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مدير اجلامعة استقبل املهنئني بالعيد

اس���تقبل مدي���ر جامعة 
البدر  الكويت د.عبداللطيف 
المهنئي���ن بعي���د االضحى 
المب���ارك بحضور امين عام 
الجامعة باالنابة بدر الذياب 
ونواب مدير الجامعة وعمداء 
الكليات ومدي���ري االدارات 
ومراك���ز العم���ل المختلفة، 
وذلك خالل حفل اس���تقبال 
ي���وم امس في  اقيم صباح 
مسرح الشيخ صباح السالم 

بالخالدية.
وتب���ادل مدي���ر الجامعة 
مع مهنئيه االحاديث الودية 
والتبريكات بمناس���بة عيد 
المب���ارك، متمنيا  االضحى 
ان يعي���د اهلل عز وجل هذه 
المناسبة المباركة على الكويت 

د.عبداللطيف البدر مستقبال املهنئنيواهلها بالخير والبركات.

أكد أن أعضاء هيئة التدريس التزموا باحلضور

مقصيد لـ»األنباء«: 60% نسبة حضور الطلبة باجلامعة

أكادمييون عن تعيينات املستشارين واملالحق الثقافية:
ضرورة مراعاة اخلبرة والكفاءة واملستوى العلمي

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع���ة في جامع���ة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ان هناك استياء من 
قبل عدد كبير من اعضاء هيئة 
التدريس في كلتا املؤسستني من 
تعيينات املستشارين واملالحق 
الى  الثقافية، مشيرة املصادر 
ع���دم االلتفات ال���ى الكفاءات 

العلمي���ة واالكادميي���ة والتي 
كان لها شأن في البحث العلمي 
حيث مت تعيني اس���ماء بعيدة 
كل البعد عن العمل االكادميي 
او الشؤون الطالبية. واضافت 
املصادر ان االولوية في تعيني 
املالحق الثقافية البد ان تكون 
لالساتذة واالساتذة املساعدين 
واصحاب املناصب كالعميد او 

العميد املساعد او رئيس قسم 
علمي وليس املدرس���ني الذي 
ليست لديهم خبرة في عملية 
التدريس او املجال االكادميي، 
باالضافة الى انه البد ان يكون 
ذا تعامل مع الطلبة سواء على 
املستوى االكادميي او العلمي 

او البحثي.
وتساءلت املصادر: ما معيار 

القبول واالختيار للمستشارين 
الثقافية؟، مش���يرة  واملالحق 
الى ان حتركات جتري حاليا 
لتقدمي عريضة لوزير التربية 
حول تطبيق مبدأ الش���فافية 
في التعيينات االكادميية وعدم 
التدخالت اخلارجية  استقبال 

واحملسوبية.
ثامر السليم  ٭

أعلنت قائمة الراية خوضها 
انتخابات االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ف���رع اململكة املتحدة 
وإيرلندا املقبلة، مشيرا الى أنها 
قطعت منذ تأسيسها عهدا على 
نفسها، ووعدا للجموع الطالبية 
باالرتق���اء بالعم���ل الطالبي 

وإصالح العمل النقابي.
انه إميانا  وقالت »الراية« 

منها مبواصلة هذه املسيرة، 
والتزاما مبا أخذته على عاتقها 
من خدم���ة طلب���ة بريطانيا 
وإيرلندا والدفاع عن حقوقهم 
الطالبية، نعلن خوض انتخابات 
االحتاد املقبلة. وأشارت »الراية« 
الى أنها تدخل غمار االنتخابات 
حتت ش���عار »راي���ة وطن« 
معبرة ع���ن انضوائها حتت 

راية الكويت الغالية، منطلقة 
الوطنية املس���تمدة  مببادئها 
م���ن دس���تور 1962، وثيق���ة 
اآلباء واألجداد، س���اعية عبر 
مبادئها نحو تعزيز الصفوف 
ب���ني طلبتنا، ونبذ  الوطنية 
التمييز، وتكريس  كل أشكال 
الدميوقراطية وحتقيق  القيم 
استقاللية احلركة الطالبية في 

بريطانيا وإيرلندا.
اننا  وتابع���ت »الراي���ة«: 
منضي قدما نحو خدمة اجلموع 
الطالبية كغاية سامية جعلناها 
نبراسا لعملنا دون غاية أخرى 
سواها، فبيدكم التغيير لألفضل 
وبقراركم االرتقاء وإعالء »راية 

الوطن«.
آالء خليفة  ٭

كشف املتحدث الرسمي باسم 
جامعة الكويت فيصل مقصيد 
عن عدم التزام طالب وطالبات 
جامعة الكويت باحلضور في اول 
يوم دوام رسمي بعد انتهاء عطلة 
عيد األضحى، حيث لم تتجاوز 
نس����بة احلضور 60% فيما عدا 
الكليات الطبية مبوقع اجلابرية 
التي الت����زم طالبها باحلضور. 
وأفاد مقصيد في تصريح خاص 
ل�»األنب����اء« ب����أن أعضاء هيئة 
التدري����س التزم����وا باحلضور 
وكانت هناك محاضرات دراسية 
ولكن نسبة تواجد الطلبة كانت 
ضئيلة، مشيرا الى ان االساتذة 
سجلوا احلضور والغياب. من 
جه����ة أخرى دعا مقصيد جميع 
طالب وطالبات جامعة الكويت 
الى االلتزام بحضور احملاضرات 

الدراسية باجلامعة.
آالء خليفة موقع اجلامعة في الشويخ ٭

نادي »قصتي«: مبادرة رائدة تعزز ثقافة الطفل بفكره

»الراية« تعلن خوضها انتخابات االحتاد فرع بريطانيا

واالجنليزية للنادي يتم بعناية 
خاصة، السيما القصص القيمة 
من املكتبة العربية الكالسيكية 
التي ترقى بفكر الطفل وتوسع 
خياله ومدركاته وتفتح أمامه 
مزيدا من اآلفاق بينما الكتب 
والقصص املخت���ارة باللغة 
االجنليزية هي من كالسيكيات 
األدب اإلجنلي���زي وبع���ض 
العربية  الروايات والقصص 

املترجمة.
وكشفت عن أنشطة سابقة 
للنادي منها اس���تضافة عدد 
من املختص���ني وعمل حملة 
صحية خاصة بتغذية الطفل 
وزيارة ملكتبة البابطني، إضافة 
الى محاوالت بسيطة لبعض 
أصدقاء الن���ادي من األطفال 
لكتابة قصص وعمل رسومات 

وغيرها من أنشطة.
وأشارت العيدان الى دعم 
معنوي تلقاه النادي من قبل 
الوطني للش���باب  املجل���س 
التابع للدي���وان األميري في 
شهر سبتمبر املاضي متمثال 
بدور نادي »انا كويتي« اخلاص 
بفئة الشباب والذي تتم فيه 
مناقشة وقراءة مقاالت تعزيز 
الروح الوطنية للشباب وإزالة 
القراءة  الفوارق وتش���جيع 
واملطالعة في موضوعات عن 
الكوي���ت، معربة عن  تاريخ 
التقدير لذلك الدعم »الذي عزز 
الثقة برسالة النادي وأعطاها 

دفعة الى األمام«.

لديهم ملا يتميز به الطفل من 
ذكاء عال وعالم واسع األفق.

وذكرت ان نادي »قصتي« 
في احملصل���ة هو ناد كويتي 
أدبي وثقافي وفكري واجتماعي 
يش���جع الق���راءة وباللغتني 
العربي���ة واالجنليزية بهدف 
تعزيز هواية ق���راءة القصة 
ومفهوم وأسلوب التعبير لدى 
املتميزين مبواهبهم  األطفال 

وشخصياتهم وتطلعاتهم.
النادي  وبينت ان فك���رة 
»لقيت استحس���ان عدد من 
أولياء األمور وأطفالهم وبدأنا 
النش���اط ب� 15 طفال من سن 
الثامنة حتى ال� 13 عاما وبعد 
اشهر قليلة ازداد عدد األطفال 

ليصل 43 طفال وطفلة«.
وقالت العيدان ان اختيار 
الكتب والقصص باللغة العربية 

حتظ���ى القص���ة باهتمام 
خاص من قبل القراء واملهتمني 
ومن مختلف الشرائح العمرية 
إال أن تعزيز هذا االهتمام لدى 
األطفال يتطلب رعاية وتوجيها 
الى االرتقاء  خاصني وصوال 
بثقافتهم وأفكارهم وتوسيع 
مداركه���م وفتح ش���تى آفاق 

الثقافة أمامهم.
وانطالق���ا من ذل���ك تأتي 
مب���ادرة املترجم���ة مني���رة 
عبدالرحمن العيدان مبشروعها 
نادي )قصتي( لألطفال الذي 
يعنى بإنشاء مجموعة قرائية 
حتاكي الفئات العمرية بني 8 

و12 عاما.
ل� »كونا«  العيدان  وقالت 
امس ان الهدف األول للمشروع 
يتمثل في محاربة س���لبيات 
التغريب  العوملة ومحاوالت 
وصوال الى زرع هوية عربية 
مس���لمة متأصلة لدى الطفل 
وترس���يخ اعتزازه بعروبته 
وانتمائ���ه ومجمل ذلك حتت 
مبدأ وشعار »القراءة هي املتعة 

والكتاب هو الصديق«.
وأوضحت ان فكرة إنشاء 
النادي تول���دت لديها نتيجة 
مشاركاتها الواسعة في نواد 
ثقافية عبر ش���بكة اإلنترنت 
ومن خالل تلك املش���اركات 
تطورت لديها الفكرة إلنشاء 
مجموعة قرائية مع األطفال ملا 
من شأنه غرس هواية القراءة 
فيهم لترسيخ القيم واملبادئ 

جانب من مشروع نادي »قصتي« لألطفال

نسبة احلضور تراوحت في بعض املدارس بني صفر و%30

املدارس بعد العيد: حضر املعلمون وغاب الطلبة

حريق في غرفة معلمات في ثانوية هدية للبنات وال إصابات
أكد الوكيل املس����اعد للتعليم 
الكندري ان احلريق  العام محمد 
ال����ذي اندلع في غرف����ة معلمات 
االجتماعيات في مدرس����ة هدية 
الثانوي����ة بنات صب����اح امس لم 
يس����فر عن اي اصابات سواء بني 
الطالبات واقتصرت  او  املعلمات 
اخلسائر على االضرار املادية. وقال 

الكندري صباح امس ان متاس����ا 
كهربائيا حدث في غرفة معلمات 
االجتماعي����ات ادى ال����ى ان����دالع 
حريق مت التعام����ل معه من قبل 
رجال االطفاء، موضحا انه تواجد 
منذ الصباح الباكر في املدرس����ة 
لالطمئن����ان على الوضع الذي لم 
يسفر عن اي اصابات كون احلادث 

وقع في السادسة والنصف صباحا 
قبل وصول الهيئ����ات التعليمية 
واالدارية والطالبات الى املدرسة. 
واش����ار الكندري ال����ى انه اعطى 
تعليماته الدارة املدرسة بتعطيل 
الدراس����ة في املدرسة ليوم امس 
فقط بسبب انتشار االدخنة جراء 
احلريق على ان تعاود املدرسة فتح 

ابوابها امام الطالبات صباح اليوم 
مع االيعاز الى ادارة الصيانة في 
منطقة االحمدي التعليمية باجراء 
الالزمة لغرفة املعلمات  الصيانة 
مع التحقيق في اس����باب حدوث 

االلتماس الكهربائي.
محمد هالل الخالدي  ٭

وفي ح���ني اعتبر عدد من اولياء 
االمور واملعلمني ان املشكلة تكمن 
في تهاون املس���ؤولني في وزارة 
القانون  التربية ع���ن تطبي���ق 
وايجاد حلول عملية حتد من هذه 
الظاهرة وتعاجلها بصورة تربوية 
سليمة، اعتبر عدد من املختصني 
في مجال التربية ان املشكلة اكبر 
من ق���درات وزارة التربية وأنها 
ترتبط بوضع البلد ككل، وتأكيدا 

لدعوة قياديي وزارة التربية حول 
ضرورة تعاون االسرة مع املدرسة 
لضبط سلوك الطلبة وحثهم على 
احترام القوانني والنظم وااللتزام 
بالدوام وحضور الدروس، شدد 
عدد من اه���ل االختصاص على 
ايجاد حلول ناجحة  اس���تحالة 
الغي���اب اجلماعي قبل  لظاهرة 
وبع���د االج���ازات دون تعاون 
االس���رة، وقالوا إن هذا يتطلب 
اوال حمالت توعية توجه الولياء 
االمور بهدف اقناعهم بأن املشكلة 
اكبر مما يتصورون، فهي تتعلق 
ببناء شخصية الطالب حيث يؤدي 
االستهتار بالنظم والغياب بهذه 
الص���ورة الى ان تكون جزءا من 
شخصيته وسينعكس على سلوكه 
في املس���تقبل بحيث لن يصبح 
لديه اي تقدير او احترام جلميع 

النظم والقوانني.
محمد هالل الخالدي  ٭

التزال مشكلة الغياب اجلماعي 
قبل وبع���د العط���ل واالجازات 
الرسمية تشكل هاجسا مستمرا 
ومشكلة تتكرر كل عام في وزارة 
التربية، ل���م تنفع معها احللول 
الكثيرة الت���ي مت تطبيقها حتى 
اآلن، وأهمها اجراء اختبارات في 
االيام التي تسبق او تعقب ايام 
العطل واالجازات الرسمية، اال انها 
لم حتقق اي نتيجة بسبب علم 
الطلبة انها اختبارات شكلية بال 
درجات ولن تؤثر على معدالتهم، 
وقد شهدت مدارس وزارة التربية 
صباح امس مع عودة الدراس���ة 
عقب اجازة عيد االضحى املبارك 
غيابا ملحوظا بني صفوف الطلبة 
والطالبات، في حني التزم معظم 
العاملني من معلم���ني واداريني 
بالدوام، وتراوحت نسبة احلضور 
الطالبي ف���ي بعض املدارس بني 
صف���ر و30% على اقصى تقدير، 

مبنى وزارة التربية

تكليف الكندري بـ »املناهج« حلني عودة الوتيد
أصدرت وكيل وزارة التربية مرمي الوتيد قرارا بشأن تكليف الوكيل 

املساعد للتعليم العام محمد الكندري، باالضافة الى عمله القيام 
بأعمال الوكيل املساعد لقطاع البحوث التربوية واملناهج مرمي 

الوتيد اعتبارا من 21 اجلاري وحلني عودتها.


