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وفد مجلس إدارة جمعية المعلمين التقى وزير التربية ووعدهم بإقرار بدل الطريق لمدارس صباح األحمد

إيقاف تخفيض بدل سكن املعلمني الوافدين على طاولة مجلس الوزراء
أشــاد رئيــس جمعيــة 
املعلمــني وليــد احلســاوي 
أبداه  الكبيــر الذي  بالتفهم 
وزير التربية د.بدر العيسى 
حــول قضية بــدل الطريق 
وبدل املناطق النائية ملعلمي 
مدارس صبــاح األحمد إلى 
جانب قضية تخفيض بدل 
الوافدين،  السكن للمعلمني 
مشــيرا الــى أن وفــدا مــن 
مجلس إدارة اجلمعية ضم 
إلى جانبه كال من د.عبداهلل 
املهيني وعبداحلميد اخلالدي 
ود.  الســبيعي  وعايــض 
منى القطــان، التقى الوزير 
العيسى في مكتبه بالوزارة 
صبــاح أمس لعرض وجهة 
نظر اجلمعية حول القضايا 
واملســائل املســتجدة، ومن 
البــدالت،  أبرزهــا قضايــا 
واالنتقــاص مــن حقــوق 
املعلمني ومكتســباتهم، إلى 
التباحث حول سبل  جانب 
تعزيــز مجــاالت التعــاون 
والتنســيق بــني اجلمعيــة 

والوزارة.
وذكر احلساوي أن الوزير 
العيســى أكد ملجلس إدارة 
اجلمعيــة وجود حترك من 
قبل الوزارة على مســتوى 
الــوزراء باجتــاه  مجلــس 

اقرار بــدل الطريق ملدارس 
صبــاح االحمــد وإليقــاف 
قرار تخفيض بدل الســكن 
الوافدين، مشيرا  للمعلمني 
الــى أن الوزارة تدرك متاما 
اآلثار والتداعيات الســلبية 

لهــذه القضايا على الوضع 
التعليمي بشكل عام، واحلالة 
النفسية للمعلمني واملعلمات 
بشكل خاص، وفي احلاجة 
املاسة لتوفير املناخ املالئم 
واملستقر لهم، ولضمان تنفيذ 
التعليمية بالشكل  اخلطط 
املنشــود، وثّمن في الوقت 
نفســه دور اجلمعيــة فــي 
الدفاع عن مكتسبات وحقوق 
املعلمني ومساهمتها الفعالة 
في تعزيز استقرار العملية 

التعليمية.
وكانــت اجلمعيــة قــد 
أصــدرت بيانــا مقتضبــا 
حملــت فيه ديــوان اخلدمة 
اآلثــار  املدنيــة مســؤولية 
الســلبية لهذه  والتداعيات 
القضايا، والواقع املؤســف 
وغيــر املســتقر للعمليــة 
التعليميــة بســبب النظرة 
الضيقــة التي ينظــر إليها 
العمليــة  الديــوان جتــاه 
التعليميــة، واحتياجاتهــا 
الواسعة لضمان استقرارها.

StartUp Kuwait بوكسهل« تشارك في مسابقة«
أعلنــت رئيــس قســم 
الدراسات األدارية في كلية 
الكويــت د.أرزو  بوكســهل 
حراف عن مشــاركة الكلية 
 Startup Kuwait في مسابقة
challenge للســنة الثانيــة 
على التوالي. وأفادت د.أرزو 
بأن املســابقة تعتبر حتديا 
يتنافس من خاللها الطالبات 
بتقــدمي أفكارهــن اخلاصة 
لتطوير أو استحداث برامج 
)software( أو تقدمي مناذج 
أوليــة )Prototypes( جلهاز 
أو تطويــر جلهــاز  جديــد 
قائم أو غيرها من املشاريع 
واألفــكار. كمــا ســيحظى 
الطالبــات فرصــة حضور 
ورش عمل لتساعدهن على 
تعلم أسس صناعة املشاريع 
الصغيرة ودراسة اجلدوى 
للمشــاريع.  االقتصاديــة 
وأضافــت: ســيتم تقييــم 
املشروع الذي تقدمه الطالبات 
علــى مرحلتــني، املرحلــة 
األولــى ســيكون التحكيــم 
داخــل الكلية وعــن طريق 
حكام محايديــن من خارج 
الكلية، كما أن املشاريع التي 

تتجاوز املرحلة األولى بنجاح 
ســيتم نقلهــا إلــى املرحلة 
الثانيــة، واملرحلــة الثانية 
ســوف يكون التحكيم على 
مستوى الكويت ومبشاركة 
جهات أكادمييــة عديدة من 
اجلامعات والكليات اخلاصة 
واحلكومية، مشاركتنا تأتي 
انســجاما مع سياستنا في 
دعــم الطالبــات فــي جميع 
املجاالت ودعمهن ليكن دائما 
نواة كل تنمية وبناء للكويت. 
وأضافــت أن طالبــات كلية 
بوكســهل أثبنت في مختلف 

املسابقات التي شاركن فيها 
علو طموحهن وريادتهن مبا 
متنحه لهن الكلية من تدريب 
وخبرات تؤهلهن ليكن دائما 
في طليعة أقرانهن الطالبات 
فــي مختلــف املؤسســات 

األكادميية في الكويت.
ويذكر أن كلية بوكسهل 
تســعى دائما للمشاركة في 
مثل هذه املســابقات بهدف 
إثراء اجلانــب العملي لدى 
الطالبات من خالل االحتكاك 
والتفاعــل مــع خبــرات لها 

جتارب عملية ثرية.

جانب من احملاضرة سيد نيش

تستعد للمشاركة في المسابقة العربية بشرم الشيخ

األثري كرّم اللجان املشاركة في انتخابات الهيئة

جامعة اخلليج في املركز الثالث مبسابقة البرمجة

بحضور مديــر عام 
الهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب 
د.أحمــد األثــري اقامت 
عمــادة شــؤون الطلبة 
اللجــان  حفــل تكــرمي 
املشــاركة مــن كليــات 
ومعاهــد وديــوان عام 
بانتخابــات  الهيئــة 
احتــاد طلبــة ومتدربي 
الدراســي  الهيئة للعام 
بحضــور   ،٢٠١7/٢٠١٦
نواب املدير العام وعدد 
من قياديي الهيئة وذلك 
ابن  على مســرح مركز 
الهيثــم للتدريــب اثناء 

اخلدمة ـ العديلية.

آالء خليفة

حصلــت جامعة اخلليــج للعلوم 
والتكنولوجيــا على املركز الثالث في 
مسابقة الكويت الرابعة للبرمجة لطلبة 
اجلامعات واملعاهد التي اســتضافتها 
اجلامعة العربية املفتوحة- فرع الكويت 

في الفترة من ١3-١5 أكتوبر.
شــارك في هذه املسابقة ٢٦ فريقا 
من 5 جامعات مختلفة تنافسوا في حل 
مسائل برمجية مختلفة الصعوبة خالل 
5 ساعات متواصلة قدم خاللها طلبة 
اجلامعات مســتوى عاليا من املهارات 

البرمجية.
وقــد مثل جامعــة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيــا فــي هذه املســابقة ٦ 
فرق من طالب وطالبات تخصص علم 
احلاســوب، حيث تأهلت 3 فرق منها 
للمشاركة في املسابقة العربية للبرمجة 
املقامة في شرم الشيخ بجمهورية مصر 
العربية الشهر املقبل، التي تشارك فيها 
فــرق عالية املســتوى من جميع دول 

الوطن العربي.
الطلبة احلاصلون على املركز الثالث:

ـ كرمي املغربي
ـ مشعل اخلرينج

ـ طالل العمار
قــام بتدريــب الفرق عضــو هيئة 
التدريس فادي ديب وساعده كل من: 
نورة اجلري وحسني مصطفوي، والتي 
تواصل  تدريباتها استعدادا للمشاركة 
 فــي املســابقة العربيــة للبرمجة في 

شرم الشيخ.

د.أحمد االثري وم.حجرف احلجرف وفاطمة العازمي مع املكرمني في احلفل 

فريق اجلامعة الفائز باملركز الثالث 

تكرمي أحد املشاركني 

فرق اجلامعة املشاركة 

جانب من احلضور 

خالل منتدى »شابات الخليج طاقات وعطاء« 

العبداهلل: الكويت تهتم بالشباب
كونهم الثروة احلقيقية للمستقبل

ندى أبونصر

الفخري  الرئيــس  أكــدت 
الرياضــي للمعاقني  للنــادي 
الشــيخة شــيخة العبــداهلل 
اهتمام القيادة العليا بالشباب 
ورعايتهم واستثمار طاقاتهم 
الثــروة احلقيقيــة  كونهــم 

ملستقبل البالد.
جاء ذلك في كلمة للشيخة 
العبــداهلل فــي حفــل افتتاح 
املنتدى الثامن لشــابات دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
حتت شعار »شابات اخلليج 
طاقــات وعطاء - متكني« في 
مقر جمعية الكشافة الكويتية 
برعاية رئيس اجلمعية ورئيس 
الكشــفي للبرملانيني  االحتاد 
العرب د.عبــداهلل الطريجي، 
والذي تقيمه جلنة مرشــدات 

دول »التعاون«.
وقالــت إن اهتمام القيادة 
العليا بالشباب نابع من إميانها 
بأنهم أساس التنمية املستدامة 

وركيزتها كونهم من سيتولون 
املسؤولية في املرحلة املقبلة، 
الفتــة إلــى دعــوة صاحــب 
الســمو الدائمــة إلــى غــرس 
القيــم النبيلة لدى الشــباب 
بهــدف زيــادة الوعــي بينهم 
وانتمائهــم وحبهــم لوطنهم 
والعمل اجلــاد لفهــم الطاقة 
احملركة للحاضر واملستقبل. 
من ناحيتها، قالت رئيسة جلنة 
املرشدات في دول املجلس هند 
الهولي إن الشابات اخلليجيات 
لديهن الطاقات والقدرات التي 
يســتطعن من خاللها تغيير 
العالــم من حولهن، مبينة أن 
املنتدى يهدف إلى متكني فتح 
املجاالت واألبواب أمام الشابات 
واحتضانهن الســتثمار هذه 
التوجيه  الطاقات وتوجيهها 
اإليجابــي. وأضافت: تنوعت 
العناصــر ومحــاور ورقــات 
العمــل واختــارت كل دولــة 
ورقة عمل شاباتها مبحاورها 
التي تتناســب واحتياجاتها 

وأعدتها برغبة وإتقان تنفيذا 
لطاقات وعطــاءات نابعة من 
قلوب شابة يانعة. وأوضحت 
الهولي أهداف املنتدى، وأولها: 
التعــارف والتآلــف فــي لقاء 
شــاباتنا اخلليجيات لتبادل 
اخلبــرات واملعلومــات حول 
أنشــطتهن التــي زاولنها في 
دولهن، وثانيــا إبراز دورهن 
القيادي في املجتمع وإشراكهن 
الســالم واألمــن  فــي نشــر 
حولهــن، وثالث هذه األهداف 
فتح املجال لهن للتعرف على 
أبواب املشــاريع االقتصادية 
الصغيرة لبناء جسر املستقبل 
في تنمية املوارد املالية، ورابعا 
متكينهــن من تنمية قدراتهن 
في طرق اســتخدام وســائل 
اإلعالم والتواصل االجتماعي 
بالطرق اإليجابية الســليمة، 
وخامسا: إبراز دور الشبابات 
مبفاتيح أسرية سعيدة خالية 
من املشــاكل والعقبات لبناء 

مستقبل األجيال القادمة.

)إسماعيل الطحان( الشيخة شيخة العبداهلل وهند الهولي واحلضور في افتتاح املنتدى 

الهولي: املنتدى 
يهدف إلى 

فتح املجاالت 
أمام الشابات 

واحتضانهن 
الستثمار طاقاتهن 
وتوجيهها التوجيه 

اإليجابي

الطالبات أثبنت 
في مختلف 

املسابقات التي 
شاركن فيها 

علو طموحهن 
وريادتهن

د. العيسى واحلساوي ووفد مجلس إدارة جمعية املعلمني

العيسى فتح حتقيقاً في حادثة طالبة »عني جالوت«
 عبدالعزيز الفضلي

امر وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى بفتح حتقيق عاجل ملعرفة االسباب 
في حادث الطالبة غالية جاســم، في مدرسة 
عني جالوت االبتدائية التابعة ملنطقة العاصمة 
التعليمية مبنطقة قرطبة والتي اصيبت خالل 
وجودها في املدرســة بكسور وجروح ومت 
اسعافها الى املستشفى على اثرها يوم اخلميس 
املاضي. واكد الوزير د.العيسى، في تصريح 
للصحافيني عقب زيارته ملدرسة الطالبة ومعاينة 
موقع احلادثة صباح امــس، على ضرورة 
التعرف على اسباب احلادث ومحاسبة املسؤول 
عنه، مبينا انه قام بلقاء مديرة املدرسة وامر 

بعمل حتقيق فوري في احلادث.
وبسؤاله عن حالة الطالبة بعد زيارته لها، بني 
الوزير د.العيســى ان الطالبة حالتها ليست 
بسيطة، وبناء على تقرير االطباء فقد تعرضت 
الطالبة الى كسر في اجلمجمة وتتلقى حاليا 

د.العيسى أثناء زيارته للطالبة في املستشفىالعناية الطبية في املستشفى.


