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إعداد فيلم وثائقي عن الحياة الفطرية في البيئة الكويتية

الحمود: قضايا التنمية األسرية في قائمة أولويات الحكومة

بهبهاني: االحتفال باليوم البيئي
»بيئتنا حياتنا« في »التطبيقي« أبريل المقبل

العصيدان: استجواب وزير اإلعالم حق دستوري 
وهناك حمالت لضرب الوحدة الوطنية

نتائج جلسة الغد ستعزز الحريات 

السياس���ي  الناش���ط  أكد 
م.حمد العصيدان عضو الهيئة 
التدريبي���ة بالهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
ان االستجوابات التي يقدمها 
الن���واب ألي وزير ما هي اال 
مطالب للش���عب عبر أدوات 
دستورية تعبر عن الصوت 
والرغبة الشعبية في كشف 
الحقائ���ق، مش���يرا ال���ى ان 
الش���فافية أصبح���ت مطلبا 

رئيسيا من قبل الشعب.
واكد ان استجواب النواب 
للشيخ أحمد العبداهلل يعتبر 

حقا دستوريا، خصوصا ان الوزير لم يلعب دوره 
في تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات 
والشركات المرخص لها بالنشر والبث، كما انه 
تراخى في تطبيق قانون المرئي والمس���موع 

تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة.
وأضاف العصي���دان ان الجدل الذي احتدم 
اثر واقعة قناة الس���ور الفضائي���ة نتج عنه 
تجمعات غاضبة ومحتجة، وهو ما دفع بعض 
النواب لمس���اءلة الوزير، مشيرا الى ان الهدف 
من االستجواب هو الحفاظ على وحدة المجتمع 
الكويتي وتفعيل تطبيق قانون االعالم المرئي 
والمسموع، والتأكيد على عدم قبول اي طرح 
يهدف الى االضرار بمصلحة الشعب والمساس 

بوحدة الكويت.
ان االس���تجواب يعزز  وأوضح العصيدان 
الوحدة الوطنية والتالحم الشعبي، خصوصا 
انه لم يس���جل باسم نائب أو كتلة، وإنما أيده 
ودعمه اكثر من 10 نواب، مشيرا الى ان التعرض 
للوحدة الوطنية، وعدم تطبيق القانون، أمران 

المساءلة، مشيرا  يستحقان 
الى ان ثمة قصورا في تطبيق 

القانون.
ان  العصي���دان  وأك���د 
الحكومي���ة  التصريح���ات 
المطمئنة لموقف الوزير ما هي 
اال استهالك سياسي وتخالف 
كل المعطيات التي تشير الى 
الموقف الضعي���ف للوزير، 
موضحا ان جلسة طرح الثقة 
ستؤكد مسؤولية الحكومة في 
عدم تطبيق القوانين القائمة 

بصورة صحيحة.
وأش���ار العصيدان الى ان 
نتائج جلس���ة طرح الثقة في وزير االعالم 25 
الجاري س���تعزز الوحدة الوطنية والحريات، 
كما انها تعتبر جلسة الحفاظ على المكتسبات 
الدستورية وستعمل على ايقاف كل التراشقات 

االعالمية.
وأشار العصيدان الى ان كل الدول الديموقراطية 
تشهد استجوابات متعددة لوزرائها دون ان تكون 
هناك أي حساس���يات أو أزمات بين الحكومة 
والمجالس النيابية، مؤكدا ان دور مجلس االمة 
يتمثل في التشريع والرقابة ومتابعة الملفات 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية لمواجهة 

أي خلل في االداء الحكومي.
وتعج���ب العصيدان من موج���ة التصعيد 
واالثارة التي يقوم بها البعض ضد االستجوابات 
التي تتم في مجلس االمة، خصوصا توقيت هذه 
الموجة، مشيرا الى ضرورة ان نعطي الفرصة 
للنواب في ممارسة حقوقهم الدستورية من اجل 
االرتقاء بمستوى االداء الحكومي والقضاء على 

االهمال والتسيب االداري.

اتحاد أميركا لزيادة المخصصات المالية لمبتعثي »التعليم العالي«

تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

نقابة »التطبيقي« تعقد معرضًا 
ومنتدى للتدريب والتأهيل 18 أبريل

 محمد المجر
كشف أمني سر نقابة العاملني 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب م.فني����س العجمي ان 
نقاب����ة »التطبيق����ي« بصدد عقد 
منتدى ومعرض للتدريب والتأهيل 
حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي����م  التطبيق����ي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي ومبشاركة من 
نائب املدير العام لشؤون التدريب 
سعاد الرومي، وذلك خالل الفترة 
من 18 وحتى 20 ابريل املقبل بفندق 
املوڤنبيك باملنطقة احلرة، وتنظمه 

شركة فيجن لالستشارات.
املنتدى س����يحضره  ان  وقال 
مجموع����ة كبيرة م����ن القياديني 
األكادمييني املعنيني بالتدريب وبناء 
املواط����ن الكويتي املدرب والقادر 
على تطوير كويت املستقبل، وذلك 
تنفيذا لرغبة صاحب السمو األمير 
في حتويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري ضخم في املنطقة.
وأضاف ان املعرض سيشارك 
فيه عدد م����ن اجلامعات واملعاهد 
والكليات املتخصصة في تطوير 
وتأهيل العمالة الكويتية املدربة، 
وذلك بهدف رفع كفاءاتهم ومهاراتهم 
التدريبية لتكون لهم القدرة على 

االنخراط في سوق العمل.
ان املعرض  العجم����ي  وب����ني 
سيشهد إقامة عدة دورات تدريبية 
ولقاءات وورش عمل ومعارض، 
باالضافة الى البرامج والدراسات 
التي ستقدمها اجلهات املشاركة في 

أنشطة املعرض.

وأعرب عن أمله في ان يشهد 
املعرض حضورا كبيرا من الشباب 
الراغب في تطوير مهاراته، مشيرا 
الى ان الشباب الكويتي أصبح لديه 
وعي وح����رص على حضور مثل 
هذه األنشطة التي تسهم بفاعلية 
في االرتقاء باملس����توى التدريبي 
والتأهيل����ي للش����باب في جميع 

املجاالت والتخصصات.
التدريب  ان  العجمي  وأوضح 
بات أهم خطوة في التحاق العمالة 
العمل، مشيرا  الوطنية بس����وق 
الى ان الدولة تبذل جهودا حثيثة 
ومتواصل����ة من اجل توطني اكبر 
عدد ممكن من الوظائف في ظل ما 
توليه من اهتمام بالعنصر البشري 
الكويتي، الفتا الى ان قضية توطني 
الوظائف باتت حتظى باهتمام كبير 
ف����ي كل املجتمعات عل����ى اعتبار 
ان العمالة الوطني����ة هي الثروة 

احلقيقية ألي مجتمع.

اكد وكيل وزارة التعليم العالي 
د.خالد الس����عد لالحتاد الوطني 
الواليات  ف����رع   � الكويت  لطلبة 
املتحدة االميركية ان الوزارة تقوم 
حاليا بدراس����ة جدية ملقترحات 
االحتاد حول املخصصات املالية 
للطلبة مبتعث����ي وزارة التعليم 
الوزارة  العالي حي����ث ش����كلت 
جلنة مختصة لدراسة املقترحات 
التي رفعها االحتاد  والتوصيات 
للمس����ؤولني في ال����وزارة خالل 
اللقاءات التي جمعت الطرفني منذ 
العام املاض����ي حول امور عديدة 
مثل زيادة الرواتب والبدالت مثل 
بدل تذاكر الس����فر وب����دل الكتب 
الدراس����ية التي تصرفها الوزارة 
للطلبة كل عام ملس����اعدتهم على 
التحصيل الدراسي، واكد السعد 
ان الوزارة قامت مؤخرا بتوسعة 

اللجنة واطار عملها لتشمل جميع 
الطلبة املغتربني في شتى الدول 
لتدرس الزيادات املناسبة لكل دولة 
يتواجد فيه����ا طلبة من مبتعثي 

وزارة التعليم العالي.
يذكر ان االحتاد الوطني لطلبة 

الكويت � ف����رع الواليات املتحدة 
االميركية كان سباقا في توصيل 
مطالب الطلبة الكويتيني الدارسني 
في الواليات املتحدة االميركية حول 
اهمية زي����ادة الرواتب والبدالت 
التي  نظرا للظروف االقتصادية 

العاملي خالل  عصفت باالقتصاد 
السنتني املاضيتني والتي ادت الى 
ارتفاع كبير في االسعار خاصة 
ألقى  العقار وال����ذي  في قط����اع 
بظالله بشكل سلبي على الطلبة 
والطالبات الكويتيني الدارسني في 
الواليات املتح����دة االميركية فقد 
ق����دم االحتاد دراس����ة اقتصادية 
شاملة توضح مستوى التضخم 
والزيادة املطلوبة التي من شأنها 
السلبية لهذا  اآلثار  القضاء على 
التضخم حيث قدم االحتاد الدراسة 
واملطالب الى املكاتب الثقافية في 
كل من واشنطن دي سي ولوس 
اجنيليس والى املسؤولني في وزارة 
التعليم العالي والى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
خالل زيارته ملدينة نيويورك شهر 
اكتوبر املاضي. ومن هذا املنطلق 

االدارية في  الهيئ����ة  كرر رئيس 
االحتاد الوطن����ي لطلبة الكويت 
� فرع اميركا احمد حمد اجلوعان 
نداءه للمسؤولني في وزارة التعليم 
التربية  العالي ممثلة في وزيرة 
والتعليم العالي د.موضي احلمود 
ووكي����ل وزارة التعلي����م العالي 
د.خالد الس����عد االسراع في البت 
ف����ي هذه الزي����ادات حيث ان هذا 
املوضوع يزداد إحلاحا يوما بعد 
يوم ملا له من آثار سلبية للغاية 
باتت تعكر التحصيل الدراس����ي 
للطلبة املغتربني بش����كل يومي، 
وش����كر اجلوعان د.خالد السعد 
على تواصله املستمر مع االحتاد 
وجهوده املتواصلة في النظر في 
مطالب الطلبة والطالبات الكويتيني 
الواليات املتحدة  الدارس����ني في 

االميركية.

»تأثير التمارين الرياضية على سائل البالزما« 
محاضرة في »العلوم الصحية«

 محمد هالل الخالدي
نظمت كلية العلوم الصحية محاضرة بعنوان 
»تأثير التمارين الرياضية على سائل البالزما« وألقت 
احملاضرة رئيسة قسم العلوم الطبيعية بالكلية 
د.إقبال الشايجي حيث تطرقت الى ماهية الدهون 
املوجودة باجلسم وأهميتها واملعدالت الطبيعية 
الواجب توافرها في الدم واخلطر الناجت عن ارتفاع 

تلك املعدالت واألمراض الناجتة عنها.
وأكدت د.الشايجي الفوائد العديدة التي يحصلها 

اإلنسان عند عمل الرياضة باستمرار وعدم التخلي 
عنها، حيث ان اجللسة الواحدة من الرياضة املتوسطة 

بإمكانها خفض الدهون الثالثية في الدم.
كما عرضت د.الشايجي بعض اإلرشادات والقواعد 
العاملية لعمل الرياضية، منها عمل رياضة متوسطة 
كاملشي الس���ريع والدراجة ملدة 30 دقيقة 5 مرات 
في األسبوع او عمل رياضة شاقة كاجلري ملدة 20 
دقيقة 3 مرات في األسبوع باالضافة الى الرياضات 

األخرى كاآليروبيك وحمل األثقال.

 محمد هالل الخالدي
قالت العميد املساعد للشؤون الطالبية ورئيس 
جلنة البيئة بكلية التربية األساس���ية بالهيئة 
العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب د.بهيجة 
بهبهاني ان كلية التربية األساسية حرصت على 
ان جتمع الى النهوض برسالتها العلمية والتربوية 
في اإلعداد الشامل للمعلم وتنميته، املشاركة في 
القيام مبهام وخدمات مجتمعية ووطنية مميزة 
اس���هاما منها في بناء الكويت احلديثة، ويأتي 
هذا االحتفال الس���نوي بإقامة اليوم البيئي في 
الصدارة من تلك املهام، فقد درجت الكلية على 
هذه السنة احلميدة تقديرا منها ألهمية التوعية 

البيئية داخل الكلية وخارجها في التنمية.
وأش���ارت د.بهبهاني الى انه تق���رر ان يتم 
االحتفال باليوم البيئي هذا العام حتت ش���عار 
»بيئتن���ا حياتنا« 12 ابريل املقبل في فندق جي 
دبليو ماريوت برعاية كرمية من محافظ العاصمة 
الش���يخ علي اجلابر وذلك مبشاركة من بعض 
السفارات العربية واألجنبية وبعض املؤسسات 
البيئية بالدولة والشركات البيئية في القطاع 
اخلاص، وأشادت مبساهمة راعي االحتفال في 

اعداد الفيلم البيئي الوثائقي عن البيئة الكويتية 
الذي سيعرض في افتتاح انشطة اليوم البيئي 
والذي يضم نتائج البحوث العلمية عن البيئة 
الكويتية لبعض األساتذة بالكلية، وذلك من خالل 
اهدائه صورا للجنة البيئية اثناء التقائها به عن 
انواع النباتات واألشجار في مزرعته اخلاصة 
»عزايز« حيث انها تهدف للمحافظة على البيئة 

وحماية األحياء بها.
وأضافت د.بهبهاني ان احتفال كلية التربية 
األساسية السنوي باليوم البيئي ما كان له ان 
يتحقق بهذه الصورة املميزة لوال الرعاية الكرمية 
التي خصنا بها محافظ العاصمة الش���يخ علي 
اجلابر، ولوال الدعم واملؤازرة من مدير عام الهيئة 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب  العامة للتعليم 
الرفاعي ولوال االشراف واملتابعة من عميد الكلية 
د.عبداهلل املهنا، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير، 
والشكر موصول الى اللجان البيئية واجلهات 
االخرى العامة واخلاصة املعنية بالشأن البيئي، 
مما سيكون له بالتأكيد كبير األثر في اجناح هذا 
االحتفال، وفي اغنائه بكل جديد ومفيد، وفيما 

سيتضمنه من أنشطة مرافقة.

 بيان عاكوم
بهدف التعرف على قضايا األسرة ومشاكلها والسعي 
نحو معاجلتها ومساعدتها على حل هذه املشاكل والتحديات 
أقام قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية في كلية العلوم 
االجتماعية امللتقى الس����ادس حتت عن����وان »مجتمعنا 
بعيون قضايانا األس����رية« وذلك برعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود التي حضرت 
حفل االفتتاح الى جانب مدير جامعة الكويت د.عبداهلل 
الفهيد وعميد كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا أسيري 

وحشد من أعضاء الهيئة التدريسية واألكادميية.
وأكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ان قضايا التنمية األس����رية واالنسانية هي في 
قائمة اولويات احلكومة وأهم القضايا التي تهتم مبعاجلتها 
ان من قبل جامعة الكويت من خالل األبحاث او من قبل 
وزارات الشؤون والتربية والصحة وغيرها، الفتة الى ان 
جميع هذه األجهزة والوزارات تتضافر خلدمة الفرد في 
جميع مراحل حياته واألسرة باختالف افرادها.وأضافت: 
الش����ك ان التحديات التي تقابل األسرة حتديات كبيرة 

اجتماعية وتكنولوجية واملراحل التي مير فيها االنسان 
تختلف من الطفولة الى منتصف العمر وثم الشيخوخة 
وجميع املراحل لها متطلبات وفيها مشاكل وكذلك ذوو 
االحتياجات اخلاصة فهذه كلها مشاكل تقابل األسرة وحتتاج 
ال����ى معاجلة وهذا امللتقى اليوم يهدف الى التعرف على 
هذه القضايا وسبل معاجلتها ومساعدة األسرة وأفرادها 
على مقابلة هذه املشاكل والتحديات حتى يكون االنسان 

قادرا على العطاء في مسيرة التنمية.

دراسة ومعالجة القضايا

وقال����ت في كلمتها انه انطالقا م����ن حرص اجلامعة 
واهتمامها بالتنمية املجتمعية الشاملة واميانها بأهمية 
ودور البحث العلمي في مسيرة التنمية ومواجهة التحديات 
املستقبلية، يأتي في أولويات االهتمام دراسة ومعاجلة 
القضايا املتعلقة بالبناء األساسي للمجتمع وهو األسرة، 
حيث تواجه األس����رة قضايا متعددة تؤثر س����لبا على 
استقرارها ومن ثم على استقرار املجتمع ككل، مما يستتبع 
ضرورة التدخل العلمي لتقدمي مناذج ورؤى علمية جديدة 

لفهم تلك القضايا ووضع وسائل التدخل الفعالة، والعمل 
على تنمية الروابط األس����رية بهدف الوصول الى نتائج 

ايجابية جلهود الوقاية والتدخل معا.

أبحاث ودراسات

وم����ن جهته قال عميد كلية العل����وم االجتماعية في 
جامعة الكويت د.عبدالرضا أسيري ان دورة احلياة للفرد 
متر مبراحل مختلفة، بدءا م����ن مرحلة الطفولة، مرورا 
مبرحلة الش����باب واملراهقة والنضج ومرحلة منتصف 
العمر، لنصل الى مرحلة الش����يخوخة، وكل مرحلة من 
هذه املراحل لها قضاياها وسلوكياتها ومشكالتها اخلاصة 
بها، ولقد اهتمت الدراسات العلمية املتتالية مبحاوالت 
حتديد افضل الس����بل ملعاجلة تلك القضايا في مختلف 
املراحل العمرية من منظور يخ����دم الفرد وبناءه داخل 
األسرة واملجتمع، وجتمع تلك الكوكبة من املشاركني في 
هذا امللتقى س����يصقل بأبحاثه ودراساته الرؤى العلمية 
السابقة الهادفة الى فهم قضايا الفرد واألسرة وتقدمي مناذج 
جديدة لفهم هذه القضايا والعمل على تش����جيع وسائل 

التواصل الفعال بني األف����راد بهدف الوصول الى نتائج 
ايجابية جلهود الوقاية والتدخل معا.وأضاف: يأتي هذا 
امللتقى كأحد األنشطة العلمية السنوية لقسم االجتماع 
واخلدمة االجتماعية منطلقا من رسالة الكلية وأهدافها 
واهتمامها بقضايا املجتمع املختلفة، وسيكون هذا امللتقى 
مائدة حلوار املتخصصني لعرض افكارهم وطرح توصياتهم 
ودراسة الرؤى الهادفة الى التعرف على املشكالت التي 
تتعرض لها األسر وأفرادها في املراحل العمرية املختلفة، 
وعلى األساليب العلمية املناسبة للتصدي لتلك املشكالت 
واحلد منها، ودعم اجلوانب التي تهيئ للفرد واألس����رة 

البيئة الصاحلة للتواصل مع املجتمع.

التصدي لالختالالت

ومن ثم ألقى رئيس قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية 
في الكلي����ة د.عبدالوهاب الظفيري كلم����ة قال فيها: ان 
التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي شهدها 
العالم املعاصر ش����ديدة السرعة عميقة األثر قد أحدثت 
الكثير من االختالالت الهيكلية التي أصابت بشدة األدوار 

والوظائف األصيلة التي كانت تلعبها األس����رة في حياة 
أفرادها، بل ان مشاركة املؤسسات االجتماعية والثقافية 
والتربوية واالعالمية والترفيهية وغيرها قد قلصت الكثير 
من االدوار الرئيسية التي كانت تلعبها األسرة، األمر الذي 
يتطلب من هذا امللتقى من خالل أوراقه البحثية ومحاضراته 
وورشه العملية التصدي لهذه االختالالت التي اصبحت 
من اولويات املواجهة في مجتمعاتنا العربية.وتابع: ان 
لقاءنا يتيح لنا فرصة محاس����بة الذات والبحث معا عن 
األدوار األساسية التي يجب ان تقوم بها األسرة ومواجهة 
املعوقات التي حتول دون ادائها ألدوارها في حدود هذا 
املفهوم اجلديد.وفي اخلتام ق����ام كل من وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ومدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد وعميد كلية العلوم االجتماعية 
د.عبدالرضا أس����يري بافتتاح املعرض الذي يتزامن مع 
امللتقى مبشاركة جهات مختلفة من القطاع العام واخلاص 
الى جانب مشاركة ديبلوماس����ية لسفارات معتمدة في 
الكويت وتضمن املعرض كتبا ومحتويات اثرية وأخرى 

يدوية من صنع ذوي االحتياجات اخلاصة.

د.موضي احلمود ود.عبداهلل الفهيد ود.عبدالرضا أسيري ود.ميمونة الصباح في مقدمة احلضور  )سعود سالم(

الشيخ علي اجلابر ود.يعقوب الرفاعي ود.بهيجة بهبهاني في افتتاح اليوم البيئي 2010/2009 

د.موضي احلمود ود.عبداهلل الفهيد ود.عبدالرضا أسيري ود.ميمونة الصباح يفتتحون امللتقى

أحمد اجلوعاند.خالد السعد

م. فنيس العجمي

 محمد هالل الخالدي
ضمن املوسم الثقافي في كلية التربية االساسية التابعة للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب تعقد الكلية محاضرة بعنوان »طموحات ملستقبل 
التعليم العالي بالكويت« حتاضر فيها النائب واالستاذ املشارك بكلية التربية 
في جامعة الكويت ورئيس مركز متكني املرأة وجمعية الشفافية الكويتية 
د.سلوى اجلسار وذلك يوم 5 أبريل املقبل الساعة السابعة والنصف مساء 

في قاعة السمحان بكلية التربية االساسية – بنني بالعديلية.

الجسار تحاضر في كلية التربية األساسية 5 أبريل

م.حمد العصيدان


