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أشارت إلى أن العالقات األكادميية بني البلدين راسخة وقوية

فيروز فخرالدين تخرجت في »إدارة األعمال«

العوضي: 800 طالب وطالبة يدرسون 
تخصصات الطب في اجلامعات األردنية

تهنئ أسرة »األنباء« الزميلة فيروز فخرالدين 
من إدارة التسويق واملبيعات مبناسبة تخرجها 
في اجلامعة األوروبية العاملية، وحصولها على 

درجــة البكالوريوس في إدارة األعمالـ  قســم 
التســويق واإلدارة. ألــف مبــروك، مع أطيب 

التمنيات باملزيد من التألق.

عمــان ـ كونــا: وصفت رئيســة اجلهاز 
الوطنــي لالعتماد األكادميي وضمان جودة 
التعليم د.نورية العوضي عالقات التعاون 
األكادميي بني الكويت واألردن بانها »راسخة 

وجذورها قوية«.
وقالــت العوضي في تصريــح لـ»كونا« 
خالل لقاء جمعها برؤساء اجلامعات األردنية 
نظمته سفارة الكويت لدى األردن بحضور 
السفير د.حمد الدعيج ان في األردن حوالي 
أربعة آالف طالب كويتي يدرسون في مختلف 
اجلامعات األردنية الرسمية واخلاصة وفي 

مختلف التخصصات.
وبينــت ان في األردن حوالي ٨٠٠ طالب 
وطالبة يدرسون مختلف تخصصات الطب 
»البشري واألسنان والصيدلة والتمريض« 
معربة عن اعتزازها بدور املؤسسات االكادميية 
األردنية في تزويد الطلبة الكويتيني بالتعليم 
االكادميــي وتطوير قدراتهــم وتعاونها مع 
البعثة الديبلوماسية الكويتية في هذا املجال.
وعن زيارتها لألردن قالت العوضي انها 

تزور اململكة على رأس وفد أكادميي كويتي 
ملدة أسبوع للقاء رؤساء اجلامعات األردنية 
واالطالع على أوضاع الطلبة الكويتيني وفتح 
افاق تعاون جديدة بني الكويت واملؤسسات 

االكادميية االردنية.
مــن جانبه أشــاد وزير التعليــم العالي 
والبحث العلمي األردني د.عادل الطويسي 
بعالقــات التعــاون االكادميــي بــني األردن 
والكويت ودورها في تعزيز عالقات التعاون 
االخوي التي تربط البلدين الشقيقني مبا يخدم 
مصالح الطرفني. واثنى الطويسي على التزام 
الطلبة الكويتيني ومتيزهم االكادميي مثمنا 
دورهــم في تعزيز عالقات التعاون العلمي 

والثقافي بني األردن والكويت.
واكد سفير الكويت لدى األردن الدكتور 
حمد الدعيج أهمية التعاون االكادميي الكويتي 
ـ األردنــي ودوره في حتقيق عالقات تكامل 
علمــي وثقافي واقتصــادي حقــق الفائدة 
للبلدين مشيدا باملستوى االكادميي للجامعات 

األردنية.

)أحمد علي( الزميلة فيروز فخرالدين حتمل شهادة تخرجها 

د.نورية العوضي ود.حمد الدعيج مع عدد من رؤساء اجلامعات األردنية

افتتاح مدرستين جديدتين في منطقة صباح األحمد السكنية

»التربية«: بدء توزيع الكتب اجلديدة على املدارس اليوم
عبدالعزيز الفضلي

التوريــدات  إدارة  تبــدأ 
واملخــازن بــوزارة التربيــة 
اليوم الثالثاء بتوزيع الكتب 
الدراســية اجلديــدة للعــام 
الدراسي املقبل على املدارس 

ملختلف املراحل التعليمية.
وكشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ »األنباء« انه سيتم 
التوزيع بالتنسيق مع ضباط 
االتصال في املناطق التعليمية، 
مشــيرة إلى أن الكتب سيتم 

إيداعها في مخازن املدارس.
وأضافــت ان الكتب التي 
ســيتم توزيعهــا اجلاهــزة 
منهــا والتي مت تســلمها من 

املطبعــة، الفتة إلى أن هناك 
عددا آخر حتت الطباعة بعد 
أن أبرمــت الوزارة عقودا مع 
املطبعــة األســبوع املاضــي 
والذي مــن املتوقع أن تكون 
جاهزة للتوزيع على املدارس 

األسبوع املقبل.
أكــد  مــن جانــب آخــر، 
مديــر عام منطقــة األحمدي 
التعليمية وليــد العومي أن 
املنطقة مســتعدة الستقبال 
العام الدراســي اجلديد ٢٠١٧ 
/ ٢٠١٨، مشيرا إلى االستعداد 
إلصدار قرارات النقل الداخلي 
واخلارجي للهيئة التعليمية 
خللق التــوازن املطلوب بني 
مــدارس األحمــدي واملناطق 

التعليميــة وفــق القــرارات 
الصادرة من قطــاع التعليم 

العام بوزارة التربية.
وقال العومي في تصريح 
صحافي إلى إنه سيتم افتتاح 
مدرســتني في منطقة صباح 
األحمــد الســكنية، مدرســة 
ابتدائية للبنني ذات معلمات 
ومدرسة متوســطة للبنني، 
وجار العمل على تنفيذ خطط 
الصيانــة لكل املدارس خالل 
فترة الصيف احلالية، تتضمن 
صيانــة التكييف ومشــارب 
املياه حتــى تكون على أهبة 
االســتعداد الســتقبال العام 
الدراسي اجلديد. وشدد على 
أن منطقة األحمدي التعليمية 

حريصة على تنفيذ مشاريع 
التنمية املستدامة كمشروع 
املــدارس الصديقــة للبيئة، 
كما أنها تنتهج أسلوب فرق 
العمل التطوعية في املدارس، 
حيث تشجع اإلدارات املدرسية 
على إشراك الطالب والطالبات 
في القيــام ببعــض األعمال 
التطوعية داخل املدارس، ما 
ينعكس بشــكل إيجابي على 
استثمار طاقات أبنائنا وبناتنا 
في خدمــة العملية التربوية 
وزرع القيــم اإليجابيــة في 
احلفاظ على املمتلكات العامة 
أو بزرع القيم اإليجابية بشكل 
عام من خالل إدارة األنشطة 

التربوية.

وليد العومي 

خالل جولة مع المقصيد في األندية المسائية لذوي اإلعاقة

العجمي: نقلة نوعية في أنشطة »التربية اخلاصة«
قال مديــر إدارة مدارس 
التربيــة اخلاصــة عبداهلل 
العجمي: إن قطــاع التنمية 
التربوية واألنشــطة شــهد 
نقلــة نوعيــة فــي تنويــع 
األنشــطة على مدار الـــعام 
إلميانها مبــدى أهميـتـهـــا 
تـماشيا مع توجيهات صاحب 
السـمو األمير الشيخ صـباح 
األحمـد في استثمار طـاقات 
الـــشباب مبا يعــود عليهم 
بالنفـــع التربوي واملعنوي 

واجلـسـدي.
العجمــي فــي   وأشــاد 
تصريح صحافي بعد قيامه 
بجولة في األندية املسائية 
لذوي اإلعاقة بجهود الوكيل 
الـمسـاعد فيصل مقصيد في 
دعم طــالب مدارس التربية 
اخلاصة، مشيرا إلى حرصه 
في تذليــل العقبات للطالب 

املعاقــني وفــق قدراتهم مبا 
يدمجهم مجتمعيا مع أقرانهم 
وفــق قانون اإلعاقة ٢٠١٠/٨ 

بتوفيــر الصاالت واألجهزة 
الرياضية واخلامات املتوافقة 
مع أنواع اإلعاقات املختلفة.

 وأوضــح أن مقصيــد 
حرص على استمرار األندية 
املسائية لذوي اإلعاقة طوال 
الفتــرة الصيفية إميانا منه 
الرياضية  البيئــة  بتوفيــر 
وممارسة هواياتهم وتعزيز 
القيم املجتمعية املتماشــية 
مع عــادات وتقاليد املجتمع 

الكويتي.
بــأن  العجمــي   وختــم 
التنوع في ممارسة األنشطة 
لطالبنا املعاقني حفز لديهم 
القدرات مبشاركتهم في عدة 
مســابقات وحصول طالب 
االعاقة السمعية على املراكز 
األولى في املاراثون الرياضي 
ومسابقة السـباحة والبولينغ 
وكــرة الهدف للـــمكفوفني، 
مشيدا بدعم وتشجيع الوكيل 
مقصيد ومتابعته املستمرة 

في هذا املجال.

فيصل مقصيد وعبداهلل العجمي خالل اجلولة في األندية املسائية للمعاقني

المشروع مستمر للعام الرابع عشر على التوالي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة

»الهيكلة«: 10662 طالباً وطالبة شاركوا في »التدريب الصيفي«
قــام أمــني عــام برنامــج 
إعادة هيكلــة القوى العاملة 
التنفيــذي للدولة  واجلهــاز 
فوزي املجدلي، بزيارة تفقدية 
وتشــجيعية ملواقــع تدريب 
الطلبة الكويتيني من جامعة 
الكويت واجلامعات اخلاصة 
التطبيقي  التعليــم  وطلبــة 
والثانوية العامة في مؤسسات 
وشركات القطاع اخلاص في 
التدريبيــة الصيفية  الدورة 
الرابعة عشرة على التوالي. 
شــارك في زياراته مديرة 
إدارة تنميــة القــوى العاملة 
الوطنيــة إميــان األنصاري، 
ومراقــب التدريب بالبرنامج 

طارق الكندري.
وقــد اطلــع املجدلي على 
الطلبة فــي مقر تدريبهم في 
مؤسسات وشركات مختلفة 
واستفســر منهــم علــى هذه 
التجربــة التي يقومــون بها 
ألول مرة في حياتهم والعمل 

في مجال القطاع اخلاص.
وكذلــك مدى اســتفادتهم 
مــن التجربة وهل ســتحقق 
أهدافها في التوجه إلى العمل 
في القطاع اخلاص بعد انتهاء 
حتصيلهم العلمي والدراسي 
بهدف دعم التنمية االقتصادية 
الوطنيــة بســواعد كويتيــة 
حتقق األهداف التي يســعى 
إليهــا البرنامــج مــن خــالل 
خطة التدريب العلمي لطلبة 
اجلامعات واملعاهد والثانوية.
عــن  الطلبــة  وأعــرب 
التجربــة  ســعادتهم لهــذه 
مشــيدين بدور البرنامج في 
هذا العمل التدريبي امليداني 
الــذي فتح لهم آفاقا واســعة 
في العمل في مجاالت القطاع 
اخلاص املختلفة، وفي نهاية 
اجلولــة شــدد املجدلي، على 
أهميــة هذا التوجه ملا يوفره 
القطــاع اخلــاص مــن فرص 

وظيفية متعددة.
وأكــد املجدلــي، أمني عام 
برنامج إعــادة هيكلة القوى 
العاملــة واجلهــاز التنفيذي 

للدولــة، أن البرنامــج يقوم 
بجهود متعددة لدعم وحماية 
العاملني  الكويتــي  الشــباب 
بالقطاع اخلاص وتوفير جميع 
االمكانــات لدعم مســيرتهم 
واالقتصاديــة  التنمويــة 
واالجتماعيــة وقــال إن هــذا 
الدعم انطلق منذ األزمة املالية 
العامليــة التي حدثــت عامي 
٢٠٠٧-٢٠٠٨ وانعكاسات ذلك 
على أسواق العمل في الدول 
الصغيرة والكبيرة والتي لم 
تكن الكويت فــي منأى عنها 
وأصابت مختلــف القطاعات 

اخلاصة والعامة.
من جهتهــا، أعربت إميان 
األنصاري عن سعادتها للنجاح 
املتواصل لهذا املشروع الوطني 
الذي يحقق األهداف الوطنية 
للتنمية االقتصادية الكويتية 
ودعم مسيرة الشباب الكويتي 
للتوجــه للعمــل بالقطــاع 

اخلاص.
وأعلنت االنصــاري، عن 
انطــالق فعاليــات مشــروع 
تدريــب الطلبــة في موســم 
الصيف مع شــركات القطاع 
اخلاص للسنة الثانية عشرة 
علــى التوالي والــذي بدأ من 

التاسع من شهر يوليو اجلاري 
وحتى الثالث من أغســطس 

.٢٠١٧
وأكــدت االنصــاري، أن 
البرنامج السنوي الذي يقيمه 
برنامج إعادة الهيكلة سنويا 
حقــق الكثيــر مــن األهداف 
الوطنية الذي يسعى البرنامج 
لتحقيقهــا من خــالل تدريب 
طلبة الفصلني الثالث والرابع 
من التعليم اجلامعي والفصل 
الثانــي مــن كليــات ومعاهد 
التعليم التطبيقي والفصلني 
احلادي عشــر والثاني عشر 

من التعليم الثانوي.
ونوهت األنصاري، إلى أن 
عدد الذين مت تدريبهم خالل 
السنوات املاضية بلغ ١٠66٢ 
طالبا وطالبة، وسيتم تدريب 
هذا العــام حوالي 5٠٠ طالب 
وطالبة مــن مختلف املراحل 

املذكورة.
الشــركات  كمــا أن عــدد 
التــي مت التعاون معها خالل 
السنوات املاضية في القطاع 
اخلاص بلغ ٢٠٠ شــركة من 
التخصصــات وهذا  مختلف 

العام 56 جهة.
وأكــدت األنصــاري، أن 

عمليــات تدريــب الطلبة في 
فصل الصيف ساهمت بشكل 
كبير في تغيير مفاهيم العمل 
لدى شباب الكويت وتوجيههم 
للعمل في مؤسسات القطاع 

اخلاص املختلفة.
وتأتــي هذه اخلطة ضمن 
برنامــج إعــادة الهيكلــة في 
دعم الشباب الكويتي للتوجه 
للعمــل بالقطــاع اخلــاص 
واملشــاريع الصغيــرة ومــا 
يقدمه البرنامج من دعم مالي 
للعاملني في القطاع اخلاص 
ودورات تدريبيــة متعــددة 

لتحقيق هذا التوجه. 
كما صرح طارق الكندري، 
مراقب التدريــب بالبرنامج، 
بأهميــة املشــروع وحتقيق 
أهــداف البرنامــج من خالل 
تدريب الطلبة ســنويا خالل 
العطلــة الصيفيــة مبا يعود 
علــى الوطن بالنفــع وخلق 
الوطني  مستقبل القتصادنا 
الذي يحقق العديد من األهداف 
ومنها خلق روح التحدي وحب 
العمــل لدى الشــباب وإبراز 
التدريــب في اجلهات  أهمية 
غير احلكومة وحثهم لاللتحاق 

بالعمل مستقبال.ك

فوزي املجدلي مع عدد من الطلبة خالل البرنامج التدريبي الصيفي

املجدلي: التدريب 
الصيفي للطلبة 

حقق أهدافه 
الوطنية في توجيه 

اخلريجني للعمل
بـ »اخلاص«

»ستيالرمايت« ابتكار كويتي يحقق طفرة  في املراصد الفلكية
بدعــم من مركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع، 
التابعــة  المراكــز  احــد 
لمؤسســة الكويت للتقدم 
العلمي اســتطاع المبتكر 
م.جاســم مطلق الوصول 
للعالمية من خالل مشروعه 
ستيالرمايت والذي يقوم 
بتشغيل المراصد الفلكية 
ومعداتهــا مــن مناظيــر 
ومحلــالت أطيــاف وقبب 
إلى  متحركــة، باإلضافــة 

الكاميرات الفلكية بشــكل 
بشــكل دقيق وغير مكلف 

ماديا. 
من جانيه، أشار المبتكر 
م.جاســم مطلــق إلــى أن 
ســتيالرمايت عبــارة عن 
صغيــر  مدمـــج  جهــاز 
الحجم يقوم بالتحكم فـي 
الـمـعـدات الفلكية وميكنتها 
وذلــك عن طريق ربـــطها 
وايصالها بالهواتف الـذكية 
المحمولة او بالحواســب 

اآلليــة الثابتة او اللوحية 
المتنقلــة، وهــذا ما يوفر 
خاصية التحكم المباشــر 
للمراصد دون الحاجة الي 

جهاز خارجي. 
مــن جانبــه، اضــاف 
المبتكــر م. مطلق أن هذا 
االبتــكار يعــد االول مــن 
نوعــه، حيــث انــه يقوم 
بالتحكم في عدة مهام مثل 
التصوير الفلكي، تسجيل 
وتحليل البيانات العلمية 

وميكنــة المراصد الفلكية 
لتحقيــق عملية روبوتية 
متكاملــة، وهذا مــا يميز 
الــى  الجهــاز، باالضافــة 

تكلفته االقتصادية.
المبتكــر  دعــا  كمــا 
المهتمين  م.جاسم مطلق 
بزيارة الموقع اإللكتروني 
 www.stellarmate.com
للتعرف اكثر على ابتكاره 
وكيفيــة  وخصائصــه 

الحصول عليه.  م.جاسم مطلق


