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> نهتم ب�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

د.مرمي الوتيد

خالد النفيسي

أهمها رئاسة جلان النظام واملراقبة اخلاصة بأعمال االمتحانات

الوتيد: 11 مهمة للمدير املساعد املنتدب
في املدارس العربية اخلاصة

النفيسي: وزير التربية ميثل رئيس الوزراء
في املؤمتر احلادي والثالثني الحتاد أميركا

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

التربية  ح���ددت وزارة 
مس���ؤوليات ومه���ام املدير 
املس���اعد املنتدب من قبلها 
في املدارس العربية اخلاصة 
بواقع 11 مهمة أهمها رئاسة 
جلان النظام واملراقبة اخلاصة 
بأعمال االمتحانات ومتابعة 
أعمال الرصد وتقدير الدرجات 
وإصدار بطاقة املتابعة وفق 

اللوائح املنظمة لذلك.
واستعرضت وكيلة الوزارة 
د.مرمي الوتيد مس���ؤوليات 
املدير املساعد املنتدب في هذه 
املدارس ومنها اإلشراف على 
إعداد جداول االختبارات وعلى 
أعمال جلان النظام واملراقبة 
وتسلم االختبارات بالتنسيق 
م���ع مدير املدرس���ة إضافة 
إلى متابعة مرافق املدرس���ة 
وإعداد التقارير الالزمة حول 

صيانتها.
كما ذكرت مس���ؤوليات 
التزام  أخرى منها »متابعة 
الط���الب بطاب���ور الصباح 
وبالزي املدرس���ي وتطبيق 
الئح���ة النظ���ام املدرس���ي 
ومتابعة تأخر الطلبة عن لقاء 
الصباح وتكليف املختصني 
بإخطار أولياء األمور بإنذارات 
الغياب واملش���اركة في حل 
الغياب بالتنسيق  مشكالت 
مع االختصاصي االجتماعي 
إضافة إلى التصريح للطالب 
باخلروج من املدرسة وتقدير 
السبب املوجب لذلك على أن 
يكون خروج الطالب مبعرفة 

سان فرانسيسكو - ثامر السليم

أعلن رئيس جلنة املؤمتر 
وأمني صندوق االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع الواليات 
 ) nuks.org( املتحدة األميركية
خالد النفيسي أن وزير التربية 
العالي د.بدر  التعليم  ووزير 
العيسى سيكون ممثال عن راعي 
املؤمتر احلادي والثالثني لطلبة 
الكويت في أميركا سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر  مجلس 
املب����ارك، والذي تنطلق أولى 
فعالياته مع املؤمتر السنوي 
الثامن لطلبة الدراسات العليا 
الكويت  برعاية من مؤسسة 

ولي األمر أو من يفوضه.
ولفتت الوتيد إلى ضرورة 
مشاركة املدير املساعد املنتدب 
النظام املدرسي  في مجلس 
واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ الئحة النظام املدرسي 
إضافة إلى االطالع على البريد 
اليومي واملراسالت املتبادلة 
بني املدرسة ووزارة التربية 
واجلهات املختصة األخرى 
واتخاذ ال���الزم نحو تنفيذ 

تعليمات اجلهات الرقابية.
وش���ددت عل���ى أهمية 
معاونة مدير املدرس���ة في 
توثيق الصلة بأولياء األمور 
وزيارة الفصول الدراس���ية 
العلمية مع مدير  واألقسام 
املدرس���ة لالط���الع عل���ى 
س���ير العمل ومشاركته في 
عالج السلبيات والتوجيه 
لتجاوزها إضافة إلى متابعة 
اجلدول املدرسي بالتنسيق 
مع مدير املدرس���ة واإليعاز 
إلى صاحبها بتوفير الكوادر 
التعليمية واإلدارية في حال 
وجود عجز فيها مع مراعاة 
كل القرارات املنظمة للكثافة 
الطالبية بالفصول واتخاذ 
ما يلزم نحو عدم جتاوزها، 
مشيرة في الوقت نفسه إلى 
املدير املس���اعد  أنه يتولى 
املنتدب القيام بأعمال مدير 

املدرسة في حال غيابه.
املدير  ان  الوتيد  وبينت 
املساعد املعني من قبل صاحب 
املدرسة يختص في اجلوانب 
اإلدارية فقط مبا ال يتعارض 
مع اختصاصات املدير املساعد 

للتقدم العلمي.
أن  إلى  النفيس����ي  وأشار 
من فعالي����ات املؤمتر الندوة 
االقتصادي����ة برعاي����ة بن����ك 
الفرص  اخلليج، ومع����رض 
الوظيفية برعاية مؤسس����ة 
الكويتية، مش����يرا  البترول 
الى ان املؤمتر سيتضمن حفل 
عشاء على شرف سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة الشيخ سالم 
العبداهلل باإلضافة إلى الندوة 
الرياضية والتي هي برعاية 

شركة زين لالتصاالت.
وأوضح النفيسي أن مشاركة 
شركة زين لالتصاالت وبنك 
البترول  اخلليج ومؤسس����ة 

املنتدب املنصوص عليها في 
هذا القرار على أن يناط مبدير 
املدرسة الفصل في أي تنازع 
في االختصاصات قد ينشأ 
بني املدير املس���اعد املنتدب 
واملدير املس���اعد املعني من 
قبل صاحب املدرس���ة قبل 
رفعه لل���وزارة للفصل فيه 
مشددة على ضرورة أن يلتزم 
أصحاب امل���دارس اخلاصة 
بإعداد مكتب مستقل للمدير 
املساعد املنتدب في مكان مالئم 
داخل املدرسة يستطيع من 
خالله متابعة أعماله والقيام 
بواجباته املنصوص عليها 

في هذا القرار.
ودعت الوتيد إلى ان تقوم 
العالقة بني صاحب املدرسة 
املنتدب  واملدي���ر املس���اعد 
وجمي���ع العاملني فيها على 
أساس من التعاون املشترك 
العمل  لتأمني حسن س���ير 
وحتقيق األه���داف املرجوة 
التربوية  املدرس���ة  لرسالة 
العام مع  وخدمة الصال���ح 
مراعاة مهام ومسؤوليات كل 
منهما املبينة في هذا القرار 
والقرارات األخرى املنظمة 
داعية في الوقت نفسه الوكيل 
املس���اعد للتعليم اخلاص 
النشرات  والنوعي بإصدار 
الالزمة لكل أو بعض أحكام 
هذا الق���رار مبا ال يتعارض 
مع مضمونه على أن يسري 
هذا القرار اعتبارا من العام 
الدراس���ي 2015/2014 وعلى 
جميع جه���ات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

الكويتية وش����ركة مشاريع 
الكوي����ت كرع����اة بالتينيني، 
لش����ؤون  الدول����ة  ووزارة 
الش����باب كراع استراتيجي، 
ما ه����ي إال تأكيد على أواصر 
التع����اون والعمل املش����ترك 
بني االحتاد واجلهات الراعية 
عبر فعاليات ومناسبات عدة 
خالل األعوام السابقة. وثمن 
النفيسي استمرار رعاية شركة 
زين وبنك اخلليج ومؤسسة 
الكويتية وش����ركة  البترول 
مشاريع الكويت ووزارة الدولة 
الش����باب، لفعاليات  لشؤون 
وأنش����طة االحتاد، الس����يما 

املؤمتر احلادي والثالثني.

 العريفان واملطيري واجلراح متوسطات الطالبات

 احملامي صالح املذن وهند الناهض مع أعضاء نادي التسويق في جامعة اخلليج

د. بدر اخلليفة وعادل العنزي في جناح الكلية

بقيادة فريحة األحمد »وحدتنا سر قوتنا« تواصل فعالياتها في مدارس »التربية«

العريفان: نهدف إلى صناعة الشخصيات القوية القادرة 
على مواجهة التحديات وجتنب السلوكيات اخلاطئة

ختام أنشطة نادي التسويق في جامعة اخلليج: 
جترمي االعتداء على امللكية الفكرية

إقبال كبير على جناح كلية القانون العاملية في معرض الكتاب

»بوكسهل« تستضيف ندوة تنظمها مؤسسة TESOL الكويت
 TESOL تعق���د جمعي���ة
الكوي���ت مدرس���ي اللغ���ة 
االجنليزية للمتحدثني بلغات 
أخرى ف���ي الكوي���ت، يوم 
الس���بت املوافق 29 اجلاري 
الكويت،  في كلية بوكسهل 
أبوحليفة ندوات وورش���ا 

التاسعة  الساعة  علمية من 
الثالثة  الساعة  إلى  صباحا 

عصرا.
د.س���وزان  وس���تلقي 
شاجلنبرغ واحلاصلة على 
دكتوراه في التعليم املساعد 
كلم���ة االفتتاح وس���يتيح 

هذا اللق���اء فرصة للعاملني 
اللغات  في مجال تدري���س 
املشاركة في مجموعة متنوعة 
من ورش العمل الرامية إلى 
التطوي���ر املهني. وفي إطار 
أكثر  الندوة مت تنظيم  هذه 
من عشر ورش عمل متنوعة 

ومختلفة املواضيع.
للمزيد م���ن املعلومات 
يرج���ى مراجع���ة املوق���ع 
التابع ملنظمة  اإللكترون���ي 
TESOL الكويت أو إرسال بريد 
advertising@ إلكتروني الى

.tesolkuwait.org

عادل الشنان 

واصل���ت حملة »وحدتنا 
س���ر قوتنا« بقيادة رئيسة 
اجلمعية الكويتية لألس���رة 
املثالية وبالشراكة والتنسيق 
مع وزارات االعالم والداخلية 
والشؤون االجتماعية والعمل، 
أبنائنا  فعالياتها في توعية 
الط���الب والطالب���ات م���ن 
السلوكيات اخلاطئة وتعزيز 
الس���لوكيات االيجابي���ة في 
نفوس املتعلمني، حيث قدمت 
الباحثة  املدرب���ة املعتم���دة 
النفس���ية تهان���ي املطيري 
محاضرة بعنوان »قوتي في 
هدوئي« حول العنف وانواعه 
وطرق عالجه في مدرسة اميمة 
بنت النعمان وبحضور مديرة 

املدرسة حميدة اجلراح.
في البداية، اكدت رئيسة 
الثقافي���ة للجمعية  اللجنة 
الكويتية لالسرة املثالية عضو 
هيئة التدري���س في جامعة 
العريفان  الكويت د.س���عاد 
ان احلمل���ة تضم العديد من 
احملاض���رات والتعليم���ات 
املهمة التي تصب في مصلحة 
املتعلمني، مشيرة الى ان املراد 
من انطالق احلمل���ة واقامة 
فعالياتها في املدارس صناعة 
القادرة  القوية  الشخصيات 
على مواجهة التحديات وجتنب 

السلوكيات اخلاطئة.
العريفان على  وش���ددت 
ض���رورة االس���تفادة م���ن 
املقدم���ة خالل  التعليم���ات 
فعاليات احلملة التي جتعل 
ش���خصية الطالب���ة قوي���ة 
وثابتة في مسيرتها العلمية 
واالجتماعية بأفضل صورة، 
مؤكدة على اهمية عدم التأثر 
بالغير، آملة ان تعود احلملة 

عبداهلل الراكان

اختتم����ت جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا مساء 
اول م����ن امس فعاليات نادي 
التسويق The squre بندوتني 
لكل من مكتب احملامي صالح 
املذن والتي كانت بعنوان »حفظ 
العالم����ة التجاري����ة وحقوق 
امللكية الفكرية« والثانية لهند 
الناهض والتي كانت بعنوان 
املنتجات عن طريق  تسويق 

مواقع التواصل االجتماعي 
البداية كانت مع احملامي 
صالح امل����ذن ووائل البيومي 
الذي قال إن حق����وق امللكية 
الفكري����ة تع����د م����ن أكث����ر 
املوضوعات الفقهية املعاصرة 
أهمية باعتبارها تلعب دورا 
مهما في حتفيز العقل البشري 
على االبداع وتس����اهم بشكل 
كبي����ر ف����ي عملي����ة التنمية 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
والكثير من املجتمعات اولتها 
اهتماما واحتراما شديدا حيث 
حدد تعريفها عامليا وهي امتالك 
الشخص العمال الفكر االبداعية 

الصادرة عنه. 
الش����ريعة  واض����اف أن 
االسالمية راعت حقوق امللكية 
الصحابه����ا ونس����بتها إليهم 
وكان ذلك في قضية احلديث 
النبوي ذاته فقد حاول بعض 
النفوس  املغرضني واصحاب 
الضعيف����ة وض����ع االحاديث 
الغراض سياس����ية وطائفية 

اس���تقطب جن���اح كلية 
العاملية  الكويتية  القان���ون 
الدولي  الكويت  في معرض 
للكتاب التاسع والثالثني في 
أرض املعارض في مش���رف 
املئات من رواد املعرض من 
الفئات، وخصوصا  مختلف 
الطلبة وذويهم، ودارس���ي 
القانون أو اخلريجني الراغبني 
في استكمال دراستهم العليا 
وس���واهم، كما زار اجلناح 
رئيس مجلس األمناء د. بدر 
اخلليفة، والعميد املس���اعد 
الطلب���ة د.صالح  لش���ؤون 

بالفائدة املنش���ودة للطلبة 
والطالبات.

من جانبها، سلطت املدربة 
املعتمدة تهاني املطيري الضوء 
على اجلوانب االيجابية التي 
تس���اهم في حتقيق اهداف 
حملة »وحدتنا س���ر قوتنا« 
من خالل بناء جيل واع متمكن 
في حتمل املسؤولية، مشيرة 
العن���ف والطرق  انواع  الى 
الكفيلة بالتخلص  العالجية 
من الس���لوكيات اخلاطئة او 
التقليل من الظواهر الدخيلة 

على مجتمعنا.
وقالت املطيري ان العنف 
سلوك غير مقبول اجتماعيا 
وهو يعتبر حالة متقدمة من 
العدوان، الفتة الى ان الطالبة 
التي متارس العنف في املدرسة 
سترجع عليها امور سلبية ال 
تقتصر على العقوبة االدارية 
او احملاسبة من االهل وامنا 
متتد ليؤث���ر على حتصيلها 
الدراسي وما يترتب عليه من 

انخفاض في الدرجات.

وأوضحت ان هناك عنفا 
نفسيا يقع بني الطلبة بالتالعب 
مبشاعر اآلخرين وعنف ماديا 
بإتالف املمتلكات العامة وعنفا 
جسديا بالتعدي على الزمالء 
بالضرب، مشددة على ضرورة 
االرتقاء باألخالقيات والتحكم 
باالنفعاالت من خالل االبتعاد 

عن التصرفات اخلاطئة.
وأشارت املطيري الى اهمية 
الطاق���ات االيجابية  تفجير 
الكامن���ة في الطالبات، الفتة 
الى ضرورة التقيد مبا اوصى 
به ديننا احلنيف بالتسامح 
واملعاملة احلسنة لآلخرين 
بقي���م اخالقي���ة عالية دون 
االستسالم للثقافات الدخيلة 
السيما منها التي تؤثر سلبا 

على املجتمع الكويتي.
هذا، وقد تخلل احملاضرة 
توزيع جوائز رمزية للطالبات 
املش���اركات في االجوبة عن 
االس���ئلة املطروحة من قبل 
قائدة احلملة الشيخة فريحة 

االحمد.

وش����خصية ثم نسبه للنبي 
علية الصالة والس����الم، لكن 
العلم����اء استبس����لوا وألفوا 
املؤلفات واملصنفات  في ذلك 
وهناك احاديث في السنة حترم 
االعتداء على امللكية الفكرية.
واش����ار إل����ى أن القانون 
الكويتي عني بحقوق امللكية 
الفكري����ة واف����رد له����ا ابوابا 
واحكاما تفصيلية في قانون 
رقم 68 لسنة 19980 لتنظيم 
وتقنني أحكام املتجر والعالمات 
والبيانات التجارية في شأن 
براءات االختراع والرس����وم 
والنم����اذج الصناعية ليأتي 
القانون رقم 5 1999 في شأن 
احلقوق امللكي����ة الفكرية ثم 
أخيرا القانون رقم 10 لس����نة 
2007 في شأن حماية املنافسة. 
من جهتهما قال اخلبيران في 
مجال االتصاالت والتكنولوجيا 

هند الناهض وعبداهلل ابوزيد 
إن الكويتني من أوائل الناس 
الذي����ن اس����تخدموا مواق����ع 
التواصل االجتماعي لكن لألسف 
أنهم استخدموا التسويق عليها 
بوقت متأخر، مش����يرين إلى 
تطبيقات التواصل االجتماعي 
جتلب الكثير من الزبائن لكثرة 
مستخدميها في الكويت، مشيرا 
إلى أن غياب الهدف او دراسة 
املستهدفني من الفئات العمرية 
يجعل من عملية التس����ويق 
ضعيفة جدا حتى ان الشركات 
في الكويت تسوق ملنتج معني 
عن طريق إهداء ش����يء ليس 
له عالقة باملنتج املسوق له، 
مشيرا إلى أن بعض الشركات 
في الكويت تسوق عن طريق 
مواقع التواص����ل االجتماعي 
وليس لديها موقع على شبكة 

االنترنت.

العتيب���ي، وعدد من أعضاء 
هيئ���ة التدري���س وطلب���ة 

الكلية.
وكان املعرض مناس���بة 
للتعريف بالكلية وش���روط 
وإجراءات التسجيل لدراسة 
أو املاجستير،  الليس���انس 
ورسالتها والهدف من تأسيسها 
كأول جامع���ة خاص���ة في 
الكويت واملنطقة متخصصة 
القانون تستعد  في تدريس 
لتخريج دفعة من طلبتها بعد 
مضي حوالي 4 سنوات على 

بدء التدريس فيها.

يجب أن تقوم 
العالقة بني صاحب 

املدرسة واملدير 
املساعد املنتدب 

وجميع العاملني 
فيها على أساس 

من التعاون 
املشترك


