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موظفو األمن والسالمة ميتنعون
عن العمل باجلامعة

ثامر السليم

على غرار إضراب مراسلي وعمال نظافة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لعدم صرف رواتبهم ملدة تزيد 
على 5 شهور، قرر عدد من موظفي إدارة األمن والسالمة 
مبوقع جامعة الكويت بالش���ويخ اإلضراب واالحتجاج 
لعدم صرف رواتبهم، مم���ا نتج عنه خلو مباني موقع 
اجلامعة بالشويخ من رجال األمن والسالمة ما يعرضها 

للسرقة او التخريب.
وعلمت »األنباء« من مصادر مطلعة في اجلامعة ان 
عددا من املسؤولني في تلك املباني قاموا بتكليف عدد من 
الفراشني واملراسلني للقيام مبهام رجال األمن والسالمة 
خوف���ا من حدوث أي طارئ في تلك املباني او فقدان اي 
أوراق رسمية بها. وتساءلت املصادر: أين أمني عام جامعة 
الكويت د.نبيل اللوغاني عن تأخر صرف رواتب موظفي 
إدارة األمن والسالمة؟، مطالبة مبحاسبة املتسببني في 

مثل هذا األمر الذي قد ينذر بكارثة إن لم يتم تداركه.

بعد إضراب مراسلي وعمال نظافة »التطبيقي«

�صواء باحل�صور �صخ�صيًا اأو باالت�صال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�صر يف ال�صحف

�صائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

يتقدمون  بجزيــل ال�صكـــر وعظيـــم االمتـنـــان اإىل

آل العبدالسالم وآل الصايغ
في الكويت وال�سعودية والبحرين

مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد

ال�صـيـخ/ �صباح االأحمد الجابر ال�صباح

و�صمـــو ولـــي الــــعــــهـــــد االأمـــني

ال�صـيـخ/ نـواف االأحمد الجابر ال�صباح

و�صعـــادة رئــيـــ�س جملــ�س االأمـة

ال�صيـــد/ مــــــرزوق عــلـــــي الـغـــــانــــم

و�صمو ال�صيخ/ نا�صر المحمد االأحمد ال�صباح

و�صمو رئــيـــ�س مــجـلــ�س الـــوزراء 

ال�صـيـخ/ جابر المبارك الحمد ال�صباح

واإىل ال�صـادة ال�صيـوخ والــوزراء واأع�صـاء جمل�صي االأمــة والبـلـدي

ولكل من تف�صل مبوا�صاتهم فـي وفاة فقيدهم الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

الحاج/ عبدالرزاق جاسم العبدالسالم

فعلى من تتوافر لديه اخلربة والكفاءة الالزمة 

يرجى ار�سال �سرية ذاتية حديثة على الربيد االلكرتوين

Career_kwt@asalqurashi.com 

رقم فاكس 22997692

إعالن توظيف     
شركة عبد الصمد القرشي

تعلن �سركة عبد ال�سمد القر�سي

 يف الكويت عن حاجتها اإىل:

● موظف وموظفة ت�سويق.
● موظف �سوؤون موظفني.
● مندوب �سوؤون وجوازات.

● مدير منطقة.
● �سكرتري اأو �سكرترية، العمر من 24 اإىل 29 عامًا.

ف

عائــلـتا العبدالجادر والمطوع
تنعيان مبزيد من احلزن واألسى فقيدتهما الغالية

املغفور لها بإذن الله تعالى

منيرة عبدالرزاق يوسف المطوع
أرملة المرحوم/ فهد صالح العبدالجادر

عن عمر يناهز 90 عامًا

وقد ووري جثمانها الرثى يوم اأم�س اجلمعة املوافق 2015/5/15 

تقــبــل التــعـــازي
الرجـــال: ديوان القناعات - الشويخ - قطعة 2 - شارع 3

منزل 7 - تلفون : 50121611
النســـــاء: مشــــــرف - قطعــــة 5 - شــــارع 15 - منــــــزل 23

تلفون: 25380474 - 99508202

د.خضر البارون

البارون شدد على أهمية توفير األجواء الهادئة والتغذية السليمة والنوم الكافي

كيف نخلص األبناء من قلق االختبارات؟
هالة عمران

تهيئ���ة األس���رة األجواء 
املناسبة ألبنائنا الطلبة خاصة 
من هم في املرحلة الثانوية، 
تلع���ب دورا مهما في عملية 
حتصيلهم وتؤثر على مدى 
استيعابهم وبالتالي تركيزهم 
خالل فترة االختبارات، وقد 
يصل الطالب إلى مرحلة امللل 
ويترك الكتاب وراءه بعد فترة 
املذاكرة،  قصيرة من بداي���ة 
ألس���باب عديدة منها أننا لم 
نهيئ لهم األجواء املناس���بة 
والتحصي���ل،  لالس���تذكار 
وملساعدة أبنائنا على املذاكرة 
وحتقيق أعلى مس���توى من 
التحصي���ل دون ملل، علينا 
توفير األجواء املناسبة لهم، 
خاص���ة أن أبناءن���ا في هذه 
الفترة قد يعتريهم نوع من 
القلق وقد يص���ل األمر لدى 
بعضهم إلى اضطرابات نفسية 
في فترة االختبارات، ما يؤثر 
سلبا على العمليات احليوية 
امل���خ، وبالتالي تتأثر  داخل 

نتائجهم سلبا.

أستاذ علم النفس بجامعة 
الكويت د.خضر البارون حتدث 
ل�»األنباء« عن هذا األمر، مؤكدا 
أن األجواء الهادئة في البيت 
للطالب تلعب دورا مهما في 
قدرته على التحصيل، مشددا 
في الوقت نفسه على تفادي 
اخلالفات الزوجية خالل هذه 
الفترة، وأوضح البارون أهمية 
األخذ باالعتبار احلالة النفسية 
التي تعت���ري أبناءنا خاصة 
الثانوية، من  طالب املرحلة 
حيث إنها فترة انتقالية حتدد 
مس���تقبل الطالب ومصيره، 
لذلك على أولياء األمور عدم 
إظهار القلق واالرتباك لألبناء 
والتعامل معهم على أنها مرحلة 
عادية، بعيدا عن الشوشرة 
واإلزعاج، ولفت إلى أن التغذية 
الصحية مهمة واالبتعاد عن 
األكل الدسم، من خالل وجبات 

خفيفة وصحية.

الدعم النفسي

وبني الب���ارون أن الدعم 
النفس���ي من اآلب���اء يلعب 
دورا مهما مع تش���جيعهم 

للوصول إلى األهداف، بعيدا 
عن الص���راخ، والضغوط 
النفس���ية، مطالبا مبراعاة 
املهمة منها  بعض األم���ور 
اإلضاءة في غرف االستذكار 
مع التهوية اجليدة، وتوفير 
فترات راحة للطالب قصيرة 
ما بني عش���ر دقائق وربع 
ساعة، والبعد عن الزيارات 
خالل هذه الفترة، واالبتعاد 
عن النش���اطات اخلارجية، 
الب���ارون أن أفض���ل  وزاد 
فترة للمراجع����ة السريعة 
هي م���ا قب���ل االمتح����ان 

بساع���ة.
وشدد على أهمية التعامل 
بهدوء مع أبنائنا خالل فترة 
االختبارات خاصة ان البعض 
منهم يصاب بحالة من القلق 
والبع���ض اآلخ���ر يص���اب 
بالعناد، مؤكدا دور الوالدين 
في امتصاص الغضب، م���ع 
مراعاة ع���دم مقارنة أبنائنا 
بأقرانهم حتى ال نسبب لهم 
ضغوطا زائدة، مع إرشادهم 
العلم  إلى أهمية  وتوجيههم 
بعي���دا عن التوبيخ والعصبية 

والتي تنعك��س سلب��ا عليه���م 
وعلى حتصيلهم الدراسي.

صحة النوم

وأض���اف أن أفضل وقت 
للمذاكرة يكون خالل فترات 
الصباح، مشيرا إلى أن ذاكرة 
اإلنسان تتبلور أثناء النوم، 
فقد وجد الباحثون أن النوم 
يساعد على حدوث التغيرات 
املطلوب���ة مخيا ف���ي اتصال 
اخلاليا العصبية واملخ، ولهذه 
االتصاالت دور أساس���ي في 
قدرة املخ عل���ى التحكم في 
الس���لوك والتعلم والذاكرة، 
ووجد الباحثون أن التغيرات 
في املخ متصلة بالنوم العميق 
أكثر من النوم اخلفيف، لذلك 
فإن الطالب الذي يسهر طويال 
يتذكر أق���ل من الطالب الذي 
يأخذ القسط الكافي من النوم 
ويس���تيقظ مبكرا قبل وقت 
االمتحان للدراس���ة، واختتم 
الب���ارون بالتأكي���د على أن 
الصح���ة اجليدة والنش���اط 
اليومي يعمالن على تنشيط 

الذاكرة.

ضرورة تفادي 
اخلالفات الزوجية 
خالل هذه الفترة 
حتى ال تؤثر سلبًا 

على الطلبة

متنع أي اتصاالت أو رسائل من الوصول إلى الهواتف النقالة داخل قاعات االمتحانات

»التربية«: أجهزة تشويش ملنع الغش في االختبارات
محمود الموسوي

أكد وزي���ر التربية ووزير 
التعليم العالي د. بدر العيسى 
أن عملية اإلحالة إلى التقاعد 
ستكون س���نوية، مؤكدا أنه 
ماض ف���ي إحالة م���ن بلغت 
خدمتهم 35 عام���ا فأكثر الى 
التقاعد في س���بتمبر املقبل. 
وقال د.العيسى في تصريح 
للصحافيني إن قرارات اإلحالة 
التقاع���د مت حتصينها  إل���ى 
قانونيا وسيتم اتخاذها بشكل 
سليم بالتنس���يق مع ديوان 
اخلدم���ة املدنية واملؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية، 
الفتا إلى أن عملية إحالة من 
تنطبق عليهم شروط اإلحالة 
التقاعد تخضع لقرارات  إلى 
ولوائح ديوان اخلدمة املدنية. 
وحول اختبارات نهاية العام 
وضواب���ط منع الغ���ش، قال 

الوزارة تبحث  إن  د.العيسى 
في تركيب أجهزة تشويش على 
إشارة الهواتف النقالة بحيث 
متنع أي اتصال أو رسائل من 
الوصول إل���ى األجهزة داخل 
قاعات االختبارات ،مشيرا إلى 
أنه تتم حاليا دراسة العروض 
بهذا الشأن. وأضاف أن موضوع 
تنفيذ مشروع أجهزة التشويش 
يتطلب وقتا وإجراءات طويلة 
ولذل���ك ال يوج���د لدينا حل 
بالنسبة للوسائل اإللكترونية 
حاليا إال أننا سنبذل قصارى 
جهدنا للحد من هذه الظاهرة 
قدر اإلم���كان، ولن نس���مح 
بالتهاون أو التخاذل في تطبيق 
اللوائح والقوانني، مشيرا إلى 
أن ما يثار عادة حول تسريب 
االختبارات ليس سوى مناذج 
أو أوراق  الختبارات قدمي���ة 
مراجع���ة مماثلة لالختبارات 
أنها  يتم تداولها على أساس 

االختبارات وهي غير صحيحة، 
مستدركا بالقول: "رغم ذلك ال 
نستبعد أن يتم تسريب بعض 
االختب���ارات مادامت العملية 
تتم بأيدي بشر يعملون في 
الكنترول". وحول تنفيذ حكم 
العام  احملكمة بعودة املوجه 
ملادة احلاس���وب مكي اخلباز 

إلى منصبه والذي متت إحالته 
في عهد الوزير األسبق د.نايف 
احلجرف، قال د.العيس���ى إن 
الوزارة حتترم أحكام القضاء 
وبالتالي ال بد م���ن تنفيذها 
ومن ه���ذا املنطلق مت إصدار 
قرار وزاري بإعادة املوجه مكي 

اخلباز إلى منصبه.

26 جمعية نفع عام تطلب إشهارها
مريم بندق

كشفت مصادر رفيعة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
أن عدد الطلبات املقدمة إلشهار 
جمعي���ات نفع ع���ام بلغ 26 
جمعي���ة.  وقال���ت املصادر: 
الوزراء وافق في  إن مجلس 
جلسة عقدت في شهر مارس 
املاضي على الضوابط اجلديدة 
التي قدمتها وزيرة الشؤون 
االجتماعية هن���د الصبيح، 
والتي يشترط توافرها قبل 
إعطاء املوافقة على أي طلب 

من الطلبات املقدمة.
وكل���ف املجل���س وزيرة 
الشؤون باتخاذ الالزم � قبل 
املوافق���ة � للبت في الطلبات 
وفق الضوابط اجلديدة. وفيما 

يلي اسماء اجلمعيات:
1- اجلمعية الكويتية حلماية 

احليوان وبيئته.
2- جمعية اآلل واألصحاب.
3- جمعية أصدقاء النخلة.

4- جمعية الرسالة اإلنسانية 
الوطنية.

5- اجلمعية الكويتية للتواصل 
واملهارات القيادية.

األكادميي���ني  6- جمعي���ة 
الكويتية.

7- اجلمعية الكويتية للفيزياء 
وعلوم الفضاء.

الكويتي���ة  اجلمعي���ة   -8
لتقوية العالقات الثقافية بني 

الشعوب.
9- اجلمعية الكويتية ملتابعة 

وتقييم األداء البرملاني.
10- جمعية الطب البديل.

احملكم���ني  جمعي���ة   -11
الكويتية.

12- اجلمعية الكويتية حلماية 
امللكية الصناعية.

اإلغاث���ة  جمعي���ة   -13
اإلنسانية.

14- اجلمعية الكويتية للنطق 
والسمع.

15- اجلمعية الكويتية لرعاية 
وتأهيل املسنني.

16- اجلمعية الكويتية لإلعاقة 
السمعية.

17- اجلمعية الكويتية للخدمة 
االجتماعية.

18- جمعية مكافحة البهاق.
19- جمعي���ة احلقوقي���ني 

الكويتية.
20- اجلمعية الكويتية للوقاية 

من أخطار احلريق.
21- اجلمعية الكويتية لإلخاء 

الوطني.
22- جمعي���ة احملافظة على 

الهوية الكويتية.
الكويتي���ة  23- اجلمعي���ة 

للمعلومات الصحية.
24- جمعية النوير لألعمال 

اخليرية.
25- اجلمعية الكويتية للعمل 

الوطني.
26- اجلمعية الكويتية لتعزيز 

القيم.


