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اعتماد تشكيل الهيئة اإلدارية 
لنادي مهندسي الغد

أعلن نائب رئيس الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويتـ  فرع اجلامعة إسماعيل العبودي اعتماد تشكيل 
نادي مهندسي الغد خالل العام النقابي 2015/2014، وذلك من 
أجل العمل على خدمة جموعنا الطالبية في كلية الهندسة 
والبترول والعمل على توفير جميع احتياجاتهم وتلبية 
إلى  مطالبهم والسعي 
تلقي وحل مشاكلهم، 
البرامـــج  وإقامـــة 
الهادفة،  والفعاليـــات 
وأشـــار العبودي الى 
أنه مت اختيار مشـــعل 
املطيري رئيسا لنادي 

مهندسي الغد.
أكد  مـــن جانبـــه، 
النادي مشعل  رئيس 
الدائم  املطيري سعيه 
مع أعضاء النادي الى 
خدمة اجلموع الطالبية 
بكلية الهندسة والبترول 
والعمل على توفير كل 

احتياجاتهم.
وتوجـــه العبودي 
بالشـــكر لكل األندية 
العاملـــة  والروابـــط 
حتت مظلـــة االحتاد، 
مطالبا جميع األعضاء 
العاملني بها ببذل كل 
اجلهود التي من شأنها 
حتقيق املنفعة والفائدة 

جلموعنا الطالبية.
التشـــكيل  وجـــاء 
اإلداري للنـــادي على 
النحو التالي: مشـــعل املطيري رئيســـا للنادي، محمد 
احلتيه نائبـــا للرئيس، عثمان الهاجري نائبا للرئيس 
لشؤون العالقات العامة، فهد املنحوف أمينا السر، خالد 
الصفي أمينا للصندوق، صالح العوض مديرا تنفيذيا، 
فيصل السعيد رئيسا للجنة الرياضية، فهد ساملني نائبا 
لرئيس اللجنة الرياضية، خليفة اخللف رئيسا للجنة 
الطالبية، شمالن الصالح نائبا لرئيس اللجنة الطالبية، 
جراح العلي رئيســـا للجنة البرامج واألنشطة، مبارك 

العنزي نائبا لرئيس جلنة البرامج واألنشطة.

اسماعيل العبودي 

مشعل املطيري

جلنة ملراجعة أعمال »تعاونية الرحاب«
بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الوكيل املساعد 
لقطاع التعاون علي الرومي اصدر قرارا بتشكيل جلنة 

خاصة ملراجعة اعمال جمعية الرحاب التعاونية.
وعن األحداث األخيرة بجمعية العارضية بني املصدر 
ان ما حدث حدث خارج صالحيات الوزارة، ورغم ذلك 
متت إحالة القضية الى الشؤون القانونية في الوزارة 
إلجراء التحقيقات واتخاذ اإلجراء القانوني املناسب. 
هذا، وعلمت »األنباء« انه متت مصاحلة بني املتخاصمني 
في مجلس إدارة العارضية وســـحبت الشكاوى التي 

كانت قدمت في املخفر.

الصيرفي: مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي تدعم املبدعني 

في »الهندسة«
أعلن مدير مركز التدريب الهندســــي واخلريجني في 
كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.عمار الصيرفي 
أن معرض التصميم الهندسي السابع والعشرين سيقام 
خالل الفترة من 30 الــــى 31 اجلاري بفندق كراون بالزا 
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ملشاريع التصميم 

الهندسي.
أن  الصيرفي  وبني 
الــــذي تقوم به  الدور 
املؤسســــة هو دعمها 
املتواصل إلبراز الشباب 
املبدع واستثمار قدرات 
املتميزين من خالل تقدمي 
جائزة أفضل مشروع 
من كل قسم علمي يكرم 
فيها الفائزين في نهاية 
املعــــرض، ويتم  فترة 
تقييم املشاريع في كل 
قسم علمي من قبل جلنة 
حتكيم مكونة من عدد 
من أعضاء هيئة التدريس غير املشرفني على مقرر التصميم 
الهندسي وذلك طبقا ملعايير وأسس محددة وهي كيفية 
استفادة الكويت من املشروع واجلهد املبذول في املشروع 
واحملتوى العلمي للمشــــروع وقابلية تطبيق املشروع 
ومتيز فكرة املشروع. وذكر الصيرفي أن املركز ينظم هذا 
املعرض بهدف دفع الطالب إلى تطبيق جزء مما اكتسبه 
خالل دراســــته السابقة على شكل مشروع تخرج يحمل 
أفكارا وإبداعات تطور قدرته على التفكير االبتكاري، كما 
انه يعد الطالب للقيادة املســــتقبلية في مختلف مجاالت 
التخصص. وأوضح أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
تســــاهم في تقدمي الدعم املادي للطاقات الشبابية ملا لها 
من حيوية ونشاط في إبراز إبداعاتهم وتعزيز قدراتهم 

في مجال التصميم الهندسي.

 د.عمار الصيرفي 

اإلرشاد النفسي واالجتماعي
 نظمت ندوة »فهم السلوك البشري 

رؤية جديدة وفعالة«
نظمت إدارة اإلرشاد النفسي واالجتماعي بدور الرعاية 
االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون وبالتعاون مع وزارة 
الصحة ندوة حتت عنوان »فهم الســــلوك البشري رؤية 
جديدة وفعالة« والتي تأتي ضمن األسبوع الثقافي العلمي 
األول الذي تنظمه اإلدارة حتت رعاية الوكيل املســــاعد 
للشــــؤون املالية واإلدارية وقطــــاع الرعاية االجتماعية 
باإلنابة د.مطر املطيــــري، وذلك صباح امس في الصالة 

متعددة األغراض مبجمع دور الرعاية االجتماعية.
وتهدف الندوة التي ألقاها د.عبدالرحمن الفالح الى فهم 
السلوك البشري وإلقاء الضوء على أهمية دور اإلرشاد 
النفســــي واالجتماعي جلميع فئــــات املجتمع، باإلضافة 
الى التعريف مبادة الشــــبو ومدى خطورتها على الفرد 
واملجتمع، الى جانب التعرف على ما يســــمى بـ »العنف 

اإللكتروني« وأثره على املجتمع.

بعد جناحها في وزارة األشغال ووزارة الكهرباء واملاء

»الكهرباء«: تعميم جتربة األلواح الكهروضوئية  
على أسطح املباني احلكومية لتوليد الطاقة

دارين العلي 

تسعى وزارة الكهرباء واملاء 
إلى تعميم جتربة وضع ألواح 
كهروضوئيـــة علـــى مختلف 
املباني احلكوميـــة بعد جناح 
التجربـــة على أســـطح وزارة 
االشغال ووزارة الكهرباء واملاء، 
حيث أوشكت اللجنة املختصة 
الرئيسية  داخل قطاع املشاغل 
واخلدمـــات الفنية فـــي وزارة 
الكهرباء واملاء على اعداد جدول 
الكميات واملواصفات اخلاصة 
بطرح املرحلة الثانية من مشروع 
تزويد وتركيب وتشغيل ألواح 
كهروضوئية على أسطح املباني 

احلكومية، وذلك متهيدا لطرحه 
قريبا، وذلك بعد جناح املرحلة 
االولـــى من املشـــروع الذي مت 
تنفيذه فـــوق أســـطح وزارة 
االشغال ووزارة الكهرباء واملاء 
بكلفة إجمالية 1.160 مليون دينار 
والذي مت االنتهاء من تســـليمه 

للوزارة في 8 ابريل املاضي.
الوزارة:  وقالت مصادر في 
ان مشـــروع تزويـــد وتركيب 
ألواح كهروضويئة  وتشـــغيل 
يتكون مـــن 4 مراحـــل بكلفة 
إجمالية 22 مليون دينار خالل 
اخلطـــة التنمويـــة 2019/2018 
الفتة الى ان املشـــروع وفقا ملا 
هو مخطط له ســـيتم تنفيذه 

على اســـطح املباني احلكومية 
باحملافظـــات الســـت، حيث مت 
تنفيذ املرحلة االولى منه وجار 
االعـــداد لتنفيذ املرحلة الثانية 
على اســـطح مواقف السيارات 
في املنشآت التابعة للوزارة في 

عدة مناطق. 
وبينت املصـــادر ان اللجنة 
التي تقوم بدراســـة  املختصة 
الكميات واألصنـــاف اخلاصة 
مبناقصة املشروع ستقوم بطرح 
املشروع من خالل القطاع التابعة 
له أمام الشـــركات املتخصصة 
لتقدمي عطاءاتها للجنة املناقصات 
املركزية لدراستها واتخاذ القرار 
بالترســـية للبـــدء فـــي اجناز 

املشروع الذي يعد خطوة جديدة 
على طريق االستعانة بالطاقة 
اجلديدة في إنتاج الكهرباء بدال 
من االستعانة باملصادر التقليدية 

»النفط« في إنتاج الكهرباء. 
وأشـــارت املصـــادر الى ان 
الكميات واملواصفات التي تضعها 
اللجنة بخصوص تصميم االلواح 
الكهروضوئية من خالل الشركات 
العاملية واملعدات املستخدمة على 
االســـطح والكيبالت واألعمال 
املدنية وتدريب الكوادر الفنية 
في الشركات واملصانع املصنعة 
للنظام وقطع الغيار واألجهزة 
الشـــروط  واألدوات حســـب 

واملواصفات الفنية.

عدد من الطالبات املشاركات في املعرض

»بوكسهل« تنظم املعرض الثاني للمشاريع الصغيرة
نظمـــت كلية بوكســـهل 
الكويـــت معرضها الثاني في 
مجال املشاريع الصغيرة حتت 
إشراف عضو هيئة التدريس 
في قســـم الدراسات اإلدارية 
أرزو احلراف بالتنســـيق مع 
قســـم العالقـــات العامة في 
الكليـــة. وكان املعرض الذي 
نظم في قاعـــة املعارض قد 
شهد حضور رئيس مجلس 
األمناء د.عبدالرحمن الشايجي 
البروفيسور  الكلية  ورئيس 
علي عريفة ورؤساء األقسام 
األكادمييـــة وعدد من أعضاء 
هيئـــة التدريـــس وجمع من 

الطالبات.
شارك في املعرض أكثر من 
ثالثني طالبة قدمن مجموعة 
أفكار ملشاريع صغيرة تضم 
املبتكرة  األفـــكار  عددا مـــن 
منها صناعة حلوى، ومنهن 
من اســـتخدمن طرقا جديدة 
لصب الشمع في قوالب أنيقة 
وعطورات وكرميات للبشرة 
وإعادة تصميم ڤيالت قدمية 
وغيرها من مشـــاريع برزت 

فيها موهبة الطالبات ليست 
فقط في فكرة املشـــروع، بل 
في طريقـــة تقـــدمي األفكار 
بأسلوب جيد وعرضها على 

زوار املعرض.
وكان من الالفت أن جميع 
الطالبات املشاركات قد استعن 
بكفـــاءات طالبـــات في كلية 
الكويت في قسم  بوكســـهل 
اللواتي  التصميم اجلرافيكي 
صممن ونفذن املواد التسويقية 

جلميع املشاريع.
وعلقت مـــاري ماكنيللي، 
عضو مدير الشؤون الطالبية 
الكليـــة »نحـــن نفتخر  في 
بتخريـــج طالبات ال يتمتعن 
بكفاءات نظريـــة فقط وإمنا 
بخبرات عملية تؤهلهن ملسار 
وظيفي متميـــز«. وأضافت 
ان مثل هذه املشـــاريع تتيح 
للطالبة فرصة للعمل بطريقة 
تســـاعد على ترسيخ األفكار 
االبداعيـــة بطريقـــة أفضل، 
وضمان سيدات أعمال ناجحات 

في املستقبل.
كما أعربت أرزو حراف عن 
خالص امتنانها إلى إدارة كلية 
بوكسهل الكويت على دعمها 
املتواصل ملشاريع الطالبات. 
وأضافت أن مثل هذه املشاريع 
تركز على تعليم الطالبات أسس 
صناعة املشـــاريع الصغيرة 
ودراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشاريع كما تستعرض خطة 
بناء املشروع الصغير وكيفية 
إدارته باحترافية لتســـويقه 

وجني األرباح منه.

احملاضرون مع الطلبة في مدرسة نصف النصف

عمادة خدمة املجتمع أقامت ندوة »يداً بيد ضد الشبو«
أقام قسم التوعية املجتمعية 
بعمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر في جامعة الكويت ندوة 
بعنوان »يدا بيد ضد الشبو« في 
مدرسة نصف يوسف النصف 
املتوســــطة بنني وحاضر فيها 
رئيــــس مجلس إدارة بشــــائر 
اخلير الشيخ عبداحلميد الباللي 
واملرشد النفسي منصور اخلشتي 
بحضور املدير املساعد للمدرسة 
عبداللطيف صادق وعدد كبير من 
الطلبة. وأكد الشيخ عبداحلميد 
الباللي أن اإلنسان العاقل يقارن 
بني أمرين أحدهما دائم واآلخر 
مؤقت، ويختار لنفسه إما نعمة 
دائمة حتقق له السعادة في الدنيا 
واآلخرة، أو نعمة مؤقتة زائلة 
وهي املتعة الدنيوية، فاإلنسان 
هــــو الــــذي يختار إمــــا طريق 
السعادة أو طريق الشقاء، مشددا 
على أهمية الصالة واإلنســــان 

يبحث عن البيئة الصاحلة التي 
توصل للجنة.

من جانبه، استعرض اخلشتي 
صورا عــــن نهايــــة املخدرات 
ورفقة الســــوء، وأن كل إنسان 
منا مخطــــئ، وهذه هي طبيعة 
البشر، وبني أن من عاش على 
شيء مات عليه، ومن مات على 

شيء بعث عليه، وأوضح أسباب 
اللجوء إلى املخدرات التي منها 
ضعف اإلميان وســــوء التربية 
ورفقة السوء. كما نظمت العمادة 
نــــدوة »يدا بيد ضد الشــــبو« 
العبيدي  في مدرســــة موضي 
املتوسطة بنات بحضور عميد 
عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر د.إبراهيم كرم ومديرة 
املدرسة لولوة توفيق وعدد من 
طالبات املدرسة ومجموعة من 
املعلمات حيث ألقى الندوة املرشد 
النفسي والعالجي لإلدمان من 
جمعية بشائر اخلير منصور 
اخلشتي، مبينا للطالبات أسباب 
اللجوء للمخــــدرات من خالل 
أصدقاء السوء والعالقات غير 
املشروعة والتي تسمى باحلب 
املزيف حيث تؤدي إلى الهالك 
والتفكك األسري والكذب على 

األه

وليد االحمد 

طارق بورسلي 

 احملامي محمد ذعار العتيبي

د. بدر احلجي

 احملامي ناصر الهيفي 

م. غنيم الزعبي

جمعية حقوق اإلنسان تعقد ندوة بعنوان:
 »قانون النشر اإللكتروني بني الضرورة واحلريات«

تعقـــد جمعيـــة حقـــوق 
االنسان في مقرها مساء اليوم 
ندوة بعنوان »قانون النشر 
االلكترونـــي بـــني الضرورة 
واحلريات«، وسيشارك بها 
كل من أستاذ االعالم في جامعة 
الكويت ورئيس حترير »آفاق« 
د.بدر احلجي ورئيس احتاد 
احملامـــني الكويتيني احملامي 
الهيفـــي والكاتـــب  ناصـــر 
واملدون غنيم الزعبي والكاتب 
واإلعالمي طارق بورســـلي 
والكاتب واحمللل السياســـي 
وليد االحمد، وسيتصدى إلدارة 
الندوة عضو جمعية حقوق 
االنســـان احملامي والناشط 

محمد ذعار العتيبي.
النـــدوة فـــي  وتبحـــث 
الرئيسية ضرورة  محاورها 
وجود قانون لتنظيم النشر 
الـــذي أعلنت  االلكترونـــي 
احلكومة عن تقدميه سابقا، مع 
التأكيد على عدم معارضة اي 
من مواد القانون ألي من مواد 
الدستور ،  وسيقوم املشاركون 
بتناول القانون املزمع تقدميه 
أكادميية  من جوانب فنيـــة 
وقانونيـــة وإعالميـــة، على 
ان تنتهـــي الندوة مبجموعة 
توصيات من املشاركني ترفع 

الى وزارة االعالم.
وقال احملامي محمد العتيبي 
ان الندوة تأتي في وقت يوجد 
فيه فريقني، االول ضد القانون 

باملطلق والفريق الثاني مؤيد 
للقانون باملطلق، واحلقيقة 
ان هدفنا في جمعية حقوق 
االنســـان من هذه الندوة هو 
جمع نخبة أكادمييني واعالميني 
وقانونيني متخصصني لبحث 
القانون مـــن جميع جوانبه 
النقاش  وطرحه على طاولة 

بشـــكل عملي علمي بنقاش 
موضوعي، ال لرفض القانون 
وال لتأييده، فنحن مع وجوب 
ورد قانون خاص ينظم النشر 
االلكترونـــي، ولكن وكما كل 
القوانـــني االخـــرى يحب اال 
تتعارض مـــواده مع اي من 

مواد الدستور.

»التكنولوجيا« اختتمت 
أسبوعها الثقافي

»النجاة« االبتدائية بنات
 أقامت منوذج الدرس الريادي 

»احترام الكبير«

ضمن األسبوع الثقافي التكنولوجي الذي تنظمه 
كلية الدراســـات التكنولوجية، أقيمت ندوة بعنوان 
العبقرية واإلبداع، ألقاها املخترع صالح الهمالن الذي 
أكد أن اجلميع ميكنه أن يحقق اإلبداع في مجال عمله، 
وذلك من خالل قانون اإلبداع والعناصر الثالثة الرغبة، 
والقدرة، والبيئة. عارضا عددا كبيرا من قصص وجتارب 

املبدعني.
كما متت استضافة أستاذ علم االجتماع ومؤسس 
مشروع )إنســـانية( للتطور الفكري واحلواري مرمي 
املطيري التي قدمت دورة في تعليم احلياة »التفاؤل« 
وحتدثت فيها عن ثالثة محاور معنى احلياة ومفهوم 

اإلجناز وحتديد الرسالة.
واســـتضاف القائمون علـــى البرنامج من مبادرة 
)أرتقي( الشبابية كل من الكاتب أحمد العيان وعايشة 
العنزي حيث بينا أن هذه املبادرة شـــبابية تطوعية 
غير ربحية تهـــدف لنهوض وبناء األمة، وتطوير كل 
من اجلانب الثقافي والتنموي والفني لدى الشـــباب 
وذلك ألنه أساس املجتمع، كذلك محاضرة أخرى حتت 
عنوان »No Pain..No Gain« تطرقوا فيها إلى خمســـة 
محاور وهي ســـحر الراحة واملغامرة وأهمية القراءة 

وكسر اخلوف والثقة بالنفس.
وتضمن البرنامج محاضرتني األولى بعنوان »كيف 
تكتب مقاال ومن أين تبدأ« ألقاها الكاتب بجريدة الشاهد 
وسكرتير التحرير بجريدة السيف االلكترونية طالب 
شالش. وأيضا محاضرة أخرى بعنوان »اصنع مستقبلك« 
ألقاها مساعد العميد لشؤون الطالبات بكلية الدراسات 

التكنولوجية د.عبدالكرمي العريعر.

أقامت مدرســـة النجاة االبتدائية بناتـ  الســـاملية 
منوذج الدرس الريادي لتلميذات الصف الثالث بعنوان 
»احترام الكبير« من إعداد وتنفيذ املعلمة منال محمدي، 
وبرعاية املوجهة العامة للغة العربية باإلنابة بشرى 
اخللف، واملوجهة الفنية حميدة العنزي، ورئيسة قسم 

الشؤون التربوية والتعليمية بتول العومي.
وتفاعلت التلميذات مع العطاء املتميز واألداء اجليد 
الذي تنوع بني التقنيات والوسائل التعليمية واستخدمت 
فيه الطرق التربوية احلديثة حتت إشـــراف وتوجيه 
رئيسة القسم أمينة الشوا ومديرة املدرسة سناء بن 

عيسى واملديرة املساعدة صفاء احملمود.
وقد نال الدرس استحســـان احلضور من موجهني 

ورؤساء أقسام ومعلمات.

جانب من احدى الدورات

تلميذتان مشاركتان في منوذج الدرس الريادي

عدد من املشاركني

فقرة تقدمها إحدى التلميذات

جانب من احلضور خالل الفعالية


