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النسائية في  اللجنة  تقيم 
جمعية االص���اح االجتماعي 
برنامجا تدريبيا للمرأة حتت 
عن���وان مستش���ار مقي���اس 
التفكير«  هيرمان »بوصل���ة 
يقدمه احملاضر د.عبداللطيف 
الصريخ على مدى ثاثة ايام 
تنطلق الثاثاء األول من فبراير 
في مقر اللجنة بالشامية خال 

الفترة املسائية.
وقالت مديرة اللجنة غدير 
السابج ان الهدف العام من هذا 
البرنامج تزويد املشاركني بأداة 
فعالة تستخدم على نطاق واسع 

حول العالم لفهم واس���تيعاب امناط التفكير املفضلة لاشخاص، 
موضحة ان ذلك يسهم في تطوير وتنمية االفراد واملؤسسات من 

خال معرفة األجزاء االكثر تفضيا واستخداما في الدماغ.
واضافت الس���ابج ان االهداف التفضيلية للبرنامج تتمثل في 
تنمية التواصل الفعال القائم على فهم واستيعاب الفروق الفردية 
في امناط التفكير بني البش���ر وتطوير املهارات االبداعية لافراد 
واملؤسس���ات ومعرفة امناط التعلم والتعلي���م االكثر تأثيرا في 
اآلخرين وتطوير اس���اليب التأثير واالقناع والتربية والتوجيه 

وتزويد املشاركني بأسلوب عملي للتوظيف والتوافق املهني.
وبينت السابج ان الوحدات الرئيسية للبرنامج تتمحور حول 
التعريف باألسس النظرية ملقياس هيرمان والتدريب على استخدام 
وتفسير مقياس هيرمان وتنمية مهارات املشاركني في فهم وتطوير 
الذات واآلخرين والتعرف على التطبيقات العملية لبوصلة التفكير، 
مش���يرة الى ان محتويات البرنامج تضم تش���ريح دماغ االنسان 
والتعرف على الوظائف الفكرية له ومنوذج س���بيري التجانبي 
للدماغ ومنوذج ماكلني الثاثي للدماغ والنموذج الرباعي ومقياس 
هيرمان الوظائف الفكرية لاجزاء االربعة حسب منوذج هيرمان 

وتفسير مصطلحات واشكال مقياس هيرمان.
ودعت السابج املرأة الكويتية الى املشاركة في البرامج التدريبية 
املتميزة التي تقيمها اللجنة في مختلف املجاالت واالستفادة مما 
يقدم���ه املتخصصون في هذه املجاالت مبا يحقق الفائدة املرجوة 

ويسهم في تطوير قدرات املرأة الشخصية.

وقف الندب والنقل من الجهات الحكومية إلى »األوقاف«
ليلى الشافعي

قال وكيل وزارة االوقاف د.عادل الفاح 
انه حرصا على مصلحة العمل وكثرة طلبات 
النقل والندب في الش����ؤون االدارية وبناء 
على توصية مجلس ال����وكاء في الوزارة 
فق����د اصدر نائب رئي����س مجلس الوزراء 
للش����ؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف املستشار راشد احلماد قرارا يقضي 

باآلتي :
- ايق����اف نقل ون����دب موظفي اجلهات 

احلكومية الى الوزارة.
ايقاف طلب����ات االحتي����اج وتغيير   -
الترشيح لغير املرشحني للوزارة من ديوان 

اخلدمة املدنية.
- اس����تكمال اجراءات النق����ل والندب 
والتعي����ني للحاصلني عل����ى موافقة جلنة 

التعيينات قبل صدور هذا القرار.
- حف����ظ ما عدا ذلك م����ن طلبات النقل 
والن����دب الى ال����وزارة، وطلبات االحتياج 

واعادة الترشيح.
- منع قب����ول اي من الطلبات املذكورة 

الحقا.
واوض����ح د.الف����اح ان مجلس الوكاء 
اضط����ر الى طلب اصدار هذا القرار حرصا 
على مصلح����ة العمل حيث ان عدد طلبات 
النقل والندب وصل وقت صدور القرار الى 

)1300 طلب( فضا ع����ن طلبات االحتياج 
واعادة الترشيح التي تصل الى )1200 طلب 
سنويا( وال تس����تطيع الوزارة حتمل هذا 
الضغ����ط الهائل حيث تف����وق هذه االعداد 
القدرة االستيعابية للوزارة، علما بأن هذه 
االعداد متثل مما يقارب 25% من عدد موظفي 
الوزارة، وترف����ض معظم االدارات التابعة 
للوزارة قبول هؤالء املتقدمني لعدم احلاجة 
لهم، خاصة ان معظم الطلبات لنساء يعملن 

بوظائف إدارية ال حتتاجها الوزارة.
واختتم الفاح ان الوزارة مازالت ملتزمة 
باستقبال املرشحني من ديوان اخلدمة املدنية 

وتعيينهم بعد اجراء املقابات الازمة.

»الثقافة اإلسالمية« تشارك في »إنفوكونكت«
ليلى الشافعي

سعيا منها الى فتح آفاق جديدة ورائدة في التواصل مع جمهورها 
وحتقيقا لرؤيتها في انتهاج السبل الريادية واحلضارية في مواكبة 
مستجدات العصر وتقنياته، أعلنت ادارة الثقافة االسامية مشاركتها 
في معرض انفوكونكت الس���نوي لعام 2011 والذي سيقام في ارض 
املع���ارض في منطقة مش���رف اعتبارا من اليوم وحت���ى 5 فبراير 

املقبل.
وبينت االدارة في بيان صحافي انها تهدف من خال هذه املشاركة 
الى تعريف اجلمهور الكرمي بآخر االصدارات الثقافية لادارة والتي 
تشمل االصدارات املرئية من فاشات تلفزيونية وڤيديو كليبات توعوية 

وروائع محاضراتها، باالضافة لاصدارات السمعية واملقروءة.
واوضحت االدارة انها اعدت بهذه املناسبة هدايا قيمة لزوار جناحها 
في قاعة رقم 5 في ارض املعارض، وختمت االدارة بيانها الصحافي 
بدعوة اجلمهور الى التواصل والتفاعل مع مش���اركتها في معرض 
إنفوكونكت والتعرف على آخر مستجداتها الثقافية والتوعوية من 

.www.islam.gov.kw/thaqafa :خال زيارة موقعها اإللكتروني د.عادل الفالح املستشار راشد احلماد

غدير السابج

مقياس هيرمان »بوصلة التفكير«
في »نسائية اإلصالح االجتماعي«


