمة العربية
للهالل وال�صليب الأحمر �أم�س،
الذي ينعقد حتت �شعار «مبادئنا
جتمعنا» وي�ستمر يومني.
وقال �إن الكويت ا�ست�ضافت عدد ًا
من م�ؤمترات املانحني و�شاركت
يف رئا�سة عدد �آخر منها و�ساهمت
يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
ال�سخية التي �أطلقت معها الأمم
املتحدة على الكويت مركزا العمل
الإن�ساين وعلى �سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،قائدا للعمل
الإن�ساين انطالقا من عملها يف
�إطار ما ت�ؤمن به من ثوابت را�سخة
وم��ب��ادئ يف جم��ال دع��م وتعزيز
العمل الإن�ساين العاملي.
وا�ضاف «�أننا نعي�ش يف حميط

جغرايف �ضمت ح��دوده �رصاعات
ونزاعات قتلت ودم��رت و�رشدت
ف�شكلت بتبعاتها كوارث �إن�سانية
غري م�سبوقة يف عاملنا املعا�رص
عملت معها ال��دول واملنظمات
الدولية والإقليمية لتفادي �آثارها
وللجم تبعاتها ولرفع معاناة
الإن�سان يف هذا املحيط».
و�أ���ش��اد اجلارالله بالدور الذي
تقوم به م�ؤ�س�سات الهالل وال�صليب
الأحمر م�ؤكدا �أن «لهذه امل�ؤ�س�سات
دورا بارزا يف مواجهة هذه الكوارث
فلقد اجتهدمت يف مواجهتها وعملتم
على التخفيف من �آثارها ف�شكلتم
وحكوماتكم خلية عمل �ساهمت يف
�إيواء امل�رشدين و�إطعام اجلائعني
و�إغاثة املنكوبني».
و�أو���ض��ح �أن ه��ذا الأم��ر �ساهم يف
تخفيف وط�����أة ت��ل��ك ال��ك��وارث
الإن�سانية وهو الدور الذي �سجل له
العامل التقدير والثناء ومما يدعو
�إلى الأ�سى �أن ال بارقة �أمل تلوح
يف الأف��ق النح�سار تلك الأزم��ات
وال�رصاعات وال دالالت على جلم
ت�صاعد حدة الكوارث الإن�سانية
الأمر الذي ي�ؤكد ا�ستمرار التطلع
�إلى جهودكم اخلرية وم�ساعيكم
النبيلة.

• خالد اجلارالله

وذكر �أن هذا االجتماع ي�شكل فر�صة
لبحث ما مت �إجنازه والت�شاور حول
تن�سيق اجلهود للفرتة القادمة,
متمنيا لأعمال االجتماع ال 44
للمنظمة العربية للهالل وال�صليب
الأحمر التوفيق وال�سداد.
من جانبه عرب د .هالل ال�ساير ،عن
خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته
لأ�رس و�ضحايا االنفجارات التي
ا�ستهدفت كنائ�س وفنادق ومرافق
يف العا�صمة كولومبو �أم�س الأول,
داعيا املولى العلي القدير �أن مين
على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء و�أن

يتغمد ال�ضحايا بالرحمة.
و�أك��د ال�ساير �أن الهالل االحمر
ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى �أمت اال�ستعداد
لتقدمي كافة �أوجه الدعم االن�ساين
واالغ���اث���ي م��ن خ�ل�ال التعاون
والتن�سيق م��ع ��شرك��اء العمل
الإن�ساين للم�ساعدة يف تخفيف
م��ع��ان��اة امل�����ص��اب�ين واجلرحى
وامل��ت����ضرري��ن ج����راء احل���ادث
الإرهابي.
وق��ال �إن الكويت ت�شعر بالفخر
واالعتزاز ملا تقدمه من امل�ساعدات
الإن�سانية والإغاثية للدول التي
تتعر�ض للكوارث �أو من �صنع
الإن�سان بتوجيهات �سامية من
قائد العمل الإن�ساين �سمو �أمري
البالد الرئي�س الفخري للجمعية.
ودع����ا �إل����ى م�ضاعفة اجلهود
لتخفيف حدة الكوارث الإن�سانية
ال��ت��ي مي��ر بها ع��دد م��ن ال��دول
العربية نتيجة ال��ن��زاع��ات من
خالل التن�سيق والت�شاور يف نطاق
املنظمة ,ا�ضافة ال��ى مكونات
احلركة الدولية وتكثيف التن�سيق
ما بني الهيئات واجلمعيات مع
املنظمات الدولية الأممية ذات
العالقة ملحاولة التخفيف من
معاناة ال�ضحايا واملنكوبني.

عقد سلسلة من الندوات الخاصة بهذا المجال

الماجدي :نسعى إلى تطوير إدارة المكتبات
بـ«التربية» لتتماشى مع متطلبات العصر
كتب حم�سن الهيلم:
�أفاد مدير �إدارة املكتبات يف وزارة
الرتبية �أحمد املاجدي ب�أن الإدارة
ت�سعى لتطوير خدماتها لتتما�شى
م��ع متطلبات ال��ع����صر م��ن خالل
�إع���داد خطة ا�سرتاتيجية مبنية
على �أ�س�س علمية لت�شمل العن�رص
الب�رشي وامل��ب��اين واملجموعات
املكتبية كالأثاث والأجهزة وغريها
م��ن مقتنيات ،م�����ش�ير ًا �إل���ى �أن��ه
�ستتم اال�ستفادة من خربات بع�ض
املتخ�ص�صني يف جم��ال املكتبات
واجلودة والنظم الإداري��ة ،و�سيتم
عقد �سل�سلة من الندوات اخلا�صة
بهذه امل��ج��االت ،وذل��ك بح�ضور
امل�س�ؤولني يف الإدارة واملناطق
التعليمية ،وتعقبها اي�ض ًا لقاءات
مع امناء املكتبات ،الأم��ر الذي
يعطي �صورة وا�ضحة عما ميكن
و�ضعه يف هذه اال�سرتاتيجية التي
تهدف �إلى خدمة امل�ستفيد النهائي
وهو الطالب ومتكينه من اال�ستفادة
من املكتبة املدر�سية وخدماتها.
ويف ه��ذا ال�سياق �أق��ام��ت �إدارة
املكتبات ندوة بعنوان «التميز يف
اخلدمة ل��رواد املكتبة املدر�سية
«�ألقاها �أ�ستاذ الهند�سة ال�صناعية
ومدير عام وم�ست�شار يف �رشكة رواد
العاملية لال�ست�شارات والتدريب
وم��ت��خ�����ص�����ص يف جم����ال ج���ودة
امل�ؤ�س�سات �أ.د.طارق الدوي�سان يف
املركز البيئي للطلبة.
كما �شدد الدوي�سان على �أهمية
اجلودة امل�ؤ�س�ساتية ومتيزها مبا
فيها دور املكتبة يف جذب الطالب
وتنمية مهاراته و�سلوكياته العلمية
والعملية.
وق��ال ان «موا�صفات اجل���ودة يف

محليات

الكويت تدين بشدة الهجوم اإلرهابي
بالسعودية وتفجيرات سريالنكا
�أعرب م�صدر م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية عن �إدانة
وا�ستنكار الكويت «ال�شديدين» للهجوم الإرهابي
ال��ذي ا�ستهدف مركز مباحث حمافظة الزلفي يف
ال�سعودية �أم�س الأول.
و�أكد ت�ضامن الكويت مع اململكة وت�أييدها التام يف
كل ما تتخذه من �إجراءات ل�صيانة �أمنها وا�ستقرارها،
م�شيدا يف الوقت نف�سه بجهود رجال الأمن ويقظتهم
يف �إحباط هذه العملية الإرهابية ،مت�رضع ًا �إلى الله
�سبحانه وتعالى �أن يحفظ ال�سعودية و�شعبها من كل
مكروه.
كما �أع��رب��ت الكويت ،ع��ن �إدان��ت��ه��ا وا�ستنكارها

ال�شديدين للتفجريات الإرهابية التي ا�ستهدفت
كنائ�س وفنادق يف مدينة كوملبو ومدن �أخرى يف
�رسيالنكا.
و�أ���ش��ار �إل��ى �إدان��ة وا�ستنكار الكويت ال�شديدين
للتفجريات الإرهابية التي �أدت �إلى وقوع املئات من
ال�ضحايا واجلرحى.
و�شدد على موقف الكويت الثابت واملبدئي املناه�ض
للعنف والإرهاب ،م�ؤكدا ت�أييدها لكل الإجراءات التي
تتخذها �رسيالنكا للحفاظ على �أمنها وا�ستقرارها.
و�أعرب عن خال�ص التعازي و�صادق املوا�ساة لأ�رس
ال�ضحايا ،متمنيا للم�صابني ال�شفاء العاجل.

خالل الحفل الختامي لألنشطة المدرسية بمنطقة األحمدي

مقصيد :تنظيم األنشطة التربوية

بشكل صحيح يقضي على المشاكل الطالبية
كتب حم�سن الهيلم:
�شدد وكيل وزارة الرتبية للتنمية
الرتبوية والأن�شطة في�صل مق�صيد،
على اهمية الأن�شطة الرتبوية
يف امل��ي��دان ال�ترب��وي ،واك��د ان
تنظيمها بال�شكل ال�صحيح ينعك�س
على نفو�س املتعلمني ويق�ضي
على كافة انواع امل�شاكل الطالبية
داخل املدار�س ،م�شريا الى انه
يتطلب على القائمني عليها يف
خمتلف املناطق التعليمية تكثيف
اجلهود لل�سعي نحو اعداد الربامج
الهادفة والعمل على غر�س القيم
االيجابية امل�ستمدة من ال�رشيعة
اال�سالمية يف نفو�س الطلبة.
وك�����ش��ف مق�صيد يف ت�رصيح
لل�صحافيني على هام�ش ح�ضوره
احلفل اخلتامي للأن�شطة املدر�سية
يف منطقة الأح��م��دي التعليمية
ال��ذي نظمته �إدارة الأن�شطة يف
مدر�سة �صفية بنت عبداملطلب
حتت رعاية وكيل وزارة الرتبية
د�.سعود احلربي ،عن ا�سرتاتيجية
و�ضعها القطاع ل�سد فراغ الطلبة
مبا يعود عليهم بالنفع العام،
م��و���ض��ح��ا ان ال�ترب��ي��ة حتقق
اهدافها يف هذا اجلانب وبتكوين
ال�شخ�صية امل��ت��زن��ة م��ن خالل
التنوع بالأن�شطة والربامج ومنها
امل�ساهمة بخلق بيئة تعليمية

• فيصل مقصيد

منا�سبة لتجنب املتعلمني العبء
الدرا�سي وال�ضغط النف�سي.
واكد ان منطقة الأحمدي التعليمية
ممثلة يف �إدارة الأن�شطة الرتبوية
حققت الإجنازات بقيادة املدير
العام والعاملني فيها ،حيث
ت��ف��وق��ت واب���دع���ت م���ن خ�لال
احت�ضان وحتفيز مدار�سها على
حتقيق الإجناز والتميز ،مبينا
ان م���دراء وم��دي��رات املدار�س
التابعة للمنطقة و�ضعوا ب�صمة
تعليمية مميزة من خ�لال هذه
الإجنازات.
واث��ن��ى مق�صيد على دور �إدارة
الأن�����ش��ط��ة وحر�صها يف اقامة
الأن�شطة التي ت�لازم الربامج

امل�ساندة للعملية الرتبوية،
منوها ال��ى ان برنامج احلفل
�شهد فقرات مميزة ال�سيما فقرة
مل�سة وفاء اخلا�صة مبدير عام
املنطقة وليد العومي ،م�ضيفا
«ه��ذا الرجل ال��ذي اعطى وقدم
الكثري خالل م�سريته الطويلة يف
العمل الرتبوي ،متمنيا له حياة
اجتماعية �سعيدة».
من جانبها ،اكدت مديرة الأن�شطة
الرتبوية هيا حممد الهامور،
ان الإدارة لها ا�سرتايجية خا�صة
يف تنظيم الأن�شطة خالل العام
الدر�سي ت�ضم م�سابقات مركزية
واخرى غري مركزية بالتعاون مع
بع�ض اجلهات احلكومية املعنية
مثل وزارت��ي ال�صحة والداخلية
ال��ى جانب الرتبية ،ف�ضال عن
التعاون مع حمافظة الأحمدي
وال�سفارات.
ب��دوره��ا ،قالت مديرة مدر�سة
�صفية بنت عبداملطلب مرزوقة
العنزي« :ت�رشفت با�ست�ضافة حفل
ختام الأن�شطة املدر�سية للعام
 ،2019 / 2018بح�ضور ممثل
وكيل وزارة الرتبية وكيل التنمية
الرتبوية والأن�شطة في�صل مق�صيد
وع��دد كبري من قيادي املنطقة
وامل�س�ؤولني ومديري ومديرات
امل��دار���س ال��ف��ائ��زة ،يف �أج��واء
تربوية وتعليمية مميزة.

مركز صباح األحمد للموهبة :تأهل  7طالب للمشاركة

في برنامج «المدير التنفيذي للعلوم» بأميركا
• جانب من ندوة «التميز في اخلدمة»

�إدارة املكتبات تكمن يف ا�سعاد
امل�ستفيدين ويف هذا ال�ش�أن نق�صد
رواد املكتبات مبن فيهم الطلبة
واملدر�سون واالداريون واحلوز على
ر�ضاهم وذلك �ضمن موا�صفات االيزو
للجودة حيث تركز املوا�صفة على
اجراءات العمل من الداخل بدء ًا من
ر�ضا العميل الى التقدمي املحرتف
يف عر�ض ال�سلع واخلدمات ،و�صو ًال
الى احتياجات العمالء وحماكاة
توقعاتهم».
وذكر الدوي�سان �أن موا�صفة التميز
يف خدمة العميل تتجلى يف عدة
نقاط ابرزها تقدمي اخلدمة ودقة

املواعيد وطرح املعلومات ومهنية
العاملني واجتاهم والفهم العميق
ملتطلبات الطلبة ورواد املكتبة
من مدر�سني و�إداريني وقيا�س درجة
ال��ر���ض��ا مل�ستوى اخل��دم��ة بهدف
تطويرها وحت�سينها.
وا�ستعر�ض الدوي�سان �أمثلة عديدة
ح���ول �أه��م��ي��ة دق���ة ال��وق��ت ودور
ال��ع��ام��ل�ين يف حت�سني وتطوير
م�ستوى اخلدمة مبا يخدم �سمعة
امل�ؤ�س�سة ويحقق ر�ضا العميل
وا�ستح�سانه.
و�أ���ش��ار الدوي�سان ال��ى �أن تطبيق
موا�صفة االيزو يف اجلودة ترتكز على

معهد األبحاث العلمية استقبل طلبة
مدرسة اإلبداع األمريكية

كتب فار�س عبد الرحمن:

• أثناء إلقاء إحدى احملاضرات للطلبة

ا�ستقبل معهد الكويت للأبحاث العلمية
طلبة مدر�سة الإبداع الأمريكية ،وذلك بهدف
تعريفهم باملعهد وخمترباته ومرافقه
البحثية.
وق��دم م.حم��م��د �صفر م��ن مركز �أبحاث
املياه حما�رضة حول «حتلية املياه»،
�إذ تطرق من خاللها �إل��ى كيفية حتويل
املياه املاحلة �إلى مياه نقية ال�ستخدامها
لأغرا�ض اال�ستهالك الب�رشي والري.
كما �ألقى م.عبدالعزيز �شم�ساه من مركز
�أبحاث الطاقة والبناء حما�رضة حول
«الطاقة البديلة» ،و�أهمية ا�ستخدامها
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،و�أنواع م�صادر
الطاقة املتجددة.
يف حني �ألقت د.العنود الرقم من مركز
�أبحاث البيئة والعلوم احلياتية حما�رضة
ح��ول «ك��ا��سرات الأم����واج» ،ودوره���ا يف
حماية املناطق ال�ساحلية من الت�آكل
الناجم عن الأم��واج ،وت�سهيل العمليات
الإن�شائية البحرية.
بينما ذك��رت الباحثة ف��رح اجل��ري من
مركز �أبحاث البيئة والعلوم احلياتية دور
ال�شبكة الوطنية الكويتية لر�صد الزالزل
يف عملية الر�صد.
ويحر�ص املعهد على تنظيم مثل هذه
الزيارات للطلبة �ضمن �سعيه املتوا�صل
لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ،ولتحقيق
�أحد �أهدافه الرئي�سية املتمثلة يف ت�شجيع
الن�شء على ممار�سة البحث العلمي،
و�إميان ًا منه بامل�س�ؤولية االجتماعية.

عدة �أ�س�س منها مباركة ودعم القيادة
وتوعية ك��ادر العمل والتدريب،
وتقدير فجوات و�صعوبات العمل
ور�سم اخلطة لتقلي�صها ومتابعة
تلك اخلطة ب�شكل دوري لتح�سني
وتطوير م�ستوى اخلدمة من خالل
التعامل امل��ب��ا��شر م��ع امل�شاكل
ومتابعتها ب�شكل دوري لتقدمي
اخلدمة امل��رج��وة والتي بدورها
حتقق م�ستوى الر�ضا للعميل.
ويف خ��ت��ام ال��ن��دوة ك��رم��ت �إدارة
املكتبات اال�ستاذ املحا�رض تقديرا
وع��رف��ان�� ًا جل��ه��وده يف املجال
االر�شادي والتدريبي.

�أع��ل��ن مركز �صباح الأح��م��د للموهبة واالب��داع
التابع مل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ت�أهل
�سبعة ط�لاب من برنامج ف�صول املوهبة على
م�ستوى الكويت للم�شاركة يف الت�صفيات النهائية
لربنامج «املدير التنفيذي للعلوم» يف جامعة
�أريزونا الأمريكية.
وقال مدير �إدارة املوهبة يف املركز د .عبدالله
ال�سويد� ،إن هذه ال�سنة الثانية التي ي�شارك
فيها طلبة برنامج املوهبة يف الربنامج الذي
تنظمه امل�ؤ�س�سة بهدف تنمية مهارات الطلبة يف
املجال العلمي والقيادي واكت�ساب املهارات
احلياتية.
و�أو�ضح �أن م�شاركة املركز متثلت يف خم�س فرق
تناف�سوا على الت�أهل لأريزونا ،الفتا �إلى �أهمية
الربنامج يف حتقيق �أهداف املركز املتمثلة يف

تنمية مهارات الطلبة العلمية و�صقل خرباتهم
البحثية ف�ضال عن الت�أكيد على مكانة الكويت يف
هذه املجاالت العلمية بني دول العامل.
وذكر �أن الكويت هي الدولة اخلليجية والعربية
الوحيدة التي ت�شارك يف هذا الربنامج ،م�شريا
الى �أن طلبة املوهبة ا�ستطاعوا خو�ض مناف�سات
الدورة االولى للربنامج وح�صولهم على املركز
الأول عامليا كما ا�ستطاعوا يف الدورة احلالية
التناف�س بقوة والت�أهل للت�صفيات النهائية يف
اريزونا.
وبني �أن الربنامج تربوي مهاري علمي متميز
يوفر التدابري الالزمة للطالب وفق اعلى املعايري
العلمية وم�ساند ملا يقدمه املركز للطلبة ب�شكل
يومي �ضمن املناهج االثرائية والتي تعد مناهج
ا�ضافية مكملة للمواد الدرا�سية اال�سا�سية.

الجامعة العربية المفتوحة احتفلت بتفوق  150طالب ًا وطالبة

اإلبراهيم :العالم من حولنا يسير بخطى
سريعة ولن ننهض إال بازدهار العلم

• املكرمون في صورة جماعية مع احلضور

كتب �سالمة ال�سليماين:
احتفلت اجلامعة العربية املفتوحة يف الكويت بتفوق 150طالبا وطالبة
الذين ح�صلوا على معدل  3.67وما فوق حتت رعاية وح�ضور امل�ست�شار
يف الديوان الأمريي د.يو�سف الإبراهيم وبح�ضور رئي�س اجلامعة د.حممد
الزكري ومدير اجلامعة د.نايف املطريي ونواب رئي�س اجلامعة والعمداء
وم�ساعد املدير لل�ش�ؤون الأكادميية وم�ساعد املدير لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية ور�ؤ�ساء الربامج الأكادميية والإداري��ة والطلبة املحتفى بهم
و�أولياء �أمورهم يف م�رسح قتيبة الغامن يف احلرم اجلامعي.

وا�ستهل راعي احلفل د.يو�سف الإبراهيم كلمته قائال جنتمع مرة �أخرى
لنحتفل بتكرمي كوكبة جديدة من الطلبة الفائقني على ما حققوه من �إجناز
�أكادميي وتفوق علمي بني �أقرانهم �إال ان علينا �أن تذكر يف هذه املنا�سبة
بال�شكر والعرفان �إن�سانا وهب نف�سه وجهده وعمره لرفع �ش�أن الإن�سان
العربي وحت�سني م�ستوى معي�شته هذا االن�سان �صاحب ال�سمو امللكي
االمري طالل بن عبدالعزيز �آل �سعود جزاه الله عنا خري جزاء على �أعماله
اخلالدة والتي �ستنتقل بني الأجيال.
وا�ضاف �أن الأمة مل ولن تنه�ض دون ازدهار العلم فيها ،فالعامل من حولنا
ي�سري بخطى �رسيعة نحو العلم واملعرفة.

